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ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI’NDA SU SAMURU - Lutra lutra (L. 1758)’NUN YAŞAM ALANI 

TERCİHİ VE POPULASYON DURUMUNUN BELİRLENMESİ 

 

Giriş 

Doğal kaynaklardan sürdürülebilir yararlanma için; 

türlerin belirlenmesi, populasyon durumu-

dinamiklerinin bilinmesi-izlenmesi gerekir. 

Bu çalışma ile Su samurunun Abant Gölü Tabiat 

Parkı havzasındaki populasyonu, habitat tercihleri 

ve davranışları konusunda bilgi elde etmek 

amaçlanmıştır. 

Su samuru sadece göl alanına yakın bölgelerde 

gözlemlenmiştir. Özellikle çalılık ve sazlık alanları 

tercih eden tür; çoğunlukla su ekosisteminden 

yaklaşık 15 m. mesafe içerisinde belirlenmiştir. Su 

samuru genellikle gece faaliyette bulunmakta,göl 

kenarındaki karasal alanı dinlenme ve üreme için 

kullanmaktadır. 

 
 

 

Yapılan Çalışmalar 

Proje çalışmalarında arazi araçları, bilgisayar, GPS, 

fotokapan, dürbün, fotoğraf makinesi, objektif, 

teleskop, balıkçı çizmeleri ve çeşitli sarf 

malzemeleri kullanılmış, alana-türe ait bilgi ve 

dökümanlar değerlendirilmiştir. Çalışma doğrudan 

ve dolaylı gözlem teknikleri ile tamamlanmıştır. 

 
Abant Gölü Tabiat Parkı havzası toplam 40 

örnekleme alanına (500 m X 500 m) ayrılmış, farklı 

ekosistemler ayrı ayrı incelenmiştir. Türe ait 

emarelerden; ayak izi, yuva girişi, ses, besin artığı, 

dışkı ve kıl örneği tespit edilen noktalar haritaya 

işlenmiş, derinlemesine araştırılmıştır. Türün 

bulunma olasılığının olduğu-olmadığı parseller 

haritaya işlenmiştir Su samuru görüntüsü elde 

edilen, Su samuruna ait belirtilerin tespit edildiği 

parseller ve saha kullanıcıları tarafından Su 

samurunun görüldüğü iddia edilen parseller 

işaretlenmiş ve bu parseller üzerinde yoğun izleme 

yapılmıştır. Diğer parseller tekrar izlenmemiştir. 

Doğrudan gözlemler fotoğraf makinası, video 

kamera, objektif, dürbün ve teleskop ile 1 Temmuz 

2011–30 Haziran 2013 tarihleri arasında düzensiz 

zamanlarda, ayda en az bir kez, 04:00–13:00 saatleri 

arasında yapılmış ancak Su samurları doğrudan 

gözlemlenememiştir 

Dolaylı gözlemler video ve fotoğraf çekimi 

yapabilen fotokapanlar kullanılarak 2 Mayıs 2012-7 

Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Türün 

muhtemel yaşam alanlarında fotokapan yerleri 

zaman zaman değiştirilerek alanının tamamı 

taranmıştır. 
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Su samurlarının olası dinlenme, beslenme, 

yuvalanma-yavrulama yerleri ve sayıları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tüm bu çalışmalar 

yapılırken gerekli görülen objelerin fotoğrafları 

çekilerek görsel bilgiler toplanmıştır. 

Sonuç ve Öneriler 

Fotokapan çalışmalarında toplam olarak 148 günde 

171 noktada 4399 gün*fotokapan gözlem yapılmış 

193.000 adet fotoğraf elde edilmiş, bunlardan 786 

fotoğrafta Su samuru tespit edilmiştir. 786 

fotoğraftan yer ve zaman olarak birbirinin devamı 

niteliğindeki fotoğraflardan 1 tanesi seçilerek 

değerlendirilen fotoğraf sayısı 337’ye indirilmiştir. 

Değerlendirilen 337 adet fotoğrafa göre; 

Tek fotoğraf karesinde en fazla 4 birey toplam 403 

birey görüntülenmiştir. Proje çalışmaları sırasında 

genç bireylerin görüntülenmesi ve alanda genç bir 

bireyin ölüsünün bulunması türün alanda 

üreyebildiğini göstermektedir. 

Tür yedi ayrı lokasyonda görüntülenmiş veya izine 

rastlanmış ayrıca 1 noktada da ölü birey tespit 

edilmiştir. Alanda türe ait en fazla üç adet teritori 

alani bulunabileceği belirlenmiştir. Sayının en fazla 

1 erkek, 3 dişi, 7 yavru olmak üzere toplam 11 

olabileceği görülmektedir. 

Türün tespit edilen tercihleri aşağıdaki gibidir. 

 EN FAZLA EN AZ 

Yılın Ayları Ocak Şubat 

Haftanın Günleri Cuma Pazar 

Günün Saatleri 22:00 10:00 

Habitat Yarı sucul Karasal 

Suya Uzaklık 0-15 m >15 m 

Otsu bitki formu Geçici bitki* Kalıcı bitki** 

Bitki grupları 

 

Sazlık+çalılık Ağaçlık+çalılık 

 

 
(*: geçici bitki: kuruduktan sonra yere yatan, tek veya çok 

yıllık otsu bitkiler 

**: kalıcı bitki: kuruduktan sonra yere yatmayan tek veya çok 

yıllık otsu bitkiler) 

 

Alandaki Su samurlarının; balık, kerevit, kuş, kuş 

yumurtası, yılan salyangoz, kurbağa ve diğer fauna 

elemanları ile beslendikleri belirlenmiştir. 

Alandaki Su samuru ile ilgili daha detaylı ve doğru 

bilgi elde edebilmek için GPS / radyo vericili tasma 

izlemesi ve bireylerden doku - kan örneklerinin 

alınması çalışmaları yapılmalıdır. Su samuru için 

kritik sayılabilecek noktalarda gerekli tedbirler 

alınmalı, göl etrafındaki yolda kritik noktalara türe 

uygun hayvan geçitleri oluşturulmalıdır. Gerek Su 

samurları ve gerekse diğer yaban hayatının 

korunabilmesi için Tabiat Parkı sınırları içerisindeki 

yabanileşmiş köpeklerin alandan uzaklaştırılması ve 

bir daha girmemesi sağlanmalıdır. 

 


