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ÖZET
Su samuru, Lutra lutra L.'nın Türkiye'de geniş bir yayılışa sahip olduğu bilinmektedir. Son 50 yıl
içinde habitat kayıpları nedeniyle azalan populasyonları, güneyde tehdit altında ve kuzeyde yok olma
tehlikesindedir. Su samurları, balık stoklarını da etkileyen akarsu düzenlemeleri, barajlar, akarsu
vejetasyonunun kaldırılması, orman alanlarının açılması, yol inşaatları gibi çeşitli nedenlerden
kaynaklanan habitatlarının yok olmasından dolayı azalmakta veya yok olmaktadır. Su kirliliği de,
evsel ve endüstryel atıkların akarsulara bırakıldığı bölgelerde ve özellikle kuzey-batıda, habitatların
yok olma nedenlerindendir. Son zamanlarda, ülkenin değişik yerlerinde akarsu ve sulak alanlarda pek
çok özel balık havuzları kurulmuştur. Su samurları, geceleri, balık yakalamak için geldikleri
havuzların içinde veya etrafında görülmeğe başlamıştır. Buralardaki samur populasyonları ile ilgili bir
bilgi yoktur ve havuzlara gelen hayvaların öldürülmesinin, önemli ölçüde azalmalara neden olacağı
endişesi mevcuttur. Su samuru Türkiye'de koruma altındadır, ancak özel olarak korunduğu alan ya da
alanlar mevcut değildir.
SUMMARY
The otter was once widespread and common in Turkey. It is now considered endangered in the south
and threatened in the north, the population having been reduced over past 50 years, the main cause of
the decline being habitat destruction, and river management. The otter has been gradually disappearing
or declining due to loss and destruction of habitas through such rivers management practices as the
constriction of dams, destruction of riperian vegetation, and sedimentation from upstream disturbance
such as clear-cuttings, road constructions which have also influced the yield of fish. Water pollutions
also a cause of habitat destruction where sewage and industrial wastes dumped into streams and rivers,
especially in the north-west parts of the country. In recent years, many new private fishing ponds have
come into being along some streas of the country. Otters are especially found or seen around these
ponds. As expected, this can easily be ascribed to the fact that otters come there to catch fish from
these ponds. Although there has been no conclusive study on its population of the otter in these
regions due to the illegal killing by the pond owners. The otter is currently protected in Turkey. There
is no area allocated / separated for otter only, but some of the protected areas include the otter's
habitats.
GİRİŞ
Avrasya su samuru, Lutra lutra L., yeryüzündeki bilinen 13 samur türünden yayılışı en geniş olandır.
İrlanda'dan Japonya'ya ve Arktik'ten Kuzey Afrika ve Sri Lanka'ya uzanan tarihi coğrafyada
bulunmaktadır. Bugün pek çok ülkede bu hayvan çok seyrek veya tamamen yok olmuş durumdadır.
Mustelidae familyasının yarı-sucul bir üyesi olan su samuru, sık tüylü ve su geçirimsiz bir kürk,
perdeli ayaklar, uzun ve dalgalı bir vücut gibi amfibik yaşam tarzının çok çeşitli uyumlarını sergiler.
Tatlı ve acı su ile deniz habitatlarının çok geniş bir dağılımından yararlanır. Göllerde, sulama
kanallarında ve deniz kıyılarında bulunabilir. Çok yüksek dağlarda, besin temelinden yoksun
akarsulardaki sınırlı yayılışı yanında, her büyüklükteki nehir ve ırmaklar su samuruna yaşama yeri
olabilmektedir.

Yiyeceklerinin büyük kısmını balıklar oluşturur ve av ağlamada değişikliklere karşılık verirler.
Yaşadıkları akarsu ve sulak alanlarda kurulan balık havuzlarından avlanmaları çok yaygındır (1, 2, 3,
4). Kurbağa, yılan, yumuşakça, bazen kuş veya bazı küçük memeliler yiyecekleri arasında yer alsa da,
su samurları temel olarak balıkla beslenirler.
Av kovalama büyük oranda su içinde olsa da, samurlar zamanlarının önemli bir kısmını karada
geçirirler. Dinlenmek ve yavrularına bakmak için güvenli su kenarı bitki örtüsüne gereksinim duyarlar.
Akarsu boylarında, yaşlı ağaçların kökleri arasında toprağın aşınması ile oluşmuş oyuklardaki
barınaklarda, kenardaki diğer oyuklarda, kayalar, akınıt birikintileri veya sık çalılar arasında
bulunurlar.
Su samurları dolaştıkları yerleri, bir kimyasal haberleşme şekli olarak kullandıkları dışkıları ile
işaretlerler. Dıkılar, çoğunlukla arkarsuların birleşme yerleri, su kenarındaki sabit olmayan iri kayalar
veya köprülerin altındaki kumlar gibi göze çarpan yerlere bırakırlar. Bazı alanlarda işaretleme
yoğunluğu mevsimlere bağlı olarak değişir (5, 6). Su samuru yılın herhangi zamanında üreyebilme
yeteneğine sahiptir. Normalde, yavruların üçte biri büyüyebilmekte ve ayrılamadan önce bir yıl kadar
anneleri ile birlikte kalabilmektedir.
Lutra lutra çok zor rastlandığı ve geceleyin ya da alaca karanlıkta yalnız dolaştığı için, araştırılması
hiç de kolay olmayan bir hayvandır. Bununla birlikte, son zamanlarda bu türe olan ilgi, özellikle
Avrupa'da önemli derecede artmıştır. Bu ilgi, bir koruma programı için öncelikle gerekli olan mevcut
yayılışının daha iyi anlaşılması ile sonuçlanmıştır. Geçmişte, yayılışla ilgili bilgiler anket sonuçları ile
avcı ve yakalayıcıların gözlemlerine dayanmaktaydı. Bugün, bazı ülkelerde arazi surveyleri
yapılmaktadır. Standart bir survey yöntemi Avrupa'nın büyük kısmında kabul görmüştür. Surveyler,
belirli su yolu uzunluklarında su samuruna ait dışkı ve ayak izlerinin araştırılmasına dayanmakta ve bu
yöntem havza veya bölge bazında yayılışın belirlenmesinde güvenilir bir yol olarak görülmektedir (7).
Su samurunun ülkemizde geniş bir yayılışının olduğu bilinmektdir (8). Tüm akarsu ve göllerdeki
bilinen varlığında, yüzyılın son yarısında hızlı bir azalma olmuştur. Bu azalmanın en önde gelen
nedenleri, yaşam alanlarının tahrip edilmesi, akarsulardaki çeşitli düzenlemeler ve kirlilik
problemleridir (4). Bu gelişmelerin, balık stoklarının azalmasına da neden olması, bu hayvaların
yiyecek bulmada büyük güçlük çekmelerine neden olmuştur. Su samurunun, mevcut populasyonları ve
durumlarının belirlenmesi, ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı kapsamlı çalışmalar
gerektirmektedir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, su samurunun, öncelikle doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki varlığının araştırılması, diğer
bazı alanlardaki inceleme ve gözlemlerin sonuçları, bu konudaki uluslararası yayın ve toplantıların
sonuçları ile ilişkiye getirilerek, genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Su samurunun bu
alanlardaki varlığının somut kanıtları olabilecek bazı veriler sağlanmıştır. Bu hayvanın, halen yaşadığı
bilinen bazı akarsu ve sulak alanların ve değişikliğe uğramış habitatların özellikleri, bu süreci daha
önce yaşamış olan bazı ülkelerdeki gelişmelere ait araştırma sonuçları ile analiz edilmeğe çalışılmıştır.
Böylece, akarsu ve sulak alan habitatlarında meydana gelen değişiklik ve bozulmaların, özellikle bu
türe yüklediği tehlikeler vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu konuda sayıları her geçen gün çoğalan
ayrıntılı araştırmalardan çıkarılan sonuç ve öneriler değerlendirilerek, bu tür için ortaya konan ve
ülkemizdeki durumu için de tamamen geçerli olan koruma stratejileri aktarılmaya çalışılmıştır.
BULGULAR
Su samurunun, Türkiye'de yaygın olarak, geniş bir yayılışa sahip olduğu bilinmektedir. Tüm nehir,
akarsu, göl, sulak alan ve acı sularda yaşadığına ait bilgiler mevcuttur. Ancak, bu türle ilgili standart
bir arazi surveyi yürütülmüş değildir. Havza bazında akarsularda, vejetasyonun kaldırılması, çeşitli
düzenlemeler, barajlar, yol inşaatları büyük değişikliklere veya habitatların yok olmasına neden
olmaktadır. Bunlara bağlı olarak balık stoklarının azalması da, bu hayvaların yiyecek temininde büyük
güçlük çekmeleri ile sonuçlanmaktadır. Diğer yandan, su kirliliği de, lağım suları ve endüstriyel
atıkların akarsulara bırakıldığı yerlerde, habitatların bozulma nedenlerindendir.

Tablo 1. Su samurunun varlığının belirlendiği yerler, kanıt ve kaynakları
Yıl
1970
1978
1980
1990
1992
1993
1993
1994
1993
1994
1995
1996
1997

Yer
Adana, Pozentı
Sakarya Nehri
Çatacık
Değirmendere
Fırtına Deresi
Çoruh Nehri
Çoruh Nehri
Değirmendere
Fırtına Deresi
Göksu
Oltu Çayı
Bayburt
Akyaka

Amaç
Araştırma
Av (İ. Vardar)
Av (İ. Vardar)
Öldürme
Öldürme
Avlanma
Dolgu
Öldürme
Öldürme
Gözlem
Gözlem
Avlanma
Balıkçılık

Kaynak
Huş, 1974
Yetiştiren, 1982
Yetiştiren, 1982
Yerel Basın
Orman İdaresi
Çuhadar, 1997
Fakülte Koleksi.
Kişisel görüşme
Kişisel görüşme
Yıldız
Kişisel görüşme
Başkaya
Kişisel görüşme

Kanıt
Post, fotoğraf
Post, fotoğraf
Post, fotoğraf
Fotoğraf
Postlar
Postlar, fotoğraflar
Post
Post
Post
Post
Post
Postlar, fotoğraflar
Post

Son zamanlarda, ülkemizin değişik yerlerinde akarsu ve sulak alanlarda özel kuruluşlara ait çok sayıda
balık havuzları kurulmuştur. Su samurları, geceleri, balık yakalamak için geldikleri havuzların içinde
veya etrafında görülmeğe başlamıştır. Bu alanlardaki samur populasyonları ile ilgili bir bilgi yoktur ve
havuzlara gelen hayvanların öldürülmesinin, önemli ölçüde azalmalara neden olacağı endişesi
mevcuttur. Yaptığımız araştırmalarda, birkaç örnek de olsa, havuzlara gelen su samurlarının
öldürüldüğü belirlenmiştir. Bu durum, diğer bazı ülkelerde de, su samurlarının karşı karşıya olduğu en
önemli güncel problemlerden biri haline gelmiştir.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, son 20 - 30 yıldan beri, belli büyüklükteki hemen tüm akarsu
havzalarında, yeni yol açma veya genişletme çalışmaları sonucu her yıl çok büyük miktarlarda kazı
materyalinin sularla taşınması, akarsu yataklarında ileri boyutlara varan bozulmalar ve tahriplere
sonuçlanmaktadır. Bu ağı yıkımlar, mevcut balık populasyonlarını ve aynı şekilde su samurlarının
varlığını ve yaşam alanlarını önemli derecede tehdit etmektedir. Balıkların azalması, bu hayvanları,
daha büyük bir tehlikeyle yüz yüze geldikleri bu akarsular üzerindeki balık havuzlarından yiyecek
temin etmeye zorlanmaktadır. Bazı ülkelerde, balık havuzlarının kurulmasından sonra, samur
populasyonlarında bir artışın olduğu bildirilmektedir. Ancak, ülkelerin çoğunda, ülkemizdeki gibi,
havuzlardan balık yakalamaya çalışan su samurları öldürülmektedir. Sonuçta, bu türün yaşadığı
bilinen tüm akarsu ve sulak alanlarımızdaki durumu ve yüz yüze olduğu başlıca tehlikelerin diğer
ülkelerdekinden farklı olmadığı görülmektedir.
TARTIŞMA
Su samurları temel olarak balıkla beslenirler. Akarsu vejetasyonunun yok olması balık stoklarını da
etkiler. Vejetasyonun gölge etkisi sıcaklık ve oksijen düzeylerini korur, ayrıca su altındaki kökler
balıklar için sığınma ve beslenme yerleri sağlar. Akarsu kenarlarındaki Rhododendron, Polygunum,
Rubus ve çok sık Salix çalılıklarını sığınak olarak tercih ettikleri (11) içinde dinlenip üreyecekleri
sığınağa ve farklı bölgeler için değişik habitat özelliklerine gereksinim duydukları ortaya konmuştur.
İngiltere'nın batısında akarsu kenarlarındaki meşe, dışbudak ve akçaağaç (12), İspanya'da incir ve
ceviz (13) türlerinin kökleri arasındaki derin oyukları sıkça kullandıkları gözlenmiştir. Avrupa'da,
nehirlerdeki ağaçlar, arazi ıslahı ve taşkın önleme gibi amaçlarla yaygın bir şekilde ortadan
kaldırılmıştır. Su samuru aktivitesi, iyi bir vejetasyon örtüsüne sahip nehirlerde, ağaçlardan yoksun,
ıslah edilmiş kenarlara sahip nehirlere oranla daha yüksek düzeylerde bulunmuştur (14, 15, 16, 17,
18).
Dinlenme yeri tercihlerinde serbest oldukları görülmektedir, ancak bu türün asgari habitat
gereksinimleri hala anlaşılabilmiş değildir. İzlenen iç su samurunun bireylere özgü olmayan ve
genelikle günlük olarak değiştirilen 47 değişik dinlenme yerini kullandıkları ve grup dinlenme
yerlerinin kendilerini olası besin kaynaklarına bağlayan faaliyet alanlarının merkezinde olduğu
bulunmuştur (19). Doğurma yerleri ile ilgili çok az bilgi vardır. Buraların radyotelemetri olmaksızın

teşhis edilmesi son derece güçtür. Dişiler, doğumdan bir kaç hafta sonra doğum sığınağından yavruları
ile birlikte ayrılabilir. Doğum sığınakları samurun faaliyet alanından uzakta fakat yine de beslenme
alanlarına yakın olmaktadır (20). İngiltere'nin doğusunda yeni doğmuş bir samur, ana nehir akıntısının
dışında bataklık alanda, bir Carex öbeğinin içinde bulunmuştur.
İnsan eliyle, akarsu vejetasyonunun yok edilmesi ve su akışının tamamen değiştirilmesi, samurları
etkilemektedir. Nehir yataklarından kum ve çakıl çıkarılması da yüksek düzeyde askı tortusuna neden
olarak, balık ve crustacea stoklarında ileri derecede azalmalar meydana getirmektedir.
Dağlık araziye sahip ülkelerde hidroelektrik güç tesisleri ve barajlar çok yaygındır. Barajlar, derin ve
suya batmış kenarları, su düzeyinin hızlı değişiminden dolayı dar kenar ve kıyıları ile, sularda
avlanmayı yeğleyen su samurları için çoğunlukla uygun habitatlar oluşturmazlar (13). Portekiz'de
barajların su samurları tarafından kullanıldığının görülmediği bildirilmektedir (21). Nehirlerin,
barajlardan sonraki akıntıları, özellikle Akdeniz Havzası'nda, çoğunlukla şiddetli azalmaları
uğramakta veya yazın kurumaktadır. Baraj inşasından sonra kuruyan Palancia nehrinde samur yok
olmuştur (22). Ancak, su samurları, yazın suyu azaldığında yatağında bir dizi birbirinden ayrılmış
gölcükler meydana gelen ve bu gölcüklerde avlayabilecekleri canlı balıklar bulunan nehirlerde
varlıklarını sürdürebilmektedirler. Bu tür yerlerin çok sık olarak fazla sayıda hayvan dışkısı ile
işaretlenmiş olduğu (21, 23), ancak nehir bir defa kuruduktan sonra bu hayvanların kaybolduğu
gözlenmiştir. Akarsu yataklarından suyun alıkonması, Akdeniz ilkelerinde samurlar için gün geçtikçe
büyüyen bir problem olmaktadır. Bu ülkelerin çoğunda ormansızlaşma ve aşırı otlatmadan
kaynaklanan düzensiz akışlar ve su azalmalarının değişik etkileri de yaşanmaktadır.
İleri derecede organik kirlenme, akarsulardaki balık topluluklarını öldürebilir, samurları besin
kaynağından yoksun bırakabilir. Bu tür kirlenmeler tarımsal faaliyetlerden ve çok büyük su kalitesi
problemlerine neden olan yoğun evcil hayvan yetiştirme ünştelerinden veya endüstri kaynaklı,
çoğunlukla toksik atıklarla karışmış, fazla işlem görmemiş şehirsel atıklardan kaynaklanabilmektedir
(24, 25, 26, 27).
Organık kirlenmenin önemli bir sonucu olan ötrofikasyonun, bu hayvanın avladığı balık ve diğer su
canlılarının üremesini (28) ve kirletici girdilerinin biyokütle içindeki çözünürlüklerini artırdığı için
(29) yararlı veya cok az tercih ettiği balık türlerinin çoğalmasına neden olduğu için (30) sakıncalı
olduğu ileri sürülmektdir. Balık stoklarının azalmasına neden olan asidifikasyonun su samurunun
yayılışı üzerindeki etkisi ile ilgili çok az bilgi vardır (31).
Biyolojik birikimli klorlu pestisitler, Norveç ve İsveç'in güneyinde su samurlarının yıl olma nedeni
olarak görülmektedir (31). İngiltere'de, korunan alanlardaki sınırlı artışlar, su samurunun azalması ile
ilişkilendirilen organıkklor pestisit dieldrinin ve yasadışı samur avcılığının yasaklanmasına (32),
doğuda devam eden azalmalar ise, PCBs (polychlorinated bipheniles) gibi maddelerin bulaştırılmasına
bağlanmaktadır. Bu türün Almanya'daki yayılışının, büyük oranda eski Doğu Almanya'daki olması,
genelde etkisiz ve eksik doğu teknolojisinden dolayı, sulak alanların fazla zarar görmemesine
bağlanmaktadır (1). Su samuru populasyonları yok olan İsviçre'de balıklardaki PCBs düzeylerinin
araştırılmasından sonra, yeni salıverme programları durdurulmuştur (33). Hollanda'da Ren nehirinden
gelen sularla sulak alanların çoğunun bulaştırılması (34) ve Belçika'da büyük nehirlerin çok ileri
derecede kirlenmesi (35) su samurunun gerçekten tamamen yok olmasında neden olmuştur.
İnsan tacizlerinin etkileri, habitatın sunduğu güvenlik düzeyi ile ters ilişkili olarak değişmektedir. Su
samurları trenler, eletrikli çitler, nehirlerdeki taşıma araçları, köpekler ve diğer hayvanlar tarafından
öldürülmektedirler (36). Bununla birlikte, insanın doğrudan karıştığı ölüm olaylarının iki büyük
nedeni, araba çarpmaları ve su samurlarının içinde boğuldukları balık, crustacea ve misk sıçanı
kapanlarıdır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Su samuru, yayılış alanlarının çoğunda gerçekten sayıca azalmakta ve populasyonları
parçalanmaktadır. Bu türün, nesli tükenme tehlikesinde olanlar kategorisinde (37), duyarlı türler

arasında, bazı populasyonları kritik ve populasyonlarının son 30 - 40 yıldan buyana azaldığı
ülkelerdeki durumu, tehlike altında olarak değerlendirilmektedir. (28).
Geliştirilebilecek bir koruma stratejisinden önce, sorgulanan türün yayılışı ve populasyon büyüklüğü
veya oransal birey sayılarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Su samurunun yayılışı makul ölçülerde
gayet iyi bilinmekte, ancak bilgiler değişken nitelikte olmaktadır. İngiltere'de geliştirilen (38) ve IUCN
Otter Specialist Group tarafından benimsenen bir arazi survey yönetemi şu anda bazı ülkelerde
kullanılmakta ve çok kıymetli karşılaştırmalı veriler sağlanmaktadır. Bu tür ulusal surveyler yayılış
alanındaki değişiklikleri değerlendirmek için aralıklarla tekrarlanmalıdır. Survey sırasında, dışkılama
yerlerindeki dışkıların sayılmasıyla, bir havzadaki yayılış ve dışkı yoğunluğu birlikte
değerlendirilerek, populasyonların durumları ile ilgili kapsamlı bir fikir edinilebilmektedir (39). Bu
türün durumu genel olarak bilinmektedir. Ancak, etkili bir koruma stratejisi için gerekli, ekolojisi ve
gereksinimleri ile ilgili bilgiler çok azdır.
Bu hayvanın besin çeşitliliği geniş olarak çalışılmış, fakat besin kaynakları ile bağıntılı olarak, günlük
besinleri veya bir populasyonu ayakta tutabilecek asgari av ölçüsü bilinmemektedir. Yayılışı ile
kullandığı habitatlar arasındaki ilişki, kuzeybatı Avrupa'da çalışılmıştır. Ancak, sub-arktikten yarı-çöl
alanları arasında bir menzile sahip olan bir türün gereksinimleri esnek olabilmektedir. Turarlı bir
samur populasyonunu ayakta tutabilecek asgari habitat gereksinimlerinin neler olduğu
bilinmemektedir. Üreme yerleri, üreme sezonları, doğum ve ölümleri ile ilgili bilgiler dağınıktır.
Kirliliğin rolü bir kaç ülkede çalışılmış, kontaminantların besin zinciri içindeki aktarımının
mekanizmaları araştırılmayı beklemektedir. Koruma stratejilerinin temel olacağı, dikkatlice
yönlendirilmiş bir çok araştırmaya ve daha verimli uluslararası işbirliğine ihtiyaç vardır.
Bu kadar geniş bir yayılışa sahip omurgalı bir hayvana ait herhangi bir koruma stratejisinin bel
kemiğini eğitim oluşturmaktadır. İnsanlar, bir türün niçin korunması gerektiğini anlamalıdırlar. Su
samurları çok iyi saklanan hayvanlar olduğundan, insanların çok büyük çoğunluğu, bu hayvanların
kendi yerel çevreleri içinde yaşadığının farkında olamazlar. Buna rağmen, çoğu insanlar, en azından
kuzey Avrupa'dakiler bu hayvana sempati beslemektedirler. Su samurları oynamayı seven hayvanlar
olarak kıymet kazanan, gizemli yaratıklardır. Temelde soğuk kanlı hayvanları avladıklarından,
bilgilendirilmiş insanlar tarafından, diğer memeli ve kuş yırtıcıları gibi, acımasız bir yırtıcı olarak
görülmemektedirler.
Batı Palearktık'te su samurunun korunması, büyük oranda bu türün hala yaygın olduğu ve varlığını
sürdürebildiği bölgelerde en azından mevcut durumun korunmasına bağlıdır. Bu alanlarda kalan sulak
alan habitatları, ödün vermeden korunmalı ve samurların üzerindeki etkileri tahmin etmek için, etki
değerlendirmelerinin, özellikle büyük habitat düzenlemelerinde, zorunlu önceliği olmalıdır.
Mevcut su samuru habitatlarının korunmasına ve restorasyon gayretlerine ek olarak, yerel olarak, balık
havuzlarının düzenlenmesi ile samurların besin kaynağını artırma olanağı da mevcuttur. Kemenes (3),
Macaristan'daki koruma organizasyonlarına, su samuru barınağı olarak, balık havuzları
düzenleyebileceklerini önermektedir. Bu tür havuzlar sadece yemleme istasyonları değil, aynı
zamanda balıkların piyasaya sürüldüğü ticari havuzlar olarak da düzenlenebilir (28). Bu konuda
ülkemizde bir adım daha ileri gidilerek, balık havuzları için gerekli ruhsat koşullarına böyle bir madde
eklenmesi yoluna gidibilir veya sivil toplum örgütlerinin desteği ile, bu tür bir uygulamanın çok cazip
yansımaları, havuz sahiplerine benimsetilebilir.
Tipik olarak, bir bölgede su samuru populasyonunun azalması, samurların önce akarsuyun aşağı ve
orta kısımlarından kaybolması, şehirleşme ve yoğun tarımsal faaliyetlerle ilişkili kirlenme sonucu olan
habitat tahriplerinden dolayıdır. Geri kalan hayvanlar, besin kaynaklarının çoğunlukla doğal olarak
sınırlı olduğu ve oluşturulan balık havuzlarının hayatta kalma şanslarını artırabildiği, akarsuyun yukarı
kısımlarında sığınacak yer bulurlar. Bununla birlikte, bu tür gayretler akarsuyun aşağı habitatlarının
ıslahı ile el ele yürütülmelidir. Populasyonları üreme ve yayılmaya teşvik edici küçük bir nokta,
büyümelerini, uygun olayan habitatlara doğru yöneltebilmeleridir.

Su samurunun durumunun değerlendirildiği alanların hemen tamamında su kalitesinin sürdürülmesi
için kanun ve kararnameler olmasına rağmen, bunlar çoğunlukla itibar görmemektedir. Bazı
kararnameler, balıkçılığın korunması için, balıklardaki değil, sudaki ölçümü zorunlu toksik
kimyasalların konsantrasyonları ile ilgilidir. Bu yüzden, yasal düzenlemeler, besin zincirlerinin, PCBs
gibi biyolojik birikim kapasitelerine sahip bileşiklerden korunmasında etkisizdirler (28). Balık eti
analizleri bir kaç ülkede ve sadece küçük miktarlarda yapılmaktadır. Ülkemizde de bu türün besin
kaynakları içinde ilk sıralarda yer alan (9) Yılan Balığı'nın (Anguilla anguilla), bu ölçümler için uygun
bir tür olduğu (28) ileri sürülmektedir. Su samurunun bünyesinde ve besin zincirinde, bir dizi
kontaminantlar bulunabilir. Kontaminantların çok büyük kısmında bulunan PCBs, yaygın olarak en
büyük tehdit etmeni olarak görülmektedir. Ayrıca, karışımların olası sinergistik etkilerinin de dikkate
alınması gerekmektedir.
Su samurları uygun, bulaştırılmamış bir besin kaynağı ve içinde dinlenip üreyeceği yeterli su kenarı
bitki örtüsüne gereksinim duyarlar. Batı Palearktiğin büyük bir bölümünde bu temel ihtiyaçlar artık
karşılanamamaktadır. Su samuru sulak alanların sağlığı için indikatör türdür, fakat, yabanıl sulak
alanların korunması için, hükümetler düzeyindeki gayretler çok küçük olmaktadır. Su samurunun,
insanın muhtaç olduğu su kaynaklarının ve su ortamından sağladığı besinlerin sağlıklı olması için de
ana indikatör olduğu vurgulanmaktadır. ABD'nin Büyük Göller Bölgesi'nde, düşük miktarlarda, ancak
düzenli olarak göl balıklarından yiyen kadınların doğurdukları çocukların, anneden çocuğa PCBs
aktarımı ile ilişki olarak, öğrenme ve davranış bozuklukları gösterdikleri bilinmektedir (40, 41). Su
samurlarının bu alanın çoğundan bir süre önce yok olması, bu acıdan önemli olabilmektedir.
Batı Avrupa'nın çoğunda, yapılacak su kalitesi ve habitat restorasyonu çalışmalarının uzun ve pahalı
bir işlem olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, durum pek iyimser değildir. Lutra lutra'nın, hala
yaşayabilecek populasyonlara sahip, böylece eski yayılış alanlarına doğru yeniden genişlemesi için
çekirdek oluşturan ülke ve bölgelerdeki habitatları ödün vermeden korunmalıdır. Türkiye, bu açıdan
potansiyel bir ülke ve geri dönüş senaryoları için uygun bir araştırma ortamı konumundadır. Bu
durumun uluslararası arenada iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu hayvanın, önceki yayılış
alanlar, büyüme eğilimi gösteren populasyonlarını destekleyebilecek koşullarda, restore
edilebilmelidir. Su samuru ve insanın, sağlıklı sulak alanlara muhtaç oldukları, her iki türün
özelliklerinin yakın olarak aynı hizada olduğu anlatılmaya çalışılmalıdır.
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