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	Aşağı Açılır Kutu1: [Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi]
	yeri: Ahmet ŞENER AMFİSİ
	Text1: HAVVA GÜNDOĞDU
	Text12: Trabzon, Maçka, Altındere Vadisi Milli Parkı'nda Su Samuru (Lutra lutra)'nun Yayılışı ve Populasyon Durumu
	Text20: Su samuru (Lutra lutra)'nun Maçka ve Altındere Vadisi'ndeki yayılışı ve popülasyon durumu'nun tespit edildiği bu çalışma Ekim 2017-Mart 2019 tarihleri arasında her ay periyodik olarak yapılan arazi çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Akarsu ekosistemi boyunca hat boyu yürünerek doğrudan ve dolaylı gözlemler gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlerde Su samuru'na ait dışkı ve iz örnekleri tespit edilen yerler belirlenmiştir. Ayrıca, alan içerisinde bulunan Alabalık Çiftliği sahipleri ve yöre insanı ile röportajlar yapılmış, türün alan kullanımı ile ilgili ön bilgiler alınmıştır. Bu bilgiler ışığında belirlenen mevkilere 11 adet fotokapan kurulmuştur. Fotokapanlar periyodik olarak her ay ziyaret edilmiş, gerekli görülen yerlerde fotokapan noktaları değiştirilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda Su samuru'nun yayılış gösterdiği 300m ile 1500m yükseltiler arasında bulunan, yaklaşık 30 km uzunluğunda ve 3 km genişliğinde toplam büyüklüğü 11500 hektar olan bir yayılış alanı belirlenmiştir. Bu alan içerisinde 10 farklı mevkide 29 su samuru kaydı tespit edilmiştir. Bu kayıtlardaki sayım tekerrürleri giderildiğinde sahada 17 Su samuru bireyinin varlığı belirlenmiştir. Bir başka deyişle araştırma alanında Su samuru popülasyon yoğunluğu 6,7 birey/100 ha olarak hesaplanmıştır. 
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