
BBTTDD:: Caulerpa taxifolia Akdeniz’e ne zaman
ve nereden girifl yapt›?

PPrrooff.. DDrr.. AAlleexxaannddrree MMeeiinneesszz :: Bu tür ilk ola-
rak 1980’lerin bafl›nda Stuttgart’taki (Almanya)
tropikal deniz akvaryumlar› için, dekoratif amaç-
l› olarak tropik denizlerden getirildi. Akvaryum-
larda çok güzel görünmesi ve kolayl›kla yaflama-
s› nedeniyle buradan Avrupa’n›n çeflitli yerlerine
da¤›t›ld›. 1982’de Monaco Oflinografi Müzesine
getirildi. 2 y›l sonra da (1984) ilk kez do¤al or-
tamda bu yeflil deniz yosununa (C. taxifolia) rast-
land›. Buradan kazayla (akvaryumun deflarj su-
yuyla) deniz ortam›na girdi¤i düflünülüyor. Güzel
görünümlü bu yabanc› tür, ilk görüldü¤ünde sa-
dece 1 m2’lik bir alan› kapl›yordu. Sonraki 6 y›l
içinde Monaco sahillerinde 5 km’lik bir alanda
yay›l›m gösterdi. Türün bu hareketinden sonra da
tehlikeli bir yay›l›mc› tür olabilece¤i fark edildi ve
çal›flmalar yay›l›m›n nas›l durdurulaca¤› konusun-
da yo¤unlaflt›.

BBTTDD:: fiu anda nerelerde da¤›l›m gösteriyor? 
MMeeiinneezz:: Fransa k›y›lar›nda 100’den fazla

noktada tespit edildi (özellikle Cote d’Azur sahil-
leri). ‹spanya’da Maiorca Adas› ve civar›nda, ‹tal-
ya’da Cenova, Toscana, Elbe Adas›, Sardunya,

Napoli, Sicilya, Messina Bo¤az›’nda, H›rvatis-
tan’da bugün da¤›l›m gösterdi¤i biliniyor. Akde-
niz’in Afrika k›y›lar›ndaysa sadece Tunus’ta oldu-
¤u biliniyor. Genetik çal›flmalar (DNA analizi) ya-
p›larak bu türün Akdeniz’den geldi¤i belirlendi.
Bugün C. taxifolia’n›n do¤al ortam›nda bulunan-
la Akdeniz’de yay›l›m gösteren aras›nda genetik,

morfolojik ve fizyolojik farklar bulunuyor. ‹lginç
bir fleyi daha belirtmek istiyorum. ABD’nin Kali-
forniya k›y›lar›nda 2000 y›l›nda C. taxifolia’ya
rastland›. Ancak ABD’li bilim adamlar› bu türün
Akdeniz’de neler yapt›¤›n› bildi¤inden, hemen
müdahale ederek yaklafl›k 2000 m2’lik bir alan›
temizlediler (fiziksel yollarla -elle toplayarak-,
kimyasal yöntemler uygulayarak). Bu olay için
yaklafl›k 3 milyon dolar harcand›. 

BBTTDD:: Bu kadar h›zl› yay›lmas›n›n nedeni?
MMeeiinneezz:: C. taxifolia de¤iflik ortamlara olduk-

ça kolay uyum sa¤layabilir. Zaten Akdeniz’e gir-
meden önce bir süre akvaryumda yaflamas› gene-
tik olarak iyice kuvvetlenmesini sa¤lad›. 

Bunun yan›nda insan faaliyetleri, bal›kç›l›k,
tekne trafi¤inin artmas›, gemilerin balast sular›y-
la tafl›nma türün h›zl› yay›lmas›n› sa¤l›yor. Bu tür
efleysiz olarak ço¤al›r ve 1 mm’lik bir parças›n-
dan bile çok büyük koloniler oluflabilir. Ayr›ca çe-
flitli toksik madde içerdi¤inden, otçul canl›lar da
bunu kolay kolay yiyemiyor. 

BBTTDD:: Bulundu¤u habitat da ne gibi de¤ifliklik-
ler yarat›yor?

MMeeiinneezz:: Çok bask›n bir tür oldu¤undan di¤er
türlere, özellikle de birçok canl›ya yaflam alan›
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Denizlerimizin do¤al dengesi, kirlilik, k›y›lardaki afl›r› yap›laflma, yo¤un turizm faaliyetleri gibi bilinen nedenlerle
tehlike alt›nda. Ama do¤al denge için as›l problem d›flar›dan gelen istilac› türler. 1984 y›l›nda Akdeniz’e kazayla
giren Caulerpa taxifolia (katil yosun, yeflil deniz yosunu) buna en iyi örnek. ‹lk görüldü¤ünde 1 m2’lik bir alan›

kaplayan bu yosun, flimdi 7 bin hektarl›k bir alan› kaplayarak ekosistem içinde çok büyük bir sorun oluflturmakta.
Bu tür, henüz k›y›lar›m›zda bulunmuyor. Ancak, gelme olas›l›¤› da oldukça yüksek. A¤ustos (2003) ay›nda
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Caulerpa taxifolia: 

Katil Yosun, Yeflil Yosun 
"Katil Yosun" denmesinin nedeni denizel or-

tamdaki di¤er türlerin yaflama alanlar›n› istila
ederek onlar› bulunduklar› yerden uzaklaflt›rma-
s› ya da yok etmesi. ‹nsanlar için bir tehlike
oluflturmazlar. Kayal›klar, kumlu-çamurlu alan-
lar, di¤er deniz bitkilerinin üzeri gibi çok çeflit-
li habitatlarda bulunabilirler. Büyümesi genelde
yaz ve sonbaharda maksimuma ulafl›r. Dikey
olarak 90 cm kadar büyüyebilirler. En fazla 50
m derinli¤e kadar olan yerlerde bulunurlar. 7
°C’nin alt›nda ve 32°C’nin üzerindeki s›cakl›k-
larda yaflamazlar. ‹deal büyüme s›cakl›¤›ysa 20-
30 °C. Do¤al olarak Karayipler, Endonezya,
Brezilya, Avustralya, Filipinler, Tanzanya, Viet-
nam k›y›lar› gibi tropik bölgelerde bulunurlar.   



oluflturan ve bir bak›ma Akdeniz’in oksijen kayna-
¤› olan Posidonia oceanica’ya (deniz çay›r›) pek
yaflama flans› tan›m›yor. 1 m2’de 5 kg (canl› a¤›r-
l›¤›) gibi bir yo¤unlu¤a da rahatça eriflebiliyor. Di-
key olarak da oldukça fazla büyüyebildi¤inden di-
¤er deniz bitkilerinin üzerini kolayca kapatabili-
yorlar. Özellikle zemine ba¤l› yaflayan organizma-
lar için bu türün varl›¤› felaket anlam›nda. 

BBTTDD:: Do¤al ortam›nda C. taxifolia’y› hangi
türler yiyor?

MMeeiinneezz:: Yumuflakçalar filumundan Sacoglos-
sa’n›n baz› türleri (kar›ndan bacakl›lardan bir

grup) bu canl›larla besleniyor. Bu canl›lar Akde-
niz’de bulunmad›¤›ndan bunlarla bu flekilde mü-
cadele flans›m›z da düflük. Henüz baflka türlerin
bunu yedi¤ine dair elimizde somut bir fley de
yok. Bu konuda 1984’ten bu yana çal›fl›yorum ve
buna uygun bir predatöre (avc› tür) henüz rastla-
mad›m. Türün flu andaki durumu biyolojik müca-
deleyi zaten yetersiz k›lmakta. O kadar genifl
alanlara yay›ld›lar ki bunlar› yiyecek kadar çok
canl› bulmam›z çok zor. Do¤al predatörlerini Ak-
deniz’e getirmek, baflka problemleri de do¤urma
riski tafl›d›¤›ndan flimdilik bu konuda yapacak bir
fley yok. Çal›flmalar›m›z sadece bu türün da¤›l›m›-
n› engelleyici yönde. Ama ben bu sorunu iflin en
sonunda biyolojik mücadelenin çözece¤ini umut
ediyorum.  

BBTTDD:: Do¤al ortam›nda da ayn› zararl› etkiyi
gösteriyor mu?

MMeeiinneezz:: Do¤al olarak bulundu¤u yerlerde Ak-
deniz’deki kadar h›zl› yay›lam›yor. Çünkü do¤al
ortam›ndaki predatörler, suyun kimyasal özellik-
leri gibi, h›zl› yay›lmas›n› engelleyici birçok fak-
tör bulunuyor. Akdeniz’de bunlar›n hiçbiriyle kar-
fl›laflmay›nca çok h›zl› olarak ilerleyebiliyor. 

BBTTDD:: Yararl› bir taraf› yok mu?
MMeeiinneezz:: Bu yay›l›mc› türün zararl› etkileri o

kadar fazla ki yararlar›ndan söz bile edemeyiz. 
BBTTDD:: Da¤›l›m› engellemek için neler yap›yor-

sunuz?
MMeeiinneezz:: Çok fazla alana da¤›ld›¤› için müca-

dele etmek çok zor. fiu andaki hedefimiz h›zl› ya-
y›lmay› düflürmek. Bunun d›fl›ndaki yöntemlerde
gerçek anlamda bir sonuç al›namad›.

BBTTDD:: Türkiye "C. taxifolia" tehdidi alt›nda di-
yebilir miyiz?

MMeeiinneezz:: Kesinlikle evet. Sadece Türkiye de¤il
Akdeniz’e k›y›s› olan tüm ülkeler hatta Akdeniz
d›fl›ndaki yerlerde (Kaliforniya örne¤i) tehdit al-
t›nda diyebiliriz. Türkiye k›y›lar›nda henüz yok
ama su kalitesi bu tür için oldukça uygun. Dola-
y›s›yla gelmemesi için bir neden yok. 

BBTTDD:: Bunu gören dalg›çlar, bal›kç›lar ne yap-
mal›?

MMeeiinneezz:: Öncelikle halk›n bu konuda bilinçlen-
mesi çok önemli. Broflürlerle, kitapç›klarla bu ko-
nuda çal›flmalar yap›lmas› yararl› olur. Bu türü
dalg›çlar›n ve bal›kç›lar›n ilk olarak fark etmeleri
yüksek bir olas›l›k. ‹lk gördükleri ya da buldukla-
r› yeri hemen en yak›n üniversiteye haber verebi-
lirler. Gördü¤ü yeri de ayr›ca iyi belirtmeli ki za-
man kayb› olmadan hemen müdahale edilebilsin.
Ne kadar erken fark›na var›l›rsa, türü o bölgeden
ortadan kald›rmak o kadar kolay olur. Zaman
geçti¤inde, flimdi Fransa’da oldu¤u gibi müdaha-
le etmek için çok geç kal›nabilir. Ayr›ca büyük li-
manlar›n, marinalar›n çevreleri de sürekli kontrol
edilmeli. 

BBTTDD:: Son olarak söylemek istedikleriniz...
MMeeiinneezz:: Akdeniz binlerce y›lda oluflmufl do¤al

ve dengede olan bir ekosistemin içinde. Akdeniz
bugün hala canl› ve ekosistem her fleye karfl›n di-
reniyor. Kaptan Jacques-Yves Cousteu, Akde-
niz’in ekolojik dengesinin bozulmas›n›n, insan
nüfusunun artmas› sonucu, k›y›daki yap›laflma-
lar, evsel ve endüstriyel at›klar gibi insan kaynak-
l› oldu¤undan söz etmiflti. Bana göreyse bugün
Akdeniz’in maruz kald›¤› en büyük tehdit, en bü-
yük tehlike C. taxifolia gibi ekzotik (insan etkisiy-
le tafl›nan) türler. Bunlar›n do¤al düflmanlar› ol-
mad›¤›ndan çok h›zl› biçimde üreyip bulundu¤u
bölgenin do¤al dengesini kolayl›kla bozuyor. Or-
tamda bulunan türlerse ya ortamdan uzaklafl›yor
ya da yok oluyorlar. Sonuçta k›y›lardaki fazla ya-
p›laflmay› y›kabilirsiniz, evsel ve endüstriyel at›k-
lar› çok iyi ar›t›p ondan sonra denize b›rakabilir-
siniz. Ama ekzotik türlere hiçbir fleklide müdaha-
le edemiyorsunuz. Biz buna "biyolojik kirlenme"
diyoruz. 
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Caulerpa racemosa: 

Terörist Yosun, Yeflil Yosun
Genel olarak C. taxifolia’ya çok benzer ve

onun yapt›¤› zararl› etkiyi yapar. Ondan farkl›
olarak boylar› (dikey) oldukça küçük (10-15
cm). Akdeniz’e K›z›ldeniz’den Süveyfl Kanal› yo-
luyla girmifltir. Bugün Do¤u Akdeniz ülkeleri
baflta olmak üzere Akdeniz’in hemen hemen
tüm k›y›lar›nda yay›l›m göstermekte. C. taxifo-
lia’yla ayn› ortamda bulunurlarsa C. taxifolia da-
ha bask›n ç›kar ve bu türün ortamda geliflmesi-
ne izin vermez. Ayr›ca dallar› üzüm salk›m› gibi.

Bu konuda Türkiye’deki

çal›flmalar ne durumda? 
PPrrooff.. DDrr.. fifiüükkrraann CCiirriikk:: C. taxifolia tehlikesi

ortaya ç›kt›ktan sonra Çevre Bakanl›¤› taraf›n-
dan bafllat›lan bir projeyle, Enez’den (Kuzey
Ege) Samanda¤’a (Hatay) kadar olan bölgede,
ayr›nt›l› bir araflt›rmayla bu türü arad›k ve buna
rastlamad›k. Bu bizim için sevindirici bir gelifl-
me. Ama flimdiye kadar gelmemesi, bundan
sonra da gelmeyece¤i anlam›n› tafl›m›yor. Fran-
sa ve ‹talya’daki deniz araflt›rma merkezleriyle
koordinasyon halindeyiz. Ayr›ca k›y›lar›m›z› da
sürekli kontrol ediyoruz. C. taxifolia k›y›lar›m›z-
da yok ama, bir baflka tehlike Caulerpa racemo-
sa (terörist yosun) türü k›y›lar›m›zda da¤›l›m
gösteriyor. Bu tür ilk olarak 1990 y›l›nda k›y›-
lar›m›zda görülmeye bafllad›. Akdeniz’de ve k›-
y›lar›m›zda h›zla yay›lmaya bafllayan bu tür C.
taxifolia kadar olmasa da benzer etkiler yap-
makta. Bu tür de zemini kaplayarak yay›l›m›n›
sürdürür ve zemine ba¤l› yaflayan canl›lar›n ya-
flam alanlar›n› daraltmaya bafllar. C. taxifolia
kadar büyümedi¤i için (dikey olarak) zararl› et-
kileri daha az. Deniz çay›rlar›na C. taxifolia ka-
dar etki etmiyor. Bu tür deniz çay›rlar›n›n bofl
b›rakt›¤› ya da olmad›¤› yerlerde yay›l›m göste-
riyor. Oysa C. taxifolia bu deniz çay›rlar›n›n üze-
rini kapl›yordu. C. racemosa’n›n Akdeniz’de
baflta Tunus, Türkiye, Yunanistan ve ‹talya k›y›-
lar›nda h›zla yay›l›m gösterdi¤i biliniyor ve bu-
nun da yay›l›m›n›n takip edilmesi ve yay›l›fl›n
durdurulmas› yönündeki çal›flmalar›n da h›zla
yap›lmas› gerekmekte.


