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Poyraz’la yaflama günlük tutarken,
bakanla görenin hat›ras›n›
kaydetmek üzere bu kez Dünya
Miras›’na b›rak›lan Malezya
S›padan Adas›nday›z. Nerede ve
nas›l gidilir ile bafllamak istersek
yaz›m›za,  S›padan Adas›;
Dünyan›n üçüncü büyük adas›
olan  Borneo’ya ba¤l› Malezya’n›n
iki eyaletinden biri olan Sabah
eyaletine ba¤l› su üstündeki alan›
12 dönüm olan minik bir ada.
Yerel diliyle Pulau S›padan, yani s›n›r
adas› olarak adland›r›lm›flt›r. S›padan’a
ulaflmak için, ‹stanbul- Kuala Lumpur 
11 saat, Kuala Lumpur’dan Borneo
Adas›ndaki  Kota Kinabalu’ya 4 saat,
Kota Kinabalu’dan  Tawau’ya 1 saat,
devam›nda karayoluyla  tekne
yolculu¤una bafllanacak olan
Semporna’ya  2 saat ve 1 saatlik sürat
motorlar›yla   yolculuktan sonra
konaklayaca¤›m›z Mabul Adas›’na
ulafl›yoruz. % 75’i Endonezya, % 25’i ise
Malezya topra¤› olan Borneo Adas›n›n
kuzey-do¤u  eksenindeki Celebes
Denizin’de  yeralan S›padan bir dönem
mülkiyeti nedeniyle Endonezya ve
Malezya aras›nda anlaflmazl›k konusu
olmufl, itilaf Birleflmifl Milletler taraf›ndan
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Ada’n›n yerleflimden ar›nd›r›lmas› ile
çözülmüfl, devam›nda Uluslararas›
Mahkemeler Ada’n›n Malezya topra¤›
oldu¤una karar vermifllerdir. Malezya
Hükümeti ise bir türlü paylafl›lamayan
ada’y› 30 Aral›k 2004’teald›¤› bir kararla
Dünya Miras›’na b›rakm›flt›r. Bu tarihten
sonra Ada sadece dal›fl turizmine aç›k ve
günlük dal›c› say›s› 100 kifliyle
s›n›rland›r›lm›flt›r.Bu nedenle dal›fla
bafllamak için Ada’n›n denetiminden
sorumlu görevli askerlerden günlük kota
kapsam›nda onay almak gerekiyor.
Suüstü flora ve sualt› fauna-flora
zenginligle ‹nsanl›¤a sunulmufl bir
arma¤an gibi duran ada’n›n  Borne’ya
bakan yönünde 1200, Okyanus’a bakan
yönünde ise 650 metre derinli¤i
bulunuyor. Ada’n›n suüstünte kalan
k›sm›n› yürüyerek 30 dakikada
dolaflabilmeniz mümkün. Karasal alan
tamamen ya¤mur orman›ndan olufluyor.
Say›s›z kufl türleri (1933 y›l›nda kufl
koruma alan› olarak ilan edilmifl) ve
Komodor Ejderi olarak’da adland›r›lan 
2 metrelik kertenkeleler dahil olmak üzere
birçok canl›y› görebilmeniz mümkün.
Ada’da dal›fllar yapan Jaques Cousteau
buray› “do¤an›n bir sanat eseri” olarak
yorumlam›flt›r. Ada, yüzy›llard›r yumurta
b›rakmak için uzak mesafeler kadederek
do¤duklar› yere gelen deniz
kaplumba¤alar›yla da ünlüdür. Gece
karaya ç›k›p yüzlerce yumurtas›n› kuma
gömen kaplumba¤a populasyonun abart›l›
çoklu¤unu dal›fllar›n›zda hemen fark
edebiliyorsunuz.

Böylesine göz kamaflt›r›c› bir sualt›
zenginligini baflka bir yerde görebilmek
mümkün de¤idir. Bu Mercan Adas›’n›n
oluflumda birçok faktör rol oynam›flt›r.
S›cak sularla y›kanan büyük ve s›¤ k›ta
sahanl›¤›n›n birleflimi evrimin
gerçekleflti¤i verimli sahan›n ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.Evrim karmafl›k bir
süreçtir ve en kolay anlat›m›yla
organizma nüfusundaki (bal›k, insan .v.b)
genetik ve çevresel güçlerin karfl›l›kl›
etkileflimini içermektedir. Zamanla
organizmalar flekillendi ve kendi
ortam›nda verimli flekilde yaflamaya
adapte oldular. Adapte olamayan türlerin
ise nesli h›zla tükendi. Evrim sürecinde
izole olabilen ve ayr›labilen türler farkl›
türler yaratt›lar. fiüphesiz ‹zole ve
ayr›flma özellikle Güneydo¤u Asya
Denizlerindeki  tür çeflitliligine önemli
katk›larda bulunmufltur. Yirmi Befl bin y›l
içerisindeki peryodik gel gitler yaflam
alan›nda yeni bariyerler oluflturarak
populasyon farkl›l›klar›na sahne
yaratm›flt›r. Volkanik yap›lanma ve
magma türevleriyle birlikte getirdigi besin
ile Ya¤mur Ormanlar›n›n akarsularla
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alüvyon tafl›malar› mercan kayal›klar›n›n
ve fauna’n›n geliflimine pozitif etki
yaratm›flt›r. K›y› ve deniz habitatlar›n›n
biyolojik çeflitliligi hayvan ve bitki
topluluklar›n›n evrimsel sürecini de
h›zland›rm›flt›r. Mercan kayal›klar›  tek
bafl›na çok önemli bir habitat teflkil
etselerde, mangrov, deniz çay›rlar›,
yosunlar, çamur, kum ve tafl y›¤›nlar›
yak›nlar› da mercanlarla karfl›l›kl›
etkiflelim halinde olan önemli habitatlar›
oluflturmaktad›rlar. Do¤an›n en zengin
yaflam alan› olan mercan kayal›klar›
mikro yaflam oluflumlar›n›n
elveriflliliginde direkt yans›ma rolunu
üstlenmifllerdir. Kayal›klar›n yüzeyindeki
bitki ve hayvan topluluklar›n›n yan› s›ra
görselde olamayan binlerce organizman›n
varl›¤› flüphe götürmez. Bu yaflam içinde
birbirleriyle ilgili, birinin ya da hepsinin
fayda gördügü simbiyoz (ortak paylafl›m)
iliflkiler de fazlas› ile yayg›nd›r. Yaflamsal
devinimde süngerlerin, yumuflak ve sert

mercanlar›n, derisidikenlilerin,
kurustaselerin makroskopik ve
mikroskopik topluluklar›n kum yüzeyi  ve
alt›nda, tafl ve mercan k›r›klar› aras›nda
yerleflim alanlar› vard›r. Dokusuna
bakt›¤›m›zda mercanlar;  ekvatoral
denizlerde, günefl ›fl›¤›na yüksek düzeyde
maruz kal›nan genel s›cakl›¤›n 30 ‘C’den
fazla ve k›fl›n deniz suyu s›cakl›¤›n›n
asgari 20 ‘C oldu¤u enlemlerde
geliflmektedirler. Günümüzdeki mercan
kayal›klar› son buzul döneminden kalan
buzullar›n erimesi ile meydana gelen
deniz seviyesindeki yükselifllere karfl› befl
bin y›l içerisinde geliflmifllerdir. Bir
mercan›n yukar›ya do¤ru 1 metre
büyümesinin 300 y›l oldu¤u tahmin
edilmektedir. Yukar› do¤ru büyümelerine
ek olarak mercanlar ayn› derecede yana
do¤ru da büyüyebilirler. Mercanlar çok
karmafl›k bir yaflam sürecinin ana
ekseninde yer almaktad›rlar.Birçok
organizma mercanlara sald›r›r. Mercanlar
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öldükten sonra dahi onlar aktivitelerine
devam ederler. Siklon f›rt›nalar ve
depremler de mercan iskeletlerinin
parçalanmas›na neden olabilirler. Bu
parçac›klar platformun katmanlar› için
bloklar kuran esas kireçtafl›n› oluflturmak
için diger ölü hayvanlar›n kireçli
dikenleri, kabuklar› ya da k›ym›klar› ile
kombine olurlar. Yeflil Halimeda algi
yüksek derecede kalsiyum karbonat içerir
ve ölüsünün kal›nt›lar› da dipteki tortuya
önemli flekilde katk› sa¤lar. Bu
materyaller, en sonunda, deniz suyundan
çöken k›rm›z› karolina algi ve magnezyum
kalsit parçac›klar› ile kaplanarak kat›
kireçtafl› yap›s›na dönüflür.
Mercanlardaki yaflam böyle bir diya¤ram
içinde devam etmektedir. 

Haritada belirtilen üç tip kayal›¤›n
tümü Güneydo¤u Asya’da mevcuttut.
Fringing rref en yayg›n olan›d›r. 

S›padan’da dal›fllar›m›z› Borneo
Diving Cetre ve Ay›fl›¤› Turizm’in
mükemmel organizasyonu ile genellikle
teknelerden yap›yoruz. Genifl aç› a¤›rl›kl›
görüntülemelerde yayg›n olarak 12-24
mm. objektifimi kullan›yorum. Resif
köpekbal›klar›, akyalar, barakudalar,
deniz kaplumba¤alar› ve kambur kafal›
papa¤an bal›klar› kadraj›n›za s›kça giren
canl›lardan baz›lar›. Makro
görüntülemerde ise tercih noktalar›m›z
Kapalai ve Mabul adas›n›n çevresini
oluflturuyor.  Ada’ya en yak›n
konaklamalar  yine bir ada olan Mabul ya
da Kapalai’de yap›labiliniyor. S›padan
adas›na tekne ile ulafl›m 15-20 dakika,
Kapalai’ye ise 5-6 dakika. Kapalai,
denize çak›lm›fl direkler üzerine
kondurulmufl bungalovlar›yla okyanusun
üstünte konaklam›z› sa¤l›yor.

1836 y›l›nda Charles Daewin’nin
Cocos adalar›n› ziyareti ile bafllayan ve
halen de  devam eden  Mercan
Adalar›ndaki yaflam için bizde k›smen bir
tan›ma ve tan›tma görevini üstlenmifl
olmaktan dolay› mutluyuz. 

Mercan adas›  S›padan unvan›na
yarafl›r bir anlat›mla tam bir Dünya
Miras›.  Yüzy›llar önce kaybettiklerimizi
ya da hiç göremediklerimizi burada
görebilmek ve yaflayabilmek mümkün.

Evet, tropik iklimde olup, sualt›
yaflam›na ve do¤as›na en az dokunulmufl
mistik bir yer ar›yorsan›z S›padan’a
mutlaka u¤ramal›s›n›z. 

Hayat ne kadar süre nefes
alabildi¤inizle de¤il, nefefsiz kald›¤›n›z
anlarla ölçümlenir ve hat›rlan›r daima.

Selam Olsun…

Kaynaklar
http://www.starfish.ch/reef/reef.html
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Orange = atolls / Red = fringing reefs / Green = barrier reefs


