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Antalyabukten – ett paradis eller döden för marina däggdjur? 
Johanna Bergman 

 
Medelhavet har ett rikt växt- och djurliv men många av arterna är utrotningshotade på grund 
av mänskliga faktorer såsom fiske och habitatförstörning. Flasknosdelfin (Tursiops truncatus), 
oäkta karettsköldpadda (Caretta caretta) och havsmunk (munksäl Monachus monachus) är 
några viktiga arter för Medelhavet men som numera är hotade bland annat på grund av det 
kommersiella fisket. Fisket har expanderat och har börjat utnyttja områden där marina 
däggdjur och sköldpaddor letar föda. Detta innebär att djuren riskerar att trassla in sig i näten 
eller linorna så pass allvarligt att de drunknar. Dessa oönskade bifångster är det allvarligaste 
problemet för marina däggdjur i Medelhavet. Det är ett globalt problem med enorma 
kunskapsluckor och framförallt i östra Medelhavet saknas det uppgifter om hur många marina 
däggdjur som årligen fångas som bifångst i fisket. Hittills har inga studier om bifångst gjorts i 
Antalyabukten, som ligger längs Turkiets kust i nordöstra Medelhavet. Kan bifångst vara ett 
så pass allvarligt problem att det finns risk för att delfiner, valar, sälar och sköldpaddor 
försvinner från bukten? Denna studie är den första som belyser detta problem och försöker 
klargöra hur bifångst av marina däggdjur kan minskas i Antalyabukten. Jag intervjuade lokala 
fiskare i Antalya och Finike samt observerade fiskebåtar och marina däggdjur i området för 
att hitta svaren. 
 
Bifångst av marina däggdjur visade sig vara ett problem i alla typer av fiskeredskap som 
används i Antalyabukten. Det är fortfarande oklart hur ofta dessa händelser sker då det saknas 
data från oberoende observatörer ombord på båtarna. Den mest förekommande bifångsten var 
havssköldpaddor, så många som 95% av deltagarna i denna studie sa att de åtminstone en 
gång har påträffat en havssköldpadda i sin fångst. Det är en oroväckande hög siffra som bör 
tas på allvar då havssköldpaddor är extremt utrotningshotade och kusterna i Antalyabukten 
har betydelsefulla habitat som är livsviktiga för arternas överlevnad. Jag kunde också 
konstatera att det råder en konflikt mellan marina däggdjur, främst delfiner, och fiskare i 
Antalyabukten. Detta kan bero på att däggdjuren letar mat och fiskare fiskar på samma ställe. 
Många av deltagarna klagade också över skador på sina fiskeredskap som var orsakade av just 
delfiner och detta kan resultera i stora ekonomiska förluster för fiskarna. 
 
Det saknas fortfarande ett ordentligt rapporteringssystem om bifångst i Turkiet och landet har 
ännu inte etablerat ett skyddat havsområde för bevarande av naturtillgångar i form av en 
ekonomisk zon längs kusten. För att minska problemet behöver man veta var bifångsten är 
som störst samt sätta in rätt åtgärder, såsom habitatskydd, fiskeförbud eller modifiering av 
fiskeutrustning. Det är dessutom viktigt att sprida kunskap om vikten av att bevara marina 
däggdjur i Medelhavet och hur fiskare själva kan agera för att minska risken att oavsiktligt få 
större djur i sina redskap. Turkiet har redan skrivit under några av de internationella 
konventioner som arbetar för att bevara det marina livet i Medelhavet och däribland minska 
bifångsten, men på längre sikt behöver Turkiet göra mer och utveckla samarbetet med sina 
grannländer. Tillsammans skulle länderna kunna etablera flera skyddade marina områden i 
anslutning till varandra längs Medelhavets kuster där fisket är begränsat eller förbjudet. På så 
vis skulle man kunna minska problemet med bifångst och migrerande arter som marina 
däggdjur skulle gynnas. Fler studier behövs i Antalyabukten för att klarlägga viktiga områden 
för marina däggdjur och sköldpaddor som överlappar med fiskeområden. Bevarandeåtgärder 
är helt klart nödvändiga för att djuren ska kunna överleva i bukten och kunna fortsätta vara en 
del av det naturliga djurlivet i östra Medelhavet. 


