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Kaynak: http://www.telegraph.co.uk/travel/travelnews/10210699/Warning-as-jellyfish-hit-
British-coast.html 

İNGİLTERE 
 
Britanya kıyılarında Denizanası Tehlikesi- Temmuz2013 
Denizlerin  ısınmaya devam etmesi ile daha fazla aşırı üreme olacağı tahmin edilmekte. 
Kuzeybatı kıyılarında  Devon ve Cornwall  sahilleri bu durumdan ene fazla etkilenen alanlar. 

Lion’s mane 



Kaynak: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2183572/Malaga-Swarms-jellyfish-
invade-Spains-beaches-1000-holidaymakers-treated-aiders.html 

İSPANYA 
 
Çoğalan deniz analarının işgali İspanya sahillerinde binden fazla tatilciyi etkilemiş ve 
ilkyardım desteği almaları gerekmiştir. 



FRANSA 
 
‘Yüzen tehlike’ denizanası istilası- Temmuz-2008 
Nice  ve Cannes arasında 10 millik bir alanda kurtarma ekipleri bir gün içinde 500’den fazla 
deniz anası sokması vakasına müdahale ettiler. 

Kaynak: http://news.sky.com/story/620896/invasion-of-the-floating-stingers 



İTALYA 
İtalya’da Katil denizanası saldırısı- Ağustos-2010  

Sardinya’da bir kadının ölümcül bir denizanası tarafından sokularak ölmesi üzerine 
tatilciler cankurtaranlar tarafından uyarıldılar. 
Maria Furcas (69) küçük İtalyan adası sularında yüzerken ‘Portekiz Savaşçısı’ türü istilacı 
denizanasının sokması nedeniyle bacağında ani bir acı ve alerjik  reaksiyon nedeni ile 
hayatını kaybetmiştir. 

Kaynak: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1306339/Woman-dies-stung-
Portuguese-man-war-jellyfish-Sardinia.html 



MALTA 
Denizanası ilk kez görüldü– Ocak 2013 
Malta ve Gozo’nun kuzey kıyılarında geçen birkaç gün içerisinde Deniz anası gözlem ekipleri  
tarafından leylak rengi, yakıcı deniz analarının aşırı artışı rapor edildi. Aşırı artış sonucu 
bölgede binlerce erişkin leylak rengi yakıcı deniz anası (Pelagia noctiluca) bireyi olduğu 
tespit edildi.  

Kaynak: http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130115/local/jellyfish-make-their-
first-appearance.453252 



YUNANİSTAN 
 

Yunanistan Corinth Körfezi’nde Akdeniz denizanasının (Cotylorhiza tuberculata), düzenli 
olarak aşırı artışı gözlenmektedir. Bu fotoğrafta 2012 yazındaki aşırı artışı görüntülemiştir. 

Kaynak: http://vimeo.com/65892295 



KIBRIS 
 

Edinburgh’lu kadın denizanası saldırısından sonra hayatını kaybetti– Ağustos - 2012 
Kıbrıs Ayia Napa,  sularında yüzen Kerry Sowersby’s vücudunda deniz anası sokması 
sonrasında ölümcül bir reaksiyon sonucu aşırı derecede adrenalin tespit edildi.  

Kaynak: http://www.edinburghnews.scotsman.com/news/edinburgh-woman-died-after-
jellyfish-attack-1-2460799 



İSRAİL 
 

Denizanası istilası 3 ayrı Nükleer santralın gücünün kesilmesine 
neden oldu  - Temmuz 2011 

İsrail kıyılarında bu hafta nükleer güç santrali, deniz suyu soğutma sistemlerinin denizanası 
istilası ile tıkanması sonucu faaliyetine ara verdi. Benzer bir durum geçen hafta İskoçya 
kıyılarında Torness güç santralinin iki ünitesinin de geçici olarak devre dışı kalmasına neden 
olmuştu. Bir hafta önce de Japonya Shimane reaktörü benzer bir durumla karşılaşmıştı. 

Kaynak: http://www.nbcnews.com/id/43673597/ns/technology_and_science-
science/t/jellyfish-invasions-force-shutdowns-separate-nuclear-plants/#.U1dclVfQ575 



TÜRKİYE 
 

Kıyılarımızda kaydedilen denizanası haberleri. 

http://www.milliyet.com.tr/istanbul-bogazi-nda-deniz-anasi/gundem/detay/1814792/default.htm?ShowPageSkin=1 
http://www.iha.com.tr/canakkale-bogazini-denizanalari-isgal-etti-cevre-331654 
http://www.bodrumbaskisi.com/haber/index.php/denizanasi-istilasi 



Ulusal Denizanası ve Benzerimsi Organizmalar İzleme Programı 
 
Bu program ile Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılacak denizanası 
gözlemlerinin haftalık raporlarının bir araya getirilmesi ve Türkiye denizlerinde görülen 
denizanası patlamalarına ilişkin bir veritabanı oluşturulması planlanmaktadır. 


