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GÖKOVA Körfezi
Denizel Habitat Restorasyonu 
GÖKOVA Bay Marine Habitat Restoration



Akdeniz Koruma Derneği, bu etkilerin ortadan kaldırılabileceği 
habitat restorasyon modellerini ortaya koymak için Gökova 
Körfezi’nde Pinna nobilis, Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa 
ve Cystoseira crinita türleri üzerine çalışıyor. İklim değişikliği ile 
deniz suyu sıcaklığındaki artış ve bunun neden olduğu istilacı 
herbivor balıkların bu türlere etkileri araştırılıyor. Restorasyon 
çalışmaları kapsamında türlerin başka bir ortamdan alınıp ekimleri 
gerçekleştirilerek kafes denemeleri yapılıyor. Yedi istasyonda 
toplam 63 kafes ile yürütülen izleme çalışmaları, kafeslerin dışında 
kalan aynı türlerin gelişim ve hayatta kalma oranlarının düşük 
olduğunu ortaya koydu.  

Mediterranean Conservation Society is working on Pinna nobilis, 

Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa and Cystoseira crinita 

species in Gökova Bay to point out habitat restoration models that 

can eliminate these effects. The chain effects of climate change, 

water temperature increase and invasive herbivorous species on 

these species are being studied. As part of the restoration study, 

species from a donor site are transplanted in experiment cages. 

Monitoring of 63 cages in seven stations have revealed that the 

growth and survival rates of the species outside the cages is low. 

Global climate change, intense pressure from 

invasive herbivorous species, human activities 

such as coastal destruction and urbanization 

threaten coastal and deep-sea habitats. These 

threats also affect seagrass, seaweeds, coral and 

sponge species that produce oxygen, prevent 

coastal erosion, and provide breeding and 

spawning grounds for other marine species.

Küresel iklim değişikliği, istilacı herbivor tür-

lerin yoğun baskısı, kıyı tahribatı ve yapılaş-

ma gibi insan faaliyetleri kıyı ve derin deniz 

habitatlarını tehdit ediyor. Bu tehditler aynı 

zamanda oksijen üreten, kıyı erozyonunu en-

gelleyen, diğer denizel türlere üreme ve bes-

lenme alanlarının oluşmasına ortam sağlayan 

deniz çayırları, algler, mercanlar ve süngerler 

gibi türleri de etkiliyor.



Akdeniz Koruma Derneği, bu çalışmaları, 

Değişen Avrupa Denizlerinde Ekosistem 

Restorasyonu Projesi kapsamında 

16 Avrupa ülkesi ile birlikte 

eş zamanlı olarak 

yürütüyor. Böylece 

izleme çalışmalarının 

sonuçları ile ulusalın 

yanı sıra Akdeniz 

Havzası, Kuzey Atlantik 

Okyanusu, Wadden ve 

Baltık Denizlerini kapsayan 

bütüncül rehabilitasyon 

modellerinin oluşturulması 

hedefleniyor.

The Mediterranean Conservation Society is 

conducting this research synchronously with 

16 Europaean countries as part of the 

Marine Ecosystem Restoration 

in the Changing European 

Seas project. In this way, 

it is intended to develop 

holistic rehabilitation 

models alongside national 

ones encompassing the 

Mediterranean Basin, North 

Atlantic Ocean, Wadden and 

Baltic Seas.



Posidonia 
oceanica
Akdeniz’e endemik çiçekli bitki türüdür. Posidonia oceanica, 45 metre derinliğe kadar 

olan kumluk alanlarda yayılış göstermektedir. Uzun yaşam süresine sahip olmasına 

rağmen büyüme hızı ve üreme oranı oldukça düşüktür. Bu durum, başta deniz kirliliği ve 

çapa atma olmak üzere tehditlere karşı kırılgan olmasının temel nedenidir. Deniz çayırları, 

dalgaların etkisini azaltarak kıyı erozyonunu engellemektedir. Ormanlardan beş kat dafa 

fazla oksijen üreterek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaktadır. Dünya Doğayı Koruma 

Birliği (IUCN)’nin yayınladığı Kırmızı Listede ‘Düşük Riskli’ (Least Concern) statüsünde 

olmasına karşı türün populasyon durumu azalma eğilimindedir.

Posidonia oceanica is a flowering plant endemic to the Mediterranean. Posidonia oceanica 

can be found in sandy bottoms up to a depth of 45 meters. Although, it has a long lifespan 

the growth and reproductive rates are quite low. This is the main reason why it is vulnerable 

to threats of marine pollution and anchoring. Seagrasses diminish the effects of waves 

thereby preventing coastal erosion. They decrease climate change effects by producing 

five times more oxygen than forests. Despite being in Least Concern status in IUCN Red 

List, their population tends to decline. 

Deniz
çayırları



Pinna
nobilis

Akdeniz Havzası’na özgü çift kabuklu yumuşakça türü olan Pinna nobilis 60 metre derinliğe 

kadar yayılış göstermektedir. Akdenizin en büyük midyesi olarak da adlandırılan bu tür, 

deniz çayırları arasındaki kumluk ve kayalık alanlarda yaşamaktadır. İklim değişikliğine 

bağlı olarak deniz suyu sıcaklıklarının artması ile yayıldığı düşünülen bir parazit türü 

(Haplosporidium pinnae), 2016 yılında Akdeniz Havzası’nda toplu Pinna nobilis ölümlerinin 

görülmesine neden olmuştur. AKD’nin araştırma çalışmaları, bu durumun Gökova 

Körfezi’nde 2018 yılında gerçekleşmeye başladığını ve hızla büyük boyutlara ulaştığını 

ortaya koymuştur. Yapılan incelemelerde 100 metrekare alanda 45-50 arasında ölü 

Pinna nobilis bulunduğu tespit edilmiştir. IUCN Kırmızı Listede ‘Kritik Tehlikede’ (Critically 

Endangered) statüsünde yer alan bu türün popülasyon durumu azalma eğilimindedir.

Pinna nobilis is an endemic bivalve to the Mediterranean Basin, can be found up to 60 

meters depth. Also called the biggest mussel of the Mediterranean, this species lives in 

the sandy and rocky areas within seagrasses. In 2016, A parasite (Haplosporidium pinnae), 

thought to have dispersed due to climate change induced seawater temperature increase, 

has started to cause the collective death of Pinna nobilis in the Mediterranean Basin. MCS 

research has established that this process started in Gökova Bay in 2018 and escalated 

quickly. During the investigation, 45-50 Pinna nobilis were found dead in 100 square meters. 

Being in Critically Endangered status in IUCN Red List, their population tends to decline.

Akdenizin en 
büyük midyesi



Cystoseira 
crinita
Sığ, iyi ışık alan ve korunaklı alanlarda yayılış gösteren bu tür, Akdeniz Havzası’na endemik 

kahverengi alglerdendir. Genellikle kayalık alanlarda oluşturduğu habitat, birçok deniz 

canlısı için önemli beslenme, barınma, yumurtlama ve yaşam alanı sağlamaktadır.  Deniz 

kirliliği, iklim değişikliği ile deniz suyu sıcaklığının artışı, kıyısal alanların tahrip edilmesi 

Cystoseira crinita için birincil tehditlerdir. Bu tehditler nedeniyle, türün oluşturduğu 

habitatlarda azalma görülmekte, hatta bazı ülkelerde yok oldukları bilinmektedir. Temiz 

sularda yayılış gösteren bu algin, denizel kirlilikten etkilendiği vurgusu; AB komisyonu 

tarafından su kalitesi indikatörü olarak önerilmesi ile yapılmıştır.

Cystoseira crinita: Living in shallow waters with high light intensity and low wave actions. 

It is an endemic brown algae to the Mediterranean Basin. The habitat it creates -usually 

on rocky areas- provides important feeding, sheltering, spawning and living grounds 

for many marine species. Marine pollution, climate change induced water temperature 

increase, coastal destruction are primary threats for Cystoseira crinita. It is known that due 

to these threats, the habitats they create are decreasing and in some countries they even 

disappeared. These algae, found in clean waters, have been suggested as a water quality 

indicator by the EU commission, underlining the effect of marine pollution.

Yaşam
alanı



GÖKOVA KÖRFEZİ’NİN ZENGİN 
DOĞASININ GELECEĞE TAŞINMASI 
İÇİN YAPABİLECEKLERİNİZ:

TO PROTECT THE RICH NATURE OF GÖKOVA BAY 
INTO THE FUTURE,YOU CAN HELP BY:

 • Hassas denizel habitatların bulunduğu Boncuk koyu ve yakın çevresinde tekne ile demirleme 

yapmamak.

 • Yasa dışı balık avcılığına tanık olunduğunda (kıyıdan sepet ile su ürünleri avcılığı, balıkçılığa 

kapalı alan ihlali vb.) Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 158 numaralı ihbar hattını aramak.

 • Kopan veya kaybolan balıkçılık av araçları ile karşılaşıldığında denizden çıkarmak.

 • Tercihen plastik kullanmamak. Güverte üzerindeki plastik şişe ve diğer plastik malzemelerin 

rüzgarla denize ulaşmaması için önlemler almak.

 • Teknede deterjan, şampuan kullanımını en aza indirip bunların denize karışmasını engellemek 

ve doğada çözünebilen deterjanları tercih etmek. 

 • Sintine ve atık suların denize karışmaması için gerekli önlemleri almak.

 • Avoid anchoring in the Boncuk bay where there are delicate marine habitats.

 • Call the Coast Guard Command Line 158 if you witness illegal fishing (fish traps set from the shore, 

violation of a no fishing zone etc.).

 • Help remove lost fishing gear from the seabed .

 • Preferably avoid plastic use. Take measures to prevent plastic bottles and other plastic materials 

from getting carried to the sea by the wind.

 • Minimize the use of artificial detergents and shampoos on the boat and prevent their flow into the 

sea, instead please use all natural soluble detergents.

 • Take necessary precautions to prevent bilge and wastewater from entering the sea.
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Bu proje 689518 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 
araştırma ve yenilik programından finansman almıştır.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 689518.
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