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DENİZ KAPLUMBAĞALARI 
• Deniz seviyesi yükselişi ve kıyı erozyonu
nedeniyle yumurtlama habitatlarının azalması ve
yok olması.
• Kum sıcaklığı deniz kaplumbağalarının
cinsiyetinin oluşmasında belirleyici rol oynadığı için
kum sıcaklığı artışları yumurtalardan daha fazla dişi
yavru çıkmasına sebep olarak cinsiyet dağılımını
bozacak ve türün devamını tehdit edecektir.
• Mercan solmaları ve deniz çayırı ölümleri
nedeniyle otlama ve avlanma alanlarının azalması.

 İklim değişikliği Yerküre'nin 
ısınmasına yol açtığı için 
okyanus sıcaklıkları da arttı. 

Okyanuslarda giderek artan 
miktardaki karbondioksit (CO2) 
deniz suyu ile birleşince karbonik 
asit üretir ve suyun asitliğini 
artırır.

İklim değişikliği okyanusların 
ısınmasına, kutuplardaki 
buzulların erimesine ve böylece 
de deniz seviyesinin 
yükselmesine sebep olmaktadır.

Deniz yüzey sıcaklıklarındaki 
yükseliş buharlaşmayı ve 
atmosferdeki nemi artırır ve 
okyanuslardaki fırtınaların daha 
büyük ve şiddetli hale gelmesine yol 
açacak çevresel koşulları oluşturur.

OKYANUS SICAKLIK ARTIŞI 

OKYANUS ASİTLENMESİ 

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELİŞİ 

OKYANUS AKINTILARINDA 
             DEĞİŞİMLER

Yükselen okyanus sıcaklıkları ve  
buzullardan eriyen büyük 
miktarlardaki tatlı su okyanusun 
taşıyıcı akıntılarının yavaşlamasına, 
bu da okyanustaki akıntı rejimlerinin 
ve küresel hava koşullarının 
değişmesine ve denizlerdeki besin 
ağlarının bozulmasına yol açabilir.

ŞİDDETLİ HAVA OLAYLARI KÖPEK BALIKLARI 
• Besin kaynaklarının azlığı köpek balıklarının
coğrafi dağılımlarının ve göç yollarının
değişmesine ve insanlarla etkileşimlerinin
artmasına yol açabilir.
• Köpek balıklarının yaşayabilmesi ve gelişebilmesi
için çok önemli olan çiftleşme, yavrulama ve
avlanma alanlarının (mangrov ormanları, deniz
çayırları, mercan resifleri) bozulması ve yok
olması.

MERCAN RESİFLERİ
• Deniz yüzeyi sıcaklık artışı mercan solmaları
veya ölümleri.
• Okyanus asitlenmesi nedeniyle kalsiyum
karbonattan oluşan mercan iskeletlerinin
zayıflaması ve büyüme hızlarının düşmesi
sonucu mercan kaybı.
• Fırtına ve kasırgaların şiddet ve sıklığında
oluşan artış nedeniyle resiflerin bozulması.

DENİZ ÇAYIRLARI 
• Deniz yüzeyindeki sıcaklık artışı nedeniyle
büyüme hızlarının değişmesi.
• Deniz seviyesinin yükselmesi, deniz suyu sıcaklık
artışı, tuzluluk ve tatlı su rejim değişiklikleri
nedeniyle deniz çayırları dağılımının değişmesi. 
• Su derinliğinin artarak güneş ışığı miktarını, su
hareketliliğini ve gelgit döngüsünü
sınırlandırması ve bunun bitki üretkenliğini
azaltması. 

MANGROV ORMANLARI
• Sıcaklık artışı ve deniz seviyesinin yükselmesi
nedeniyle mangrov ormanları dağılımının
değişmesi.
• Mercan resifleri tarafından korunan mangrov
ormanlarının şiddetli dalgalar ve rüzgar nedeniyle
hasar görmesi ya da yok olması.

BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ 
ETKİLER

İklim değişikliği, dünya okyanuslarındaki su sıcaklıklarını, besin kaynaklarını, su 
kimyasını, rüzgar sistemlerini ve okyanus akıntılarını da değiştirerek deniz 
biyoçeşitliliğini dramatik biçimde etkilemektedir. Bu durumun önemli bir örneği 
dünyanın en büyük ikinci mercan resifi olan Mezoamerikan Bariyer Resifi'dir.

İklim değişikliği, insan kaynaklı (su kirliliği, toprak kayması, aşırı avlanma gibi) ve 
doğal (fırtınalar ve mercan hastalıkları gibi) olayların etkisini şiddetlendirerek 
Karayip kültürünün ve ekonomilerinin can damarını tehdit etmektedir.

Modellemeye dayalı çok sayıda tahmine göre, 2100 
yılına kadar deniz seviyesinin 1 metre daha 
yükseleceği, bunun da milyonlarca insanı göçe 
zorlayacağı ve milyarlara mal olacak altyapı hasarlarına 
yol açacağı ön görülmektedir.  
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Sağlıklı mercan: 
Mercan dokusunda   
zooksantel bulunan 
sağlıklı mercan.

Zooksanteli geri 
kazanamayan 
mercanlar besinsizlik 
nedeniyle ölür. 

MERCAN SOLMASI: 
mercanın ısıl gerilim 
nedeniyle 
dokusundaki 
zooksanteli atması.

DENİZ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE 
YEREL TOPLULUKLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ




