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ÖZET 

Doğal alanlardan ve yaban hayatından yararlanırken türlerin devamlılığı esastır. 

Özellikle korunan türlere ve türlerin yaşam alanlarına daha fazla önem verilmelidir. Bu 

nedenle türlerin habitatlarının belirlenmesi, popülasyon düzeylerinin bilinmesi ve periyodik 

olarak izlenmesi gerekir. 

Abant Gölü Tabiat Parkı’nda yaban hayvanı ve bitki türlerinin belirlenmesi için 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu güne kadar Abant Gölü Tabiat Parkı’nda yaşadığı 

düşünülen Su samuru konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile önemli 

bir eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 

Abant Gölü Tabiat Parkı’nda Su samurunun yaşam alanlarını ve popülasyonunu 

belirlemek için alan toplam 40 parsele (500X500 m) ayrılmıştır. Her parsel içerisinde yer alan 

farklı ekosistemler (Orman, Tarım, Sulak alan gibi) ayrı ayrı örneklenmiştir. Su samuru tespit 

edilen parseller detaylı olarak tekrar örneklenmiştir. Örneklemeler için doğrudan ve dolaylı 

yöntemler ve fotokapanlar kullanılmıştır. 

Su samuru Abant Gölü Tabiat Parkı içerisinde sadece göl alanına yakın 

bölgelerde gözlenmiştir. Özellikle çalılık ve sazlık alanları tercih eden tür; çoğunlukla su 

ekosistemine yaklaşık 15 m. mesafe içerisinde belirlenmiştir. Daha çok gece faaliyette 

bulunan Su samuru çoğunlukla sucul canlılarla beslenmektedir. Göl kenarındaki karasal alanı 

dinlenme ve üreme için kullanmaktadır. Alanda muhtemel olarak 11 bireyin yaşadığı 

belirlenmiştir. Su samurunun alanda ürediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Su 

samurunun diğer bir Mustelidae türü olan Kaya sansarı (Martes foina) ile bazı habitatları 

ortak kullandıkları ortaya konmuştur.  

Anahtar kelimeler: Su samuru, Abant Gölü Tabiat Parkı, fauna  
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ABSTRACT 

Using the natural areas and wildlife, it is essential to the continuty of the species. Especially, 

it should be considered more importance for protected species and their habitats. 

Determination of habitats, knowledge of population, and monitoring periodically should be 

for species. 

In Lake Abant Nature Park, a number of studies have been done to exhibit fauna and flora. 

But, there is no study about European otter, known to have lived in the lake. In the current 

study, the deficiency could be reduced. 

For determination of habitat and population of European otter in the Lake Abant Nature Park, 

study area were divided a total of 40 plots (500x500 m). Different ecosystems (e.g Forest 

area, farmland, wetlands) in each plot were made survey separately. The plots detected the 

species were sampled detailly again. We used direct and indirect observing methods, and 

camera traps for sampling. 

The European otter’s activity is observed on bankside vegetation and reedbed closed to the 

lake. The species generally was recorded within 15 m of the coast. Mostly, they were activity 

occurs at night (Nocturnal) and feed with aquatic fauna. The littoral area were used for resting 

and breeding by the species. It is estimated that eleven individuals otter in study area. Also, 

the European otter could be reproduced in this area. The European otter’s habitat was overlap 

partly with Beech marten (Martes foina), the others Mustelids species. 

KeyWords: Lutra lutra, Lake Abant Nature Park, fauna 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma 

ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara 

tattıracaktır. (Rum süresi Ayet 41 – Diyanet İşleri Meali). 
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1. GİRİŞ 

İnsanların çeşitli amaçlarla çevresindeki canlı ve cansızlardan faydalanma 

mecburiyeti vardır. İnsanoğlu bu canlı ve cansızlardan devamlı ve optimal şekilde 

yararlanmalıdır. Kısa süreli maksimal faydalanma, yararlanmada devamlılığı bozmaktadır 

(Mol, 1995). Bunun neticesinde yaşam alanları bozulmakta ve bazı yaban hayvanı türleri ve 

popülasyonları azalmakta hatta yok olmayla karşı karşıya kalmaktadır (Yıldızbakan ve ark. 

2010). Türkiye palearktik bölgenin biyoçeşitlilik açısından en zengin ekosistem bütününe 

sahiptir.  Dünyada yaşadığı belirlenen 43196 omurgalı türün 1541’i Anadolu’da saptanmıştır. 

Bunun da oransal değeri % 3,57’dir (Kiziroğlu, 2010). Fosil kaynakları türlerin yok oluşunun 

insanlar olmadan da doğal süreçlerle süre geldiğini göstermektedir. Ancak özellikle son 

birkaç yüzyılda insan nüfusunun çok hızlı artmasıyla, asit yağmuru, küresel iklim değişikliği, 

aşırı avlanma, yerleşim yerleri ile habitatların yok oluşu vb. sorunların neden olduğu, türlerin 

yok oluş hızı ivme kazanmıştır. Dolayısıyla günümüzde ve gelecekte doğal kaynak 

kullanımının sürdürülebilir olabilmesi için biyolojik çeşitlilik ve yaşam ortamlarının 

korunması şarttır. Bunun için farklı coğrafyalardaki doğal kaynakları iyi analiz ederek etkin 

bir şekilde kullanıp kanalize etmeye yönelik planların oluşmasına katkı sağlayacak verilerin 

üretilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Tür çeşitliliğinin fazla olması zenginlik olarak kabul edilmektedir. Bu zenginliğin 

en önemli unsurlarından biri de yaban hayvanlarıdır. (Keten, 2012). Yırtıcı türlerimizden olan 

ve sucul ortamlara bağımlı yaşayan Su samuru da Türkiye yaban hayatı açısından önemli bir 

türümüzdür. 

Su samuru; IUCN tarafından oluşturulan Kırmızı Listede NT (Yakın tehdit), 

popülasyon eğilimi: azalan kategorisindedir (ver 3.1). Ekolojik gösterge türü olarak ta bilinen 

Su samurunun biyoçeşitlilik içerisindeki yerini koruyarak, geleceğe aktarılması büyük önem 

arz etmektedir. Su samuru BERN Sözleşmesi Ek Liste II’de (Kesin koruma altına alınan 

fauna türleri listesi) yer almaktadır. 

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak, doğru kararlar alabilmek için 

türlere ait popülasyonların; birey sayısı, yaş dağılımı, cinsiyet, doğum-ölüm oranları gibi 

popülasyon dinamiğine ilişkin temel unsurların bilinmesi gerekmektedir. Tür üzerinde 

yapılacak gözlem ve araştırmalarla türün ekolojisini ortaya koyabilmek ve buna göre 
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planların hazırlanmasına temel oluşturacak verileri toplayabilmek mümkündür. Bu amaçla 

mevcudun belirlenmesi; kaynak planlamasında, yönetiminde ve ona işlevsellik kazandırmada 

temel unsurdur. Bu bağlamda Abant Gölü Tabiat Parkı’nda yaşayan Su samuru ile ilgili; 

• Popülasyonunu etkileyen ekolojik ve dış faktörleri tespit etmek, 

• Tanıtım ve koruma faaliyetlerine yön vermek, 

• Yaşam ortamına yapılan müdahaleleri yaban hayatı açısından değerlendirmek, 

•Sürdürülebilir bir yaban hayatını planlamak 

amacıyla veri elde edilmiştir. 

Bir doğal kaynağın planlanabilmesi envanterinin yapılması ile mümkündür. Bu 

kapsamda; alanda mevcut türlerin gözlemlenmesi, sayı ve popülasyon büyüklükleri, 

dağılımları ve habitat verileri tespit edilmelidir. Alandaki türler arasındaki av-avcı 

ilişkilerinin ortaya konması gereklidir. 

Planı yapılacak yaban hayatı sahasında planlamaya esas olacak veriler ortaya 

konulduktan sonra, bunun belli aralıklarla tekrar edilmesi gereklidir. Böylece popülasyonun 

ne yönde geliştiği izlenerek gerekli koruma ya da kontrol altına alma çalışmalarına karar 

verilebilir (Oğurlu, 2001). Etüt ve envanter çalışmaları tüm yaban hayatı çalışmalarının 

temelini oluşturur. Etüt ve envanter yapılmadığı takdirde; koruma çalışmalarına yön 

verilemez, popülasyonun gelişmesi izlenemez, popülasyon kontrol edilemez, faydalanma 

planı yapılamaz (Oğurlu, 2003). Türkiye’de yaban hayvanlarının envanteri yeterli düzeyde 

yapılamamıştır. Daha çok lokal çalışmalar yapılmıştır. 

Bolu il sınırları içerisinde YHGS, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı gibi farklı statülerde 

korunan alanlar bulunmaktadır. Bu alanlardan biri olan Abant Gölü Tabiat Parkı’nın yaban 

hayvanı envanter çalışmaları tamamlanmamıştır. Ancak bu alanda yapılmış çalışmalarda bazı 

türlerin varlığı belirtilmekte ve önemli bir potansiyele sahip olduğuna değinilmektedir. 

Memeliler kara, hava ve su olmak üzere değişik ortamlarda yasarlar ve çeşitli 

besinlerle (herbivor, karnivor ve omnivor) beslenirler. Memeli türlerinin birçoğu gece faaliyet 

gösterir. Bu nedenle görülmeleri, izlenmeleri ve üzerlerinde çalışılmaları oldukça zordur 

(Keten, 2012). 
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Ülkemizde 152 karasal memeli yaşamaktadır (Karataş, 2006). Bunlardan biri de 

aynı zamanda uluslararası koruma statüsü olan, sucul alanlarda karaya bağımlı olarak yaşayan 

sansargiller (Mustalidae) familyasından Su samurudur. 

Korunan türlerin nesillerinin devamı ve popülasyonlarının artırılması için 

uluslararası sözleşmeler ve ulusal yönetmelikler mevcuttur. Özellikle de Avrupa Birliği 

müktesebatı korunan türler için gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Anayasanın 

90. Maddesine göre tarafı bulunduğumuz uluslararası anlaşmalarla ilgili gerekli iş ve 

işlemleri yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır. 

Çalışmanın temel amaçları;  

 Su samurunun Abant Gölü Tabiat Parkı havzasındaki yasam alanlarını ve bu alandaki 

tercihlerini belirlemek, 

 Türün popülasyonunu tahmin etmek ve davranışları konusunda bilgi elde etmek, 

 Abant Gölü Tabiat Parkı’nda yapılan bu çalışma ile daha sonra yapılacak olan bilimsel 

çalışmalara altlık oluşturmaktır. 

2. LİTERATÜR ÖZETİ: 

İnsanların çeşitli amaçlarla çevresindeki canlı ve cansızlardan faydalanma mecburiyeti vardır. 

İnsanoğlu bu canlı ve cansızlardan devamlı ve optimal şekilde yararlanmalıdır. Kısa süreli 

maksimal faydalanma, yararlanmada devamlılığı bozmaktadır (Mol, 1995). 

Bunun neticesinde yaşam alanları bozulmakta ve bazı yaban hayvanı türleri ve popülasyonları 

azalmakta hatta yok olmayla karşı karşıya kalmaktadır (Yıldızbakan ve ark. 2010). 

Türkiye palearktik bölgenin biyoçeşitlilik açısından en zengin ekosistem bütününe sahiptir. 

Dünyada yaşadığı belirlenen 43196 omurgalı türün 1541’i Anadolu’da saptanmıştır. Bunun 

da oransal değeri % 3,57’dir (Kiziroğlu, 2010). 

Memeliler kara, hava ve su olmak üzere değişik ortamlarda yaşarlar ve çeşitli besinlerle 

beslenirler. Herbivor (otobur) türler bitkilerle beslenirken, karnivor (etobur) olanlar ise 

bunları yiyerek yaşamlarını sürdürürler. Omnivor memeli türleri ise hem bitkisel, hem 

hayvansal besinleri tercih etmektedir. Memeli türlerinin birçoğu gece faaliyet gösterir. Bu 

nedenle görülmeleri, izlenmeleri ve üzerlerinde çalışılmaları oldukça zordur (Keten, 2012). 
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Fosil kaynakları türlerin yok oluşunun insanlar olmadan da doğal süreçlerle süre geldiğini 

göstermektedir. Ancak özellikle son birkaç yüzyılda insan nüfusunun çok hızlı artmasıyla, 

asit yağmuru, küresel iklim değişikliği, aşırı avlanma, yerleşim yerleri ile habitatların yok 

oluşu vb. sorunların neden olduğu, türlerin yok oluş hızı ivme kazanmıştır. Dolayısıyla 

günümüzde ve gelecekte doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir olabilmesi için biyolojik 

çeşitlilik ve yaşam ortamlarının korunması şarttır. Bunun için farklı coğrafyalardaki doğal 

kaynakları iyi analiz ederek etkin bir şekilde kullanıp kanalize etmeye yönelik planların 

oluşmasına katkı sağlayacak verilerin üretilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Tür çeşitliliğinin 

fazla olması zenginlik olarak kabul edilmektedir. Bu zenginliğin en önemli unsurlarından 

birisi yaban hayvanlarıdır. (Keten, 2012). 

Planı yapılacak yaban hayatı sahasında planlamaya esas olacak veriler ortaya konulduktan 

sonra, bunun belli aralıklarla tekrar edilmesi gereklidir. Böylece popülasyonun ne yönde 

geliştiği izlenerek gerekli çalışmalara karar verilebilir (Oğurlu, 2001). 

Etüt ve envanter çalışmaları; yaban hayatı çalışmalarının temelini oluşturur. Etüt ve envanter 

yapılmazsa; koruma çalışmalarına yön verilemez, popülasyonun gelişmesi izlenemez, 

popülasyon kontrol edilemez, faydalanma planı yapılamaz (Oğurlu, 2003). 

Dünyada yaklaşık 5200 memeli türü vardır (Wilson reeder 2005). Mammalia (Memeliler) 

sınıfı, Carnivora ( Etçiller) takımına ait Mustelidae (Sansargiller) familyası dünyada 23 cins 

ve 64 türle temsil edilmektedir (Nowak ve Paradiso, 1983). Türkiye’de Carnivora takımı 11 

cins ve 19 türle temsil edilmekte ve (Albayrak, Pamukoğlu and Aşan, 1997). Bunlardan Su 

samuru Asya ve Avrupa kıtalarının büyük bir kısmında, Afrika kıtasının ise kuzeyinde 

yaşamaktadır (Özen, 2002). 

Tür 1758’de Linnaeus tarafından Viverra lutra olarak isimlendirilmiştir, 1989’da Imaizumi 

ve Yoshiyuki tarafından Lutra nippon olarak isimlendirilmiştir (iucnredlist.org 2003). 

Su samurları ortalama 1-1,3 m. boy (Gövde+Kuyruk), 7-9 kg. ağırlığa sahip olup 8-12 yıl 

yaşarlar. Gebelik süresi 9 haftadır. Yarı sucul bir hayvandır (Uysal, 2002). 

Su samurunun günlük besin tüketimi, vücut ağırlığının %12-15’i arasında değişmektedir 

(Kruuk ve dig. 1993). 



5 

 

10 ha. su alanında bir Su samuru bulunabilir (Kruuk, 1995). 

Su samurları teritoryal canlılardır, yalnız yaşarlar ve erkeklerle dişiler arasında kuvvetli eş 

bağı yoktur (Kayaöz, 2002). 

Su içerisinde 12km/saat hızla hareket edebilirler. Kendi yaşama alanları içerisinde 30'dan 

fazla yuva ve dinlenme alanına gereksinme duyarlar. Yuva olarak kullandığı yerler ise, su 

kenarlarında bulunan ağaç kökleri, yoğun sazlıklar ve kovuklardır. Yuvalarının çıkış deliği 

genellikle su yüzeyinin alt kısmından açılır. Ayrıca su üstüne açılan bir hava deliği de 

yaparlar. Yuvaları boru şeklinde ve oldukça uzundur. (Kayaöz, 2002). 

Türkiye’deki ilk Su samuru kaydı 1915 yılında Karekin Deveciyan’a aittir (Kayaöz, 2002). 

Su samurlarının dünya üzerinde Avustralya ve Antarktika kıtaları hariç bütün kıtalarda 

yaşadığı bildirilmiştir (Özdemir, 2002). 

Dişi Su samurları yaklaşık iki yılda erginleşir, yaşam alanlarına sahip çıkarlar ancak çiftleşme 

dönemlerinde alanı erkek bireyler ile paylaşabilirler. Dişi bireylerin hâkimiyet alanları 

birbirine girebilir ancak merkez bölgelerini ortak kullanmazlar ve paylaşmazlar. Sağlıklı bir 

dişi normal şartlarda 2-3 yılda bir 2-5 yavru yapabilir. Yavrular 2 yıl kadar annesiyle kalabilir 

ancak daha sonra annesinin bölgesini terk etmek zorundadır. (Suseven, 2005) 

Yaşam alanları dere, çay, göl, gölet, baraj, sazlık, ırmak ve nehir olup, iyi birer yüzücülerdir. 

Suya daldıkları zaman 4 dakika kadar su altında avlanabilirler. Dışkılarını su dışında kalan 

taşlar üzerine bıraktıklarından faal oldukları yerler kolayca saptanabilir. Besin depo etme 

davranışları yoktur. (Albayrak, 1995). Su samurlarının yuva girişleri su içinde bulunur. 

(Albayrak, 1995). 

Su samurunun Türkiye’de tatlı-acı su ile deniz habitatlarının birçoğunda yaşam alanlarının 

bozulmadığı kısımlarda bulunduğu bildirilmektedir (Eroğlu, 2002). 

Sucul ortamlara bağımlı yasayan tür, genellikle balık olmak üzere kabuklular ve yiyebileceği 

boyuttaki hayvanlarla beslenmektedir. Açık alanlardan ziyade çok boylu olmayan bitki 

örtüsünün bulunduğu alanlarda yayılmaktadır. Gündüzleri pasif olarak geçiren tür, beslenmek 

için gece faaliyet göstermektedir (Erlinge, 1968). 
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Nehir, dere ve göl habitatlarında yasayan tür bu alanlara en uzak 5 km mesafede 

gözlenebilmiştir (Erlinge, 1968). 

Abant YHGS ve civarındaki florada 84 familyaya ait 332 cins, 664 tür, 150 alttür ve 67 

varyete tespit edilmiştir (Abant YHGS yönetim ve gelişim planı, 2012). 

Littoral bölgede bulunan söğütler ile sazlık alanlar Su samuru için iyi bir örtü 

oluşturmaktadır. İnsanların yoğun olarak kullandığı tabiat parkında bu habitat tipi türün 

gündüzü geçirmesi, üreyebilmesi (McCafferty, 2005) ve besin kaynağına kolay 

ulaşabilmesine imkân sağlamaktadır. 

Su samurları besininin çoğunu sucul ortamdan sağlamaktadır (Bonesi ve dig., 2004). 

Birçok çalışma bitki örtüsü yoğunluğu ile Su samuru popülasyon yoğunluğu arasında güçlü 

korelasyon olduğunu göstermektedir (Cho, ve dig. 2009). 

İskoçya’da yollar ve yoğun olmayan yerleşimlerin Su samuru yasam alanlarını çok fazla 

sınırlandırmadığı bildirilmiştir (Durbin, 1998). 

Ülkemizde korunan alanlar; milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma 

alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri olarak adlandırılmıştır 

(Anonim, 2012). 

Abant Gölü Tabiat Parkı ile ilgili Uzun Devreli Gelişim Planı’nın (UDGP) 2007 yılında 

revize edilerek yürürlüğe konmasına karsın 2009 yılında başlayan ve halen zaman zaman 

kamuoyuna da yansıyan yönetim problemlerinin en temel sebebi alanın ne olduğu ve ne 

amaçla kullanılacağının bilinmemesidir. (Anonim, 2013). 

İnsanların kırsal turizm faaliyetleri çoğunlukla gündüz saatlerinde yapılmaktadır. Su samuru 

genellikle gece faaliyet gösterse de gündüzleri de aktif olabilen bir türdür (Anonim, 2013 b). 

2.1. Abant Gölü Tabiat Parkı: 

Çalışma alanını Abant Gölü Tabiat Parkı’nın 125 ha’lık göl alanı, gölü besleyen 

iki ana dere (Beşpoyra ve Fındıklı Deresi) ve yan dereleri de kapsayan havza, gölün 

mansabından itibaren oluşan Abant Deresi oluşturmuştur (Şekil 1). 
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Şekil 1: Proje çalışma alanı  

Özellikle Göl ve çevresindeki; Su samurunun beslenme, saklanma ve yuvalanma 

yeri olduğu düşünülen alanlar daha yoğun şekilde araştırılmıştır. (Şekil 2) 
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Şekil 2: Su samuru yaşam alanı olduğu düşünülen alanlar (Foto: İ. TURAN) 

 

2.2. Su Samuru Taksonomi ve Biyolojisi 

Âlem: Hayvanlar (Animalia) 

Şube: Kordalılar (Chordata) 

Sınıf: Memeliler (Mammalia) 

Takım: Yırtıcılar (Carnivora) 

Familya: Sansargiller (Mustelidae) 

Tür: Avrasya Su samuru - Europeanotter -Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Su samurları ortalama 100-130 cm. boy (gövde+kuyruk), 7-9 kg. ağırlığa sahip 

olup 8-12 yıl yaşarlar. Gebelik süresi 9 haftadır. Yarı sucul bir hayvandır (Uysal, 2002). 

Türün günlük besin tüketimi vücut ağırlığının %12-15 arasında değişmektedir (Kruuk ve dig. 

1993). Nokturnal tür olarak bilinmektedir. Teritori davranışı bulunan türün savunduğu alan 

70-100 Ha.  ve göl kenarında 2-3 km uzunluğunda bir hat olduğu tespit edilmiştir (Erlinge, 

1968).  Diğer taraftan 10 ha. su alanında bir Su samuru bulunabilir (Kruuk, 1995). 

Su samuru yalnız yaşar ve erkeklerle dişiler arasında kuvvetli eş bağı yoktur 

(Kayaöz, 2002). Dişi Su samurları yaklaşık iki yılda erginleşirler. Dişiler yaşam alanlarına 

sahip çıkarlar ancak çiftleşme dönemlerinde alanı erkek bireyler ile paylaşabilirler. Dişi 

bireylerin hâkimiyet alanları birbirine girebilir ancak merkez bölgelerini ortak kullanmazlar 

ve paylaşmazlar. Sağlıklı bir dişi normal şartlarda 2-3 yılda bir 2-5 yavru yapabilir. Yavrular 

2 yıl kadar annesiyle kalabilir ancak daha sonra annesinin bölgesini terk etmek zorundadır. 

(Suseven, 2005) 
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Dışkılarını su dışında kalan taşlar ve kütükler üzerine bıraktıklarından faal 

oldukları yerler kolayca saptanabilir. Besin depo etme davranışları yoktur. (Albayrak, 1995). 

Su samurları yaşam alanları içerisinde 30'dan fazla yuva ve dinlenme alanına 

gereksinme duyarlar. Yuva olarak kullandığı yerler ise, su kenarlarında bulunan ağaç kökleri, 

yoğun sazlıklar ve kovuklardır. (Kayaöz, 2002).  

Terkos Gölü’nde ölü olarak bulunan ve 19.02.2011 tarihinde Düzce Orman 

Fakültesi laboratuvarında incelediğimiz Su samurunun (Şekil 3) fiziksel incelemesinde; 

Ağırlığı 9,3 kg., kuyruk boyu 42 cm., toplam boyu 124 cm., arka ayak boyu 115 mm., arka 

ayak patisi 72 mm., kafa üst kısım uzunluğu 11 cm. olarak ölçülmüştür. Baş kısmı üstten 

basık, ağız kısımları küt, kulaklar ve gözler küçüktür. Göz, burun ve kulaklar suda yüzerken 

yüzeyde kalacak konumdadır. Boyun, vücut ve kuyruk uzun-silindiriktir. Bacakları vücut 

çapından kısadır. Ayakları beş parmaklı ve perdelidir. Kuyruğun vücuda birleşen kısmı kalın 

olup uca doğru incelerek konik bir şekil almaktadır. Gövdenin üst kısımları, kuyruk ve 

ayakları siyaha yakın koyu kahverengi olup karın kısmında renk açılmakta ve boyun altında 

beyaza dönüşmektedir. Dişi Su samurları resimleriyle karşılaştırıldığında cinsiyete bağlı dış 

görünüm farkı olmadığı görülmüştür. 

 
Şekil 3: Terkos Gölü’nde ölü olarak bulunan ve incelenen Su samuru (Foto: A. KETEN) 
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2.3. Su Samuru Yayılışı ve Habitatları 

Su samurlarının dünya üzerinde Avustralya ve Antarktika kıtaları hariç bütün 

kıtalarda yaşadığı (Şekil 4) bildirilmiştir (Özdemir, 2002).  

Dünyada Su samurları toplam 13 tür ile temsil edilmektedir (globalspecies.org). 

Bu on üç türden bu güne kadar Türkiye’de yaşadığı tespit edilen tek tür (Özen, 2002) olan 

Avrasya Su samuru, Asya ve Avrupa kıtalarının büyük bir kısmında, Afrika kıtasının ise 

kuzeyinde yaşamaktadır (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Avrasya Su Samurunun dünyadaki yayılışı (globalspecies.org) 

Sucul ortamlara bağımlı yasayan tür, genellikle balık olmak üzere kabuklular ve 

yiyebileceği boyuttaki hayvanlarla beslenmektedir. Açık alanlardan ziyade çok boylu 

olmayan bitki örtüsünün bulunduğu alanlarda yayılmaktadır. Gündüzleri pasif olarak geçiren 

tür, beslenmek için gece faaliyet göstermektedir (Erlinge, 1968). 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Proje çalışmaları boyunca arazi araçları, bilgisayar, GPS, fotokapan, dürbün, 

fotoğraf makinesi, objektif, teleskop, balıkçı çizmeleri ve çeşitli sarf malzemeleri 



11 

 

kullanılmıştır. Alana ait güncellenmiş bilgi ve dokümanlar bitki örtüsü durumu, bölgede 

gerçekleşen değişimler (yapılaşma, alt yapı ve yol çalışmaları, peyzaj düzenlemeleri, 

balıkçılık faaliyetleri) konusundaki tüm bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. 

Tür hakkındaki bilgiler doğrudan ve dolaylı gözlem teknikleri ile elde edilmiştir. 

Türün varlığını; topoğrafik yapı, vejetasyon örtüsü, su kalitesi, suya yakınlık, su ve 

çevresinde yaşayan hayvan türleri gibi faktörler de önemli derecede etkilemektedir. 

Abant Gölü Tabiat Parkı havzası toplam 40 örnekleme alanına (parsel) ayrılmıştır. 

Her parselde bulunabilecek orman, yayla, insan kullanım alanları ve sulak alanlar gibi farklı 

ekosistemler ayrı ayrı değerlendirilerek bütün parseller ayrıntılı olarak incelenmiştir. Türe ait 

emarelerden; ayak izi, yuva girişi, türün sesinin duyulduğu noktalar, besin artığı, dışkı ve kıl 

örneği bulunan noktalarda derinlemesine araştırma yapılmıştır. Türün bulunma olasılığının 

olduğu-olmadığı parseller haritaya işlenmiştir (Şekil 5). Türün bulunma olasılığı olan 

parsellerde görüntülenme olasılığı yüksek olan noktalara en az 15 gün süre ile fotokapan 

yerleştirilmiştir. 
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Şekil 5: Su samuruna ait belirtilerin tespit edildiği parseller 

Daha sonra türün yasadığı belirlenen parsellerde daha detaylı çalışma yapılmıştır. 

Fotokapan çalışmaları 2 Mayıs 2012 – 7 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılmıştır (Şekil 6). 

Uygun görülen noktalara fotokapan yerleştirilerek, dışkı örnekleri ve besin artıkları 

toplanmış, ayak izleri, muhtemel yuva girişleri, tercih edilen habitatlar detaylı şekilde 

araştırılmıştır. 

Fotokapanlardan elde edilen görüntüler incelenerek Su samuru görüntüsü elde 

edilen veya Su samuru görüntüsü elde edilemese bile Su samuruna ait belirtilerin tespit 

edildiği parseller ve saha kullanıcıları tarafından Su samurunun görüldüğü iddia edilen 

parseller işaretlenmiş (Şekil 5) ve bu parseller üzerinde yoğun izleme yapılmıştır. Diğer 

parseller tekrar izlenmemiştir. 

Çalışmada uygulanacak olan doğrudan gözlemler için uygun zaman belirlenirken 

Su samurlarının davranışı dikkate alınarak, çalışma zamanı için gece ve sabah erken 

insanların etkin olmadığı saatler yani güneşin doğumundan önce başlayıp güneşin tamamen 

doğduğu zaman dilimi (04:00–13:00) tercih edilmiştir. Doğrudan gözlem çalışmaları 1 

Temmuz 2011 – 30 Haziran 2013 arasında her ay olmak kaydıyla düzensiz zamanlarda 

yapılmıştır. 

2 Mayıs 2012- 7 Mayıs 2013 tarihleri arasında türün muhtemel yaşam alanlarında 

doğrudan gözlemlerin dışında video ve fotoğraf çekimi yapabilen fotokapanlar kullanılarak 

sürekli kayıt yapılabilmesi sağlanmıştır. Fotokapanlar alan kullanıcıları tarafından fark 

edilemeyecek biçimde yerleştirilmiş ancak buna rağmen 1 adet fotokapan kaybolmuştur. 

Fotokapanlar zaman zaman video çekimine de ayarlanarak hareketli görüntüler de elde 

edilmiştir. Bu bilgiler periyodik olarak toplanmış, fotokapanların yerleri periyodik olarak 

değiştirilerek yeniden kurulmuş çalışma alanının tamamı taranmıştır. 

Alan kullanıcılarının zaman zaman gündüz de gördüklerini beyan ettikleri Su 

samuru,  2012 yılında Anadolu Ajansı muhabiri İlhami ÇETİN tarafından da gündüz 

görüntülemiştir (Şekil 7). Su samurlarının su içerisindeki muhtemel beslenme, dinlenme, 

kaçma, kur yapma, çiftleşme gibi davranışlarını gözlemlemek için alanı gören hakim 

noktalardan her ay düzenli olarak teleskopla sabit izleme yapılmıştır. Teleskopla gözlem 

çalışmaları türün günlük aktivitesi de dikkate alınarak sabahın erken vakitlerinde yapılmıştır. 
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Ancak tür doğrudan gözlemlenememiştir. 

 
Şekil 6: Türün yaşam alanlarına kurulan fotokapanlar   (Foto: İ. TURAN)  

 

Şekil 7: Abant Gölü'nde gündüz görüntülenen Su samuru (Foto: İ. ÇETİN – AA. Muhabiri) 

 
Şekil 8: Terkedilmiş Su samuru yuvası girişleri (Foto: İ. TURAN)  

Su samurunun işaretlerinden olan yuva girişleri (Şekil 8), çağrı sesleri, dışkıları 

(Şekil 9), besin artıkları (Şekil 10), ayak izi (Şekil 11) konusundaki bütün bulgular kayıt 

altına alınmış ve tamamı haritalara işlenmiştir. Olası dinlenme, beslenme, yuvalama-

yavrulama yerleri ve sayıları belirlenmeye çalışılmıştır. Tüm bu çalışmalar yapılırken gerekli 

görülen objelerin fotoğrafları çekilerek görsel bilgiler toplanmıştır. 



14 

 

 

Şekil 9: Su samuru dışkı örnekleri (Foto: İ. TURAN)  

 
Şekil 10: Su samuru besin artıkları (Foto: İ. TURAN)  

  
Şekil 11: Su samuru ayak izleri (Foto: İ. TURAN)  

Proje sahasında arazi çalışmaları sırasında elde edilen dışkı örnekleri; türün 

beslenme alışkanlıklarının tespit edilebilmesi amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Biyoloji Bölümü laboratuvarında Yrd. Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ ile birlikte analiz 

edilmiştir (Şekil 12-13). 
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Şekil 12: Dışkı analizi çalışmaları (Foto: T. YORULMAZ)  

  
Şekil 13: Dışkı analizi çalışmaları (Foto: T. YORULMAZ)  

Ziyaretçilerle, amatör balıkçılarla ve görevlilerle görüşülerek Su samuru 

konusunda bilgiler alınmıştır. Çalışma süresi içinde literatür bilgileri zaman zaman taranarak 

yeni yapılan çalışmalardan da yararlanılmıştır.  

4. BULGULAR 

Tür hakkındaki bilgiler dolaylı gözlem teknikleri ile elde edilmiştir. Türün 

varlığını; topoğrafik yapı, vejetasyon örtüsü, su kalitesi, suya yakınlık, su ve çevresinde 

yaşayan hayvan türleri gibi faktörler de önemli derecede etkilemektedir. 

Su samurunun gececil hayvan olması; tespit ve sayım işlemlerini zorlaştırmıştır. 

Oldukça ürkek olan ve su içerisinde seri hareket edebilme yeteneğinde olan türün koku alma, 

işitme ve görme duyularının çok gelişmiş olması da doğrudan gözlemleri zorlaştırmıştır. Tür 

ile ilgili veriler dolaylı gözlem metotları ile elde edilmiştir. Türe ait elde edilen popülasyon 

bilgilerinden yola çıkarak türün alandaki yayılış ve dağılım haritaları oluşturulmuş, habitat 
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tercihleri ortaya konmuştur. 

Çalışmada elde edilen bilgiler Abant Gölü Tabiat Parkı’nın sosyal yapısı, diğer 

fauna elemanları ve çalışmanın ana amacını oluşturan Su samuru ile ilgili olanlar ayrı ayrı 

başlıklar altında sunulmuştur. 

4.1. Alandaki İnsan Etkisi: 

Abant Gölü Tabiat Parkı, 21.10.1988 tarihli olurla, yörenin ihtiva etmiş olduğu 

ağaç, ağaççık ve bitki örtüsüyle yaban hayatı bakımından kendine has manzara bütünlüğü 

içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bir tabiat parçası olması sebebiyle göl dâhil 

çevresindeki ormanlar ile birlikte 1150 hektar büyüklüğündeki saha “Tabiat Parkı” olarak 

tefrik edilmiş ve bilahare 1990 yılında yapılan özel amenajman planına göre 46,5 ha. 

İlavesiyle park sahası 1196,5 hektara çıkartılarak tabii hudutlarına oturtulmuştur. 

Alanda yerleşim yeri yoktur ancak 2 adet turistik otel, 3 adet günübirlik 

ziyaretçilerin kullandığı tesis, yaylalar, köy ürünleri satış yeri, iskeleler, kulübeler, 

piknikçilerin kullanımı için yapılmış betonarme tuvaletler, terkedilmiş alabalık üretim tesisi, 

Bolu MPAYH tesis ve binaları vardır. Bunlardan özellikle 2013 yılında hizmete açılan Abant 

Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’nin ziyaretçi sayısını artırıcı yönde etkili olacağı beklenmektedir. 

Gölün etrafı asfalt ve taş döşeme kısımlarından oluşan motorlu taşıt trafiğine açık 

6500 m. yol ile çevrilidir. Yolun bazı kısımlarında türün de kullanması muhtemel olan büzler 

vardır. At ve fayton ile gezinti, amatör olta balıkçılığı, piknik, çadırlı kamp, yamaç paraşütü, 

kayak-kızak alanda gözlemlenen aktivitelerdendir.  Tabiat Parkı olması nedeniyle ortalama 

aylık 37 bin, yıllık 450 bin yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı bir alandır. 

Gölün mansap kısmı 2012 sonbaharında yükseltilmiştir. Ocak ayından itibaren su seviyesi 

artmış ve Mayıs ayında yaklaşık 70 cm. yükselmiştir. Bunun sonucunda Su samurları 

tarafından littoral bölgede sıklıkla kullanılan bazı alanlar su altında kalmıştır. 

Göle zaman zaman yavru alabalık bırakılarak, popülasyon arttırılması ve amatör 

balıkçıların faydalanması amaçlanmaktadır. 2013 yılında da göle yavru alabalık bırakılmıştır. 

4.2. Fauna 

Araştırma bölgesindeki hayvan varlığının bütününü içeren herhangi bir çalışmaya 
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rastlanmamıştır. Abant YHGS Yönetim ve gelişim planı (2012) verileri ile çalışma süresince 

elde edilen veriler aşağıdaki tablolarda taksonomik yapı dikkate alınarak verilmiştir.  

Tablo 1: Sürüngenler 

 

Çalışma alanında Abant YHGS Yönetim ve gelişim planı (2012) verilerinde yer 

almayan su kaplumbağaları ve özkertenkelegiller familyalarına ait türler gözlemlenmiştir. 

Tablo 2: İki yaşamlılar 

 

Çalışma alanında Abant YHGS Yönetim ve gelişim planı (2012) verilerinde yer 

almayan semenderler familyasına ait türler gözlemlenmiştir. 

Tablo 3:Balıklar 

 

Tablo 4: Kuşlar  

Takım Familya Tür Türkçe adı Literatür Çalışma

Testudines Testudinidae Testudo graeca Yaygın tosbağa X X

Viperidae Vipera ammodytes Boynuzlu engerek X X

Colubridae Natrix natrix Yarısucul yılan X X

Testudines Emydidae Su kaplumbağaları X

Squamata Lacertidae Özkertenkelegiller X

Squamata

Takım Familya Tür Türkçe adı Literatür Çalışma

Ranidae Rana spp Gerçek su kurbağaları X X

Bufonidae Bufo Bufo Siğilli kurbağa X X

Caudata Salamandridae Semenderler X

Anura

Takım Familya Tür Türkçe adı Literatür Çalışma

Kırmızı benekli alabalık

Dağ Alası

Dere Alası

Mercan Alası

Oncorhynchus mykiss Gökkuşağı Alabalığı X X

Abant Alası

Abant alabalığı

Tinca tinca Kadife Balığı X X

Barbus plebejus Bıyıklı Balık X X

Atheriniformes Atherinidae Atherina boyeri Gümüş Balığı X X

Cypriniformes 

Salmonidae

Cyprinidae

X

Salmoniformes

X

X X

Salmo trutta macrostigma

Salmo trutta abanticus
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 Memeliler 

Tablo 5: Memeliler 

 

Takım Familya Tür Türkçe adı Durum Literatür Çalışma

Eulipotyphla Erinaceidae Erinaceus concolor Kirpi LC X X

Muscardinus avellanarius Fındık faresi LC X X

Muscardinus avellanarius abanticus Abant fındık faresi NT X X

Muridae Rattus rattus Sıçan LC X X

Sciuridae Sciurus anomalus Sincap LC X X

Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus Yabani Tavşan LC X X

Lynx lynx Vaşak LC X

Felis silvestris Yabani kedi LC X X

Canis aureus Çakal LC X X

Vulpes vulpes Tilki LC X X

Canis lupus Kurt LC X X

Mustela nivalis Gelincik LC X

Martes foina Kaya Sansarı LC X X

Lutra lutra Su Samuru NT X X

Meles meles Porsuk LC X

Ursidae Ursus arctos Boz Ayı LC X X

Capreolus capreolus Karaca LC X X

Cervus elaphus Kızıl geyik LC X X

Suidae Sus scrofa Yaban Domuzu LC X X

Rodentia

Carnivora

Cetartiodactyla

Gliridae

Felidae

Canidae

Mustelidae

Cervidae
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Çalışma sırasında alanda Su samurunun yanı sıra 16 memeli türü daha tespit 

edilmiştir. Abant YHGS gelişim planı memeliler listesinde 18 tür vardır (Tablo 2). Çalışma 

süresince porsuk ve vaşak türlerine ait herhangi bir ize rastlanmamıştır. Yaban kedisi çalışma 

alanının yaklaşık 5 km kuzeydoğusunda bir kümeste yakalanmış ve görüntülenmiştir. Kurt 

görüntülenememiş ancak göl kenarında ayak izine rastlanmıştır. Abant YHGS memeli tür 

listesinde yer almayan gelincik tarafımızdan görüntülenmiştir. 

 Su Samuru 

Abant Gölü Tabiat Parkı’nda farklı yöntemler kullanılarak Su samurunun tespiti 

yapılmış ve muhtemel yasam alanları belirlenmiştir (Şekil 14). 

Su samuruna ait belirtilerin tespit edildiği parseller (Şekil 15) içerisinde türün 

görünmesi muhtemel alanlar detaylı olarak araştırılmıştır. 
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Şekil 14: Muhtemel Su samuru yaşam alanlarının belirlenmesi (Foto: T. DEMİR)  

Su samuruna ait görüntü, dışkı, besin artığı, yuva girişi ve ayak izleri genellikle 

Abant gölünü çevreleyen yol ile göl arasındaki alandan elde edilmiştir (Şekil 16). 

 
Şekil 15: Proje sahasına kurulan fotokapanların yeri (Harita: A. AYDIN)  
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Şekil 16: Su samurunun kullandığı tespit edilen noktalar (Hari ta: A. AYDIN) 

 
Şekil 17: 1988 yılında Abant Gölü’nde tüfekle vurulan Su samuru  
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Su samuru tarafımızdan doğrudan görüntülenememiş ancak 17.06.2013 tarihinde 

saat 18:56’da Abant Gölü Tabiat Parkı girişine yaklaşık 200 m mesafede trafik kazasında 

öldüğü sanılan 1 adet erkek Su samuru MPAYH Bolu Şube Müdürlüğü çalışanları tarafından 

bulunmuştur (Şekil 18). Bulunan bu birey fotoğraflanmış ve daha sonra tahniti yaptırılmıştır. 

Halen Abant Ziyaretçi Merkezi’nde sergilenmektedir. 

  

Şekil 18: Trafik kazasında öldüğü sanılan Su samuru (Foto: İ. TURAN)  

Proje çalışmaları boyunca yılın değişik mevsimlerinde ve farklı habitatlarda Su 

samuruna ait çok sayıda besin artığı, dışkı, ayak izi tespit edilmiştir. Su samuru dışkılarında 

dikkati çeken bir parazit (Şekil 19) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol AYAZ tarafından incelenmiştir. 

  

Şekil 19: Su samuru dışkılarında görülen parazit  

Yapılan inceleme sonucunda Su samurundaki parazitlerin; cestodlardan (şeritler) 

Pseudophyllidae takımından Diphillobothrium latum veya Ligulain testinalis gibi ince 
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bağırsaklarda yaşayan parazitlerin larvası olan procercoidler ve perocercoidler olduğu tespit 

edilmiştir. Bunların tatlı su balıklarında veya kructacealarda bulunan yukarıda sayılan 

parazitlerin larvaları olduğu, Su samuruna ise tatlı su balığı veya crustacea yediğinde bu 

parazitlerin geçtiği, zoonoz olan bu parazitlerin hayvanda sindirim sitemiyle ilgili 

bozukluklara yol açtığı belirtilmiştir. 

Türün beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi için yapılan dışkı analizinde proje 

alanından toplanan 95 adet örnek incelenmiştir. Tükettikleri besinlerin adet olarak %41’i 

balık ve %40’i omurgasız türlerden oluşmaktadır (Tablo 6). Zamansal olarak besin içeriğinde 

küçük değişiklikler görülebilmektedir. 

Tablo 6: Dışkı analizlerinden elde edilen Su samuru besin tercihleri 

 

Arazi çalışmaları sırasında toplanan 95 adet dışkı Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında analiz edilmiştir. Dışkı örneklerinin yapılan 

analizi sonucunda: 74 örnekte omurgasız, 75 örnekte balık, 7 örnekte amfibi, 2 örnekte 

sürüngen, 11 örnekte kuş, 3 örnekte memeli, 8 örnekte bitki tohumu ve yosun, 8 örnekte 

böcek, 18 örnekte şerit kalıntısına rastlanmıştır. 11 örnekte rastlanılan kalıntıların ise tespiti 

yapılamamıştır. 

Su samurları yaşadıkları ortamda bulunan faunayı besin kaynağı olarak kullanırken 

özellikle suda yaşayan canlılardan balık ve kerevitleri (tatlı su ıstakozu) tercih ederler. 

Mevsimlere bağlı olarak menüde değişiklikler olabilmektedir. Balık ve kerevit dışında alanda var 

olan kuşlar, kuş yumurtaları, salyangozlar, yılanlar, kurbağalar ve diğer fauna elemanları ile de 

beslendikleri tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Örnek 

sayısı

Toplam 

birey

Aylar Ad. Ad. Ad. % Ad. % Ad. % Ad. % Ad. % Ad. % Ad. %

Mayıs 42 89 37 42 38 43 2 2 1 1 6 7 1 1 4 4

Temmuz 37 67 23 34 26 39 5 7 1 1 3 4 2 3 7 10

Eylül 16 27 14 52 11 41 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0

Toplam 95 183 74 40 75 41 7 4 2 1 11 6 3 2 11 6

BilinmeyenOmurgasız Balık Amfibi Sürüngen Kuş Memeli
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Şekil 20: Fotokapan ile elde edilen Su samuru görüntüleri  

Toplam 20 adet fotokapan ile farklı mevsimlerde, değişik noktalarda, günün 

değişik saatlerinde ve farklı habitatlarda gözlem yapılmış ve fotoğraflanabilmiştir. Yapılan 

fotokapan çalışmasında toplam 337 defa Su samuru fotoğraflanmıştır. Tek fotoğraf karesinde 

1,2,3 ve 4 birey görüntülenebilmiştir. Zaman zaman genç bireyler de fotoğraflanabilmiş 

ancak yavru Su samuru görüntülenememiştir. (Şekil 20) 

4.3. Habitat Kullanımı ve Vejetasyon Yapısı 
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Şekil 21: Su samurunun tercih ettiği bazı flora elemanları  (Foto: İ. TURAN)  

Abant YHGS Yönetim ve gelişim planı (2012) verilerine göre alanda 664 tür bitki 

tespit edilmiştir. Alanda tarafımızdan tespit edilen bitkiler; sarıçam, göknar, kayın, meşe, 

gürgen, dişbudak, fındık, kavak,  ardıç, akçaağaç, kızılağaç, söğüt, şimşir, kadıntuzluğu, ateş 

dikeni, ılgın, muşmula, papaz külahı, ormangülü, alıç, çobanpüskülü, kuşburnu, bohça otu, 

kaldirik, juncus türleri, yonca, çayır, çimen, ayrık otu, deve dikeni, sığırkuyruğu, ısırgan, 

kabalak ve nanedir (Şekil 21). 

Proje sahasında orman, yüksek dağ, mera, çayırlık, dere ve göl ekosistemleri 

mevcuttur. Tür dere ve göl (sucul) ekosistemlerini yoğun olarak avlanmak, yüzmek, 

yavrularını gezdirmek ve beslenmek için kullanmaktadır. Genellikle bu alanlardan 15 m.’den 

daha fazla uzaklaşmamaktadır. Sucul alana yakın olan çayır ekosistemlerini; beslenmek, 

dinlenmek ve güneşlenmek gibi aktiviteler için kullanmaktadır. 
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Şekil 22: Gözlem yapılan gün sayısı & elde edilen görüntü sayısı arasındaki ilişki  

Proje süresi boyunca toplam 20 adet fotokapan ile yapılan görüntüleme 

çalışmalarında toplam olarak 148 günde 171 noktada 4399 gün*fotokapan gözlem 

yapılmıştır. Fotokapan çalışmaları esnasında toplam 193.000 adet fotoğraf elde edilmiştir. Bu 

fotoğraflardan öncelikle Su samuru görüntülenen 786 adet fotoğraf diğerlerinden ayrılmıştır. 

786 fotoğraftan yer ve zaman olarak birbirinin devamı niteliğindeki fotoğraflardan 1 tanesi 

seçilerek değerlendirilen fotoğraf sayısı 337’ye indirilmiştir. Tek fotoğraf karesinde en fazla 4 

birey görüntülenebilmiştir. Gözlem yapılan gün sayısı ile tespit edilen birey sayısı arasında 

kuvvetli bir ilişki (R
2
=0.89) mevcuttur (Şekil: 22). 

 
Şekil 23: Gözlem yapılan gün sayısı & tespit edilen birey sayısının aylara göre  dağılımı  

y = 3,2091x - 11,746 
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Aylara göre Su samuru görüntüleri değerlendirildiğinde (Şekil 23); Tür Ocak 

ayında en fazla görüntülendiği halde Şubat-Mart-Nisan aylarında görüntülenme sayısı belirgin 

şekilde düşmüştür. Çünkü Sonbaharda Abant Gölü’nün mansap kısmı kapatılmış (Şekil 24), 

yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle gölde su seviyesi yükselmeye başlamıştır. Su 

samurlarının yoğun olarak kullandığı birçok nokta bu süre içerisinde sular altında kalmıştır 

(Şekil 25). Toprağa bağımlı yaşayan bir tür olan Su samurları bu durumdan etkilenerek 

kullandıkları alanları terk etmişlerdir.   

  

 
Şekil 24: Abant Gölü’nün kapatılan mansap kısmı  
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Şekil 25: Su altında kalan Su samuru yaşam alanları 

Haftanın günlerine göre elde edilen Su samuru görüntüleri değerlendirildiğinde 

(Şekil 26); Su samuru görüntülenme sayısı Cuma günleri en yüksek seviyede iken Cumartesi 

günleri düşüş göstermekte, Pazar günleri en düşük seviyeye düşmektedir. Çünkü hafta sonu 

özellikle günübirlik ziyaretçi sayısındaki artış türün faaliyetlerini sınırlamaktadır. Alanın 

Tabiat Parkı statüsünden dolayı hafta içi ve hafta sonu günleri karşılaştırıldığında önemli bir 

fark bulunamamıştır (P=0.3769). 

 
Şekil 26: Tespit edilen bireylerin hafta içerisindeki dağılımı  
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Günün saatlerine göre Su samuru görüntüleri değerlendirildiğinde (Şekil 27); 

09:00-16:00 arasında türün aktivitesi minimum seviyededir. Saat 16:00’dan 21:00’a kadar 

(akşam) yükselme gözlemlenmektedir. 21:00-22:00 arasında en yüksek düzeye çıkmaktadır. 

22:00-06:00 arasında (gece) ortalama bir seyir izlerken 06:00-09:00 arasında (sabah) güneşin 

doğmasıyla birlikte türün aktivitesi tekrar azalmaktadır. 

 
Şekil 27: Tespit edilen bireylerin gün içerisindeki dağılımı  

Literatür bilgileri ile birlikte değerlendirdiğimizde gündüz boyunca dinlenen-

saklanan tür güneşin batmasıyla birlikte faal duruma geçmekte gece başlangıcında beslenme 

gibi ihtiyaçlarından dolayı daha hareketli olan tür gecenin ilerlemesiyle hareketliliği 

azalmakta ve güneşin doğması -insan aktivitesinin başlaması- ile birlikte tekrar 

gizlenmektedir. Faal olduğu zaman açısından gündüz ve gece arasında önemli bir fark 

bulunmaktadır (P<0.001). 

 
Şekil 28: Su samurunun tespit edildiği noktaların  yola olan uzaklığına göre dağılımı  
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Yola olan uzaklığa göre elde edilen Su samuru görüntüleri değerlendirildiğinde 

(Şekil 28); yola yaklaştıkça hareketliliğin arttığı, yoldan uzaklaştıkça ise hareketliliğin 

azaldığı gibi bir sonuç çıkmaktadır ancak; bu hareketliliğin sebebi yola yakınlık değil Su 

samurunun tercih ettiği habitatların yakınından yol geçmesinden kaynaklanmaktadır. 

Habitat özelliklerine göre elde edilen Su samuru görüntüleri değerlendirildiğinde 

(Şekil 29) kamış ve nilüfer ile kaplı alanları daha çok tercih etmekte olduğu dikkat 

çekmektedir. Çünkü kamış ve nilüfer ile kaplı alanlarda tür hem gizlenebilirken hem de hızlı 

hareket edebilme kabiliyetine sahip olabilmektedir. Geçici bitkilerle (kuruduktan sonra dikili 

kalmayan yere yatan, tek veya çok yıllık otsu bitkiler) kaplı alanları kalıcı bitkilerle 

(kuruduktan sonra dikili kalan yere yatmayan tek veya çok yıllık otsu bitkiler) kaplı 

alanlardan daha fazla tercih etmesinin sebebi ise geçici bitkilerin kalıcı bitkilere kıyasla 

hayvanın hareket kabiliyetini daha az engellemesi ve daha iyi bir gizlenme objesi olması ile 

açıklanabilir. Abant Göl Gazinosu balkonunun altı ve Taksim İnternational Otel iskelesinin 

bitki örtüsü bakımından fakir olması ve yapılaşma alanı olmasına rağmen tür tarafından 

kullanılmasının sebebi; buralarda kolay hareket edebilen tür hem insanlar tarafından 

görülmemekte, hem de bir tehlike anında kolayca suya ulaşabileceği bir konumda olmasından 

dolayı buraları da tercih etmektedir. 

 
Şekil 29: Su samurunun tespit edildiği yerlerin habitat özellikleri  

Su samuru bireyleri Abant Gölü’nün yüzey su alanı ile littoral bölgelerde bulunan 

çalılık alanlar arasında gözlenmiştir (Şekil 30). Özellikle su kenar ekosistemini oluşturan 

sucul ve yarı sucul bitkilerden meydana gelen habitatları daha çok tercih ettiği görülmüştür. 

Su samurları yaşadıkları ortamda bulunan faunayı besin kaynağı olarak kullanırken özellikle 

suda yaşayan canlılardan balık ve kerevitleri tercih ettikleri görülmüştür. Bunların yansıra 

kuşlar, omurgasızlar, sürüngenler, çift yaşamlılar ve diğer fauna elemanları ile beslendikleri 

belirlenmiştir. 

0

20

40

60

80

100

120

Sazlik+çalılik Sazlik Yapi alani Çalılik+otsu
bitkiler

Agaclik+calilik

B
ir

e
y 

sa
yı

sı
 



32 

 

 
Şekil 30: Su samuru görülen alanlar(Harita: M. ULUDAĞ)  

 

 
Şekil 31: Su samurunun tespit edildiği dere ve göl ekosistemlerine göre dağılımı  

Habitat tiplerine göre elde edilen Su samuru görüntüleri değerlendirildiğinde; dere 

ekosisteminden çok göl ekosisteminde belirlenmiştir (Şekil 31); göl ve kenarlarını dere ve 

kenarlarına göre daha fazla kullanmaktadır, çünkü Su samuru dere alanlarından daha fazla 

olan göl alanlarında, beslenme ve diğer aktivitelerini daha kolay gerçekleştirebilmektedir. 
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Projenin fotokapan ile yapılan arazi çalışmaları 2 Mayıs 2012- 7 Mayıs 2013 

arasında tamamlanmıştır. Elde edilen bütün Su samuru görüntüleri Abant gölünü çevreleyen 

yol ile göl arasındaki alandan elde edilmiştir. 

Su samurunun sudaki ortalama hızı 12 km/saat olduğundan farklı yerlerde 

görüntülenen guruplar aynı gurup olabilir. 

Fotokapanlarla elde edilen görüntü sayısının düşük olması, görüntü zamanları 

arasındaki farklardan dolayı tekerrür hatasının yüksek olması, bireylerin boyut ve renk 

bakımından farklı olmaması ve teritori alanlarının büyük olması gibi nedenlerden dolayı 

sağlıklı popülasyon tahmini yapılamamıştır.  

Bütün proje alanı bir yıl boyunca fotokapanlarla gözlemlenmiştir. Tür yedi ayrı 

lokasyonda görüntülenmiş veya izine rastlanmış ayrıca 1 noktada da ölü birey tespit 

edilmiştir. Tek fotoğraf karesinde 1, 2, 3 ve 4 adet Su samuru görüntülenmiştir. Su 

samurunun teritori davranışı dikkate alındığında Abant Gölü’nün Su samuru taşıma 

kapasitesi; göl yüzey alanı açısından 2 dişi ve ailesi, gölün sahil uzunluğu açısından 3 dişi ve 

ailesidir. Ayrıca bu dişilerle çiftleşme mevsiminde bir araya gelen 1 adet erkek birey olması 

gerekir. Su samurlarının genellikle bir defada 2-3 yavru yaptıkları ve yaklaşık 2 yıl bu 

yavrularla birlikte yaşadığı bilinmektedir. 

Şekil 32’de 1 ile gösterilen alanda 4 bireyden (1 anne ve 3 yavrusu), 2 ve 3 ile 

gösterilen alanlarda ise 3 bireyden (1 anne ve 2 yavrusu) oluşan gruplar görüntülenmiştir. 

Abant Gölü Tabiat Parkı’nda muhtemelen 3 gruptan oluşan 11 Su samuru bireyinin yaşadığı 

söylenebilir.  
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Şekil 32: Su samuru lokasyonları 

 
Şekil 33: Aynı resimde görüntülenen 4 adet Su samuru  
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Şekil 34: Aynı resimde görüntülenen 3 adet Su samuru 

 

Şekil 35: Fotokapan ile görüntülenen genç bireyler 

Proje çalışmaları sırasında genç bireyler görüntülenmiştir. Ayrıca Tabiat Parkı 

girişinde ölü olarak bulunup tanıtım merkezinde sergilenen bireyinde genç bir birey olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu da türün alanda üreyebildiğini göstermektedir.  

  

Şekil 36: Başıboş köpekler 
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Şekil 37: Su samuru yaşam alanlarında görüntülenen yabanileşmiş evcil 

hayvanlar haritası  

Abant Gölü Tabiat Parkı içerisinde başıboş köpekler her zaman ve her yerde 

görülebilmektedir. Bu durum fotokapanlarla yapılan çalışmalarla da ortaya konulmuştur. 

Yabanileşmiş evcil hayvanlar toplam 124 noktada 298 defa görüntülenmiştir. Başıboş 

köpekler genellikle Su samurlarının kullandığı alanları paylaşmaktadır. (Şekil 37). Bu 

hayvanlar çoğunlukla insan atıklarıyla beslenmekte ancak zaman zaman yaban hayatı yaşam 

alanlarında da yararlanmaktadırlar. 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ülkemizde korunan alanlar milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 

koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri olarak 

adlandırılmıştır (Anonim, 2012). Abant Gölü ve çevresi bir tabiat parkı olup bitki örtüsü ve 

yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine 

uygun tabiat parçasıdır. Korunan alanlarla ilgili tanımlar, yönetim ve planlamalar 

açıklanmasına rağmen günümüzde bu ayırım hala kişi ve kurumlarca birbirine 
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karıştırılmaktadır. Buna en basit örnek internette Google arama motorunda doğru isimle yani 

“Abant Gölü Tabiat Parkı” diye aradığınızda 36 300 sonuç elde edilirken, bunun aksine yanlış 

isimle “Abant Gölü Milli Parkı” diye aradığınızda 59 900 sonuç elde edilmektedir. İnsanlar 

tarafından korunan alan kavramı bu kadar karıştırılması neticesinde alanla ilgili yapılacak her 

türlü yönetim ve planlama çalışmaları zaman zaman kargaşaya neden olmaktadır. Alanla ilgili 

Uzun Devreli Gelişim Planı’nın (UDGP) 2007 yılında revize edilerek (Anonim, 2013) 

yürürlüğe konmasına karşın 2009 yılında başlayan ve hala zaman zaman kamuoyuna da 

yansıyan yönetim problemlerinin en temel sebebi alanın ne olduğu ve ne amaçla 

kullanılacağının bilinmemesidir. 

Alanın idari sorumluluğunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nden (DKMP) Bolu İl Özel İdaresine devredilmesinden sonra UDGP dışına 

çıkılarak 2009 yılında yapılan fiziki müdahale kamuoyuna yansıdıktan sonra alanla ilgili 

birçok spekülasyon yapılmıştır. Özellikle su kenar çizgisinin değiştirilmesi - ki bu kesinlikle 

yasaktır- çalışması büyük tepki çekmiştir. Bunun neticesinde idareciler hakkında davalar 

açılmış ve mevcut yanlıştan geri dönülmüştür. Belki en önemli sonuçlarından birisi de alanın 

idaresi tekrar DKMP Bolu Şube Müdürlüğü’ne verilmiştir. Süreç içerisinde alanda yaşadığı 

bilinen Su samurları ile ilgili birçok bilimsel olmayan bilgi ortaya atılmıştır. Bu durumun 

açıklanması için yapılan bu çalışma ile türün alanda hala yaşadığı ve üreyebildiğini ortaya 

konmuştur.  

Çalışmanın ana materyalini Su samuru oluştururken alanla ilgili diğer omurgalı 

hayvan varlığı da incelenmiştir.  

Yaşadığı ortam, vücut yapısı, suda hızlı hareket etmesi, çoğunlukla gece faal 

olması nedeniyle tür doğrudan gözlemlerle tespit edilememiştir. Dolaylı gözlem (iz, diski, 

yuvalanma vb.) ve fotokapanlarla gözlemlenebilmiştir. Tür sadece gölün yakın çevresinde 

tespit edilmiştir. Çoğunlukla sahil çizgisine 15 m. mesafede aktif olup göle en uzak 330 m 

mesafede dere ekosisteminde tespit edilmiştir. Tür besin kaynağının neredeyse tamamını 

sucul ortamdan sağlamaktadır (Bonesi ve diğ., 2004). Yiyebileceği boyuttaki faunayı besin 

kaynağı olarak kullanan tür, balık ve kerevit dışında alanda var olan kuş yumurtaları, 

salyangozlar, kuşlar, yılanlar, kurbağalar ve diğer fauna elemanları ile beslendikleri 

belirlenmiştir. Beslenme alışkanlığı literatürle uyum göstermektedir. Gölün su kaynaklarını 

oluşturan dereler oldukça küçüktür. Bu derelerde yeterince besin kaynağı bulunmaması türün 
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sadece göl ve gölün yakın çevresinde yaşamasına imkân vermektedir. Göle bırakılan yaklaşık 

200 bin Abant alasının alanda çoğalması tür için önemli bir katkı olacaktır. 

Birçok çalışma bitki örtüsü yoğunluğu ile Su samuru popülasyon yoğunluğu 

arasında güçlü korelasyon olduğunu göstermektedir (Cho, ve dig. 2009). Bu bilgiye paralel 

olarak Su samuru bireyleri genellikle Abant Gölü’nün açık yüzey su alanı ile littoral 

bölgelerde bulunan çalılık alanlar arasında gözlenmiştir. Özellikle su kenar ekosistemini 

oluşturan sucul ve yarı sucul bitkilerden meydana gelen habitatları daha çok tercih ettiği 

görülmüştür. Littoral bölgede bulunan söğütler ile sazlık alanlar tür için iyi bir örtü 

oluşturmaktadır. İnsanların yoğun olarak kullandığı tabiat parkında bu habitat tipi türün 

gündüzü geçirmesi, üreyebilmesi (McCafferty, 2005) ve besin kaynağına kolay 

ulaşabilmesine imkân sağlamaktadır. İskoçya’da yollar ve yoğun olmayan yerleşimlerin bu 

türün yasam alanlarını çok fazla sınırlandırmadığı bildirilmiştir (Durbin, 1998). Abant 

Gölü’nde yasayan Su samuru bireylerinin de yol alanlarına yakın yerlerden tespit edilmesi bu 

bilgiyle örtüşmektedir. Ancak bunun temel nedeni, türün insan faaliyetlerine yaklaşması 

değil, insan faaliyetlerinin türün yasam alanı içerisinde ya da yakınında bulunmasıdır. 

İnsanların kırsal turizm faaliyetleri çoğunlukla gündüz saatlerinde yapılmaktadır. 

Su samuru genellikle gece faaliyet gösterse de gündüzleri de aktif olabilen bir türdür 

(Anonim, 2013 b). Bu çalışmamızda da türün çoğunlukla gece faal olduğu, gündüz ise 

nadiren aktif olduğu tespit edilmiştir. Türün gece faaliyetleri saat bazında incelendiğinde gün 

batımıyla beraber aktivitenin arttığı gece yarısından sabaha doğru azaldığı görülmüştür. (Şekil 

38). Türün genellikle gece faal olması insanlarla zamansal olarak çakışmamasını sağlamakta, 

böylece mekânsal çakışmayı tolere edebilmektedir. Ancak diğer taraftan insanların gündüz 

aktiviteleri ve başıboş evcil hayvanların alandaki hareketliliği gündüz sınırlı olan Su samuru 

aktivitelerini daha da azalttığı açıktır. Diğer bir problem de başıboş evcil hayvanlardır. Besin 

bulma ve içgüdüsel davranışlar nedeniyle zaman zaman Su samuru yaşam alanlarını işgal 

etmektedirler. Evcil hayvanların yaşam alanları insan yerleşimleridir. Doğal alanlar değil. Bu 

bireyler sadece Su samurlarını değil diğer yaban hayvanlarını da rahatsız etmektedirler. 

Zararın boyutu hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Ancak yaban hayvanı türlerinin 

yaşam alanlarını sınırladığı ve rahatsız ettiği yapılan çalışmada görülmüştür. Başıboş evcil 

hayvanların çokluğu bu olumsuzluğu artırmaktadır. Yaban hayatı yaşamının sürekliliği için 

başıboş hayvanların alandan kesinlikle uzaklaştırılması gerekmektedir.  
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Şekil 38: Su samurunun gece saatlerine göre birey sayılarının dağılımı  

Tür yıl boyunca aktif olsa da yaz aylarında daha faal olduğu gözlenmiştir. Buna 

karşın birey sayısı en fazla Ocak ayında belirlenmiştir. Çalışma sırasında kış aylarında Abant 

Gölünün mansabının kapatılması ve yağmur ile eriyen kar sularının göle gelmesiyle su 

seviyesi yükselmeye başlamıştır. Su samurlarının yoğun olarak kullandığı birçok nokta bu 

süre içerisinde sular altında kalmıştır. Her ne kadar sucul ortamda beslense de öncelikle 

toprağa bağımlı yaşayan bir tür olan Su samurları bu durumdan olumsuz etkilendikleri 

aşikârdır. Bu durum, çoğunlukla türlerin alan değiştirmesine neden olmaktadır. Su kenar 

çizgisinin 2009 yılından itibaren zaman zaman değiştirilmesi sadece Su samurlarının değil 

littoral bölgelerde yasayan diğer canlıların adaptasyonlarını da olumsuz etkilemektedir.  

Abant Gölü Tabiat Parkı hafta sonu daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Her ne 

kadar Su samurunun faaliyeti bakımından hafta içi ve hafta sonuna göre önemli bir değişim 

(P=0.37) göstermese de özellikle Pazar günlerinde aktiviteleri belirgin bicimde azalmaktadır. 

Sonuç olarak alandaki ziyaretçi yoğunluğu Su samurlarının davranışını olumsuz 

etkilemektedir. İnsan aktivitesinin azalmasıyla birlikte tür daha fazla görüntülenebilmektedir.  

Abant Gölü ve yakın çevresinde yaşayan Su samurlarının sayısı konusunda farklı 

bilgiler bulunmaktadır. Özellikle hiçbir bilimsel çalısmaya dayanmayan resmi kurumların 

açıklamaları kamuya karşı bağlayıcı olmalarından dolayı çeşitli sıkıntılar ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca alanda yaşayan türün populasyon durumunun yanısıra yaşam 

ortamlarının miktarı ve kalitesi de önemlidir. Bu çalışma ile alanda türe ait en fazla üç adet 
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teritori alani bulunabileceği belirlenmiştir. Muhtemel en yüksek Su samuru sayısının 1 erkek, 

3 dişi, 7 yavru olmak üzere toplam 11 olabileceği görülmektedir. Türün yaşam alanının 

yaklaşık 10 ha. olduğu varsayımıyla 125 ha.’lık gölün Su samuru taşıma kapasitesi 12-13 

birey olarak kabul edilmektedir. Bu durum Abant Gölü için Su samuru populasyon 

durumunun kötü olmadığını göstermektedir. Türün yaşam alanının, insanların kullanım 

alanlarına yakın olması türün yaşam alanlarını hassas hale getirmektedir. Diğer taraftan su 

kenar çizgisinin değiştirilmesi yine türün yaşam ortamlarını hassas hale getirmektedir. 

Ekosistem sağlığının bir göstergesi olarak bilinen türün (Lunnon ve Reynolds, 1991) alandaki 

varlığı ve devamlılığı önemlidir. 

6. ÖNERİLER 

Bu çalışma Abant Gölü Tabiat Parkı’nda Su samurlarının habitatı ve popülasyonu 

ile ilgili yapılan ilk bilimsel çalışmadır. Bu nedenle çalışmanın amacını türün alandaki 

varlığının belirlenmesi, üreyip üreyemediğinin tespiti, yaşam alanlarının bilinmesi, bazı 

davranış bilgilerinin öğrenilmesi ve mevcut popülasyon durumunun ortaya konulması 

oluşturmuştur. Alandaki Su samuru ile ilgili birçok bilgiye ulaşılmıştır. Ancak teritori 

alanlarının tam olarak belirlenmesi ve popülasyonunun tam olarak bilinmesi gerekmektedir. 

Ayrıca ölüm ve doğum oranları muhtemel göçleri ve bu göçlerin hareket yönleri henüz 

bilinmemektedir. Yine günümüzde özellikle korunan türlerin genetik analizleri yapılarak bilgi 

bankası oluşturulmaktadır. Bu amaçla gelecekte çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı alandaki tür ile ilgili daha ayrıntılı olarak GPS / radyo vericili 

tasma izlemesi ve bireylerden doku - kan örneklerinin alınması çalışmaları yapılmalıdır. Su 

samuru için kritik sayılabilecek noktalarda piknik ve kamp gibi insan faaliyetleri 

kısıtlanmalıdır. Özellikle gün batımından gün doğumuna kadar olan süre içerisinde türün 

yaşam alanlarına yakın bölgelerde insan faaliyetleri sınırlanmalıdır. Yasam alanlarına yakın 

kamp alanları ve gece aktiviteleri yasaklanmalıdır. Bu düzenleme ve öneriler ilk yapılacak 

olan UDYP revizyonunda yer almalıdır. Trafik kazası sebebiyle ölü bulunan Su samuru türün 

göl etrafındaki yolu zaman zaman kullandığını göstermektedir. Bu sebeple kritik noktalara 

güvenli 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. 
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