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Giriş

• Myocastor coypus (Molina 1782), Coypu veya nutria olarak bilinen büyük bir yarı

sucul kemirgen olup Myocastoridae (Mammalia, Rodentia) familyasının tek

türüdür (Woods ve ark. 1992). Bu tür Güney Amerika'ya özgü, tipik olarak

Santiago eyaletindeki (Şili) Maipo Nehri yakınında, Patagonia'dan (kuzey

Arjantin'in bir alt bölgesi) Brezilya, Bolivya, Paraguay, Uruguay ve Şili'ye ve uzak

güneye yayılmıştır (Woods ve ark. 1992). Myocastor coypus ayrıca kürk üretimi ve

et üretimi için Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'ya dağılmıştır. Bugün birçok

ülkede oldukça istilacı bir tür olarak kabul edilmektedir (Carter ve Leonard 2002).



• Birçok araştırma, Myocastor coypus (Coypu)’un habitat tercihini üreme,

beslenme, yiyecek arama ve diğer türlerle etkileşimlerine göre yaptıklarını

ortaya koymuştur (Guichon ve diğerleri 2003; Corriale ve diğerleri 2006).

Yapılan araştırmalarda, farklı habitatların fiziksel ve biyolojik özelliklerinin

habitat seçimini, nasıl etkilediği araştırılmıştır (Buckley 2008). Ayrıca, bazı

analizler coypu adaptasyonu ve yayılmasına odaklanmıştır (Wilson ve

diğerleri 1966; Willner ve diğerleri 1979; Abbas 1991; Meyer 2006). Bu

ekolojik bilgi ve yönetimle ilgili spesifik araştırmalar, nutria kontrolü ve

eradikasyonu için önemli faktörlerdir (Dixon ve ark. 1979; Baker ve Clarke

1988; Panzacchi ve ark. 2007).



• Coypu veya nutria olarak bilinen Myocastor coypus (Molina 1782)

sucul bitki örtüsü ile beslenerek, yuvaları yok ederek ve çeşitli su

kuşlarının yumurtalarını avlayarak doğal yaşam alanlarını değiştirebilir

(Scaravelli 2002). Ayrıca, çimlenme faaliyeti sayesinde çeşitli bitkilerle

beslenebilir ve nehir kıyılarını zayıflatabilir (Carter ve Leonard 2002;

Guichón ve Cassini 2005).



• Bu türün ekonomiye, tatlı su ortamlarına ve tarımsal faaliyetlere

olumsuz etkisi nedeniyle (Bertolino 2009), dünyadaki en kötü 100

istilacı türden biri olarak yer almaktadır (Lowe ve ark. 2000). Birkaç

ülke kalıcı popülasyon kontrol kampanyaları yürütmektedir (Carter ve

Leonard 2002; Pepper ve ark. 2017), Amerika Birleşik Devletleri'nin iki

küçük bölgesinde ve İngiltere’de daha geniş alanlarda başarılı bir

şekilde ortadan kaldırılmıştır (Carter ve Leonard 2002; Jarnevich ve

ark. 2017; Pepper ve ark. 2017 ).



• Bir coypu populasyonunun nispeten kısa bir süre içinde sulak alan veya

bataklık habitatını açık suya dönüştürebildiği ileri sürülmektedir (Shaffer ve

ark., 1992). Bazı bölgelerde bu beslenme alışkanlıkları tüm sulak alanların

kaybolmasına neden olmuştur. Louisiana Balık ve Yaban Hayatı Servisi

tarafından Louisiana’da, nutria istilasına örnek olarak 600.000 dönümlük

kıyı sulak alanlarının kaybolması verilmiştir.

• İngiltere, kontrol programına başlamadan önce, kamış bataklıklarındaki

büyük kayıpları coypunun beslenme alışkanlıklarına bağlamıştır (Boorman

ve Fuller, 1981).



• Maryland, Blackwater Ulusal Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda 7.000

dönümden fazla tuz bataklığının kaybedildiği ve buna deniz

seviyesinin yükselmesiyle birlikte nutria baskısı sebep olarak

gösterilmiştir. Maryland eyaletindeki bu alan su kuşları için hayati

öneme sahiptir. Sulak alanların restore edildiği ve yeniden belirlendiği

alanlar özellikle endişe vericidir. Örneğin, İtalya'da sulak alanların

restorasyonu, nutria yeni oluşturulan habitata doğru genişledikçe ve

bitki örtüsünü tükettikçe yavaşlamıştır (Bertolino ve ark., 2005).



• Bu türün ekonomiye, tatlı su ortamlarına ve tarımsal faaliyetlere

olumsuz etkisi nedeniyle (Bertolino 2009), dünyadaki en kötü 100

istilacı türden biri olarak sıralanmaktadır (Lowe ve ark. 2000). Birkaç

ülke kalıcı popülasyon kontrol kampanyaları yürütmektedir (Carter ve

Leonard 2002; Pepper ve ark. 2017), Amerika Birleşik Devletleri'nin iki

küçük bölgesinde ve İngiltere’de daha geniş alanlarda başarılı bir

şekilde ortadan kaldırılmıştır (Carter ve Leonard 2002; Jarnevich ve

ark. 2017; Pepper ve ark. 2017 ).



• Kürk üretimi için Güney Amerika, Şili ve Arjantin'den çiftliklerde

yetiştirilmek üzere Bulgaristan, Ermenistan ve Rusya'ya getirilen,

1950'li yıllarda ise serbest bırakılan su maymunları, yaşam alanı

kurdukları bölgenin biyoçeşitliliğinde büyük rol oynamıştır.

• Bazı yerlerde kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyor olsalar da genel

anlamda kürklerine olan ilginin azalması sebebi ile çiftlikteki hayvanlar

doğaya salınmış ya da kaçmıştır. Su maymunları kürk çiftliklerinden

kaçarak veya sellerle nehirler üzerinden Türkiye’ye gelmişlerdir.



• Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği için önemli olan Myocastor coypus,

ülkenin faunası için egzotik bir türdür ve çok sınırlı bir alanda

yaşamaktadır. Türkiye‘de su maymunu popülasyonları ilk kez

Ermenistan ve İran sınırındaki Karasu, Aralık ve Arpaçay’da tespit

edilmiştir (Mursaloğlu, 1973; Agsa, 1975; Kumerloeve, 1975, İliker ve

Pamukoğlu 2008, İliker ve ark.2008, Pamukoğlu ve ark. 2013). Ayrıca

su maymununun varlığı Trakya’da da saptanmıştır (Özkan ve Kurtonur,

1994; Özkan, 1999; Pamukoğlu ve ark. 2013; Özkan 2019).



• Kürkleri için Avrupa’ya getirilen su maymunları daha sonra Avrupa'nın

birçok ülkesine yayılarak doğal yaşamın bir parçası olmuşlardır.

Bulgaristan’da bulunan çiftliklerden kaçarak Meriç Nehrinde üremeye

başlayan su maymunları, su iletim kanalları ve yağışın yoğun olduğu

dönemlerde Meriç Nehri’nin taşması sonucu Gala Gölü Milli Parkı’na

yerleşmişlerdir. Yine aynı sebepten Rusya’ya getirilen bireyler de

üretme çiftliklerinin kapatılmasından sonra ya da kaçarak Iğdır

yöresinin bir parçası olmuşlardır (Özkan 2019).



• Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye’de sadece sınırlı alanlarda yayılış 

gösteren Myocastor coypus’un habitat özellikleri üzerine gözlemler 

yaparak türün biyoekolojisine katkıda bulunmaktır.



MATERYAL VE METOT
• Araştırma Alanı

• Iğdır İli:



• Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Iğdır ilinin kuzey ve kuzeydoğu sınırını

Aras Nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Ermenistan sınırı teşkil eder.

Bölgenin doğu ve güneydoğusunda Nahçıvan ve İran, güneyinde Ağrı İli, batı

ve kuzeybatısında ise Kars İli yer almaktadır. Yüzölçümü 3539 Km²’yi bulan

ilin, Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teşkil etmektedir.

Iğdır ilinin yaklaşık %74’ü dağlık, %26’sı da ovalık araziden oluşmakta olup, il

genelindeki en önemli yükseltiler Büyük ve Küçük Ağrı, Zor, Durak ve Pamuk

Dağları’dır. En önemli akarsuları ise Aras ve Karasu nehirleridir. Yazları sıcak

ve kurak, kışları ise soğuk ve rutubetli bir mikroklima iklime sahip olan

Iğdır’ın jeolojik yönden yapısı alüvyoniktir.







• Dışa akışlı bir havza durumunda olan Iğdır ili, Aras Nehri ve kolları tarafından

dış drenaja bağlanmaktadır. Kaynağını Bingöl Dağlarından alan Aras Nehri,

Iğdır’dan geçerek doğuda Kura nehri ile birleşir ve Hazar Denizi’ne dökülür.

Aras Nehri’nin toplam uzunluğu yaklaşık 930 km olup ülkemiz sınırları içindeki

uzunluğu 548 km kadardır. Iğdır ili içerisinde kalan bölümümün uzunluğu ise

170 km’dir. Aras Nehrinin rejimi oldukça düzensiz olup Ocak ayında 42,2 m3/sn

kadar olan değeri Şubat ve Mart aylarında çok yavaş yükselmekte fakat gerek

karların erimesi ve gerekse de bahar yağışları nedeniyle Nisan ve Mayıs

aylarında en yüksek değerine ulaşmaktadır.



• Orta Karasu Çayı, Doğu Iğdır Ovasının güneyinde yer alır. Debisi 5

m3/sn dir. Sulama amaçlı olarak kullanılmaktadır. İletim kanalı ile

Aras Nehrine dökülmektedir. Orta Karasu kaynağını Ağrı Dağı

eteklerindeki Doğu Iğdır Ovası’nın güneyinde Bulakbaşı ile Hıdırlı

köyleri arasında yer alan başlıca Bulakbaşı, Yazlık ve Güngören gibi

yüksek debili sulardan alır. Bu sular Alüvyon-Bazalt kontağından

çıkmaktadır. pH’ı 7,4- 8,2 arasında olup, orta sertlikte, orta tuzlu ve

az sodyumludur.



• Aşağı Karasu Çayı, Devlet Üretme Çiftliğinden doğar.

KuzeybatıGüneydoğu yönünde Türkiye-İran sınırı boyunca akarak Dil

Ovası ucundan Aras Nehri’ne dökülür. Başlangıçta debisi 1 m3 /sn olup

döküldüğü zaman 5m3 /sn olur. Yüksek tuzlu ve az sodyumludur. pH’ı

7,3-7,5 arasındadır. Ovanın diğer önemli yer üstü kaynakları da Yakup

Deresi, Karaçomak Deresi, Güngörmez Deresi ve Gaziler Çayı’dır.



• Bölgede, step vejetasyonu, yüksek kesimlerde dağ stepi ve Alpin

vejetasyonu mevcuttur. Bölge, orman zenginliğinden büyük ölçüde

yoksundur. Ovanın, tuzlu-alkali topraklarında genellikle tuzcul bitkiler

görülür. Bu vejetasyon, daha çok Doğu Iğdır ve Dil ovalarında yaygındır. Söz

konusu bu yörelerdeki çorak arazilerde genellikle “kazayağı” familyasına ait

bitki türlerine rastlanır. Özellikle taban suyunun yüksek olduğu alanlarda ve

bataklıklarda sazlık ve kamışlıklara rastlanır, Aras nehri kıyısında elverişli bir

yerleşme ortamı bulan söğüt ve yabani iğde ağaçları, su taşkınlarının

etkilerinin azaltılmasında yardımcı olurlar.



• Kars İli:



• Kars’ın Yüzölçümü 10.127 km², Ülke Yüzölçümüne Oranı%1.2, Rakımı1.768 m’dir.

Türkiye -Ermenistan Sınırı 329 km. iken Kars – Ermenistan Sınırı 164 km.dir.

İlimizde 8 İlçe, 10 Belediye, 382 Köy ve 55 Mahalle bulunmaktadır. İl Topraklarının

Dağılımı şöyledir: %40 Çayır ve Mera , %34 Tarıma Elverişli Topraklar, %22 Tarım

Dışı Arazi ve %4 Ormanlık ve Fundalık olarak tespit edilmiştir. 39 ile 41 kuzey

paralelleri, 42 ile 44 doğu meridyenleri arasında bulunan Kars’ın, doğusunda

Ermenistan, güneyinde Ağrı ve Iğdır, batısında Erzurum, kuzeyinde ise Ardahan

illeri bulunmaktadır. Kars merkez ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, Erzurum - Kars

Bölümü'nde yer alır. Kuzeyinde; Susuz, Arpaçay ve Akyaka'yla, doğusunda;

Ermenistan'la, güneyinde; Digor ve Kağızman'la, batısında ise Selim ve Erzurum

sınırlarıyla çevrilidir. Merkez ilçe yedi ilçe içinde sadece Sarıkamış ile komşu

değildir.



• İlde yer alan önemli yükseltiler olan Allahuekber Dağları, Kısır Dağı, Akbaba

Dağı, Aladağ ve Aşağıdağ'ın bir kısmı merkez ilçe sınırları içerisindedir. Kars

Çayı, kentin güneybatısından geçer. Kent aynı adlı ovanın üzerinde

kurulmuştur. Büyük bir plato özelliği gösteren il topraklarının % 51’i

platolarla, % 19’u ovalarla, % 30’luk kısmı ise dağlık ve tepelik alanlarla

kaplıdır. İl alanında, aşınmış yuvarlak tepecikler ve sönük biçimler yaygındır.

Volkanlardan çıkan lav ve küllerin çevreye yayılması sonucunda geniş

yaylalar ve ovalar durumunu almıştır. Dik yamaçlara ve çıplak kayalıklara

sadece vadi içlerinde rastlanılabilir.



• Kars ilinde irili ufaklı çok sayıda göl mevcuttur. Başlıcaları: Çıldır Gölü

(bir kısmı Ardahan ili toprakları içinde yer alır), Aygır Gölü, Deniz

(Çengilli) Gölü, Kuyucuk Gölü ve Turna Gölleridir. Bu doğal göllerin

yanında tek yapay göl ise Arpaçay Baraj Gölüdür. Kars ili toprakları

bütünüyle Hazar Denizi ana havzasında yer alır. İl topraklarından çıkan

suların büyük bir bölümü Aras Irmağı aracılığı ile Hazar Denizine gider.

İlin en önemli akarsuları, Aras Irmağı ile Arpaçay ve Kars Çayı’dır.



• Kars'ta karasal İklim hâkimdir. Kars yaylalarının Kars-Ardahan yöresine

ait olan iklimi, yüksek ve denizden sıradağlarla ayrılmış olduğundan

çok serttir. Kışları kurak, yazları ise yağışlı geçen ilde en kurak geçen

mevsim olan kışın sıcaklıklar zaman zaman -39 °C'ye kadar düşer. Karla

kaplı gün sayısı ortalama 120'den fazladır. Burada don vakalarına

sıklıkla rastlanmaktadır.



• Kars İli büyük oranda İran-Turan flora bölgesi etkisi altında kalıyor olsa da kuzeyde

AvrupaSibirya bölgesi, güneyde ise Iğdır’a yakın çevrelerde Akdeniz flora bölgesi

ile çevrelenmiştir. Özellikle Aras nehri boyunca uzanan vadilerde Akdeniz elementi

bitkileri gözlenmektedir. Böylelikle bu 3 floristik bölgeyi içinde bulunduran Kars,

flora açısında çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca Kafkasya topraklarında yer bu

ilimizde bu Kafkas bitki örtüsü de görülür. Kars ilinde Sarıkamış ormanları, kuzeyde

2000 m’nin üzerindeki meralar ve güneyde özellikle Aras nehrini de içine alan

kayalık vadiler çeşitli habitatların oluşmasına imkan verir. Sarıkamış ormanları ve

çevresinde orman altı bitkileri ve Aras vadisinde ise kaya çatlakları kaya diplerine

uyum sağlamış lokal bitki toplulukları görülmektedir.



• Edirne İli:



• Edirne İli Trakya Yarımadasında; Kuzeyde Istıranca Dağları, Güneyinde

Koru Dağları ve Ege Denizi Saroz Körfezi, Batısında Meriç Nehri ve

Meriç Ovası, Doğusunda da Ergene Ovasını içine alan 41º 40’ Kuzey

enlemleri ile 26º 30’ Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Ergene

ve Meriç ovalarını içine alan ilin topraklarının % 80’ı tarıma elverişlidir.

Yörenin jeolojik yapısını tersiyer kuvarterner yaşlı birimler

oluşturmaktadır.





Meriç Nehri Yatağı (Google Earth Haritası)



Meriç ve Tunca Nehirleri (Google Earth Haritası)











• Türkiye Trakya’sının batısında yer alan ve karasal iklimin hakim olduğu

Edirne baskın olarak Akdeniz ve Avrupa-Sibirya Floristik bölgelerinin etkisi

altındadır. Ülkemizde görülen bir diğer flora bölgesi İran-Turan elemanları

da yine Edirne florasında görülebilir. Edirne, kuzeyinde Yıldız Dağları’nın batı

etekleri, orta kısmında Ergene Havzası ve Alt Meriç Havzası ve güney

kısmında ise Koru Dağları ve Saroz Körfezi yer almaktadır. Bu coğrafik yapıya

bağlı olarak da Edirne’nin flora ve vejetasyonu değişmektedir: Kuzeyde kuru

ormanlar, orta kısım antropojen step (insan eliyle stepleştirilmiş), güney

kısmında ise kuru orman, maki ve kıyı bitkileri sahaları yer almaktadır.



• Bu araştırma Türkiye’de yayılış gösteren en büyük kemirici türlerinden birisi olan

Myocastor coypus’un habitat özelliklerini ortaya koymak amacı ile Iğdır ili

Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri içerisinde yer alan Karasu mevki ile Kars ili Arpaçay

ırmağı ve civarındaki mevki ve Edirne ili Meriç ve Tunca nehri ile Gala Gölü Milli

Parkı sınırları içinde yer alan mevkideki habitatlarda gözlem ve kayıtlara dayalı

olarak yapılmıştır.



• Bu çalışmada, Türkiye’de yayılış gösteren en büyük kemirici türlerinden

birisi olan Myocastor coypus’un habitat özellikleri araştırılmıştır. Genellikle

nehir ve göllerin sığ ve sazlarla kaplı kesimlerinde yaşadığı tespit edilmiştir.

Arazi çalışmaları muhtemel olarak yayılış gösterdiği Trakya’da Edirne,

Kırklareli ve Tekirdağ’ın il ve ilçeleri ile civarındaki alanlar ve doğuda Kars,

Iğdır ve Ardahan’ın il, ilçe ve civarındaki alanlarda arazi gözlemleri ve

kayıtlarına ile Myocastor coypus türünün habitat özellikleri tespit edilmeye

çalışılmıştır.



• Arazi çalışmaları sumaymunun yoğun olarak bulunduğu Iğdır ili

Karakoyunlu ve Aralık ilçe sınırları içerisinde yer alan Karasu mevkii ve

civarı, Kars’ın Arpaçay Irmağı ve civarı ile Edirne’nin Meriç ve Tunca

nehirleri civarında yapılmıştır.Edirne’de Meriç ve Tunca nehirlerinde

ve Iğdır Karasu’da tespit habitat özellikleri fotoğraf makinası ve

kamera ile tespit edilmeye çalışılmıştır.



• BULGULAR

• Myocastor coypus (Coypu)’nun Iğdır, Kars ve Edirne’de habitatlarının nehir

kıyılarında, sazlık ve bataklık alanlar ile göller ile yakınındaki çayır, otluk alan ve

tarım arazileri olduğu tespit edilmiştir. Bitkisel besinlerin bol olduğu alanları daha

çok tercih ettikleri saptanmıştır. Edirne’de Meriç ve Tunca nehirleri ile daha sakin

küçük sulama kanallarında tespit edilmiştir. Etrafında sazların yetiştiği bu sulama

kanallarında bazen tek bazen de koloni halinde yaşadıkları gözlenmiştir.

• Iğdır’da ise Kura ve Aras nehirleri ile küçük dere ve çaylarda da rastlanılmıştır.

Kars’ta Arpaçay ırmağında özellikleri yuvaları ve ayak izleri tespit edilmiştir.



• Habitat alanlarının sucul ve yarı-sucul baskın bitki türleri ile tarım alanları ve

ağaçlık alanlardan oluştuğu saptanmıştır. Bazı habitat alanlarında kültür

bitkilerinin ve kanalların kenarlarında yonca ekili alanların olduğu tespit edilmiştir.

Su maymununun habitat olarak sazlık alanları, gölleri, akarsuların durgun

kısımlarını ve su kanallarını tercih ettiği saptanmıştır. Araştırma alanında su içinde

toprak yükseltiler ile çeşitli bitkilerin kök, gövde ve yapraklarından oluşan yüzer

materyallerin bulunduğu adacıklar tespit edilmiştir. Su maymununun çeşitli sucul

habitatlarda yaşamasına karşın Türkiye’de habitat olarak nehirleri, su yollarını,

bataklıkları ve bitkilere yakın yerlerdeki suları tercih ettiği saptanmıştır. Genellikle

farklı yüksekliklerde (Edirne’de 48 m., Iğdır’da 858 m., Kars’ta 1450 m.) ve farklı

iklimsel özelliklere sahip alanlardaki habitatı tercih ettiği belirlenmiştir.



Edirne İlinde Su maymunu Habitatları





























Iğdır İlinde Su maymunu Habitatları















Kars İlinde Su maymunu Habitatları













YUVA ÖRNEKLERİ

















• Araştırmalarımız sırasında elde edilen bulgulara göre kanal kenarlarında bulunan

yuvaların girişinin bir kısmının su altında olduğu, su seviyesi değiştiğinde yuva

girişinin tamamen veya kısmen su seviyesi altında veya üstünde de kaldığı

kaydedilmiştir. Su maymunları, sazlık alanlarda, göllerde, akarsuların durgun

kısımlarında, kanallarda yaşadıkları ve yuvalarını genellikle kanalların suya bakan

iç kesimlerine yaptıkları belirlenmiştir. Yuvasının giriş deliğinin neredeyse yarısının

su içinde olduğu görülmüştür. Dinlenme yuvalarının ise ortamın vejetasyonunun

üst üste yığılmasıyla oluşturulmuş su seviyesinden yüksekte sazların içinde veya

hemen kenarında bulunduğu saptanmıştır. Yuvalarının genellikle suyun

kenarlarındaki bitkilere ait köklerin altında bulunduğu tespit edilmiştir.



Tartışma ve Sonuç

• Sumaymunu, çeşitli sucul habitatlarda yaşar. Şili’de ki habitatları, su

yolları, nehirler, göller, bataklıklar ve bitkilerle yakın yerlerdeki

sulardır. Sumaymunları, genellikle alçak yüksekliklerde yaşar ancak

And Dağlarının 1,190 m’lik bölgelerinde de görülebilirler (Greer,

1966). Iğdır, Kars ve Edirne’de sumaymunu populasyonlarının da sucul

habitatlarda yaşadığı bu habitatların durgun sular, bataklık, sazlık

alanlar ve sulama kanallarından oluştuğu tespit edilmiştir.



• Sulak alanda belirli aralıklarla su maymunları tek veya gruplar halinde 
tespit edilmiştir.

• Ebeveyn ve yavrudan oluşan bir sumaymunu ailesi



• Araştırmamız sırasında beslenme platformu olarak su içinde bulunan
adacık şeklindeki toprak yükseltiler ile çeşitli bitkilerin kök, gövde ve
yapraklarından oluşan yüzer materyali kullandığı saptanmıştır.



• Su maymunlarının kültür bitkilerini yedikleri ve kanalların kenarlarındaki
yonca ekili alanlarda beslendikleri de tespit edilmiştir. Ayrıca sazlık ve
kamışlık alanda dinlendikleri saptanmıştır.



• Sumaymunu dinlenmek ve aynı zamanda besin aramak amacıyla
habitat alanı içerisindeki yumuşak toprak ve çamur alanlar
üzerine ayak izlerini bırakmaktadır. Bu izler sayesinde hayvanın
büyüklüğü ve yaşı tayin edilebilir.

• Sumaymununun habitat olarak sazlık alanları, gölleri, akarsuların
durgun kısımlarını ve su kanallarını seçtiği belirlenmiştir.

• Sumaymunlarının, sazlık alanlarda, göllerde, akarsuların durgun
kısımlarında, kanallarda yaşadıkları ve yuvalarını genellikle
kanalların suya bakan iç kesimlerine yaptıkları belirlenmiştir.
Yuvanın giriş deliğinin neredeyse yarısının su içinde olduğu
görülmüştür. Yuvaları genellikle suyun kenarlarındaki bitkilere ait
köklerin altında bulunan oyuklardan oluştuğu belirlenmiştir.
Yuvaların bulunduğu alanın ve çevresinin yoğun kamışlı ve kültür
arazilerine yakın olduğu saptanmıştır.



• Iğdır Karasu’da su maymunlarının zaman zaman kıyıya çıkıp
güneşlendikleri tespit edilmiştir.

• Su maymunun Tunca Nehri’nde ağaç dallarında ve köprü ayaklarında
yaptıkları yuvalarda yaşamlarını sürdürdükleri görülmüştür.

• Myocastor coypus’un Iğdır Karasu’da 3-4 dakika su altında kaldığı
tespit edilmiştir. Beslenme ve temizlenmeyi, bitki örtüsüyle kaplı
platformlarda yaptıkları gözlenmiştir.

• Edirne’de su maymunun yuvaları etrafında dolaşarak çimenler veya
pirinç tarlaları arasında yollar yaptıkları da tespit edilmiştir.

• Yuva girişlerinin su seviyesinde veya su seviyesinin üzerinde olduğu
tespit edilmiştir



• Myocastor coypus bulunduğu alanda çok çeşitli bitkiler ve özellikle su
içindeki bitkileri yedikleri saptanmıştır.

• Beslenme platformu olarak yuva yakınındaki suda yüzen nesneleri
veya platformları ya da adacıkları kullandığı gözlenmiştir.

• Myocastor coypus’un habitat olarak sazlık alanları, gölleri, akarsuların
durgun kısımlarını ve su kanallarını seçtiği belirlenmiştir.

• Arazi çalışmaları sırasında Myocastor coypus’un başta su samuru
(Lutra lutra) olmak üzere su sıçanı (Arvicola terrestris) ile aynı habitatı
paylaştığı tespit edilmiştir.
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