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DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME REHBERİ

BU REHBERİ NASIL
KULLANABİLİRSİNİZ ?
Oltanıza takılmış, tesadüfen ağınıza yakalanmış veya balık
avlamak için teknenizle denizde bulunurken hareketsiz veya
kötü halde gördüğünüz, iyi olup olmadığından şüphelendiğiniz
deniz kaplumbağaları ile karşılaştığınızda neler
yapabileceğinizi bu rehberden yardım alarak öğrenebilirsiniz.
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DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZ
KAPLUMBAĞALARINA
BORÇLUYUZ !
Deniz kaplumbağaları, denizlerimizin ve diğer deniz
canlılarının doğada devamlılığını sağlıyor.
4

Denizlerimizdeki Bahçıvanlar:
Yeşil deniz kaplumbağaları deniz çayırı gibi bir çok deniz bitkisi ile
beslenirken tıpkı birer bahçıvan gibi bu bitkileri budamış olurlar. Bu
sayede deniz bitkileri daha gür yetişir. Böylece denizlerimizdeki bitki
ve hayvan çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunurlar.

5

Küçük Balıkların Aşçıları!
Deniz kaplumbağaları yengeç veya balıklar ile beslenirken dağılan
parçaları küçük balıklar yemektedir. Bu sayede küçük balıklar
beslenip büyüyebilmektedir.
Denizlerdeki Temizlik Ekibi!
Deniz kaplumbağaları beslenirken tatlı suya ihtiyaç duyarlar ve
bu gereksinimlerini denizanalarını yiyerek karşılarlar. Bu sayede
denizanalarının denizlerimizde kontrolsüzce çoğalarak istila
etmelerini engellerler. Bizlere temiz bir deniz bırakırlar.

Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center

meritta rehabilitation center

www.meritta.org.tr

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595

MERİT INTERNETIONAL HOTELS & RESORTS

www.merithotels.com

|

DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME REHBERİ

ONLAR
BİZİM DOSTUMUZ
Herhangi bir insandan zarar görmedikleri
sürece; zarar verme eğiliminde değillerdir.
Onların besin ağında, avları olarak biz yokuz!
Denizde gördüğünüz zaman sizden çoğunlukla
kaçtıklarını fark edeceksiniz.
6
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DENİZDE YARALI
KAPLUMBAĞA
GÖRÜRSENİZ NELER
YAPABİLİRSİNİZ?
8

Denizde seyir halinde veya oltayı ya da ağı çekerken deniz kaplumbağası
görürseniz;

📌 Hem aracın hem de olta ipi makarasının hızını azaltın.
📌 Aracı yavaşça deniz kaplumbağasına doğru yaklaştırınız.
📌 Olta ipini ve yedek oltanın gerginliğini azaltınız.
📌 Ağınıza veya oltanıza deniz kaplumbağasının takılı olup olmadığını
kontrol ediniz.
📌 Deniz kaplumbağasını tutan yedek olta ipi elinizdeyse motoru boşta

bırakın ve araca yaklaşana kadar deniz kaplumbağasını yavaşça çekiniz.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME REHBERİ

KAPLUMBAĞANIN
REFLEKS KONTROLÜ

📌 Kaplumbağa

hareketsizse canlı olup
olmadığını kontrol
etmek için görseldeki
gibi göze dokunulabilir.
Gözde tepki yoksa
kaplumbağanın
kuyruğuna dokunularak
refleks olup olmadığına
bakılmalıdır.
Bu teknikleri 2
saatte bir en azından
birine tepki verene
dek 24 saat boyunca
tekrarlayın. Bayılan
kaplumbağaların büyük
çoğunluğu bu şekilde
bekletilip ayılarak
hayata dönmektedir.

📌

9

📌

LÜTFEN BAYGIN
KAPLUMBAĞALARI
ÖLÜ OLDUĞUNU
DÜŞÜNEREK DENİZE
BIRAKMAYINIZ.
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DENİZ
KAPLUMBAĞASININ
SAĞLIK DURUMU
KONTROLÜ
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DENİZ KAPLUMBAĞASININ
KABUĞUNDAN TUTARAK
YUKARI KALDIRIP, NAZİKÇE
SAĞA VE SOLA SALLAYIN.
Deniz kaplumbağası yukarı
kaldırıldığında yüzer gibi
hareket ederse ve başı ile
ayaklarını karın hizasının
yukarısında tutarsa
SAĞLIKLIDIR.
Deniz kaplumbağası rekleks
ölçümlerinin birine çok
küçük bir tepki bile verirse
YARALIDIR.
Deniz kaplumbağası yukarı
kaldırıldığında hareket etmez,
ayaklarını ve başını karın
hizasının altında tutarsa,
hiçbir tepki gözlemlenmezse
HAREKETSİZ veya ÖLÜDÜR.
Eti çürümeye ve kokmaya
başlamışsa deniz kaplumbağası
KESİNLİKLE ÖLÜDÜR.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME REHBERİ

OLTA TAKILMIŞ DENİZ
KAPLUMBAĞASI
GÖRÜRSENİZ
NASIL YARDIM
EDEBİLİRSİNİZ ?

DENİZ
KAPLUMBAĞASINI
SABİTLEMEK
İÇİN NASIL
TUTABİLİRSİNİZ?

📌 Deniz kaplumbağasını

ön yüzgeçlerden omuza
yakın taraftan tutarak
sabitleyebilirsiniz.
Yüzgeç uçları oldukça
kırılgandır. Uç kısımlardan tutup
sabitlemeyi denemeyiniz.

⚠

Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center

📌 Eğer olta dolanmışsa, tel

makasları yardımıyla oltayı keserek
deniz kaplumbağasını oltadan
kurtarınız.
Eğer gövdesinin herhangi bir
yeri ya da burnundan kancaya
takılmışsa ve kancanın tamamı
görünüyorsa; kancanın ucunu
çıkarın ve bir tel makasıyla kesin,
ardından kancanın geri kalanını
çıkarınız.
Kancayı çıkarırken dikkatli
olun çünkü deniz kaplumbağası
acı ile elinizi ısırabilir, yüzgeçleri
ile vurabilir veya elinizi ağzını
sabitlemeden içine sokarsanız
eliniz sıkışabilir.
Kancayı çıkarabildiyseniz
teknenin arka tarafından deniz
kaplumbağasını denize nazikçe
bırakınız. Çıkaramadıysanız
Meritta’yı arayınız.

📌

⚠

J OLTA YERİNE YUVARLAK
UÇLU OLTA İĞNESİ KULLANIN

❗BALIK TUTMAK İÇİN J UÇLU

KLASİK OLTALAR YERİNE
GÖRSELDEKİ KIVRIK UÇLU
ARLAK İĞNELERİ KULLANIN.
BÖYLECE YAKALAMAYI
İSTEMEDİĞİNİZ DENİZ
KAPLUMBAĞALARINI UZAK
TUTMUŞ OLURSUNUZ. HEM
SİZ HEM DE KAPLUMBAĞALAR
DAHA AZ ZARAR GÖRÜR.

‼
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EĞER MARKALANMIŞ BİR DENİZ
KAPLUMBAĞASI BULURSANIZ;

EĞER DENİZ KAPLUMBAĞASI
TEKNEYE ALINDIYSA;
■ Kepçe şeklinde bir ağ kullanın
ya da deniz kaplumbağasının
kabuğundan ve yüzgeçlerinden
yakalayın.
■ Kaplumbağanın takıldığı ipi
kullanmayın, kaplumbağayı
tekneye almak için keskin nesne
ya da balıkçı zıpkını kullanmayın.
12

■ Yüzgeçleri uç kısmından
tutmayınız, kemikleri kırılabilir.
Gövdeye daha yakın bir
noktadan tutunuz.

AĞA TAKILAN KAPLUMBAĞA
OLDUĞUNDA HAREKETSİZ İSE
İLK OLARAK ARKA KISMINI
GÜVERTEDEN 20 CM YUKARI
KALDIRIN. ISLATILMIŞ BİR
HAVLUYLA ONU NEMLİ TUTUN,
ASLA SU DOLU BİR KONTEYNIR
/ TANK İÇİNE KOYMAYINIZ.
■ Eğer deniz kaplumbağası
tepki verirse YARALI olabilir.
Eğer bir tepki vermiyorsa ya da
tepki gözlenmiyorsa 24 saatin
sonunda deniz kaplumbağası
ÖLÜ kabul edilir.

Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center
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■ Deniz kaplumbağasının
yüzgeçlerinde marka adı verilen
metal künyeler bulunabilir.
Markaları sakın çıkarmayın.
■ Marka numarasını lütfen not
edin, net bir görüntü olacak
şekilde fotoğrafını çekip bizimle
iletişime geçin.
■ Markalanmış deniz
kaplumbağasını bulduğunuz
yeri, kaplumbağanın durumunu
ve bulduğunuz zamanı bizimle
paylaşın.

www.meritta.org.tr

📌 Markalar, deniz

kaplumbağalarının yaşamları,
nüfus belirleme ve koruma
çalışmalarına yardımcı olmamızı
sağlayacaktır.

‼ Rehberde bulunan cetveli
kullanarak kaplumbağanın
boyunu ölçebilir veya cetveli
ikame ölçü olarak kullanıp
kaplumbağanın üzerine
koyup bizimle fotoğrafını
paylaşabilirsiniz.

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595

13

MERİT INTERNETIONAL HOTELS & RESORTS

|

www.merithotels.com

KABUĞUNUN ÜZERİNDE UYDU CİHAZI OLAN
DENİZ KAPLUMBAĞASI BULURSANIZ ;
Kabuğunun üzerinde uydu
cihazı olan bir hayvan
görürseniz geniş açıdan bir
fotoğrafını çekip, yüzgecinde
var ise markalarındaki
numaralarını ve Uydu
cihazının üzerinde yazan
bilgileri not edip bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
14
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DENİZ KAPLUMBAĞASINI AĞINIZI
ÇEKERKEN FARKEDER VE BOĞULDUĞUNDAN
ŞÜPHELENİRSENİZ ?

📌 Deniz kaplumbağası

hareket etmiyor olabilir. Bu
durum onun boğulduğu
anlamına gelmez. Baygınlık
geçiriyor olabilir.
Deniz kaplumbağasını
arka yüzgeçler zeminden
yaklaşık 20 cm yükseklikte,
baş aşağı yaklaşık 45 derece
açıyla sabitleyiniz.
Hayvanın üzerini ıslak
havlu ile örtmeyi unutmayınız.
Denizden çıkarılan
hayvanlar hangi nedenle
olursa olsun üzeri ıslak havlu
ile kapatılmalıdır.
Ağzından köpük ve ya
su geldiğini fark edersiniz,
nazikçe kollarından baş aşağı
tutup hayvanı sallayınız.
Akciğerlerinde biriken suyu
çıkarmasına yardımcı olunuz.

📌

■ Uydu cihazı sayesinde
denize geri gönderdiğimiz
kaplumbağalarımızın
hayatta olup olmadığını
ve nerede olduklarını
öğrenebilmekteyiz.

15

⚠
📌
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❗Vakit kaybetmeden
Meritta’yı arayınız.
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BALIKÇILIK FALİYETLERİ DENİZ
KAPLUMBAĞALARINI NASIL ETKİLER
PARAKETELER ;
Paraketeler, düzenli aralıklarla, yemli ya da yemsiz kancalar taşıyan
ve zaman zaman hatırı sayılır uzunluğa ulaşan bir ana hattan oluşur.
Bu ana hat, deniz tabanına, ortasına ya da yüzeye yakın olabilir.
Hedef türler, kancalara takılarak avlanırlar.

16

TROL AĞLARI ;
Troller, ağız kısmındaki kapılarla genişletilmiş, konik gövdeye sahip
bir torbayla kapatılmış ağlardır. Ağ bir ya da daha fazla tekneyle
çekilir ve yolundaki tüm hayvanları yakalayıp onları merkez torbaya
toplayan etkin bir balık avlama yöntemidir. Kullanılan trol tipine
göre deniz tabanında (dip trolü) ya da orta seviyede (orta su trolü)
olabilir.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME REHBERİ

SÜRAT MOTORU KULLANIMI
Deniz kaplumbağalarının zarar
görmesini engellemek için
hız sınırı uygulamalı (5 mil)
ve sahile yakın bölgelerde hız
yapılmamalıdır. Gecelere bu
faaliyetlerin uygulanmalıdır. Balıkçı
ve motorlu su sporları yapan
işletmelerle iletişim halinde olarak

tüzüğe paralel ve kurallara paralel;
bu faaliyetler uygun bölgelerde,
uygun hız ve saat aralığında
yapılmaya teşvik edilmiştir. Ayrıca
tekne pervaneleri koruma kılıfı
ile kaplanmalıdır ki böylece deniz
kaplumbağalarının darbe alması
engellenmelidir.
17

UZATMA AĞLARI ;
Dikine ağlardan oluşan, suyu bloke eden ya da perdeleyen ve
böylece her bir ağ hücresinden büyük tüm organizmaları toplayan
bir düzenektir. Bunlar “pasif” balık avlama yöntemi olarak görülseler
de deniz kaplumbağalarıyla ilgili oldukları sürece “etkin” olarak
nitelendirilecektir. Çünkü bu tip tuzaklar deniz kaplumbağalarına
cazip gelebilir.

❗Normal olarak deniz kaplumbağaları aktif yüzerken 15-20 dakikada
bir nefes almak için yüzeye çıkması gerekir. Dinlenirken daha uzun
süre su altında kalabilirler. Ağlara takılırlarsa nefes alamadıkları için
boğulabilirler. Tekrar hayata dönebilirler, fakat baygın olabilirler. Bu
durumda hayvanı öldü diyerek denize geri atmayınız, bizi arayınız.
Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center
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ELLE BESLEME
YAPMAYINIZ !

BİLİYOR
MUYDUNUZ?

Onlar evcil hayvanlarımız
değildir. Doğal ortamlarında
besinlerini avlanarak elde
etmeleri gerekir. Eğer onları elle
beslerseniz hem o bölgeden
uzaklaşamaz ve göç edemezler
hem de avlanmayı unuturlar
ve aç kalırlar. Her iki koşulda
da onların ölümüne neden
olabilirsiniz.
Elle beslenen hayvanlar her
gördüğü insandan yemek
istemek için yaklaşabilirler.
Sizden yemek isterken
kasıtlı olmasa da size zarar
verebilirler. Bu yüzden onların
doğal döngüsüne müdahale
etmemeliyiz.
Denizde gördüğünüz hiçbir
kaplumbağaya dokunmayınız.
Bu durum onları strese sokabilir.

*Deniz analarının en büyük
yiyicileri deniz kaplumbağalarıdır
ve bazen denizdeki poşetleride
deniz anası zannederek yemeleri
sonucu boğularak ölürler.

‼
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DENİZ KAPLUMBAĞALARININ
KARŞILAŞTIĞI TEHLİKELER
KIYI ALANLARIN GELİŞİMİ: Kontrolsüz yapılaşma, önemli
yuvalama alanlarının tahrip edilmesine yol açmaktadır.
Kumsallardaki araç trafiği kumları sıkılaştırmakta ve dişi bireylerin
yuva yapmasını zorlaştırmaktadır. Deniz dolguları ve dalgakıranlar
kıyı akıntılarının düzenini değiştirebilir ve kumsalların erozyona
uğramasına veya tamamen yok olmasına sebep olabilir. Deniz
kaplumbağalarının önemli kışlama alanları tortulaşma, hassasiyet
taşımayan turizmin gelişmesi gibi sebepler ile zarar görmektedir.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: Değişen iklimler ve küresel ısınma deniz
kaplumbağası popülasyonunu ciddi şekilde etkilemektedir. Deniz
kaplumbağalarının cinsiyeti sıcaklığa bağlı olduğu için küresel
sıcaklıklardaki artış yuvadan çıkacak erkek-dişi oranını tamamen
değiştirebilir ve türün nüfusunda tutarsızlıklara yol açabilir.
DOĞRUDAN TÜKETİM: Deniz kaplumbağaları, yağından parfüm,
kabuğundan süs eşyası, derisinden ayakkabı, çanta ve takı elde
edilmesi yada egzotik yiyecek olarak dünya marketlerinde yer
almak üzere uzun yıllardır öldürülmektedir. Özellikle besin sıkıntısı
çekilen bazı ülkelerde, kaplumbağalar eti, yumurtası ve yağı için
yakalanıyor, toplanıyor ve besin maddesi olarak kullanılıyor.

LÜTFEN
DENİZE
P O Ş E T
AT M AY I N

meritta rehabilitation center

TESADÜFİ AVCILIK:
Dünyada deniz
kaplumbağalarının sayısı
giderek azalmaktadır.
Binlerce deniz kaplumbağası
her yıl karides ağları, trol
ağları ve çengelli oltalar
nedeniyle boğulmaktadır.

www.meritta.org.tr

DENİZ KİRLİLİĞİ: Deniz kirliliği, deniz
kaplumbağalarına birçok açıdan zarar verebilir.
Deniz kaplumbağaları denizde yüzen plastik
malzemeleri deniz anası sanıp yediği için
boğulabilirler. Denize atılan ağların deniz
kaplumbağalarına dolanması sonucu boğulmaya
ve beslenemeyecek yada yüzemeyecek hale
gelmelerine sebep olabilir. Kumsaldaki çöpler
yumurtadan çıkan deniz kaplumbağalarının
denize ulaşmalarını engelleyebilir.

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595
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YUVALAMA ALANINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
YARALI VE ÖLÜ
KAPLUMBAĞA GÖRÜRSENİZ
BİZİ ARAYINIZ.

FLAŞLI FOTOĞRAF
ÇEKMEYİNİZ.

ASLA DOKUNMAYINIZ,
UZAKTAN İZLEYİNİZ.

20
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YUVALAMA
KUMSALINDA ŞEMSİYE
YA DA PLAJ MOBİLYASI
KULLANMAYINIZ.

KUMSALDA GÖRÜLECEK
IŞIKLARI KAPATINIZ VE
PERDELEME YAPINIZ.

YUVALAMA ALANINDA
ÇUKUR KAZMAYINIZ
KAZILAN ÇUKURLARI
KAPATINIZ.

KUMSALDA
KAPLUMBAĞA
GÖRÜRSENİZ
YAKLAŞMAYINIZ
ÖNÜNDE DURMAYINIZ.

EĞER YÖNÜNÜ ŞAŞIRMIŞ
YAVRU GÖRÜRSENİZ
DENİZE YÖNLENDİRİN
VE BİZİ ARAYIN.

KUMSALA ARAÇ İLE
GİRMEYİNİZ.

Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center
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YUVALAMA KUMSALI
YAKINLARINDA
AĞ ATMAYINIZ
OLTALARINIZI
DENİZDE BIRAKMAYINIZ.

ASLA ELLE
BESLEMEYİNİZ.
NEVER FEED
TURTLES BY HAND.

www.meritta.org.tr

GÜRÜLTÜ YAPMAKTAN
KAÇININIZ.

YAVRULARA
DOKUNMAYINIZ.

KUMSALDA ATEŞ
YAKMAYINIZ VE FENERLE
DOLAŞMAYINIZ.

YUVALAMA
KUMSALINA KÖPEK
SOKMAYINIZ.

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595
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YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI
GREEN
(Chelonia mydas)
Akdeniz’de yuvalayan iki deniz kaplumbağasından
biridir.
Akdeniz
popülasyonu kritik derecede tehlike altında olan bu tür, deniz kaplumbağaları
arasındaki tek otçul tür olup sağlıklı
denizler için önemi büyüktür. Kabuk rengi zeytin yeşilinden gri-kahverengiye,
hatta koyu kahverengiye kadar değişir.
Deniz otlarıyla beslenmesinden ve vücudundaki yağın renginin yeşilimtırak olmasından dolayı “Yeşil Kaplumbağa”
diye adlandırılmıştır. Akciğer solunumu
yaparlar. Kabuk Boyutları iribaş deniz
kaplumbağasından daha büyüktür. Yuvalama dönemleri Mayıs ayının ortasından
Ağustos başına kadar devam eder. Pasifikte yaşayan yeşil kaplumbağalara, bazı
kaynaklar 8. tür olarak siyah rengi dolayısı
ile Chelonia agassizii olarak isimlendirir.

Ergin Kabuk Boyu: 80 cm - 120 cm
Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center

meritta rehabilitation center
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İRİBAŞ
DENİZ KAPLUMBAĞASI
LOGGERHEAD
(Caretta caretta)
Akdeniz’de yuvaladığı bilinen iki deniz
kaplumbağası türünden biri olan İribaş Deniz Kaplumbağası, insan kaynaklı
nedenlerle tehlike altındadır. Yeşil kaplumbağadan biraz daha ufak olan bir
türdür. İri kafasıyla ve kızıldan koyu kahverengiye değişkenlik gösteren renklenmesiyle ayırt edilebilir. Erkekler daha dar
kabuklara, çok daha uzun ve kaslı kalın
kuyruklara, ön üyelerde dişileri çiftleşme
sırasında tutmaya yarayan daha uzun ve
kıvrık tırnaklara sahiptirler. Dişilerde ise
daha geniş bir kabuk, daha kısa ve ince
kuyruk, ön üyelerde düz ve daha kısa tırnaklar bulunur. Yengeç, denizanası, ıstakoz ve balık gibi canlılarla beslenir.

ATMACA GAGALI
DENİZ KAPLUMBAĞASI
HAWKSBILL
(Eretmochelys imbricata)
Güzel kabukları yüzünden hediyelik
eşya yapmak üzere avlanan bu kaplumbağalar desenli kabukları ve atmaca
gagası gibi kıvrık gaga yapısıyla kolayca
ayrılır. İribaş deniz kaplumbağasından
biraz daha küçüktür. Denizlerde mercanlar ve süngerlerle beslenirler. Bu sayede
mercanların ve süngerlerin daha geniş
alanlara yayılmasını sağlarlar. Mercanlar ise denizlerin can damarlarındandır.
Kızıldeniz, Umman, Kuzey Avustralya
sahilleri en fazla yuvalamanın görüldüğü
yerlerdir. Akdeniz'de rastlantısal görülen
bir türdür ve yuva yapmazlar.

Ergin Kabuk Boyu:

70 cm - 90 cm

Ergin Kabuk Boyu: 70 cm - 100 cm
www.meritta.org.tr

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595
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DERİ SIRTLI
DENİZ KAPLUMBAĞASI
LEATHERBACK
(Dermochelys coriacea)

GÜNDÜZ YUVALAYAN
DENİZ KAPLUMBAĞASI
KEMP’S RIDLEY
(Lepidochelys kempii)

Sürüngen dünyasının devi. Bulunan en
büyük örneği 3 metre boy ve 916 kiloya
sahiptir. Ortalama ağırlıkları ise 500 kg'a
ulaşabilir. Tüm deniz kaplumbağaları
arasında en uzun göçleri yapan (2.000
km'nin üzerinde) ve en derine dalan
(1.200 metre) türdür. Akdeniz'de yuva
yapmazlar ancak denizlerimizde rastlanırlar. Diğer deniz kaplumbağalarından en büyük farkları sert, keratin kemikli kabuk yerine kabuğun üstünün
deri kaplı olmasıdır. Siyah renkli bu kaplumbağa boyutları sayesinde kolaylıkla ayırt edilir. Büyük cüsselerine rağmen
denizanaları ile beslenirler.

En küçük ve nesli en fazla tehlikede olan
türdür. Meksika Körfezi en önemli yuvalama alanlarını barındırır. Yoğun koruma çalışmaları sayesinde popülasyonları daha iyi durumda olsa da hala nesli
kritik derecede tehlikededir. Besinleri
iribaş deniz kaplumbağasına benzer.
Gündüz yuvalarlar ve yavruları da yuvadan gündüz çıkar. Arribada bu türde
de gözlenir.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME REHBERİ

ZEYTİN YEŞİLİ
DENİZ KAPLUMBAĞASI
OLIVE RIDLEY
(Lepidochelys olivacea)
Deniz kaplumbağalarının küçük boylularındandır. Arribada ismi verilen
ve binlerce kaplumbağanın aynı anda
karaya çıkarak yuvaladığı bir davranış
şekli gösterirler. Akdeniz'de görülmezler. Yengeç, denizanası, ıstakoz ve
balık gibi canlılarla beslenir.

Ergin Kabuk Boyu: 60 cm - 75 cm

DÜZ KABUKLU
DENİZ KAPLUMBAĞASI
FLATBACK
(Natator depressus)
Avustralya'nın kuzey kıyıları ve çevredeki adalarda görülen bu deniz kaplumbağası, düz kabuğu nedeniyle bu
ismi almıştır. Deniz kaplumbağalarından en büyük yumurtası olan türdür.
Popülasyonu hakkında en az bilgiye sahip olunan türdür. Kabuk yapıları daha
narindir ve kolayca zarar görebilir.

Ergin Kabuk Boyu: 75 cm - 95 cm

Ergin Kabuk Boyu: 55 cm - 65 cm

Ergin Kabuk Boyu: 120 cm - 200 cm

Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center

meritta rehabilitation center

www.meritta.org.tr

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595
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YAYGIN TÜRLER ARASINDAKİ
KABUK FARKLILIKLARI
İribaş Deniz Kaplumbağası | Caretta caretta
Kabuk
uzunluğu 99 cm
ağırlığı 105 kg
kadar olabilir.
26
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Yeşil Deniz Kaplumbağası | Chelonia mydas
Kabuk
uzunluğu 105 cm
ağırlığı 180 kg
kadar olabilir.

Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası | Dermochelys coriacea
Kabuk
uzunluğu 256 cm
ağırlığı 916 kg
kadar olabilir.

Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center

meritta rehabilitation center

www.meritta.org.tr

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595
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DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YAŞAM DÖNGÜSÜ
YAKLAŞIK İKİ AY KULUÇKA

1000

TEMMUZ-EYLÜL YAVRU ÇIKIŞI

yavrudan ancak

25-30 YIL ERGİNLEŞME
28

MAYIS - TEMMUZ
YUMURTLAMA

NİSAN - MAYIS
ÇİFTLEŞME

1

tanesi ergin
safhaya
ulaşabiliyor

Yaralı bir deniz kaplumbağasını
kurtarmak, 1000 yavruya
25-30 yıl bakmakla eşdeğerdir.

ÜREME ALANLARINA GÖÇ

* Her dişi birey yumurtadan çıktıktan 25-30 yıl sonra doğduğu kumsala
yumurtlamak için geri döner.

Cinsiyet için sıcaklık önemlidir!

Cinsiyetleri, sıcaklığa göre değişir. Yüksek
sıcaklıklarda (32°C) dişi, düşük sıcaklıklarda ise
(26°C) erkek bireyler oluşur.

Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center

(26°C)
Erkek

meritta rehabilitation center

1 deniz kaplumbağasını da siz kurtarmış olabilirsiniz.
Yaralı bir deniz kaplumbağası gördüğünüzde
bizi arayarak siz de bunu başarabilirsiniz!
www.meritta.org.tr

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595
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YARALI BİR DENİZ KAPLUMBAĞASI
GÖRDÜĞÜNÜZDE BİZİ ARAYINIZ
+90 533 839 95 95

Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center

meritta rehabilitation center

www.meritta.org.tr

merittainfo@merithotels.com

+90 533 839 9595

www.meritta.org.tr
merittainfo@merithotels.com
+90 533 839 9595
Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center
meritta rehabilitation center

