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Yaban%Hayatı%Koruma%Bağlamında%Karakulak%(Caracal%Caracal)%İçin%İzmir%İli%
Örneğinde%Habitat%Ağları%Oluşturulması%Üzerine%Bir%Araştırma%

Ş.%Hepcan1%% Ç.%C.%Hepcan1%% A.%Koçman2%% M.%B.%Özkan1%% Ö.%E.%Can3%

1
Ege!Üniversitesi!Ziraat!Fakültesi!Peyzaj!Mimarlığı!Bölümü!35100!BornovaCİZMİR!

2
Ege!Üniversitesi!Edebiyat!Fakültesi!Coğrafya!Bölümü!(Emekli!Öğretim!Üyesi)!35100!BornovaCİZMİR!

3
WildCRU,!Zooloji!Bölümü,!Oxford!Üniversitesi,!RecanatiCKaplan!Centre,!Tubney!House!Abingdon!Road,!

Tubney,!Abingdon!OX13!5QL,!İngiltere!

!

Bu! araştırmada;!UrlaCÇeşmeCKaraburun! yarımadasında! karakulak! (Caracal) caracal)! türü! için! bir! peyzaj/habitat! ağı!
önerilmiştir.! Bu! sayede! Türkiye’de! tehdit! ve! tehlike! altında! olduğu! düşünülen! karakulak! için! araştırma! alanında!

gelecekte!düşünülebilecek!bir!yeniden!yerleştirme!çalışmasına!bir!altlık!oluşturulması!hedeflenmiştir.!Araştırmanın!

yöntemi;! potansiyel! habitat! uygunluk! analizi,! potansiyel! habitatların! taşıma! kapasitesinin! hesaplanması,! habitat!

ağının! yaşayabilirlik! analizi! ve! potansiyel! ekolojik! bağlantıların! oluşturulması! aşamalarından! oluşmaktadır.! Bu!

bağlamda!araştırma!alanında!11!adet!potansiyel!karakulak!habitatı!belirlenmiş!fakat!bunlardan!altı!tanesinin!“taşıma!

kapasitesi!olmayan”!habitatlar!olduğu!anlaşılmıştır.!Geriye!kalan!beş!potansiyel!habitatın! ise!Minimum!Yaşayabilir!

Metapopülasyon! Standartları! (MYMS)! temelinde! tek! başlarına! anahtar! popülasyon! (AP)! barındıracak! boyuta!

ulaşamadığı!ortaya!çıkmıştır.!Yaşabilirlik!analizi!sonuçlarına!göre!ise!hiçbir!habitat!parçasının!tek!başına!“yaşayabilir!

olmadığı”!ortaya! konulmuştur.!Diğer!bir! deyişle!habitatlar! arasında!ekolojik! bağlantıların!oluşturulması! potansiyel!

karakulak! popülasyonun! uzun! vadede! yaşayabilirliği! açısından! bir! zorunluluk! olarak! ortaya! çıkmıştır.! Bu! amaçla!

habitat! tipleri! ve!yol! yoğunluğu!verileri! temelinde!hedef! türün!habitat!parçaları! arasında!36!adet!ekolojik! koridor!

alternatifi! belirlenmiştir.! Bunlardan! 11! tanesi! uygunsuz! olmaları! nedeniyle! elimine! edilmiş,! kalan! 25! tanesi! ise!

alternatif! koridorlar! olarak! önerilmiştir.! ! Bu! araştırma! sonuç! olarak! çalışma! alanındaki! habitatların! karakulak! ve!

benzeri! türlerin! yaşamasına! elvermeyecek! şekilde! parçalandığı! ve! bu! bölgedeki! koruma! çalışmalarında! önceliğin!

mevcut! potansiyel! habitatlardan! bir! ağ! oluşturulması! olduğu! sonucuna! işaret! etmektedir.! Bu! yaklaşım! çalışma!

alanında!sadece!karakulak!ve!benzer!türlerin!değil,!tüm!biyolojik!çeşitliliğin!korunmasına!da!önemli!katkı!yapacaktır.!

Anahtar%kelimeler:%Peyzaj!ağları,!habitat!ağları,!karakulak,!ekolojik!koridorlar,!UrlaCÇeşmeCKaraburun!yarımadası!

%

Identifying%Potential%Habitat%Networks;%The%Case%of%Caracal%in%Izmir%Province,%
Turkey%

The!present!study!analyzed!the!potential! landscape/habitat!networks!for!Caracal! (Caracal)caracal)! in!UrlaCÇeşmeC

Karaburun!peninsula.!In!this!way,!it!was!aimted!at!providing!a!base!for!future!reintroduction!program!for!caracal,)a!
threatened! species,! in! the! study! area.! ! The! methodology! of! the! study! is! composed! of! the! following! stages:!

Identifying!potential!habitats,!carrying!capacities!of!the!potential!habitats,!viability!of!the!network!population!and!

linkage!analysis.! !Eleven!potantial!habitat!patches!were!identified!for!caracal! in!the!study!area!but!only!5!of!them!

were!found!to!be!suitable!for!the!species.!However,!based!on!carrying!capacity!analysis,!it!was!concluded!that!none!

of!those!habitats!were!sufficient!to!hold!a!viable!caracal!population!in!the!long!run.!This!revealed!that!identifying!or!

establishing! ecological! linkages! between! those! habitat! patches! was! neccecassry! to! achieve! the! viability! of! the!

network!population.!The!least!costly!paths!were!identified!to!determine!the!potential!suitable!linkages!which!would!

theoretically!facilitate!the!flux!of!the!caracal!between!the!habitat!patches.!As!a!result,!36!linkage!alternatives!were!

distinguished.!Based!on!extensive!considerations,!11!of!them!were!excluded.!Remaining!25!potential!linkages!were!

elaborated! in! order! to!make! some! recommendations! for! further! studies! and! implementation.! The!present! study!

revealed!that!the!habitats!in!the!study!region!are!very!much!fragmented!and!none!of!the!habitat!patches!is!suitable!

to! hold! a! viable! caracal! population.! Therefore! achieving! the! connectivity! of! habitat! patches! is! suggested! to! be! a!

priority!for!any!future!conservation!initiative!for!caracal!and!for!any!other!similar!species.!Achieving!the!connectivity!

of!the!existing!habitats!will!also!have!positive!impact!on!the!conservation!of!biodiversity!in!the!region.!!

Keywords:%landscape!networks,!habitat!networks,!ecological!linkages,!caracal,!UrlaCÇeşmeCKaraburun!peninsula%

%
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Giriş%

Bütün! dünyada! olduğu! gibi! ülkemizde! de!

geleneksel! koruma! yöntemleriyle! korunması! en!

zor! grup! büyük! memelilerdir.! Pek! çok! durumda!

geniş! habitatların! varlığı! bile! büyük! memeli!

türlerinin! etkili! ve! sürdürülebilir! bir! şekilde!

korunmasında! yeterli! olmayabilir.! Birçok!

araştırmacı!geleneksel!doğa!koruma!yöntemleriyle!

oluşturulan!koruma!alanlarının!büyük!memelilerin!

korunmasında! beklenen! sonuçları! vermediği!

görüşündedir! (Noss! ve! Ark.,! 1996;! Crooks! and!

Sanjayan,! 2006;!Haaren!and!Reich,! 2006;!Hepcan!

ve! Ark.,! 2009,! Jongman! ve! Ark.,! 2011).! Bu!

nedenledir! ki;! boyutları! ne! olursa! olsun! habitat!

parçaları! arasında! türlerin! hareketine! olanak!

tanıyacak! fiziksel! ve! işlevsel! bağlantıların!

sağlanarak! ekolojik! ağların! oluşturulması! büyük!

önem!taşımaktadır!(Termorshuizen!ve!Ark.,!2007).!!

Ayrıca,!Noss! (1993)! ve!Bruinderink! ve!ark.! (2003)!

tarafından! belirttiği! gibi! büyük! memeliler! ve!

onların! habitatlarını! korumak! için! oluşturulacak!

ekolojik! ağlardan! diğer! pek! çok! türün! de!

yararlanabilecek! ve! dolayısıyla! korunabilecek!

olması,! yaban! hayatı! koruma! açısından! büyük!

memelileri! odak! ya! da! hedef! tür! olarak! daha! da!

önemli! kılmaktadır.! Bir! anlamda! bu! türler!

ekosistemde! şemsiye! işlevi! gören! türlerdir!

(Beazley! ve!Cardinal,! 2004).!Daha!da!önemlisi! bu!

grup! hayvanların! Türkiye’de! de! büyük! ölçüde!

tehdit! ve! tehlike! altında! olması,! korunmaları!

yönündeki! çabaları! daha! da! anlamlı! kılmaktadır!

(Can,! 2004).! Bu! türlerin! korunmaları! karşısındaki!

en!büyük!engellerden!birisi!ise!Türkiye’de!yaşayan!

büyük! memeli! türleri,! dağılımları! ve! ekolojileri!

konusunda!çok!az!bilimsel!veri!bulunmasıdır! (Can!

ve!Togan,!2009).!!Bozayı!(Ursus)arctos),!kurt!(Canis)
lupus),! karakulak! (Caracal) caracal),! çizgili! sırtlan!
(Hyaena) hyaena),! vaşak! (Lynx) lynx)! türleri!

Türkiye’de!ekolojik!ve!bilimsel!açıdan!büyük!önem!

taşıyan! ve! bu! nedenle! koruma! öncelikli! türler!

arasındadır! (Can,! 2002).! Bütün! bu! nedenlerden!

dolayı! bu! araştırmada! ülkemizdeki! etoburlardan!

karakulak! (Caracal) caracal)! hedef! tür! olarak!

belirlenmiştir.!Bu!çalışmada!ekolojik!açıdan!ülkesel!

ve! bölgesel! ölçekte! korunmaya! değer! peyzaj!

değerlerine! sahip! UrlaCÇeşmeCKaraburun!

yarımadası! araştırma! alanı! olarak! seçilmiştir.! Bu!

bölgede! karakulak! türünün! “potansiyel”!

habitatları! belirlenmiş,! bu! habitatların! potansiyel!

taşıma! kapasitesi! ve! yaşabilirliği! analiz! edilmiştir.!

Sonuçta! bu! türün! korunması! ve! gelecekte! bu!

bölgeye!gerekirse!yeniden!yerleştirilmesine!temel!

teşkil! edebilecek! bir! ekolojik/habitat! ağı!

önerilmiştir.!

Materyal%ve%Yöntem%

Materyal%

Çalışmanın! alanı! ÇeşmeCUrlaCKaraburun!

yarımadasıdır.! İzmir! kentinin! güneyCdoğu!

bölümünde,! 38º40´52´´C37º56´51´´K! enlemi! ve!

26º14´35´´C27º23´17´´D!boylamı!arasında!yer!alan!

araştırma! alanı,! 2978! km
2
’lik! bir! alana! sahiptir!

(Şekil!1).!!

Araştırma! alanı! başlıca! orman! (%! 15.31),! maki!

(%14.30),!makiCfrigana! (%! 23.49),! frigana! (19.34),!

tarım! alanı! (%10.6),! kentsel! alan! kullanımları!

(%8.43)! ! ve! diğer! arazi! kullanım! sınıflarından! (%!

9.07)! oluşmaktadır.! Vejetasyon! örtüsü;! orman,!

maki,! ! frigana! ve! kumul! vejetasyonlarından!!

oluşmaktadır! (Görk!ve!Ark.,! 1989;! Semenderoğlu,!

1999;! Durmuşkahya,! 2006).! ! En! yüksek! noktası!

1125!metreyi!geçmeyen!araştırma!alanı!yarı!nemli!

deniz! etkili! Akdeniz! iklimi! etkisi! altındadır.! Yıllık!

ortalama! sıcaklık! 17.2
o
C! olup,! yıllık! yağış!

ortalaması! 601! mm! ile! 698! mm! arasında!

değişmektedir.! GEF! II–2005! (Çevre! ve! Orman!

Bakanlığı! Biyolojik! Çeşitlilik! ve! Doğal! Kaynak!

Yönetimi! Projesi),! Doğa! Derneği! (Eken! ve! Ark,!

2006)! ve! KUŞBANK! (KOSKS,! 2005–2006–2007)!!

verilerine! göre! bölgede! kızıl! tilki,! yaban! domuzu,!

çakal,! kır! tavşanı,! porsuk,! sincap,! oklu! kirpi,! ! su!

samuru! ve! yaklaşık! 96! kuş! türü! yaşamaktadır.!

Çalışmanın!gerçekleştirildiği! tarih! itibarıyla!alanda!

çizgili!sırtlan!ve!karakulak!türlerinin!varlığı!şüpheli!

olarak!kabul!edilmektedir.!!!
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Şekil!1.!Araştırma!alanı!

Figure!1.!The!study!area!

!

Yöntem%

Veri%üretimi%

Arazi!kullanım!haritası!Mayıs!2005!tarihli!ve!15!m!

yersel! çözünürlüklü! 4! çerçeve! ASTER! uydu!

görüntüsünün!ERDAS! Imagine!Professional!9.1’de!

(Leica! Geosystems,! 2006)! kontrollü!

sınıflandırılmasıyla! üretilmiştir.! Sınıflandırmada!

CORINE! (Coordination! of! Information! on! the!

Environment)! veri! tabanı! alt! sınıfları! esas!

alınmıştır!(Bossard!ve!Ark.,!2000).!Uydu!verilerinin!

yorumlanması! tekrarlanan! arazi! çalışmaları! ile!

desteklenmiştir.! 42! adet! 1/25000! ölçekli! paftaya!

ait! sayısal! yol! ve! yükseklik! verisi! Harita! Genel!

Komutanlığı’ndan! temin! edilmiş,! yükseklik!

verisinden! sayısal! yükseklik! modeli! üretilmiştir.!

Veri!üretimi!ve!analizinde!ArcGIS!9.2! (ESRI,!2006)!

yazılımından!yararlanılmıştır.!!

Veri%analizi%

Veri! analizi! aşaması;! habitat! uygunluk! analizi,!

habitat!taşıma!kapasitesinin!hesaplanması,!habitat!

ağı! yaşayabilirlik! analizi! ile! peyzaj! ağlarının!

(ekolojik!bağlantıların)!belirlenmesi!aşamalarından!

oluşmaktadır.!Analizler!Spatial!Analyst!modülünde!

10! metreye! örneklenen! raster! veriler! ile!

yürütülmüştür.!

Habitat%uygunluk%analizi%

Araştırma!alanındaki!potensiyel!uygun!habitatların!

saptanmasında! Hetherington! ve! ark.! (2008)’nin!

yöntemine!benzer!bir!şekilde!kural!temelli!bir!CBS!

modeli! oluşturulmuştur.! Uygun! habitatların!

analizi;! vejetasyon,! yol! yoğunluğu! ve! yükseklik!

kriterleri!temel!alınarak!yapılmıştır.!Nowak!(2005),!

Sunquist! ve! Sunquist! (2002),! İlemin! (2010)!

kaynaklarından! yola! çıkılarak! türün! temel! habitat!

gereksinimleri! belirlenmiş! ve! araştırmada!

potansiyel!habitat!değeri!taşıyan!alanlar;!uygun!ve!

yarı! uygun! habitatlar! şeklinde! sınıflandırılmıştır.!

Habitat! değeri! taşımayan! alanlar! ise!

değerlendirme!dışı!bırakılmıştır!(Çizelge!1).!!

Karakulak! için! sayısal! yükseklik!modeli! oluşturma!

bağlamında!literatürde!son!derece!kısıtlı!ve!üstelik!

farklı!bilgiler!bulunmaktadır.!Breitenmoser!ve!ark.!

(2008)! karakulağa! Etiyopya’da!deniz! seviyesinden!

2500! m,! nadiren! 3000! m’de! rastlandığını!

belirtmektedir.! Ayrıca! Hunter! ve! Barett! (2011)!

türün! nadiren! 3300! metreye! kadar! olan!

ormanlarda!var!olduğu!bilgisini!vermektedir.!!

!

!

!
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Çizelge!1.!Karakulak!için!habitat!uygunlukları!tablosu!

Table!1.!Habitat!suitability!table!for!caracal!

Habitat!tipi!

Habitat!type!

Uygun!

Optimal!

Yarı!uygun!

SemiCoptimal!

Tarım!alanı!–!Arable!land! ! +!

Orman!(P.)brutia)!–!Coniferous!forest! +! !

Orman!&!maki!–!Forest!&!maquis! +! !

Maki!–!Maquis! +! !

Maki!&!frigana!–!Maquis!&!phrygana! +! !

Frigana!C!Phrygana! ! +!

!

Ülkemizde! İlemin! (2010)! tarafından! DatçaC

Bozburun! yarımadasında! yürütülen! araştırmada!

karakulak! 1000! metrenin! altındaki! kızılçam!

ormanları! ile!maki!vejetasyonlarında!fotokapanlar!

ile! kayıt! altına! alınmıştır.! Bu! noktadan! hareketle,!

yükseklik! analizi! için! en! fazla! 1000! metre!

yükseklikteki! alanlar! bu! tür! için! uygun! alanlar!

olarak!tanımlanmıştır.!

Yol! yoğunluğunun! artması! habitatların!

parçalanmasını! arttıran! ve! dolayısıyla! habitat!

kalitesini! olumsuz! etkileyen! çok! önemli! bir!

değişkendir! ve! km/km
2
! olarak! ölçülmektedir.! Bu!

bağlamda! 0.6! km/km
2
! yol! yoğunluğu! bazı! büyük!

etoburlar!için!eşik!değer!olarak!kabul!edilmektedir!

(Forman!ve!Alexander,!1989;!Hoctor,!2003;!Miller!

ve! Ark,! 2003;! Luke! ve! Ark.,! 2004).! Bu! nedenle!

araştırmada! yol! yoğunluğu! 0.6! km/km
2
’nin! fazla!

olan! alanlar! hedef! tür! için! uygun! olmayan!

habitatlar! olarak! nitelendirilmiştir.! Bu! veriler!

dikkate! alınarak;! 1000! m! rakımın! altında,! yol!

yoğunluğu! 0.6! km/km
2
! den! daha! düşük! olan!

“uygun!ve!yarı!uygun”!habitatlar!belirlenmiştir.!!

Habitatların%potansiyel%taşıma%kapasitesinin%
saptanması%

Taşıma! kapasitesi;! bir! peyzaj! ağının!

destekleyebileceği!maksimum!sayıdaki!üretken!tür!

çiftleriyle! ilgili! bir! kavramdır! (Termorshuizen! ve!

Ark.,! 2007).! Km
2
’ye! düşen! hedef! tür! çiftlerinin!

(üreyebilen! birimlerin)! sayısı! (çift/km
2
)! ile! bu!

türlerin! ihtiyaç! duyduğu! yaşam! alanı/yurt! alanı!

(home! range)! ! büyüklüğü! dikkate! alınarak!

hesaplanmaktadır! (Klaver,! 2003;! Verboom! ve!

Pouwels,! 2004;! Hepcan! ve! Ark.,! 2009).! Taşıma!

kapasitesi!her!bir!habitat!parçası!için!hesaplanır!ve!

minimum! yaşabilir! metapopülasyon! standartları!

(MYMS)! temelinde! taşıma! kapasitesi! olmayan!

(TKO),!küçük!popülasyon!(KP),!anahtar!popülasyon!

(AP)! ve! minimum! yaşayabilir! popülasyon! (MYP)!

olarak! dört! şekilde! sınıflandırılmaktadır.! Buna!

göre;! ! taşıma! kapasitesi! 1! çiften! küçük! olan!

habitatlar! “taşıma! kapasitesi! olmayan”,! 1! çift! ile!

anahtar! populasyon! arasındakiler! “küçük!

populasyon”! olarak! tanımlanmaktadır.! “Anahtar!

populasyon”! ve! minimum! yaşayabilir! populasyon!

ise! Çizelge! 2’de! verilen! değerlere! göre!

belirlenmektedir!(Verboom!and!Pouwels,!2004).!!!

!

Çizelge!2.%Minimum!yaşayabilir!metapopülasyon! standartları/tür! sayısı! (MYMS)! (Verboom!ve!Pouwels,!

2004)!

Table!2.!Proposed!Minimum!Viable!Metapopulation!(MVMP)!standards
!
(Verboom!and!Pouwels,!2004)

!

Tür!Grupları!

Species!groups!

AP!

Key!patch!

(KP)!

MYP!

Minimum!

Viable!Pop.!

AP’li!ağ!

Network!

with!KP!

AP’siz!ağ!

Network!without!

KP!

Uzun!ömürlü/büyük!omurgalılar!

Long!lived/!large!vertebrates!!

20! 80! 80! 120!

Orta!boyutlu!omurgalılar!

Middle!sized!vertebrates!!

40! 120! 120! 200!

Kısa!ömürlü/küçük!omurgalılar!

Short!lived/!small!vertebrates!!

100! 150! 150! 200!
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Çizelge!3.!Taşıma!kapasitesi!hesaplanmasında!karakulak! için!kullanılan!değerler! (Avenant!ve!Nel,!1998;!

Sinquist!ve!Sinquist,!2002;!Nowak,!2005)!

Table! 3.! Estimates! of! the% relevant! parameters! adapted! from! Avenant! and! Nel! (1998);! Sunquist! and!

Sunquist!(2002);!Nowak!(2005).!

Tür!

Species!

Yaşam!alanı!(km
2
)!

Home!range!(km
2
)!

Yayılma!mesafesi!(km)!

Dispersal!distance!(km)!

Yoğunluk!(çift/km
2
)!

Density!(pairs/km
2
)!

KarakulakCCaracal! 20!! 75–90! 0.03!

!

Analizde! Klaver! (2003)’e! benzer! bir! yaklaşımla,!

uygun! habitatların! %! 100! taşıma! kapasitesine!

sahip! olduğu! kabul! edilirken,! yarı! uygun!

habitatların! ise! yalnızca!%!50! taşıma!kapasitesine!

sahip! olduğu! kabul! edilmiştir.! Karakulak! türünün!

taşıma! kapasitesinin! hesaplanmasında! kullanılan!

yaşam! alanı,! yayılma! mesafesi! ve! yoğunluk!

değerleri! Avenant! ve! Nel! (1998),! Sinquist! ve!

Sinquist! (2002),! Nowak! (2005)! ve! İlemin! (2010)!

kaynaklarından! yararlanılarak! belirlenmiştir!

(Çizelge!3).!

Potansiyel%habitat%ağının%yaşayabilirlik%
analizi%

Yaşayabilirlik! analizi;! minimum! yaşayabilir!

popülasyon!(MYP)!ve!anahtar!popülasyondur!(AP)!

kavramlarıyla! ilişkilidir.! ! MYP;! tümüyle! yalıtılmış!

koşullarda! bile! 100! yıllık! zaman! diliminde! sadece!

%!5’nin!yok!olacağı!yani!%!95’nin!hayatta!kalacağı!

bir! popülâsyondur.! AP! ise;! her! nesilde! en! az! bir!

bireyin! göç! edebildiği! koşullarda! olmak! kaydıyla!

100!yıllık!bir!zaman!diliminde!%!5’den!daha!azının!

yok! olma! olasılığı! olan! bir! metapopülasyon!

içindeki! bir! popülâsyondur.! Anahtar! habitat!

parçası! (AHP)! ise! anahtar! popülasyonu!

barındırabilecek! kadar! büyüklüğe! sahip! olan!

habitat! parçasıdır! (Verboom! ve! Ark.,! 2001;!

Verboom!ve!Pouwels,!2004).!

Yaşabilirlik! analizi;! taşıma! kapasitesi! bağlamında!

yapılan! bir! analizdir.! Buna! göre! bütün! habitat!

adalarının! taşıma! kapasiteleri! Çizelge! 3’teki!

minimum! yaşayabilir! metapopülasyon!

standartlarına! göre! (Verboom! ve! Ark.,! 2001;!

Verboom! ve! Pouwels,! 2004);! “yaşayabilir! değil”,!

“nispeten! yaşabilir”,! “yaşayabilir”! ve! “kuvvetle!

yaşabilir”!şeklinde!gruplandırılmıştır!(Çizelge!4).!!!

Ekolojik%bağlantıların/koridorların%
belirlenmesi%
Bu! araştırmada,! Hepcan! at! al.! (2009)’un!

yaklaşımına!benzer!bir!şekilde!habitat!parçaları!

arasında! ekolojik! koridorların! oluşturulması!

amacıyla!cost!distance!(raster!maliyet!katmanı)!ve!

leastCcostCpath! (en! uygun! güzergah)! analizleri!

uygulanmıştır.!İlgili!habitat!tipleri!ve!yol!yoğunluğu!

haritalarının!temel!bileşenler!olduğu,!hedef! türün!

habitat! parçaları! arasında! geçişine! karşı! en! az!

direnç! gösteren! güzergâhın/güzergâhların!

saptanmasına! yönelik! bu! analizde! kullanılan! her!

bir!veri!kategorisi,!Penrod!ve!ark.!(2006)’ya!benzer!

bir!yaklaşımla!derecelendirilmiş!ve!vejetasyon!tipi!

x!%!50!+!yol!yoğunluğu!x!%!50!=!Harekete!direnç!

(cost! to! movement)! %! 100! olacak! şekilde!

ağırlıklandırılmıştır.!Bu!süreçte,!ekolojik!koridorları!

belirlemek! amacıyla! kullanılan! yol! yoğunluğu!

değerleri!Penrod!ve!ark.!(2006);!Hepcan!(2008)!ve!

Hepcan! at! al.! (2009)’a! benzer! şekilde!

puanlandırılarak! (1C10! arasında)! yeniden!

sınıflandırılmıştır:! 0–0.3! km/km
2
! =! 1,! 0.3–0.6!

km/km
2!
=!2,!0.6–1.2!km/km

2!
=!5,!1.2–2!km/km

2!
=!

7,!2!km/km
2
<!!=!10.!!

İlave! olarak! koridorları! saptama! amacıyla! ilgili!

arazi! kullanım! tipleri! de! aşağıdaki! şekilde!

puanlandırılarak!yeniden!sınıflandırılmıştır!(Çizelge!

5).! Burada! yüksek! puan! bir! olumsuzluk!

göstergesidir.! Habitat! değeri! düşük! ya! da! hiç!

habitat!değeri!taşımayan!arazilere!yüksek!puanlar!

verilerek,! potansiyel! ekolojik! koridorların! bu!

alanlardan! geçmesi! ve! dolayısıyla! hedef! tür! için!

uygun! olmayan! bağlantıların! ortaya! çıkması!

engellenmiştir.! Bu! yaklaşım! pek! çok! araştırmada!

da! benzer! şekilde! kullanılmaktadır! (bakınız;!

Hetherington! ve! Ark.,! 2008;! Zimmermann! ve!

Breitenmoser,! 2007).! Büyük! memelilerin! geniş!

yayılış!alanları!göz!önüne!alındığında,!koridorların!

en! az! 1! km! genişlikte! tesis! edilmesi! tavsiye!

edilmektedir! (Vos! ve! Ark.,! 2002).! Buradan! yola!
çıkarak! bu! araştırmada! karakulak! için! koridorlar!

minimum! değer! kullanılarak! 1! km! genişlikte!

oluşturulmuştur.!
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Çizelge! 4.! Taşıma! kapasitesi! temelinde% ağ! popülâsyonunun! yaşayabilirlik! sınıflandırması! (Verboom! ve!

Pouwels,!2004)!

Table!4.!The!viability!classification!of!a!habitat!network%(Verboom!and!Pouwels,!2004)!

Ağ!taşıma!kapasitesi!

Carrying!capacity!(CC)!of!network!

Yaşayabilirlik!!

Viability!!

Taşıma!kapasitesi!MYMS!standartlarının!altında!iseC!

CC!doesn’t!meet!MVMP!Standarts!

Yaşayabilir!değilCNot!viable!

0.5C1!katı!iseCCC!is!between!0.5C1!times! Nispeten!yaşayabilirCAlmost!viable!

1C5!katı!iseCCC!is!between!1C5!times!!! YaşayabilirCViable!

5!katından!büyükseCCC!is!more!than!5!times! Kuvvetle!yaşabilirCHighly!viable!

Araştırma%Bulguları%

Potansiyel%karakulak%habitatları%

Araştırma! alanında! toplam! 1584! km
2
!

büyüklüğünde! uygun! ve! 875! km
2!
büyüklüğünde!

yarıCuygun! habitat! olmak! üzere! toplam! 11! adet!

potansiyel!karakulak!habitatı!belirlenmiştir.!!!

Potansiyel%habitatların%taşıma%kapasiteleri%

11!adet!potansiyel! karakulak!habitatından! taşıma!

kapasitesi!bir!çiftten!küçük!olan!altı!tanesi!“taşıma!

kapasitesi!olmayan”!habitat!olarak!tanımlanmıştır.!

Geriye!kalan!habitatların!da!tek!başlarına!anahtar!

popülasyon! (AP)! boyutuna! yani! 20! çift! rakamına!

ulaşamadığı! saptanmıştır.! Diğer! bir! değişle! tümü!

küçük! popülasyon! (KP)! boyutlarında! kalmıştır.!

Potansiyel! habitatların! taşıma! kapasiteleri! Çizelge!

6’da!verilmiştir.!!

Potansiyel%habitat%ağının%yaşayabilirliği%

Araştırma! alanındaki! hiçbir! habitat! parçası! MYP!

ve/veya! AP’yi! barındıracak! boyut! ve! nitelikte!

değildir.! Bu! durum! araştırma! alanındaki! habitat!

parçalarının!hiçbirinin!uzun!vadede!tek!başına!yani!

yalıtılmış! bir! biçimde! yaşayabilir! ya! da!

sürdürülebilir! olmadığını! ortaya! koymuştur.! ! Tüm!

alandaki! en! az! bir! çifti! barındıran! habitat!

parçalarının! taşıma! kapasiteleri! toplandığında!

ortaya! yaklaşık! 41! çift! rakamı! çıkmaktadır! ki! bu!

durumda! karakulak! için! mevcut! popülâsyon!

yaşabilir!değildir.!

!

Çizelge! 5.! “Least! costCpath”! analizinde! kullanılan! puanlar! (Hetherington! ve! Ark.,! 2008’den! adapte!

edilerek)!

Table!5.!Ranking!values!of!landCcover!type!for!the!leastCcost!path!analysis!(adopted!from!Hetherington!

et!al.,!2008).!

Arazi!kullanım!tipi!

Land!use/cover!type!

Puan!

Weights!

Arazi!kullanım!tipi!

Land!use/cover!type!

Puan!

Weights!

MakiCfriganaCMaquisCphrygana! 1! Kıyı!bataklığıCCoastal!marsh! 50!

FriganaCPhrygana! 1! AcıCtuzlu!bataklıkCBrakish!marsh! 50!

OrmanCForest! 1! Meyve!plantasyonuCFruit!pl.! 75!

MakiCMaquis! 1! Kıyı!lagünüCCoastal!lagoon! 75!

OrmanCmakiCForestCmaquis! 1! Zeytin!plantasyonuCOlive!pl.! 75!

Tarım!alanıCArable!land! 5! Eski!yerleşimCOld!settlement! 75!

BağCVineyard! 5! OtoyolCHighway! 120!

Çıplak!alanCBare!rock! 10! Yerleşim!alanıCBuilt!up! 1000!

ZeytinlikCOlive!groves! 10! TaşCMaden!ocağıCStone!pit! 1000!

Ağaçlandırma!a.CAfforestration! 10! GölCLake! 1000!

KorulukCWoodland! 10! HavaalanıCAirport! 1000!

KanalCCanal! 40! Çöp!depolama!a.CDump!site! 1000!

KumsalCBeach! 50! Baraj!gölüCDam!lake! 1000!

KumulCDune! 50! ! !
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Çizelge!6.!Araştırma!alanındaki!potansiyel!habitatların!tahmini!taşıma!kapasiteleri!

Table!6.!Estimated!carrying!capacities!of!the!potential!habitat!patches!

Potensiyel!habitat!

Potential!habitat!

Çift!sayısı!

Number!of!pairs!

Habitat!Boyutu!(km
2
)!!

Area!of!patch!(km
2
)!

Taşıma!kapasitesi!

Carrying!capacity!

P.!habitat!1! 1.2!(SP)! 143.63! 1.2!

P.!habitat!2! 0.2!(NCC)! C! 0.2!

P.!habitat!3! 5.3!(SP)! 399.03! 5.3!

P.!habitat!4! 15.4!(SP)! 452.23! 15.4!

P.!habitat!5! 7.6!(SP)! 310.56! 7.6!

P.!habitat!6! 0.1!(NCC)! C! 0.1!

P.!habitat!7! 0.02!(NCC)! C! 0.02!

P.!habitat!8! 0.0!(NCC)! C! 0.0!

P.!habitat!9! 11.4!(SP)! 482.53! 11.4!

P.!habitat!10! 0.2!(NCC)! C! 0.2!

P.!habitat!11! 0.06!(NCC)! C! 0.06!

Belirlenen%potansiyel%ekolojik%
bağlantılar/koridorlar%

Analiz! sonucunda! toplamda! 36! tane! ekolojik!

koridor! saptanmış! ve! değerlendirmeler! sonucu!

bunlardan! 11! tanesi! elimine! edilmiştir.! Bunun!

nedenleri! arasında! bazılarının! üst! üste! çakışması,!

bir! kısmının! bağlantı! mesafesini! gereksiz! yere!

uzatması,! bir! kısmına! gereksininim! olmaması!

sayılabilir.! Bu! bağlamda! geriye! kalan! ve! detaylı!

olarak! irdelenmiş! olan! 25! ekolojik! bağlantı! ya! da!

koridor! haritada! gösterilmiştir! (Şekil! 2).! Bu! 25!

koridordan! 10! tanesi! ise! aynı! lokal! popülasyon!

içinde! bağlantı! sağlarken,! 15! tanesi! lokal!

popülasyonlar!arasında!bağlantı!sağlamaktadır.!!

Tartışma%

Bu! araştırmada! yaban! hayatı! ve! biyoçeşitliliği!

koruma! bağlamında! karakulak! UrlaCÇeşmeC

Karaburun! yöresinde! potansiyel! bir! ekolojik! ağ!

(peyzaj/habitat!ağı)!önerilmiştir.!Bu!sayede!ileride!

bu! türün! araştırma! alanına! tekrar! yerleştirilmesi!

çalışmalarına! da! bir! zemin! hazırlanması!

hedeflenmiştir.! Ekolojik! ağ! oluşturmak! için! geniş!

bir! yayılış! alanına! sahip! büyük! memelilerden!

birinin!seçilmesinin!önemli!bir!nedeni,!Beazley!ve!

Cardinal! (2004)’ün! belirttiği! gibi! araştırma!

alanında! oluşturulacak! ekolojik! ağdan! diğer!

hayvan! türlerinin! de! yararlanabilme! olasılığıdır.!

Daha! da! önemlisi! Akdeniz! ülkeleri! bağlamında!

karakulak! için! Hepcan! ve! Ark.! (2009)! dışında!

herhangi! bir! ekolojik! ağ! oluşturma! çalışması!

yapılmamıştır.! Hepcan! ve! ark.! (2009)’nın! yaptığı!

çalışmanın! da! ilklerden! olmakla! birlikte! oldukça!

büyük!ölçekli!bir!çalışma!(bölgesel!ölçekte)!olduğu!

göz! önüne! alındığında,! bu! araştırma! gibi! daha!

küçük!ölçekli!yani!lokal!nitelikli!çalışmaların!önemi!

çok!daha!iyi!ortaya!çıkmaktadır.!!
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Şekil!2.!Karakulak!için!saptanan!ekolojik!koridorlar!

Figure!2.!Ecological!corridors!that!defined!for!caracal!

!

Araştırma! alanındaki! potansiyel! habitatlar!

toplamda! en! fazla! 41! çifti! destekleyebilecek!

büyüklüktedir.!Buna!karşılık,!anahtar!en!az!20!çifti!

destekleyebilecek! büyüklükte! bir! habitat! parçası!

bulunmamaktadır.! Küçük! popülasyonların! uzun!

vadede! tek! başlarına! yaşayabilir! olmadığı! göz!

önüne! alındığında! (Verboom! ve! Ark.,! 2001;!

Verboom! ve! Pouwels,! 2004),! ilgili! popülasyonları!

en! azından! anahtar! popülasyon! boyutuna!

ulaştırabilecek! önlemler! geliştirmenin! önemi!

ortaya! çıkmaktadır.! Aksi! halde! karakulak! türünün!

araştırma! alanında! uzun! vadede! yaşamını!

sürdürebilmesi! mümkün! değildir.! İdeal! olan! tüm!

lokal! popülasyonlar! arasında! bağlantı!

oluşturulmasıdır.! Ancak! Menderes! ilçesinin!

güneydoğusundaki! 3! ve! Seferihisar! ile! Menderes!

ilçeleri!arasındaki!4!nolu!(K3,!K4,!K6,!K7,!K8)!ya!da!

4!ve!Alaçatı!ve!Seferihisar!ilçeleri!arasında!bulunan!

5! (K13,! K14,! K16,! K17)! nolu! habitat! parçaları!

arasında! koridor! oluşturulabilirse,! toplam! habitat!

büyüklüğü! karakulak! için! anahtar! popülasyonu!

destekleyebilecek!büyüklüğe!ulaşabilir!(Şekil!2).!Bu!

durumda! potansiyel! habitat! ağının! yaşayabilirliği!

“nispeten! yaşayabilir”! olarak! tanımlanabilir!

(Çizelge! 3).! Koridor! alternatiflerinden! K8,! K16! ve!

K21’in! en! uygun! koridor! alternatifi! olduğunu!

söylemek!mümkündür.!

Analiz! sonuçları! lokal! popülasyonlar! arasındaki!

potansiyel!ekolojik!bağlantıların!büyük!bölümünün!

karayollarını! geçmek! zorunda! olduğunu!

göstermektedir.!Bunlar!içinde!çift!şeritli!karayolları!

ile! İzmirCÇeşme! ve! İzmirCAydın! otoyolları! hedef!

türün! hareketleri! için! en! önemli! fiziksel!

bariyerlerdir! (yolun! yüksekliği,! genişliği! ve!

çevresindeki! tel! örgüler! nedeniyle)! ve! ekolojik!

koridorların! kesintiye! uğramaması! için! bu!

alanlarda! çözüm! üretilmesi! gerekmektedir.! Bu!

amaçla! çeşitli! ülkelerde! örnekleri! bulunan!

“ekolojik! geçitlerin”! tesis! edilmesi! en! uygun!

çözüm! olacaktır.! Hedef! türün! hareketlerini!

kolaylaştırabilecek!olan!bu!geçitler!uygun!yerlerde!

alt! geçit! şeklinde! menfez! türü! yapılar! olabileceği!

gibi!Grilo!ve!ark.! (2008)!yolların!üst!bölümüne!bir!

yaya! köprüsüne! benzer! bir! mantıkla! da! inşa!

edilebilir.! Ülkemizde! Mersin! ili! sınırları! içinde!

Gülek! Boğazı! ile! Akdenizi! İç! Anadolu’ya! bağlayan!

otoyol! üzerinde! 2009! yılında! bir! ekolojik! geçit!

oluşturulmuştur.
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Jackson! ve! Griffin! (2000),! yapımı! daha! zor! ve!

masraflı! olmakla! birlikte! bu! üst! geçitlerin! alt!

geçitlere! oranla! daha! fazla! hayvan! tarafından!

kullanıldığını!vurgulamıştır.!Corlatti!ve!ark.!(2008),!

Amerika,! Almanya,! Hollanda,! Kanada,! Fransa,!

Hırvatistan’da! örnekleri! bulunan! ekolojik!

köprülerin!olumlu!sonuçlar!verdiğini!ancak!yine!de!

bu! uygulamaların! fonksiyonelliğini! arttırmak!

amacıyla! çalışmalar! yapılması! gerektiğini!

belirtmektedir.! Ekolojik! geçitlerin! işlevselliğini!

değerlendiren! pek! çok! çalışma! bulunmaktadır.!

Olsson! ve! ark.! (2008)! İsveç’te! ekolojik! köprülerin!

büyük! memeli! türler! tarafından! kullanıldığını!

belgelemiştir.!Clevenger!ve!Waltho!(2005)!ekolojik!

geçitlerin! boyutlarının! işlevselliğine! etkisini!

araştırmış! ve! buna! göre! boz! ayı,! kurt! ve! geyik!

türlerinin! yoğun! olarak! yüksek,! geniş! ve! kısa!

mesafeli! geçitleri,! siyah! ayı! ve! dağ! aslanının! ise!

daha!dar!geçitleri!kullandığını!vurgulamaktadır.!!

Uygun! bir! şekilde! tasarlanmış! menfezler! etobur!

türlerinin! otoyol! engellerini! geçişinde! önemli! rol!

oynayabilir! (Grilo! ve!Ark.,! 2008).!Ancak!araştırma!

alanındaki!mevcut!menfezler!temelde!suyun!yolun!

altından! geçişini! sağlamak! amacıyla!

oluşturulmuşlardır!ve!türlerin!geçişi! için!uygun!bir!

yapıda! değildir.! Bu! nedenle! önerilen! ekolojik!

koridorlarda!mevcut!menfezlerin!uygun!boyutlara!

getirilmesi! ya! da! ekolojik! geçitlerin! oluşturulması!

yerinde! olacaktır.! Ayrıca,! büyük! memelilerin! çok!

geniş! yayılış! alanına! sahip! oldukları! göz! önüne!

alınarak,! tesis! edilecek! koridorların! en! az! 1! km!

genişlikte! tesis! edilmesi! tavsiye! edilmektedir.! Bu!

türler! için!koridor!uzunlukları! ise!10!km’den!daha!

büyük!olabilmektedir!(Vos!ve!Ark.,!2002).!Buradan!
yola! çıkarak! bu! araştırmada! karakulak! için!

koridorlar! minimum! değer! kullanılarak! 1! km!

genişlikte! oluşturulmuştur.! Şüphesiz! uygun!

yerlerde! çok! daha! geniş! koridorlar! tesis! edilmesi!

türün! uzun! vadede! yaşabilirliği! için! daha! uygun!

olabilecektir.%

Sonuç%

Bu! araştırma! sonuç! olarak! çalışma! alanındaki!

habitatların! karakulak! ve! benzeri! türlerin!

yaşamasına! elvermeyecek! şekilde! parçalandığı! ve!

bu! bölgedeki! koruma! çalışmalarında! önceliğin!

mevcut! potansiyel! habitatlardan! bir! ağ!

oluşturulması!olduğu!sonucuna!işaret!etmektedir.!

Potansiyel! habitat! parçalarının! koridorlar!

vasıtasıyla! birbirine! bağlanması! en! uygun! çözüm!

olacaktır.! Diğer! bir! değişle! araştırma! alanında!

karakulak! için! uzun! vadede! yaşabilir! bir!

populasyonu! potansiyel! olarak! destekleyebilecek!

bir! ekolojik! ağ! oluşturulması! gereklidir.! Bu!

yaklaşım! çalışma! alanında! sadece! karakulak! ve!

benzer! türlerin! değil,! tüm! biyolojik! çeşitliliğin!

korunmasına! da! önemli! katkı! yapacaktır.! Ancak!

ülkemizde! bu! bağlamdaki! çalışmaların! daha!

sağlıklı! sonuçlar! vermesi! ve! ekolojik! ağların!

koruma! işlevini! en! üst! düzeyde! yerine! yeterli!

temel!ekolojik!araştırmaların!yapılması!bağlıdır.!Bu!

yolda! çeşitli! türlerin! popülasyon! sayıları! ve!

dağılımlarının,!habitat! gereksinimlerinin! (kalite! ve!

boyut! olarak)! belirlenmesi! hayati! önem!

taşımaktadır.! Bu! bağlamdaki! veri! eksiği! bu!

araştırmanın! her! aşamasında! ciddi! olarak!

yaşanmıştır.! Ayrıca! bu! çalışmada! olduğu! gibi!

sadece!yerel!ölçekte!değil,!bölgesel!ve!hatta!ulusal!

ölçekte! ekolojik! ağların! oluşturulması,! karakulak!

ve! benzeri! büyük! etoburların! uzun! dönemde!

korunabilmesi!açısından!anahtar!önemdedir.!!

Teşekkür%

Bu! makale! 2007CZRFC005! nolu! bilimsel! araştırma!

projesinden!üretilmiştir.! Projeyi! destekleyen! “Ege!

Üniversitesi! Bilimsel! Araştırma! Projeleri!

Komisyonu’na”!teşekkür!ederiz.!
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