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AŞIRI ISINAN BİR DENİZDEN ALTI HİKAYE

GİRİŞ
İklim değişikliği, türümüzü tehdit eden en büyük tehlike haline gelirken, Akdeniz’de
sıcaklıklar küresel ortalamadan %20 daha hızlı yükseliyor. Bu yükselişin somut
ve vahim sonuçlarını havza genelinde halihazırda görmeye başladık. Önümüzdeki
yıllarda da devam edecek bu artışla, 2100’e gelindiğinde deniz seviyesinin bir
metreden fazla yükseleceği ve bölge nüfusunun üçte birinin bundan etkileneceği
tahmin ediliyor. Seragazı emisyonlarının etkilerini azaltmak ve ısınan deniz
gerçeğine uyum sağlamak için acil ve kapsayıcı tedbirlerin alınması şart.
İklim değişikliği, deniz ekosistemlerini
tehdit eden diğer bütün unsurların
etkilerini daha da şiddetlendiriyor. Son
araştırmalar, dünya üzerinde 1971-2010
yılları arasında gerçekleşen ısınmanın
yüzde 90’dan fazlasının okyanus
kaynaklı olduğunu ve en hızlı ısınan ve
giderek daha da tuzlanan Akdeniz’de bu
artışın rekor seviyelerde gerçekleştiğini
gösteriyor.
Yarı kapalı Akdeniz, aynı zamanda
dünyanın en yoğun sömürülen
denizlerinden biri ve birbiriyle rekabet
içinde olan ekonomik sektörler ve
çevresel baskılar nedeniyle kırılma
noktasına yaklaşıyor. Akdeniz; deniz
biyoçeşitliliği, kirlilik, kıyılarda
artan yapılaşma, ötrofikasyon, deniz
taşımacılığı, gemilerin balast sularıyla
taşınan yabancı türler, enerji ve diğer
insan kaynaklı etkenlerden ötürü
halihazırda muazzam bir baskı altında
ve uzun yıllardır kötü yönetilen
balıkçılık sektörü, değerlendirilen
balık stoklarının dörtte üçünün aşırı
avlanmasına sebep oldu.

olmayacak biçimde nasıl etkilediğini ve
değiştirdiğini, balıkçılık ve turizm gibi
sosyo-ekonomik sektörlerin yanı sıra
beslenmemizin ve sağlığımızın bundan
nasıl etkilendiğini gösteren bir dizi vaka
incelemesine yer veriyor. Yerel olmayan
bine yakın tür, kendileri için yaşanabilir
bir ortam sunacak kadar ısınan Akdeniz
sularında varlık göstermeye başladı.
Bu türler her yıl batıya ve kuzeye
doğru yayılarak yerel türleri yaşam
alanlarından uzaklaştırıyorlar. Diğer
yerel türler daha soğuk su arayışıyla
kuzeye açılırken, endemik türlerin
bazılarının yok olmasına ramak kaldı.
Öte yandan, denizanası istilaları
balıkçıları ve turistleri bezdiriyor. Yeni
patojenler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Giderek daha da sıklaşan aşırı hava
olayları, deniz çayırlarından mercan
topluluklarına kadar tüm hassas deniz
habitatlarını tahrip ediyor ve yükselen
deniz seviyesi kıyıları ve kıyılara
yakın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Ekosistemler baştan aşağı değişiyor ve
geçim kaynakları yok oluyor.

Bu tabloya bir de iklim değişikliği
eklendiğinde, durumun önemi katbekat
artıyor. Akdeniz, eskiden bildiğimiz
deniz değil artık.

Bütün bu sayılanlar, gelecekte olup
biteceklerin bir tahmini değil, aksine şu
an Akdeniz’de yaşanıyor ve hepsi iklim
değişikliği yüzünden ortaya çıkmış veya
hızlanmış durumda. Bunlar, gözümüzün
önündeki gerçekler. Bu gerçekler
iklim değişikliğinin bir bütün olarak
Akdeniz havzasında yol açtığı sonuçların
fotoğrafını çeken vaka incelemelerinde
görülüyor. Sıcaklıklar arttıkça, etkiler de
artmaya devam edecek.

Bu rapor, iklim değişikliğinin Akdeniz
havzasının dört bir yanında, deniz
ekosistemlerini yer yer geri dönüşü

İşin kötüsü, iklim değişikliğini alt
etmenin hızlı bir yolu yok; seragazı
emisyonlarını azaltmak üzere tüm

Sonuç olarak bölgenin ekolojik
dayanıklılığı, sürdürülemez kalkınmayla
birlikte ciddi ölçüde azalırken, her
yıl doğal sermayesinden 450 milyar
dolarlık değer üretilen Akdeniz’in
sosyo-ekonomik geleceği belirsiz.

dünyada şimdi harekete geçilse
bile, sıcaklıklar uzun bir süre daha
artmaya devam edecek. Buna
karşılık, yapabileceğimiz, hatta
yapmamız gereken bir şey var, o da
insan baskısını azaltıp Akdeniz’in
dayanıklılığını artırmak, çünkü ısınan
bir dünyaya karşı en iyi doğal savunma
sağlıklı ekosistemler ve güçlenen
biyoşeçitliliktir.
Bilim, her şeyi net olarak gözler
önüne seriyor. Akdeniz’de denizin
sağladığı doğal varlıkları koruyacağız
ve tahrip olan kaynaklarını yeniden
inşa edeceğiz: WWF, 2030’a kadar
Akdeniz’in %30’unun deniz koruma
alanları ve diğer etkili alan tabanlı
koruma tedbirleri ile korunması
girişimine öncülük yapıyor.
Bu iddialı bir hedef gibi görünebilir,
öyle de olmalı. Karşı karşıya olduğumuz
zorlu tablonun boyutu, bu raporda
ele alınan vaka incelemelerinden
anlaşılıyor.

30%

2030’A KADAR AKDENİZ’İN
%30’UNUN DENİZ KORUMA
ALANLARI VE DİĞER ETKİLİ
ALAN TABANLI KORUMA
TEDBİRLERİ İLE KORUMA
ALTINA ALINMASI GEREKİYOR
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ – 1:

DOĞU AKDENİZİ ETKİLEYEN
SULARIN ISINMASIYLA
GİDEREK BATIYA YAYILAN
TROPİKALLEŞME EKOSİSTEMLERİ
VE EKONOMİLERİ TEHDİT EDİYOR

Akdoeniz Kıyıları, Korsika, Fransa © Michel Gunther / WWF
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1. TROPİKAL BİR DOĞU
AKDENİZ?
Akdeniz tropikal bir deniz değil, en azından şimdilik. Havzanın en sıcak
bölgesi olan Doğu Akdeniz’de tropikalleşme süreci başladı ve burada
yaşananlar, su sıcaklıkları iklim değişikliği etkisiyle yükseldikçe bölge
genelinde nelerle karşılaşabileceğimizi gözler önüne seriyor.

Serin suları tercih eden yerel balıklar,
aşırı avlanma tehlikesiyle karşı karşıya
olmanın yanı sıra, yayılım alanlarını
daha da kuzeye taşıyor.1
Bunun asıl sebebinin giderek daha da
sık görülen aşırı hava olaylarının neden
olduğu psikolojik stres mi, oksijen
seviyesinde ekolojik işlevleri etkileyen
bir düşüş mü yoksa istilacı türlerden
kaçış mı olduğu henüz bilinmiyor.
Sebep ne olursa olsun, Akdeniz’in
güneyinde ve doğusundaki bazı
bölgelerde tür toplulukları tamamen
değişti.

olmayan türlerin birden her yere yayılması, Akdeniz’in diğer bölgelerine kıyasla,
incelemeye konu olan bölgeyi tanınmaz hale getirmiştir” dedi.
İsrail’de gözlemlenen bu durum, muhtemelen diğer birçok yerde de yaşanıyor:
“Doğu Akdeniz’in tamamında geçmiş ve günümüz verisi karşılaştırılarak tür
zenginliğinin güncel durumu tespit edilmelidir. Uzun zamana yayılan gözlem
verimiz olmasa da günümüz teknolojileri sayesinde, belli bir bölgede, geçmişte
hangi türlerin yaşadığını tespit etmek mümkündür” diye devam eden Albano,
deniz tabanında biriken organizma kalıntılarının deniz ekosistemlerinin geçmişi
hakkında el değmemiş bir bilgi kaynağı olduğunu vurguladı.

Bir taraftan da küresel ortalamanın
oldukça üstünde bir hızla ısınan Doğu
Akdeniz’de, çoğu Süveyş Kanalı’ndan
geçiş yapan istilacı tropikal türler, su
sıcaklığının arttığı bölgelere doğru
yayılmaya devam ediyor.
Havzanın en sıcak noktalarından biri
olan İsrail’in sığ kıta sahanlığında
yapılan yeni bir araştırmada, bölgeye
özgü yumuşakçalara ait geçmiş veri
ile bugünkü veri karşılaştırıldı ve
geçmişte görülen türlerin yalnızca %5
ila %12’sinin günümüzde varlıklarını
sürdürdüğü tespit edildi. Araştırma
aynı zamanda Kızıl Deniz’den gelen
yabancı türlerin çoğaldığını ve yeni
ekosistemler oluşturduğunu gösterdi.2
Çalışmaya önderlik eden araştırmacı
Paolo Albano, “Yaygın Akdeniz
türlerinin tamamen kaybolması ve yerel

Şekil 1. Doğu Akdeniz küresel ortalamanın oldukça üstünde bir hızla ısınıyor.
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Tropikalleşme ekolojik açıdan
değerlendirildiğinde, Akdeniz için devam
eden bir felaket demektir. Tropikal otobur
türler bir zamanlar daha serin olan
sulara kaydıkça, önceden karmaşık bir
yapıya sahip ve biyoçeşitlilik açısından
zengin alg ormanlarıyla kaplı resif
alanları da değişti. Sokar balığı gibi gezici
balık türlerinin ayırt etmeden tükettiği
bitki örtüsü yeniden canlanmaya fırsat
bulamadan yerine istilacı tropikal bitkiler
türüyor, balıklar bu bitkileri yemeye
devam ediyor ve ‘turbalık’ veya ‘çorak’
alanların oluşmasına neden oluyor.
Bitki topluluklarının kaybı, deniz
ekosisteminde muazzam bir değişimi de
tetikledi; son araştırmalar, biyokütlenin
çorak alanlarda alg ormanlarına kıyasla
44 kat daha düşük olduğunu, bunun da
biyoçeşitlilikte felaket seviyesinde bir
kayba işaret ettiğini göstermiştir.3 Karbon
yutaklarından karbon kaynaklarına
dönüşen resifler nedeniyle suyun karbon
dengesi de bozulabilir. Şu an Akdeniz’in
güneydoğusunda turbalık bitkiler sığ
resiflerin %50’sini kaplarken, yalnızca
%1’lik bir alan alg ormanlarıyla örtülü.
Isınan sular nedeniyle Akdeniz’in
batısında da balık popülasyonlarında
değişim görülmeye başlandı. Portofino
Deniz Koruma Alanı’nda (Liguria, İtalya)
faaliyet gösteren yerel balıkçılar, yirmi
yıl öncesine kadar nadiren rastlanan ve
sıcak suları seven baraküda (Sphyraena
viridensis) gibi türleri daha çok
yakaladıklarını bildirdi.
Liguria Denizi’nin yeni sıcak koşullarında
Orfoz (Epinephelus marginatus) da artış
gösterdi; bu, söz konusu türün artık daha
kuzey enlemlerde de üreyebildiğine işaret
ediyor.

Akdeniz’in İstilacı Türlerinden Sokar Balığı (Siganus luridus) © Philipp Kanstinger / WWF

BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Deniz Koruma Alanı yöneticilerinin üzerine önemli görevler
düşüyor. Biyoçeşitliliği eski haline kavuşturmak ve yıllardır devam
eden aşırı avlama ve beşerî etkiler nedeniyle zayıflayan yerel avcı
türlerin stoklarını yeniden canlandırmak, istilacı türleri kontrol
altında tutmaya ve ekosistem dengesini korumaya yardımcı
olacaktır.
Bununla birlikte, yukarıdaki hedefe ulaşmak, bölgenin neredeyse
tamamında olduğu gibi kâğıt üzerinde bir Deniz Koruma Alanı
kurup sonrasında hiçbir şey yapmamak yerine, geleceğe yönelik,
etkili yönetim stratejileri uygulamayı gerektirir.
Balıkçılar doğrudan yabancı türleri hedefleyerek bu türlerin verdiği
zararın hafifletilmesine destek olabilir. Bunun iyi örneklerine
halihazırda Türkiye’de rastlamak mümkün (bkz. Bir sonraki vaka
incelemesi). Böyle bir strateji bir taraftan bu balıkların sayısını
azaltıp diğer taraftan yer değiştiren yerel türlerden ötürü yaşanan
gelir kaybını telafi edecek gelir kaynakları oluşturarak aynı anda
iki olumlu sonuca hizmet edebilir. Bunun için hem mesleki hem de
kültürel değişim gerekir ve bu değişimin gerçekleşmemesi halinde
ortaya çıkacak sonuç geçim kaynaklarının kaybı olacaktır.

ISINMAYLA İLGİLİ GERÇEKLER

İsrail sularındaki yerel
yumuşakça türlerinin
yalnızca %5 ila 12’si
hâlâ mevcut

Biyokütle, alg ormanlarına
kıyasla çorak turbalık alanlarda
44 kat daha düşük

Zenginliğini kaybeden
resifler karbon yutaklarından
karbon kaynaklarına
dönüşüyor
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WWF İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ 2:
BAŞTA SOKAR VE ASLAN BALIĞI
OLMAK ÜZERE ZARARLI İSTİLACI TÜRLER,
SULARI GİDEREK ISINAN AKDENİZ
BOYUNCA YAYILMAYA VE YEREL
EKOSİSTEMLERİ YOK ETMEYE
DEVAM EDİYOR

Egzotik Sokar Balığı Sürüsü © WWF
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2. YIKICI İSTİLACILAR
Akdeniz tüm güzelliklerinin yanında, dünyada en fazla istila edilen
denizolma özelliğine de sahip. Son yıllarda havza geneline yayılan istilacı
türlerin sayısında yaşanan büyük artış, bölgenin biyoçeşitliliğini felakete
varan seviyede etkiledi. Bu türlerle etkileşim, yerel ekositemleri büyük bir
yıkıma uğratıyor.
İstilacı türlerin çoğu Kızıl Deniz veya
Hint Okyanusu’ndan geliyor, Süveyş
Kanalı’nı geçerek Akdeniz’e ulaşıyor:
Bu şekilde 986 yabancı türün (126
balık türü)4 ‘Lesepsiyen’ göçmenlere
dönüştüğü, kanalda yapılan son
genişletme çalışmasından sonra bu
sayının artacağı düşünülüyor.
İklim değişikliği, sorunu daha da
karmaşıklaştırıyor. Su sıcaklıklarının
yükselmesi, Akdeniz’e yeni gelen bu
türlerin bundan yaklaşık yirmi yıl
önce çok soğuk bulacakları bu sularda
kendileri için daha geniş bir yaşam alanı
bulmaları anlamına geliyor.
Hatta bu türlerin çoğu sadece hayatta
kalmanın da ötesinde, yerel türleri
yok etme pahasına çoğalıyor. Türkiye
sularında yer alan Gökova Deniz Koruma
Alanı’nda yapılan bir araştırmada5
otobur balık biyokütlesinin %98’inin
yabancı bir tür olan sokar balığından
(Siganus rivulatus and S. luridus)
oluştuğu, hatta geri kalan %2’lik kısmın
da sular ısındıkça kuzeye doğru yayılan
ıskaroz olduğu ortaya çıktı. Bu yapısı
değişmiş bir topluluk değil, tamamen
yeni bir topluluk.
Sokar, Akdeniz’in oldukça başarılı yeni
sakinlerinden biri. Yetişkin bireylerin
boyu 12-14 santimetreye ulaşabiliyor,
kalabalık sürüler halinde yüzüyorlar
ve beslenme alışkanlıkları ile yerel
türlerin habitatlarını yok ediyorlar.
Sokar balığının yerleştiği sıcak alanlarda
eskiden değerli habitatlar olarak
hizmet veren karmaşık alg ormanları,
yerini hızla çorak kayalıklara bıraktı ve
yereltürlerin bolluğu buna bağlı olarak
azaldı. Yunanistan ve Türkiye’nin 1000
kilometreyi aşan kıyı şeridinde yapılan

bir araştırma6 sokar balığının bol olduğu yerlerde, büyük yosunlarda %65, alg ile
omurgasızlarda %60 ve mevcut türlerin sayısında %40 düşüş yaşandığını gösterdi.
Türkiye’nin Kaş ilçesinden balıkçılar, avladıkları balıkların %80’inin sokar olduğunu
bildirdi.
Bilimsel açıdan en zararlı istilacı tür olarak kabul edilen aslan balığı (Pterois miles)
bölge dışından olup Akdeniz’de yerleşmeyi başarmış bir diğer balıktır. Bu türün
bilinen ilk örneği, 1991’de İsrail’de bir trol teknesi tarafından yakalandı. Yirmi
yıl içinde Lübnan, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Tunus, Suriye, İtalya ve Libya’ya
kadar yayılmayı başardı. Bu agresif istilacı, günümüzde Akdeniz’in güney ve doğu
kısımlarına iyice yerleşmiş durumda ve Ege ve İyonya denizlerinde batıya ve kuzeye
doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Ayrım gözetmeden beslenen ve zehirli dikenleri olan aslan balığı, 30 kat büyüyebilen
midesi sayesinde aynı anda çok miktarda küçük yerel balık ve kabuklu yiyebiliyor.
Ekosisteme yeni giriş yapan bir tür olduğundan, avladığı balıklar ondan nasıl
kaçacağını henüz bilmiyor. Dünyanın başka bölgelerinde yaşananlar bu balığın
verebileceği zararı gözler önüne seriyor: Bahamalar’da, 2004-2010 yılları arasında
yerel türlerin popülasyonlarında görülen %65 düşüşün, aslan balığı sayısındaki %40’lık
artış ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.7

Şekil 2. Gökova Deniz Koruma Alanında, sokar, otçul balık biyokütlesinin %98’ini
oluşturuyor.
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Yerel Olmayan Aslan balığı (Pterois miles) © Alexis Rosenfeld / WWF

Akdeniz’den toplanan aslan
balıklarının mide içeriği hakkında
kısa süre önce yapılan bir analiz,
aslan balığının avladığı türlerin
%95’inin ekolojik ve ekonomik
açılardan önemli yerel balıklardan
oluştuğunu ortaya çıkardı.8
İklim değişikliği, aslan balığı,
sokar ve yıkıcı etkileri olması
muhtemel diğer istilacı türlerin
Akdeniz’e yayılmasını durdurmayı
imkansızlaştırıyor. Balıkçılık,
turizm, rekreasyonel dalış gibi
birçok sektörün sağlıklı ve çeşitlilik
barındıran ekosistemlerden
beslendiği böylesi bir bölgede,
en azından bu yabancı türlerin
sayılarının kontrol altına alınması
elzem görünüyor.

BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Bu vakada bahsedilen iki tür ile ilgili balıkçılara önemli bir görev
düşüyor: her iki balık da insan tüketimine uygun olduğundan
tüketici talebi oluşturmak ve balıkçılık faaliyetlerinde bu
balıkları hedeflemek mümkün (bkz. WWF Su Ürünleri Rehberi).
Yakalanmaları da nispeten kolay. Sürü halinde gezen sokar
balıkları ağlarla yakalanabilirken, yavaş hareket eden aslan
balıklarını yakalamanın en iyi yöntemi, zehirli dikenleriyle baş
edebilecek zıpkınla avlanan deneyimli balıkçılar tarafından tek tek
yakalanmasıdır.
Avcı türleri çoğaltmak da söz konusu istilacıların sayılarını kontrol
altında tutmaya yarayabilir. Örneğin, orfozlar, aslan balıklarıyla
beslenmeyi sever. Ancak Akdeniz’de yıllardır süregelen aşırı
avlanma, besin ağının üst basamaklarındaki balıkların çoğunu
yok etti. Daha geniş deniz alanlarının daha etkili yöntemlerle
korunmasıyla,bu stokların yeniden canlanması sağlanabilir.

ISINMAYLA İLGİLİ GERÇEKLER

Bugüne kadar Akdeniz’e
yaklaşık 1000 istilacı tür
göç etti

Bazı bölgelerde, sokar
balığı, yerel türlerin
sayısında %40’a varan
düşüşe neden oldu

Aslan balığının avladığı
balıkların %95’ı
ekonomik açıdan önemli
yerel türler
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ 2:

HER YIL DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SAYIDA
DENİZANASI AKDENİZ’İ İŞGAL EDİYOR,
BALIKÇILIK FAALİYETLERİNE ZARAR VERİP
TURİZM KIYILARINI BOĞUYOR

Pelagia Noctiluca Türü Denizanası Malta © Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF
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3. DENİZANASI İSTİLASI
Denizanalarının ortaya çıkışı dinozor çağının bile öncesine dayanıyor.
Vücutlarının %96’sının sudan oluşması, beyinlerinin, kemiklerinin veya
kanlarının olmaması gibi ilginç özelliklere sahip olan denizanaları tüm
denizlerde yaygın olarak görülür ve ekosistemin dengesini sağlamada
önemli bir yere sahipler.
Gelgelelim ekosistem dengeleri
bozulduğunda, denizanaları bir sorun
haline geliyor. İşte, giderek ısınan
Akdeniz’de 2003’ten bu yana yaşanan
sorunlardan biri de bu. Denizanası
popülasyonlarının hızla üreyip
büyümesiyle ortaya çıkan denizanası
sürüleri, eskiden birkaç yılda bir
görülürken, artık her yıl meydana
geliyor ve daha uzun sürüyor.9
Sürülerin yayılım alanları genişledikçe,
bölgesel ekosistemlerde balıkçılık ve
turizm sektörlerini de ciddi derecede
etkileyen değişiklikler ortaya çıkıyor.
Akdeniz boyunca balık ağlarını
dolduran denizanası sürüleri, av
araçlarına zarar veriyor, balıkçılar
balık tutup geçimlerini kazanmak
yerine saatlerce ağlardan denizanası
temizlemek zorunda kalıyor. Tunus’taki
Gabes Körfezi’nde bazı balıkçılar
balıktan çok denizanası yakaladığını
bildirdi. (Yakın zamanda Japonya’da,
ağlara takılan dev denizanalarının
ağırlığını kaldıramayan 10 tonluk bir
trol teknesi battı.)
Denizanaları zehirli de olabiliyor.
Balıkçılar ağları temizlerken sık sık
denizanaları nedeniyle zarar görüyor.
Bu durum, Akdeniz’deki turizm
merkezlerinde de giderek büyüyen
bir sorun haline geldi. Can yakan
denizanalarıyla dolu bir plaj kısa süre
içinde cazibesini kaybeder ve yerel
topluluklar azalan ziyaretçi sayısından
ötürü ekonomik kayıp yaşar. Denizanası
sürüleri başka sektörleri de tehdit
eder: su ürünleri yetiştiriciliğinde
kullanılan kafesleri istila edip buradaki
balıklara zarar verebilirler, hatta güç
santrallerinin soğutma suyu girişlerini
tıkayıp enerji üretim verimliliğini
düşürebilirler.

Peki, denizanası sayılarındaki artışın sebebi ne? Burada birden fazla etken sayılabilir,
iklim değişikliği ise en önemlilerinden biri. Daha yüksek deniz sıcaklıkları, denizanası
sürülerinin yaşam süresini uzatıyor ve bazı türlerin kışın üremesine daha fazla olanak
tanıyor. Yüksek sıcaklıklar aynı zamanda tropikal sulardan gelen istilacı denizanaları
için Akdeniz’i daha yaşanır hale getiriyor.
Bir taraftan da karada yürütülen tarımsal faaliyetlerde aşırı gübre kullanımı
nedeniyle sudaki azot ve fosfat miktarının artması (ötrofikasyon), alg kümelerinin
çoğalmasına ve oksijensiz ‘ölü bölgelerin’ oluşmasına neden oluyor. Denizanalarının
doğal avcısı olan balıkların yaşamasına izin vermeyen bu koşullara denizanalarının
ayak uydurması çok kolay. Denizanaları, ticari balık türlerinin larva dönemindeyken
veya henüz yetişkinliğe ulaşmamışken (hatta hamsi ve sardalya gibi türlerde
yetişkinlikte) beslendikleri zooplankton veya kopepodları yiyor, bu nedenle
ekosistemde ne kadar fazla denizanası varsa, planktonla beslenen diğer balıklara o
kadar az besin kalıyor. Üstüne üstlük, denizanaları balık yumurtalarını ve larvalarını
yiyerek balıkların çoğalmasına engel oluyor ve yetişkinliğe ulaşan balık sayısını
azaltıyor.

Şekil 3. Güney sularında denizanası sürüleri artık her yıl görülüyor ve varlıklarını
daha uzun süre devam ettiriyor.
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Yakan Denizanası Pelagia Noctiluca, Akdeniz, Fransız
Rivierası © Damsea / Shutterstock

Denizanalarının üstünlüğü ele
geçirdiği yerler sadece buralar
değil.
Yıllardır süren aşırı avlanma,
deniz analarının doğal
avcıları olan köpekbalıkları,
orkinoslarve diğer büyük
balıklar gibi denizanaları ile
besin rekabeti içinde olan
stokların çoğunu yok etti.
Balık larvalarıyla beslenmeleri
ve aynı zamanda besin için
balıklarla rekabet etmelerinden
ötürü, denizanaları yakında
Akdeniz’in yeni süper avcılarına
dönüşecek. Denizanalarının
hüküm sürdüğü bir ekosistemin
oluşması büyük bir olasılık,
denizanası işgali ise bir
gerçeklik haline geldi.

BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Denizanası sorununun çözümü karmaşıktır ve çeşitli cephelerde
eşgüdümlü hareket etmeyi gerektirecektir
Bazı balık türlerinde aşırı avlanmayı azaltarak bu balıklarla denizanaları
arasındaki rekabeti artırmak kritik öneme sahip. Bu balık türlerinden
bazıları denizanası yumurtasının yanı sıra yetişkin denizanalarını da yiyor.
Ayrıca, hipoksiyi azaltmak ve denizanalarının geliştiği ölü bölgeleri ortadan
kaldırmak için ötrofikasyon ve kara kaynaklı kirlilik kontrol altına alınmalı.
Kısa vadede ise denizanalarının burada olduğu gerçeğine uyum
sağlamamız gerekiyor. Turizm işletmeleri, denizanalarını uzak tutmak
için kalabalık plajların etrafına ağ çekmek gibi basit önlemler almaya
başladı bile.10 Tunus’ta balıkçılar, istenmeyen denizanalarını uzun
zamandır besin kaynağı olarak tüketildiği Asya’ya satmanın yollarını
arıyor. Ayrıca, kozmetik endüstrisinin giderek artan kolajen talebi
denizanalarından çıkarılan kolajen ile karşılanabilir, ancak bunun için
teknolojinin biraz daha geliştirilmesi gerekiyor.

has reduced predator species competing with jellyfish for food
ISINMAYLAOverfishing
İLGİLİ GERÇEKLER

Güney sularında
denizanası sürüleri her
yıl görülüyor ve daha
uzun süre yaşıyor

Tunus’taki Gabes
Körfezi’nde bazı balıkçılar
balıktan çok denizanası
avladıklarını bildirdi

Aşırı avlanma yüzünden
denizanalarını kontrol altına
alabilecek avcı türler ve planktonla
beslenen rakipler azalıyor
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ISINAN SULAR VE YÜKSELEN DENİZ
SEVİYESİ, HAYATİ ÖNEME SAHİP
POSIDONIA TÜRÜ DENİZ ÇAYIRLARININ
VARLIĞINI TEHDİT EDERKEN,
BİYOÇEŞİTLİLİK VE MAVİ KARBON
AÇISINDAN CİDDİ SONUÇLARA
NEDEN OLUYOR

Posedonya Deniz Çayırı, Akdeniz Kıyaları © Michel Gunther / WWF
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4. MAVİ KARBON YUTAĞIMIZ
DENİZ ÇAYIRLARI TEHLİKEDE
Akdeniz’in endemik deniz çayırları Posidonia oceanica, tüm deniz
ekosistemi içinde en hayati önem taşıyan türdür. Yaklaşık 40 metreye
kadar olan derinlikte kumlu deniz tabanı üzerinde geniş çayırlar oluşturan
Posidonia, denizdeki oksijen seviyesini yükseltir ve Akdeniz’deki deniz
türlerinin yaklaşık %20’sine habitat sağlar. Biyoçeşitlilik açısından da
önemli bir rezerv görevi gören bu çayırlar, ticari değere sahip birçok türün
ürediği ve büyüdüğü yavrulama alanlarıdır.
İklim değişikliğinin etkileri çoğaldıkça,
Posidonia’nın oynadığı rolün önemi
de artıyor. Fırtına ve kasırgaların
sıklaştığı ve şiddetlendiği dönemde,
Posidonia çayırları dalgaların ve
akıntıların enerjisini azaltıp deniz
tabanını korur ve çökeltileri sabitler.
Hava koşullarının kötüleştiği sonbahar
aylarında, dökülen Posidonia
yaprakları yüzeyi kaplayarak deniz
taşkınlarını yavaşlatır ve kıyılarda
yıllar boyu erozyonu engelleyecek
yoğun tabakalar oluşturur.

Günümüzün aşırı baskı ve yapılaşma tehdidi altındaki Akdeniz’inde, bu çayırlar
ciddi ölçüde azalıyor. Bundan kısmen doğrudan insan baskısı sorumlu. Turistik
teknelerin yer gözetmeksizin demirlemesi başlıca tehdit unsurlarından biri, öyle ki
tekne çapaları, zaten hassas çayırların yapraklarını parçalayıp bitkileri kökleyerek
iyileşmesi yıllar sürecek yaralar açıyor. Kıyılarda her türlü yapılaşma sadece
bitkilere değil, karbon tutan alt katmana da zarar veriyor. Daha genel ifadeyle,
Posidonia temiz suda gelişip canlanan bir deniz çayırı türü ancak Akdeniz’de
kirlilik ve bulanıklık giderek daha da artıyor. Yine de yasal düzenlemelerin kabul
edilmesi ve uygulanmasıyla bu etkileri bir nebze azaltmak mümkün olabilir. Ancak
Posidonia’nın devamlılığını her geçen gün daha çok tehdit eden diğer unsuru, yani
iklim değişikliğini durdurmak düzenlemelerle bile mümkün değildir.

İklim değişikliğinin fiziksel etkilerini
azaltmanın yanı sıra, Posidonia,
gövdesi, yaprakları ve deniz
tabanından 4 metre derine kadar
uzanan kökleriyle oluşturduğu kalın
katmanla başlı başına bir karbon
yutağı görevi görür.
Posidonia çayırlarının Sanayi
Devriminden bu yana Akdeniz
ülkelerinin neden olduğu CO2
emisyonlarının %11 ila %42’sini
tuttuğu tahmin ediliyor. Atmosfere
salınan seragazlarını azaltmak için
küresel bir mücadelenin verildiği
bu günlerde bu rezervin korunması
elzem.11
Ekolojik önemi, hassas yapısı ve geniş
yayılım alanı, Posidonia’nın genel olarak
denizlerin sağlığı için önemli bir biyolojik
gösterge olduğu anlamına geliyor.

Şekil 4. Posidonia çayırları dalgaların ve akıntıların enerjisini azaltır, deniz
tabanını ve çökeltileri sabitleyerek korur.
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Deniz suları ısındıkça sıcaklık stresinin
dağılımının değişmesi bekleniyor: deniz
çayırları havzanın güneydoğusunda
muhtemelen sıcaklık etkisine bağlı
olarak görülmüyor ve bilim insanları
batı bölgelerdeki istisnai sıcaklık
artışları nedeniyle çayırların sağlığının
burada da azaldığını tespit etti.12
Bu sıcaklık seviyesi, zayıflayan
deniz çayırlarında kolonileşen yeni
istilacı bitki türleri için de cazip bir
ortam oluşturuyor. Bu değişimlerin
etkilerini tam olarak tahmin etmek
mümkün olmasa da ortaya çıkan yeni
ekosistemlerin daha az karmaşık olduğu,
biyoçeşitliliği daha az desteklediği ve
daha az karbon depoladığı açık. Daha
sıcak suları takip ederek havzaya
yayılan ve sayıları giderek artan istilacı
otobur balıklar Posidonia üzerindeki
baskıyı arttırıyor ve bir zamanlar
sağlıklı olan bu çayırları çorak alanlara
dönüştürebilir.
Yine iklim değişikliğinin bir sonucu
olan deniz seviyesinin yükselmesi
Akdeniz’deki deniz çayırlarının
gerilemesine neden olan bir diğer
faktördür. Posidonia’nın fotosentez
yapmak için ışığa ihtiyacı var ve ışıksız
kaldığında ölür. Deniz seviyesindeki
küçük değişiklikler sığ eğimli deniz
tabanına ulaşan ışık miktarında
nispeten büyük farklara neden olabilir,
örneğin, 2 derece eğimli bir yerde, su
sütunun 2 santimetre kalınlaşması,
Posidonia’nın alt sınırını kıyıya bir
metre daha yaklaştırır. Akdeniz’in bazı
bölgelerinde su seviyesinin yılda 6 mm
yükseldiği düşünüldüğünde,13 havza
genelinde görülen toplam deniz çayırı
kaybının sürekli arttığı söylenebilir.
Portofino Deniz Koruma Alanından

Posedonya Deniz Çayırı, Korsika, Fransa, Akdeniz © WWF/ Shutterstock

Lorenzo Merotto, “Posidonia oceanica çayırları ekolojik açıdan son derece önemli
olmanın yanı sıra sosyo-ekonomik değere de sahiptir,” dedi. “Bu çayırların
korunması sadece birçok deniz türünün hayatta kalmasını sağlamakla kalmaz,
aynı zamanda CO2’nin depolanmasından kıyıların korunmasına ve avlanabilir
türlerin varlığını devam ettirerek geçim kaynağı sağlamasına kadar sağladıkları tüm
ekosistem hizmetleri sayesinde insanlar için de hayati önem taşır. Bu değerli habitatı
korumak için gerekli tüm önlemlerin alınması şarttır.”

BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Posidonia çayırlarının yok oluşu bir kısır döngüyü de tetikler; çayırlar
öldükçe sağladıkları ekosistem hizmetleri de ortadan kalkar, tutulan
karbon bakımından zengin tabaka açığa çıkar, atmosfere CO2 salınır
ve ilk etapta bu çayırlara zarar veren iklim değişikliği daha da hız
kazanır. Ekosistemin bu önemli parçasının Akdeniz’in geri kalan
alanlarında varlığını devam ettirebilmesi için yıkıcı demirleme ve
balık avcılığına karşı koruma ve yönetim tedbirlerinin artırılması çok
önemlidir.
Gelecekte korumayı artırmak için atılacak adımlar karbon
bakımından zengin ekosistemlere öncelik vermeli ve karbon ve besin
ticareti kredileri gibi ödemeler yoluyla ekosistem hizmetlerinin
onarılmasına teşvikler sağlanmalıdır. Son olarak Deniz Koruma
Alanlarının deniz çayırlarının korunmasına sağladığı katkı, Ulusal
Katkı Beyanlarında ve diğer iklim değişikliği azaltım ve uyum
politikaları dahilinde doğa temelli çözümler olarak tanınmalıdır.
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Posidonia Akdeniz’deki Posidonia çayırları Akdeniz ülkelerinin Tekne çapaları Posidonia
denizel türlerin %20’sine neden olduğu CO2 emisyonlarının %11 yapraklarını parçalıyor ve
bitkileri kökünden söküyor
yaşam alanı sağlıyor
ila %42’sini tutuyor
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ISINAN SULAR VE YÜKSELEN DENİZ
SEVİYESİ, HAYATİ ÖNEME SAHİP
POSIDONIA TÜRÜ DENİZ ÇAYIRLARININ
VARLIĞINI TEHDİT EDERKEN, BİYOÇEŞİTLİLİK
VE MAVİ KARBON AÇISINDAN
CİDDİ SONUÇLARA NEDEN OLUYOR

Kırmızı Gorgon (Paramuricea clavata), Mercan Kayalığı © Lorenzo Merotto
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5. MERCANLAR İÇİN KUSURSUZ FIRTINA
Deniz yelpazesi olarak da bilinen gorgonların, kalınlıkları yalnızca
birkaç milimetre olsa da, boyları bir metreye kadar uzayabiliyor. Bu tür
Akdeniz’deki en göz alıcı yumuşak mercanlar arasında yer alır. Aynı zamanda
en önemli mercan türlerinden biri olan ve yavaş büyüyen bu tür, sadece
zengin deniz ekosistemlerini destekleyen habitatlar oluşturmakla kalmaz,
deniz canlıları için barınma ve yavrulama ortamı sunar ve istilacı alglere
karşı direnir.
Koloni halinde yaşayan organizmalar olan gorgonlar sadece denizler için
faydalı olmakla kalmaz, oluşturdukları karmaşık ve renkli su altı peyzajlarını
görmeye gelen dalgıçlar için önemli birer cazibe merkezi olup Akdeniz
ekonomisine de katkı sağlar.
Doğal ölüm oranının düşük olduğu
gorgonlar 60 yıla kadar yaşayabilir;
ancak Akdeniz’de hızla değişen
iklim onları öldürüyor. Bu durumun
yarattığı sonuçlar ekosistemde bir dizi
olayı tetikliyor. Gorgonlar ölüp deniz
tabanına çöktüğünde, oluşturdukları
habitatların üç boyutlu hali kaybolur.
Dikey duran yapılar azaldıkça,
habitatın karmaşık yapısı bozulur ve
bunun sonucunda deniz biyoçeşitliliği
azalır ve istilacı türler bu boşlukları
doldurur.

süre izlendiğinde, hızlı ısınma dönemlerinin kitlesel ölümlere yol açtığı görülüyor.
Liguria Denizi’nde yapılan incelemeler, 1990’larda başlayan ısınmanın 40 m
derinliğe kadar uzanan bir alanda kitlesel gorgon ölümlerine neden olduğunu
göstermiştir.14 Bu eğilimin iyi yönde değişmesi mümkün değil: 2019’da
açıklanan rakamlar, 2014-2018’in son on yılda sıcaklıkların yaklaşık 1°C arttığı
bölgede kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğunu göstermektedir.
Ancak iklim değişikliğinin etkileri yalnızca deniz sıcaklıklarıyla sınırlı değildir.
Aynı zamanda aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini de artırır. Bu durum

Gorgonlar Akdeniz’in çeşitli
ortamlarında bulunabilir. Gorgonlar
arasındaki en önemli tür, kırmızı
gorgon (Paramuricea clavata), suyun
yüzeydeki kadar yüksek sıcaklıklara
ulaşmadığı 25 metrenin altındaki
derinliklerde görülen mercansı
habitatlara tipik bir örnektir.
Bu nedenle onu habitat edinmiş
organizmalar sıcaklıktaki artışlara
karşı daha hassastır, bu da onları
özellikle Akdeniz havzasında giderek
daha sık görülen sıcak hava dalgalarına
karşı özellikle daha kırılgan yapar.
Dünyanın dört bir yanındaki
mercanlar ısınan denizlerden
oldukça kötü etkileniyor. İklim
değişikliğinin etkilerini diğer baskı
unsurlarından ayırmak zor olsa da,
karmaşık gorgon toplulukları uzun

Şekil 5. Gorgonlar Akdeniz’de çeşitli ortamlarda bulunabilir.
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esasen yüzeydeki ortamları etkilese
de, daha derinlerdeki habitatlara da
ulaşarak halihazırda başka etkenlerden
ötürü zayıflamış gorgonlar üzerinde
yıkıcı etkilere neden olabilir. Örneğin,
Ekim 2018’de Liguria Denizi’ni
vuran ve saatteki hızı 130 kilometreyi
bulan fırtına, Cenova Üniversitesi
araştırmacılarının tahminiyle bölgedeki
gongonların %30’unu yok etti.15 25
metre derinlikteki gorgon kolonileri
tamamen tahrip oldu. Hasarın bir
kısmına rüzgârın etkisiyle yamaçlardan
kopan veya dalgaların devirdiği kaya
parçaları neden olurken, bu hassas
yapılar deniz tabanındaki suyun
olağanüstü hareketinden de etkilendi.
Daha derinlerdeki kolonilere takılıp
kalmış av araçları (özellikle misinalar)
da rüzgârın ve dalgaların etkisiyle
mercanlara sürtünerek canlı dokuya
zarar verdi.16
Fırtınanın hayatta kalan gorgonlar
üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz
kendini göstermedi; ancak ikincil
ölümler ve çoğalmada yavaşlama olası
görünüyor. Burada asıl önem taşıyan
nokta ise sıcaklıklar artmaya devam
ettikçe, Akdeniz’de bu büyüklükte
fırtınalara daha sık rastlayacağımız
ve geriye kalan kolonilerin de bundan
zarar göreceğidir.
Yerel topluluklar yok olduğunda,
algler ve diğer türlerin bunların
yerini almasına ve daha basit, daha az
biyoçeşitlilik barındıran çim tarzı bir
ekosistem oluşturmasına fırsat doğar
(bu durum bölge ekonomisi için önem
taşıyan dalış sporunun cazibesini
azaltır).

Gorgonlar, Scandola Deniz Koruma Alanı © Alexis Rosenfeld / WWF

BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Kalan popülasyon üzerindeki baskıyı mümkün olduğunca azaltmak
çok önemli. Deniz Koruma Alanları (DKA) deniz tabanına
zarar veren amatör ve profesyonel av araçlarının kullanımını
yasaklayarak ve mercanları etkileyen tüplü dalış faaliyetlerini
düzenleyerek gorgonların korunmasında önemli bir rol oynayabilir.
Portofino DKA’da gorgonların iklim değişikliği nedeniyle gördüğü
zararı azaltmaya yönelik araştırmalar devam ediyor. Artan
sıcaklıklar karşısında habitatların dayanıklılığını artırmanın en iyi
yolu insan baskısının etkilerini azaltmak olduğundan, geniş paydaş
katılımı esastır.
Gorgonların nakledilmesine yönelik bazı deneyler de yapılıyor;
ancak sular ısınmaya ve fırtınalar yoğunlaşmaya devam ettikçe,
Akdeniz’in geri kalan gorgonlarını korumak çok zor olacak.
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Gorgonlar 60 yıla kadar
yaşayabilir

Daha uzun süre devam eden
sıcak su dalgaları gorgon
topluluklarının toplu ölümüne
yol açıyor

Liguria’da gorgonların
%30’u tek bir fırtınada
yok oldu
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ- 6:

GÖRKEMLİ PINNA NOBILIS’İN
ANİ VE TOPLU ÖLÜMLERİ
AKDENİZ’İN ISINMASIYLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Açık Bir Pinna Nobilis Kabuğu Üzerinde Yürüyen Keşiş Yengeci © WWF
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6. PINNA NOBILIS
POPÜLASYONUNUN ÇÖKÜŞÜ
İklim değişikliği etkisi artarak çoğalan kademeli bir süreç olsa da, çevre
üzerinde baskı yaratan diğer unsurlarla birleştiğinde ekolojik krizlerin
ortaya çıkışını hızlandırabilir. Akdeniz’de, son zamanlarda Pinna nobilis
popülasyonlarının birçok yerde yok olmasına neden olan toplu ölüm
olaylarının iklim değişikliği ile bağlantılı olduğu anlaşıldı.
Akdeniz’de yaşayan en büyük çift
kabuklu tür olan Pinna nobilis,
dünyanın da en büyükleri arasında olma
özelliğiyle dikkat çekiyor. Pinna nobilis
çok miktarda atık maddeyi süzüp suyun
berraklığına katkı sağlayarak önemli
bir ekolojik hizmet sunmanın yanı sıra
birçok türün bir arada yaşadığı bir
habitat oluşturuyor. Bir araştırmada
Pinna nobilis üzerinde birlikte yaşayan
146 tür tespit edildi.17
Pinna nobilis’in deniz tabanına
tutunmasını sağlayan ipliksi filamentler,
değerli kumaşları süslemek için
kullanıldıkları Romalılar döneminden
bugüne değerini kaybetmemiştir.
‘Deniz ipeği’ olarak bilinen bu madde
zanaatkârların kullanımı için hasat
ediliyor. 1980’lerde amatör ve ticari
balıkçılar tarafından da avlanmaya
başladıktan sonra Pinna nobilis
popülasyonunda hızlı bir düşüş görüldü
ve bu tür Barselona Sözleşmesi ile
koruma altına alındı.
Bu tedbir sayesinde Pinna nobilis
popülasyonu iyi bir toparlanma sürecini
geride bıraktı ancak 2016’da Akdeniz’in
İspanya kıyılarında ölüm oranının yer
yer %100’ü bulduğu yıkıcı bir toplu
ölüm olayı meydana geldi. Bu olayı takip
eden üç yıl içinde, ölüm oranlarının
%80 ila %100’ü bulduğu toplu ölümler
doğuya doğru yayıldı ve Katalunya,
İtalya, Sicilya ve Korsika kıyılarında
da görüldü.18 2020’nin Ocak ayında,
Miramare DKA’da (Trieste Körfezi,
İtalya) görev yapan bilimsel komite,

bölgelerinde %60-80 oranında Pinna nobilis ölümleri gerçekleştiğini bildirirken
diğer Akdeniz ülkelerinde de ölüm bölgeleri oluşmaya devam etti.
Pinna nobilis 2019’da IUCN Kırmızı Listesi’nde kritik tehlikedeki türlere dahil edildi.
Toplu ölüm olaylarının arkasında, Akdeniz’deki yaz akıntılarını takip ederek
yayılmış olabilecek Haplosporidium pinnae patojeni olduğu anlaşıldı. İklim
değişikliğinin bunu ne derece tetiklemiş olabileceği de bir diğer merak konusu;
sıcak koşullar H. pinnae’nin daha çok üremesine neden olmuşsa, iklim
değişikliğine bağlı ısınmanın bu patojeni Akdeniz boyunca yaymaya devam etme
riski ciddiyetini koruyor.
Bu durum, bu göz alıcı midye türünün kalan popülasyonları için felaket anlamına
geliyor. Üstüne üstlük iklim değişikliği bu türün sağlığını da etkiliyor olabilir. Bilim
insanları henüz net bir sonuca ulaşmadı ancak ısınan suların üreme ve çoğalma
süreçleri ile yetişkinliğe ulaşan genç bireylerin sayısı üzerinde olumsuz etkileri

Şekil 6. Trieste Körfezinde Pinna nobilis’in %60 ila 80’inin öldüğü bildirildi.
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Pinna nobilis @ Miramare Deniz Koruma Alanı, İtalya

olabileceği düşünülüyor. Öte yandan
Pinna nobilis’in yaşamak için yüksek
oksijen seviyesine ihtiyacı bulunuyor.
Ayrıca, bu tür çift kabuklular arasında
kabuğu en hızlı büyüyen tür olması
nedeniyle denizlerdeki asit seviyesinin
artışına karşı dayanıksız konumda.
Yine iklim değişikliği nedeniyle sayıları
artan istilacı türler, kalan Pinna nobilis
popülasyonlarını tehdit eden bir
diğer tehlike olarak karşımıza çıkıyor.
Pinna nobilis’in besin kaynaklarını
değiştirebilecek istilacı algler ve
yavrularını yiyebilen istilacı yengeçler
bu türler arasında yer alıyor.

BİZ NE YAPABİLİRİZ?
Akdeniz’in amiral gemisi olan bu türü kurtarabiliriz. Bunun için
koruma çalışmalarında buna acilen öncelik vermemiz gerekiyor.
Larvaların çoğaltılması yoluyla aktif ekolojik onarım, toplu
ölümlerden etkilenen alanlarda popülasyonu yeniden inşa etmenin
bir yolu olabilir. Ancak Pinna nobilis’in yavaş büyüme oranları
ve düşük çoğalma seviyesi bunun riskli bir yöntem olduğunu
gösteriyor.19 Kalan popülasyonların dayanıklılığını yükseltmek
de aynı ölçüde önem taşıyor. Ancak bu, Akdeniz deniz çevresine
yönelik tüm tehditleri ele almak için büyük ölçekli ve çok paydaşlı
bir işbirliği gerektiyor. İklim değişikliği ise sorunun katlanarak
büyümesine neden oluyor.
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Pinna nobilis
toplulukları 146 farklı
türe ev sahipliği
yapabilir

Pinna nobilis popülasyonlarının
%80-100’ü kısa süre önce İspanya,
İtalya ve Akdeniz’in diğer bölgelerinde
görülen toplu ölümler sonucu yok oldu

Isınan sular
Pinna nobilis’in
üreme sürecini
etkileyebilir
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İKLİM, DENİZLER VE BİYOÇEŞİTLİLİK
HAKKINDA BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ
POLİTİKA GÜNDEMLERİ İÇİN
POLITİKA ÖNERİLERİ

İklimimizin ve denizlerimizin tehlikede olduğunun ve aslında aynı madalyonun
iki yüzü olduklarının her zamankinden daha fazla farkındayız. Bu vakaların
açıkça gösterdiği gibi, iklim değişikliğinin denizler üzerinde ciddi etkileri
olmasına ve tükenmiş bir okyanusun iklim değişikliğinin etkilerini daha
da kötüleştirmesine karşın denizleri korumak suretiyle iklim değişikliğiyle
mücadeleye; iklim değişikliğine karşı mücadele ederek de denizlerin korunmasına
katkıda bulunmak mümkün.
Bununla birlikte, sorunun büyüklüğü, elimizdeki tüm araç
ve mekanizmaları kullanarak cesur ve iddialı bir politika
eylemine girişmemizi gerektiriyor. İklim değişikliğinden ciddi
şekilde etkilenen Akdeniz gibi biyoçeşitlilik açısından sıcak
noktaolma özelliği taşıyan bölgelerde, deniz-iklim bağlantısı,
insanların ve doğanın gelişmesine izin verecek çözümlerin
oluşturulması tartışmalarının merkezinde olmalıdır.
Deniz ve kıyı ekosistemlerinin ve bu ekosistemlere ihtiyaç
duyan herkesin ve her şeyin iklim değişikliğine, uyum ve
dayanıklılık potansiyelini güçlendirmek ve iklim değişikliğiyle
mücadele etmek için politika gündemlerinin eşgüdümü
arttırılmalıdır.

WWF’İN İKLİM VE DENİZLER İÇİN
ETKİLİ VE UYUMLU EYLEM
SÜRECİNİ YÖNLENDİREN
DÖRT GENEL İLKESİ:
n Daha iddialı olmak,daha güçlü ve

daha kalıcı uyum ve etki azaltma
eylemlerini acilen hayata geçirmek

n Doğayı çözümün esas parçası
yapmak

n Merkeze insanları koymak
n İklim ve denizler için finansman
mekanizmalarını birleştirmek 

Bu ilkeler ışığında WWF, karar vericileri, COP15 Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi, COP26 Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 2021’de gerçekleşecek
COP22 Barselona Sözleşmesi kapsamında küresel ve bölgesel
iklim gündemlerine denizleri de entegre etmeye çağırıyor.
Bunun için yapılması gerekenler:

n Kıyı ve deniz ekosistemlerinin seragazı azaltma çabalarına
katkısını görmek ve güçlendirmek.

n Kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması, eski haline

getirilmesi ve yönetimiyle ilgili çalışmaların iklim
değişikliğine uyum, dayanıklılık ve ilgili planlama çalışmaları
açısından sağladığı katkıyı görmek ve güçlendirmek.

n Kıyı ve deniz ekosistemlerinin ve devamlılığı bunlara bağlı
olan kıyı topluluklarının ve ekonomilerin dayanıklılığını
güçlendirmek.

n Gelişmekte olan kıyı ülkelerinin iklim değişikliğinin

denizlerle ilgili etkilerine yanıt verme kapasitesini, bu
ülkeleri finansmana erişim, kapasite geliştirme, kapsayıcı
planlama, eğitim ve teknoloji transferi alanlarında
destekleyerek artırmak.

Önerilerin tamamı için WWF’nin ilgili raporunu
inceleyebilirsiniz: Four Principles for Integrated OceanClimate Strategies (2021).*
*Kaynaklar: “Blueprint for a Living Planet: Four Principles for
Integrated Ocean-Climate Strategies” WWF 2021 and Gomei, M.,
Steenbeek, J., Coll, M. and Claudet, J. 2021. 30 by 30: Scenarios
to recover biodiversity and rebuild fish stocks in the Mediterranean.
WWF Mediterranean Marine Initiative, Rome, Italy, 29 pp.
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_med_30x30_full_
report_2021__1_.pdf
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNİ AZALTMADA
DENİZ KORUMA ALANLARINI DOĞA ODAKLI
ÇÖZÜMÜN PARÇASI YAPMAK
İklim, biyoçeşitlilik ve denizlerin birbirine olan
bağımlılıkları göz önüne alındığında, Akdeniz ülkelerinin
iklim değişikliği etkilerini azaltmak için, özellikle deniz
koruma alanlarının (DKA’ lar) ölçeğini büyüterek doğa
temelli çözümlerden en iyi şekilde yararlanmaları son derece
önemlidir.
Deniz ekosistemlerinin eski haline getirilmesini sağlamak ve
iklim değişikliği etkilerini azaltmak için, Akdeniz’de deniz
alanının en az %30’u, ekolojik olarak temsili ve birbiriyle iyi
bağlanmış bir DKA ağı ve diğer etkili alan tabanlı koruma
önlemleri (OECM’ler) aracılığıyla korunmalı ve etkili ve adil
bir şekilde yönetilmelidir.
Tutarlı bir DKA ve OECM ağı, uyum ve etki azaltma
çalışmalarına büyük katkı sağlayabilir. Bunun gerçekleşmesi
için aşağıdaki adımların atılması gerekir:

n Deniz ekosistemlerinin dayanıklılığını artırmak ve doğal
biyoçeşitliliği geri getirmek yoluyla iklim değişikliğine
uyumu, etkilerin azaltılmasını ve afet riskini azaltmayı
desteklemek.

nKıyı koruma, karbon depolama ve dayanıklı biyoçeşitlilik

sağlamak için ‘mavi karbon’ ekosistemlerini, özellikle de
atmosferdeki karbondioksiti temizleyen ve deniz tabanında
depolayan son derece üretken ekosistemler olan deniz
çayırları yaşam alanlarını korumak ve onarmak.

nBalıklar ve deniz memelileri de dahil olmak üzere, uzun

yaşamları boyunca vücutlarında karbon biriktiren büyük
deniz hayvanlarının hayati yaşam alanlarını korumak:
Bu canlılar öldüklerinde, biyokütleleri ve vücutlarında
tuttukları karbon genellikle denizin derinlerine batar.

n İklim değişikliği, okyanus asitlenmesi ileyabancı ve istilacı

türlerin DKA’ların/DKA ağının koruma hedeflerini nasıl
etkileyeceğini ve belirli bir biyo-coğrafi alanda savunmasız
ekosistemleri korumak için kaç çoğaltma alanına ihtiyaç
duyulduğunu değerlendirmek için yeni DKA’ların
kuruluş sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak hassaslık
değerlendirmeleri yapmak.

nBiyoçeşitliliği koruma hedeflerine ek olarak iklim
hedeflerini DKA yönetim planlarına dahil etmek.

n Hassaslık değerlendirmesinde tanımlananlar da dahil

olmak üzere iklim değişikliği etkilerini önlemek/azaltmak
için azaltım, uyum ve dayanıklılık stratejileri geliştirmek.

n Biyoçeşitlilik ve iklim hedeflerine ulaşmak için DKA

yönetiminin iklim değişikliğine yanıt vermede etkinliğini
izlemek ve gerektiğinde, bilime dayalı (geleneksel bilgi
dahil) uyarlanabilir önlemler benimsemek.

Avrupa Fan Solucani (Sabella / Spirographis spallanzani) Malta,
Akdeniz © Wild Wonders of Europe / Zankl / WWF
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Kırmızı Gorgon (Paramuricea clavata) © Lorenzo Merotto / WWF
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