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Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi ve DoQol Hoyotı Koruma Der
neği'nin işbirliQi ile yapılan önemli Kuı Alanları Projesi' ne deQerli bil
gileriyle katkıda bulunan Prof.Yusuf Dönmez, Prof.Do§an Kantar
Ci, Doç.Umit Sergün ve Dr.Kerim Alpınar'a, Türkçe kuş isimleri lis
tesini kullanmamıza izin veren biyolog Can Bilgin ve Re,it Akçoka
ya'ya, Türkçe bitki isimleri konusundaki yardımları için filolog Tansu
Açık'a, kış su kuşları sayım sonuçlarını gönderen L.J.DijkHn'e, ge
ne kuı gözlem sonuçları için V.van den Berk'e, çalışmanın yazım ve
düzeltme aıamalarındaki yardımları için Dr. Nilgün Dalda'ya, uzun
yıllardır doQayl koruma konusunda gösterdikleri ilgi ve destek için Or
man Genel Müdürlü§ü Milli Parklar Dairesi'nden Mevlüt Do§an,
Sabit Tarhan, Ergin Karakurum, Fatma Erkan ve diQer çalışanla

ra, oyrıca çol'şmQmızl destekleyen tüm resmi kuruıu,lara, üniver
sitelerimize, ziyaret etliQimiz alanlardaki kaymakamlarımıza,an
ketimize cevap veren avcı kuıüpl.r;n.ve yardımcı olan h.rk.s. te
şekkür ederiz.

Asaf Ertan - Aygün Kılıç - Max !<osporek
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Önemli Kuş Alanları Projesi, Uluslararası Kuıları Koruma Konseyi'nin
(International Council for Bird Pre.ervation) 19B7-88 yıllarında
Avrupa çapında çeıitli bilimadamı ve gönüllülerin katılımıyla gerçek.
leştirdiği bir araıtırmadır.Asaf Ertan, Aygün Kılıç, Max Kosparek'in
araıtırma sonuçlarını içeren Türkiye bölümünün de yer aldığı ingiliz
ce kitap, 1989 yılında Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi tarafın

dan yayımlanmıştır.Türkiye'de Doğal Hayatı Koruma Derneği tara
fından yayımlanan elinizdeki kitap ise aynı araştırmanın sonuçlarını

daha geniı kapsamlı olarak içermektedir.
Merkezi Ingiltere'de bulunan Ulu.larara.ı Ku,larl Koruma Kon.eyi
(ICBP) kuşların ve onların yaşama alanlarının karunmasını amaçla
yan bir kuruluştur. 1922'den bu yana dünyada doğayı karuma hare
ketlerine öncülük etmiştir. Bugün 100 değişik ülkede milyonlarca in
sanı temsil eden 300 üye-kuruluşa sahip bir örgüt haline gelmiştir.

Doğal Hayatı Koruma Derneği, 1976 yılında kurulmuştur. Halen 700
üyesi bulunan derneğin amacı, bir yandan Türkiye doğasının' korun
ması yolunda araştırmalar yapılmasını saillamak, öte yandan da eili
tim ve tanıtım çalışmalarıyla koruma felsefesini benimseyen bir kamu
oyu aluşturmaktır.

Önemli Kuş Alanları Prajesinin hedefi kuşların barındığı bütün alan
ların, onların bundan sonra da yaşamalarını sürdürebilecekleri alanlar
olarak kalmalarını sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleşmesinde herkesi
doğayı karuma çabamıza davet ediyoruz.

N ergis Yazgan
DHKD Başkanı

5



(OGM)
(ISKI)
(DSı)

(DPT)
(DÜq
(ODTU)
(TBMM)
(MP)
(ClC)

(WIWO)

6

KISALTMALAR

Orman Genel MüdürlüQü
istanbul Su ve Ka nalizasyan Idaresi
Devlet Su 1~leri

Devlet Plônlama Teskilôlı

Devlet Üretme Çiftilgi
Orta DaQu Teknik Üniversitesi
Türkiye Büyük Millet Mec1; .
Milli Park
Internatianal Council for Game and Wildlife
Canservation
Werkgroep Internationaal Wad-en
Wotervogelonderzoek

TÜRKiYE'NiN ÖNEMLi
KUS ALANLARI•

ı. Ulubat Gölü
2. Büyük Çekmece Gölü
3. ıznik Gölü
4. Kacaçay Deliası

5. Kus Gölü
6. Sa~as Körfezi
7. Meric Deltası

8. Terke's Gölü
9. istanbul BaQazl

10. UludaQ
ll. Çam Burnu
12. ligaz DaQlarl
13. Kaçkar DaQlarl
14. Kızılcanamam

15. Kızılırmak Deltası

16. YeniçaQa Gölü
17. Yesilırmak Deltası

18. Aksenir Gölü
19. Baiuk Gölü
20. Cavuscu Gölü
21. Eber Gölü
22. EreQli SazlıQı

23. Hotamı~ Sazl'ğl

24. Karapınar Ovası

25. Krater Gölü ve Meke Tuzlası

26. Kulu Gölü
27. Magan Gölü
28. Seyfe Gölü
29. Sultan Sazllğl

30. Tödürge Gölü
31. Tuz Gölü
32. Tuzla Gölü
33. Bafa Gölü
34. Büyük Menderes Deltası

35. DaQu Karadeniz Bölges;
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36. Çomaltı Tuzlası

37. Güllük SazlıQı

38. Isıklı Gölü
39. Koromık SazllQı
40. Kücük Menderes Deltası

41. Ma~maro Gölü
42. kı Göl \
43. Aksaz Adası

44. AladaQlar
45. 8eyşehir Gölü
46. Burdur Gölü
47. Büyük ve Küçük Ada
48. Çorak Gölü
49, EQirdir Gölü
50. Göksu Deltası

SI, Korotas Gölü
52. Kovad~ Gölü
53. KöyceQiz Gölü ve Dolyon Deltası

54. Solda Gölü
55. Yarıslı Gölü
56. Yıla~lı Ada
57. Çukurova
58. Belen Gecidi
59. Ceylanpınar
60. Birecik ve Fırat Nehri
61. Kargamıı ve Fırat Nehri
62. Rumkale ve Fırat Nehri
63. Ağrı Ovası

64. Ahtamar
65. Balık Gölü
66. Bendimohi DeltaSl
67. Çaldıran 5azlıQı

68. Çelebibağ SazlıQı

69. Edremit 5azlı Qı

70. Ercek Gölü
n. Ho'rkum Gölü
72. Yukarı Murat Nehri ve Yoncalı Çevresi
73. Nemrut DaQı
74. Saz Gölü
75. Arın Gölü (Sodal, Göl)
76. Von SazllQı

77. Yüksekova
78. Sarıkum Gölü
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TÜRKiYE'NIN MILLI PARKLARı VE
TABIATı KORUMA ALANLARI
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• TABIAtı KORUMA ALANLARI * MILLI PARKLAR

i - Hacıosman Ormanı SAMSUN
2 - Kengerlidüz TEKKOZ - DORTYOl • HATAY

3 - Ka.snak Onnanı _ ECIRDIR· ISPARTA
4 - Sıgla Ormanı __ SOTÇOLER • ISPARTA

S - Kargol SARIKUM - SINOP
6 - Göknoriık BEYKOZ· ISTANBUL

7 - Kıyıköy vızE - KIRKLARELı

B - Longaz Ormanı _ DEMIRKOY· KIRKLARELı

9 - Ebeçamı BOLU (merkez)

10 - Kale BOLU (merkez)

LI - Kökez BOLU (merkez)

12 - Sülüklügöl 1l0LU (merke.z)'
13 - Vakıf Çomlığı __ TAVŞANlı· KOTAHYA
14 - Sırtlandogı MlLAs· MUCLA

LS - Sullonsozlığı __ DEVELI. KAYSERI

16 - Kozdağı EDREMIT - BALIKESıR

17 - Çildere YENIcE· ZONGULDAK

18 - Kovakı, YENIcE· ZONGULDAK

1
2
3
4
S
6
7
B
9

10-
11
12
13
14
lS
16
17
ıa

19
20-

Yozgat Çamlığı YOZGAT
Korotepe. Aslantaş __ ADANA

Soğuksu ANKARA

Kuş Cenneti BALIKESıR

Uludag BURSA
Yedigöller ZONGULDAK
Dilek Yarımadası AYDIN

Spil 009' MANISA
Kızıldağ ISPAJUA

Termessas ANTAlYA

Kovoda Gölü ISPARTA

Munzur Vadisi TUNCELI
Olimpos Beydağlan __ ANTALYA

Gelibolu Yanmodası __ ÇANAKKALE

Köpriilü Konyon ANTALYA

1I9az Dağı KASTAMONU

Boşkomuıan AfYON· KÜTAHYA
Sumelô • Meryemana _ TRABZON

Alac.ahôyük • Boğazkoy _ ÇORUM

Nemrul Dağı ADIYAMAN

• DÜNYA KOLTOREL MIRASı

....
-'

Göreme _ NEVŞEHIR
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Önemli ku, alanları konusunda önceki
calısmalar. .
Türkiye sulak alanlarının sistemli ara~tırllmaSl ve sınıflandırılması ko
nusundaki ilk cidai adım 1961'de IUCN, IC8P ve IWR8 tarafından bas·
latılan MAR projesi içine Türkiye'den de uluslararasıöneme sahip '9
bölgenin olınmaSlyla bo~ladl. Daha sonra bu sayının çok yetersiz ol
dugu onla~ıldı. Bunu takiben 1967'de Ankara'da sulak olanların ko
runması konulu konferansta Savage, Porter ve Wilkinson (1968) ta
rafından 63 alanı iceren bir liste sunuldu. 8u liste daha sonra MAR
projesi çerçevesind~ yapılacak ara~tırma ve çalı~malar için bir baş·
langıç niteligi de ta~ıyordu.Zamanla bu listenin de tüm sulak alanları

kapsamadıgı ve ayrıca listeye alınan bazı bölgelerin de MAR projesi
için gereken tüm özellikleri taşımadıgı anlaşıldı. 1972'de RAMSAR kon
feranSlnda Molu ve Gürpınar Tarım Orman Bakanııgı adına ulusla
rarası önemi olan 17 alanı iceren bir liste sundular. 1976'da Turan ve
GürpınQr bu bölgeleri tanıt;cı kısa bilgiler içeren bir rapor hazırladı
lar. Yine bu raporda 17 bölgeye ek olarak, barındırdıkları ku~ sayısı

ve f'adir türler açısından aynı önemde almamakla birlikte, göç sıra

sındaki hayati önemleri nedeniyle 15 yen~ sulak alanı açıkladılar.

1980'de Carp "Wetland Directory" adlı yayınında Türkiye'den 34
sulok alanı, uluslararası öneme sahip bölgeler içinde açıkladı. Ayrı

ca bunlardan 13'ü için bölgeleri tanımlayan kısa açıklamalarla bir
likte ornitolojik bilgiler de verdi.

ÖKA projesi çerçevesinde, çalışmamızda 75'in üzerinde bölge alınmış
olup, bunların % 85'ini sulak alanlar oluşturmaktadır.Tüm bölgeler
için kısa tanıtıcı bilgilerle birlikte, neden uluslararasıöneme sahip ol
duklarını açıklayıcı ornitolojik degerlendirmeler verilmiştir.

. Önemli kuş alanları sayısının degişik çalışmalarda çok farklı aluN ya
zarlara son derece baglı olup, bu durum yazarların yanlışı olarak yo
rumlanmamalıdır. Aksine, Türkiye kuşları konusundaki bilgi eksikligi,
varalan ornitolojik verilerin yetersiz degerlendirilmesi buna yol açan
ba~lıca nedenlerdir.

Faunistik verilere bağlı olarak bölge tanıtımı, yakın zamanlara kadar
Türkiye ornitolojisi için alışılmamış bir yöntem olarak kalmıştır. 8u ko
nuda 1983'te Türk ve Avrupalı ornitologlarca başlatılan "Türkiye
Ku,lar. - Blrds of Turkey" dizisi önemli bir başlangıçtır.

ÖKA projesi çerçevesindeki çalı~mamız, şimdiye dek yapılmış en geniş

kapsamlı araştırma olmakla birlikte, yapılacak araştırmalarla ulusal
ve uluslararası önemi alan yeni bölgelerin saptanması olasıdır. Ayrı-
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ca çalışmada yer alan birçok bölge hokkında bilgi açlQı da kopatıla

bilecektir.

Bölgelerin seçimi konusundaki ölçütler:
Önemli kuş alanlarına alınan bölgeler aşaQıda 3 kategori halinde top
lanan ölçütlere göre seçildiler.

l-Kategori A: Göç, kuluçka ve kışıama dönemlerinde önemli sayı

da kuşu barından bölgeler:

- Bu bölgelerde ele alınan türlilt 'çin dünya popülasyonunun, Avru
pa popülasyonunun ya da biyoeogralik popülasyanunun % l'i dü
zenli alarak gözleniyorsa,

- Bu bölgelerde en az 20.000 sukuşu düzenli olarak gözleniyorsa

- Bölge kı'ş gaç yolu üzerinde bir huni görevi görüyorsa, örn: ilkba-
har veya sanbaharda, düzenli olarak 5000'in üzerinde Leylek (C/co
n/ida~) ya da 3000'in üzerinde yırtıcı kuş (Acc/p/triform~sV~ Falcon/·
form~s) gözleniyorsa.

2-Kategori 8: Tüm dünyada nesli tükenen türleri barındıran bölgeler:

"Red-data 8ook"da yer olan tü rlerin yeterli sayıda ve düzenli ola
rak gözlendiQi bölgeler.

3-Kategori C: Avrupa'da nesli tükenen türleri ya da alttürleri barın
dıran bölgeler:

Bu kategoride nesli tükenen tür ya do alttürler için Avrupa'daki en
önemli 100 bölge ya da Türkiye'deki en önemli 10 bölge yer
almaktadır.

Bu kategori için temeloluşturan "Avrupa Ku,lan Için Kırmızı Liste"
Avrupa Ekonomik TapluluQu'na üye ülkelerin ulusal kırmızı listeleri
nin senteziyle hazırlanmıştır. Avrupa Ekonomik TopluluQu'no tom üye
olmayan Türkiye'de, Avrupa ve Asya'dan özellikler taşıyan avilaunô •
için ulu 'ol kırmızı li,te henüz hazırlanmamıştır.

Bu nedenle 3. Kategori Türkiye kuşları için kullanılmakla birlikte, açık

lanması gereken bazı noktaları beraberinde getirmektedir.

A ve C kategorileri, kuşların belli zamanlarda bir arada toplanmala
rı temeline dayalı nicel ölçütlerdir. Bu durum ise tüm kuş türlerini kap
,amamaktadır. ÖrneQin çoQu doQan ve kerkenez türleri, baykuşlar
ve aQaçkakanlar yalnız yaşayan türler olup, yaşamlarının hiçbir dö-

14

neminde büyük gruplar halinde toplanmamaktadırlar. Buna baQlı ola
rak, bu türler önemli kuş alanlarının koruma altına alınmasıyla tam
anlamıyla karunamamaktadır.Bu gruplar için tek etkili koruma şekli

yaşadıkları habitatların kapsamlı korunmasıdır.
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GiRiS•
Jeolojik devirlerden günümüze kodor hemen hemen bir odo görünü.
münü koruyon Ortodo!'ju üç kıtoyı birbirine bo!'jloyon bir geçit
bölgesidir.

Bölgenin en kuzey ucundo yer olon Türkiye, Avrosyo ile Ortodo!'ju,
bu no bo!'jll olorok do Afriko ile bO!'jlontı so!'jloyorok, bölgede onoh
tor role sohiptir. Avrupo ve Ortodo!'ju founo ve florolorının yine bu
rodo k0'tılotmosı tür çeıitlili!'jini ortırmııtır. Türkiye OrtodoQu üZe
rinden Afriko yönüne ilerleyen kuı göç yollorı üzerinde önemli bir
etik olutturorok, milyonlorco kutun kltlomo bölgelerine gidit ve dö
nüılerindeönemli bir merdiven görevi görür. Özellikle yırtıcı ve ley
lek göçünde Istonbul BO!'lOZI, yine yırtıcı göçünde Borçko bölgesi so
yılorı yüzbinleri bulon kuıun YO!'lunloıorok geçtikleri bilinen
örneklerdir.

Botı ve Do!'lu sınırlorı orosındoki uzoklık 1565 km., toplom yüz ölçü
mü 780.000 km' olon Türkiye, Ingiltere ve Almonyo'nın hemen he
men üç kotıdır. Böylesine geniı sınırloro sohip Türkiye, 7 do!'lol böl
geye oyrılmoktodır.Bu bölgeler birbirlerinden col'lrofik, iklimsel ve fo
unistik özellikleriyle oldukço forklıdır.

TÜRKiYE'NiN ZOOCOGRAFiK BÖLGELERi

Marmara Bölgesi

Mormoro Bölgesi Trokyo'nın hemen tomomını ve Mormoro Denizi~

nin güneyini içine olmoktodır. Ilk bokııto Akdeniz ve Koradeniz böl
geleri orosındo bir geçit bölgesi gibi görünme,ine korıın Bolkonlor
ve Ic Anodolu'don do etkiler vordır. Bu yüzden oyrı bir bölge olorok
ele ~Iınmoktodır. Botı Trokyo'do gözlenen jeomorlolojik, iklimsel ve
florislik Bolkon etkileri, Mormoro Denizi'ne doğru giderek zoyıflomok

todır. Benzer e!'lilimler Ege'den Mormoro Denizi'ne ve Iç Anodolu~
don yine Mormoro Denizi'ne dol'lru do gözlenmektedir.

Iklim Ege ve Korodeniz iklimieri ortosındodır. Ege bölgesine göre sı

coklık yozlorıdoho düıük, foko! Y0l'lıı doho fozlodır.Ortolomo sıcoklık
Karodeniz Bölgesi' nden doho yüksektir. Yozlorı klSo yol'lmurlu dönem
ler de gözlenmektedir.
Bölgenin do!'jol bitki örtüsü Orto Trokyo'do step bölgesi dııındo, ko
yın oğoçlorının boskın olduğu ormonlordır.

Mormoro Bölgesi'nde Meriç DeltoSl, Büyük Çekmece logünü, Koco-
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çay Deltası, buna bo 'llı alarak Ku~ Gölü ve Ulubat Gölü gibi önemli
sulak alanlar yer almaktadır.

Ayrıca yine bölge sınırları içinde kalan Uluda'l, geni~ gür armanlarla
kaplı olup yüksek kesimlerinde alpin kuş topluluklarını barındırmak

tadır. Avrupa ve Asya arasında temas noktaları olan Istanbul Bo'la
zl ve Çanakkale Bo'lazı da bölge içindedir. Yüzbinlerce ku~ göç dö·
nemlerinde Istanbul Bo'lazı'ndan bir huni gibi ya'lunla~arakgeçmek.
tedir.

Orta Trakya'nınorijinal stepleri, uluslararası ornitolajik öneme sahip
olocokken, bugün hemen hemen tamamıylotarım alanlarıno dönüş

türülerek yak edilmiıl'.

Ege Bölgesi

Açık alarak Akdeniz etkisinde olan Ege Bölgesi'nde, yazlar Akdeniz
ikliminden biraz daha serin ve nemlidir. Ya'lıı oranı da daha yüksek.
tir. Kışlar ise Akdeniz iklimindeki kadar ı1,k de'lildir.

Ege Bölgesi jç Ege geçiş bölgesiyle Iç Anodolu'ya boQlonır. Bunun
nedeni Ege'de daQların kıyıya paralel de'lil, dik oluşudur. Aradaki va
diler araclllQıyla kıyı iklimi Iç Ege'de de görülür.

Akdeniz Bölgesi'nde oldu'lU gibi burada da pamuk ve zeytin üretimi
yaygındır. Birçok kuı türü için Ege Bölgesi'nin kuzey sınırı, bu türlerin
!lynı zamanda yayılışlarınındo kuzey sınırıdır. Aloca Yalıçopkını ve
ızmir Yalıçapkını tipik örneklerdir. Ege Bölgesi hem kıyı hem de iç ke·
simierde ornitolojik önemi olan alanları içerir. Örne'lin ÇamaltıTuz·
lası (Gediz Deltası dahil), Büyük Menderes Deltası (Bafa Gölü dahil)
kıyılardaki, Marmara Gölü ve Karamık Sazlı'lı ise Iç Ege'deki önemli
sulak olanlardır.

Samsun Da gı ise bölgeden alınan önemli kuı aTanlarının tek sulak ol·
mayanıdır. Fakat, ıimdiye dek bilinmeyen baıka sulak olmayan önemli
kuş alanlarının araştırmalarla ortaya çıkmosı mümkündür.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz .Bölgesi yazları kuru ve sıcak, kl~ları ılık geçen Akdeniz ikli·
miyle karokterize edilir. Bölgede bitki örtüsünün de yeşerdiQiyaQmur
dönemleri kış ve ilkbahardır. SlCakll'lın O·C altına dü~mesi bölgede
çok nadir bir durumdur. Özellikle dona dayanıksız bitkilerin (Orn:
Euea/)/ptus) bölgede yaygınlı'll bunu göstermektedir. Akdeniz Bölgesi~

nin büyük bölümünü koplayan Toroslar'do AladaQlar 3734 m., Bol·
kar 35B5 m. önemli yükseltilerdir. Bölgedeki önemli a'laç türleri Ta-
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rosların kuzey tarafında Pinus pal/asiana, güneyinde Qu~rcusps~u

doe~res, Ostrya earpinifolia, Carpinus ori~ntalis'dir. Yine Toroslorın gü
ney kesimlerinde 1700 m.den oıaQıda C~drus libani, 1700-2000 m.
arasında Abi~s cll/ciea, 2000 m. den yukarı aQaç sınırına kadar Juni·
ptrUS sp. yaygındır.

Toroslar, Akdeniz ve Iç Anodolu bölgeleri arasında kesin bir sınır olu,·
tururlar. Kıyıya paralelolmaları nedeniyle Akdeniz iklimi, Anadolu ic
lerini etkileyememektedir. Akdeniz Bölgesi batıda KöyceQiz Gölü'nU,
dOQuda Amanoslar'ı ve güneybatı Anadalu'da göller bölgesini içine
almaktadır.

Çok genç jeolojik oluıumlar, Seyhan, Ceyhan, Tarsus ve Göksu nehir
deltaları, Dalyan (Köyce'liz) sulak alanları kuluçka dönemlerinde, Ak
deniz üzerinden gelen göç sırasında ku,lar için dinlenme yeri oldu.
Qundan önemli bölgelerdir.

Akdeniz Bölgesi içinde yer alan Amik Gölü, Türkiye' nin en önemli su·
lak alanıyken drenaila tamamıyla kurutulmuştur.GüneybatıAnada·
lu'da göller bölgesinden Acıgöl, Burdur Gölü ve EQirdir Gölü önem·
li sulak alanlardır. Toroslar'dan Aladaglar önemli kuı alanı olarak alın·

dı, fakat bölgede çok sayıda baıka alpin habitatların da varlı'l' tah.
min edilmektedir. Alada'llar'a giriıin kolay alu~u nedeniyle bölgenin
orniıolojik önemi açıgo çıkmııtır. Toroslor'ın bir çok kesimine giri~in

zorluQu nedeniyle, bu bölgelerde yeterli orniıolojik çolışma

yopılomomııtır.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz bölgesi için Karadeniz DaQları karakteristiktir. Kıyıya pa
ralel UZanan daı:llar bir iklim bariyeri olu,tururlar. YaQıı ortalaması
daQların kuzeyinde daha yüksek, güneyinde ise daha düşüktür. Böl
gede nem oranı çok yüksektir. Kıyı bölgesi boyunca mokiler yoygın·

dır. DaQların alçak kesimlerinde yoprokdöken ormanıar, yükseldikçe
yerlerini i'lne yapraklılara bırakırlar. Castan~asativa, Carpinus or/~n'

ta/is ve Corpinus b~tilus alçak kesimlerde, Pinus n/va. P.S)/IIIfstrls.~.
ori~ntalis yüksek kesimlerde yaygın türlerdir. Faıus orientalis ve Ab/es
nordmariltı ise orta ve doQu Karadeniz bölgeleriyle sınırlıdır. Orman·
iık alan dııı a'laç sınırının üstü Rhododendron1a kaplıdır.

çay ve fındık yöre için tipik ürünlerdir.

Koradeniz Bölgesi'nin dO'lusunda Kafkas faunaSl etkisi gözlenir. Huı
TavuQu buna ünlü bir örneklir. Tüm Karodeniz Bölgesi'ndeki en önemli
sulak alan Kızılırmak DelIası'dır. Eskiden bu yeri alan Yeşilırmak Del-

19



tası drenaj ve aOaçlandırmadan (özellikle kavak) sonra önemini bi
raz kaybetmiştir. YeniçaOa Gölü ise bölgedeki kıyıdan hayli içerdeki
uluslararası öneme sahip tek alandır. Bölgenin batı ~esimlerinde yer
alan Kızılcohamam ve IIgaz DaOlarl çok az bozulmuş, orijinal habi
tatlorını koruyan ormanıık olanlar olarak önemli kuş olanlarına gir
mektedir.

Bölgenin doOusunda, önemli ormanıarı, Kafkas faunası ve florası et
kileriyle Kaçkar DaO'arl önemli kuş olonlanndandır. Yine bölgenin ku
'zeydoOu köşesi kış(göçünde. bir huni gibi yırtıcıların burada yoOunla
,orak geçmesine neden olur.

Iç Anadolu

Kara ikliminin h~kim o duOu Iç Anadolu'da kışlar soOuk, yozlar sıcak
geçmektedir. Deniz düzlıy,inden BOO-1100 m. yüksekte oluşu yörede
~itki ve h?yvan türlerini etkilemiştir.

Iç Anadolu genellikle sanıldlOI gibi tek bir plato olmayıp, daOlar ara
sına daOllmış, bir çok platadan oluşmaktadır. Bugün bölgenin çok
büyük bir bölümünü oluşturan step, eskiden otsu step özelliOindeydi.
Stipa sp. V~ Bromus sp. ile benzeri bir yıllık otsu step, yüzyıllardır sü
ren otlatma nedeniyle Art~misiıı steplerine dönüşmüştür. Otlatmaya
karşı otsu steplerden daha dayanıklıolon Artmıw stepleri ya da Ai'
tmıw yan çölü, eskiden de bölgede tuzlu tabanlı bazı alanları kapla
maktaydı (Orn: Tuz Gölü çevresinde). Iç Anadolu'da steplerin büyük
bölümü tarım alanlarına çevrilmi,tir. BUOday bölgede ekilen ono ta-
h,i türüdür. . •
Onemli kuş alanları içinde saf step bölgesi bulunmamakla birlikte, bu
yöredeki bir çok olanın büyük kısmı step özelliOi taşımaktadır. Iç Ana
dolu bölgesinde birçok önemli sulak olan bulunmaktadır. OrneOin:
Aksehir-Eber Gölü kompleksi, Tuz Gölü, Kulu Gölü, Seyfe Gölü, Ho
ta";", Gölü, EreOli Sazlıklan ve Sultan SazlıOI.

~iu Anadolu Böı"••i•
DoOu Anadolu Bölgesi daOlıktlr. Türkiye'nin en yüksek daOI alan All
rı 0001 bölge içinde yer olmaktadır. DaOlık olon içinde derin vadi ve
ovaların yer aldlOI bölgede yozlar sıcak, kışlar ise soOuk geçmekte
dir. Karadeniz, Akdeniz ve Iç Anadolu iklimierinin etkisiyle birbirin
den farklı bitki örtüsüne sahip alt bölgeler oluşmu,tur. Ayrıca küçük
alanlardaki büyük yükseklik farkları do çok zengin bitki örtüsü oluş
turmu,tur.

DoOu Anadolu'nun batı kesimleri ornitolojik olarak henüz araştlrıl-
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mamıstır. Sulak alanların hemen hemen bulunmaması gözlemciler
için ilgi çekici degildir. Bu yüzden bölgedeki sulak olma'yan olanlar
do tanınmamaktadır. Von Gölü cevresinde ise cok sayıda sulak olan
yer olmaktadır. Bu bölgeler henOz bozulmamı, ~Iup, herhangi bir su
lama ya do drenaj çalı,ması yoktur. Bölgede kıvrılarak okan nehir ve
dereler cevresinde, su düzeyinin yükselmesiyle su altında kalan ça
yırlar bujunmaktadır. Tümüyle önemli olon bu bölgelerde, dere ve ne
hirlerin hangi bölümlerinin uluslararası öneme sahip olduguna karor
vermek oldukça zordur. Aynı durum bölgedeki alpin habitalar için de
önemlidir. Çok etkileyici fauna ve floraya sahip bu tür bir çok olana
DoOu Anadolu'da sik sık rastlamak mümkündür.

Güneydoğu Anadolu Bölge.1

Güneydogu Anadolu Bölgesi Dogu Toros Dagları'nın güney kesimle
rinde yer olon bir plata görünümündedir. Bölgenin güney sınırı aynı

zamando Türkiye'nin Suriye sınırıdır.

Denizden yüksekligi (500-600 m.) olon platoda, yozlar sıcak ve ku
ru, kl,lar ise oldukço soguk geçmektedir. Bölgede yagı~ kı,ın bile ol
dukça azdır.

Suriye çöllerine de yakın olon bölgenin orijinol habitatı step ve ya~ı

çöl özelligindedir. Çevredeki tepeler ise kuru ormanlarla kaplıdır. Bol
genin en bati kesimlerinde Akdeniz etkileri gözlenmektedir.

Güneydogu bölgesinde fauna ve 1I0ra Avrupo'ya oranla oldukça farklı

özelliklere sahiptir. Ornegin Kum Kekligi, Çöı Ko,arı, Boz ıshak K~,.u:
Çöı Toygarı, Dogu Sıvacıku,u, Boz Alamecek, Küçük Koya Serçesı ıyı

bilinen örnekleridir.

Bu bölgede dört olon önemli kuş olanları içine alınmıştır. Bunlardan
ücü Fırat Nehri cevresinde, dördüncü ise Suriye sınırında merkezinde
C~ylanpınar'ın yer aldı Ol geniı step bölgesidir.

Bölgede yapılacak oraştırmalar, yeni önemli kuş alanlarının varllOınl

ortaya çıkaracaktır.
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TÜRKiYE'NiN TOPOGRAFYA ÖZELLiKLERi

Tilrkiye, kuzey yarımkilre.inde Afrika, A.ya ve Avrupa kıtalarının bir
birlerine en fazla' yaklaştıkları yerde; Asya kıtasının bahya dogru uzan
mış bir kalu ilzerinde yer alan oldukça geniş bir illke olarak kabul edilir.

A.ya kıtasının en batısında bulunan ve yarımada özelligini taşıyan

Tilrkiye, Büyük A.ya kıtası ile birçok ortak özellik taşır. Bu özelliklerin
başında Türkiye'nin yüksek bir plato olması karakteri gelir. Bu karak
terine baillı olarak Türkiye'de yüksek dagiar, platolar, derin yarılmış

vadiler, degişik orijinli Ile deilişik boyutlu ovalar yan yana yer almış.

lardır. Türkiye reliefinin belki de en büyük özelligi bütün bu morfola
jik ünitelerin yan yana ve iç içe bulunmasından ileri gelen topografik
karmaşası, başka bir ifade ile, reliefinde var olan heterojen gör~~ü

müdür. Yine bu durum, Türki~topografyasının çok kısa me.afeler ıçın

de önemli değişmelere ugradıııını açıklar. Kısa mesafeler içinde dag·
lar ovaları, ovalar tepelik alanları veya platoları izler ve tüm morfo·
lojik üniieler birlikte birbirine eklenmiş bir mozaik görünümü verir.

Türkiye'nin morfolojik yapısında yer olon doğ sıralorı ile, bu sıralar

arasında bulunan pldtoların, çöküntü alanlarının, vadi oluklarının

uzantısı genellikle dogu-batı yönünde devam eder. Bunun en açık gö
rÜnÜmÜnü kuzeydeki Karadeniz dağ dizisi ile güneydeki Toros dag si'

ralorı verir. Bu iki dag si.temi Türkiye reliennin genel planını çizmiş

olurlar. Aynı pren.ip Ege Bölgesi' ndeki denize dik inen dag sıraları

için de geçerlidir.

Dag sıralarınıngenel doilrultu.unun dogu·batı yönünae alması, bun·
ları izleyen depresyanla'r (çökünlil alanları) ve vadi oluklorının yönünü
de etkilemiştir. Tektonizmo olayları .onucunda meydona gelmiş bü
tiln bu depresyonlordo uzanış aynı yönde, yani dogu.batı yönünde.
dir. Bu .ekilde bir uzanı. iklim üzerinde de etkili olmuştur. Kuzeydeki
dag sı~ları kuzeyli havci kürlelerinin içerlere sızmalarını engellerken,
aynı durum güneyde de mevcuttur ve Toros dag sıraları güneyli kli·
matik etkinliklerin kuzey yönünde ilerlemelerine engel teşkil eder·
ler. .

Türkiye'nin batı bölge.inden Iç Anadolu'ya geçildiginde, Iç Anado
lu, kuzey ve güneydeki dag sıraları arasındayer alan geniş bir plato
düzlogü halinde ka~'ımıza çıkar. Söz konu.u bölge bu iki dag sırası

arasındageni, tabanlı dairesel bir bölge özelligi gösterir. Merkezden
kenarlara gidildikçe yükseltinin arttıOt, nihayet kenarlarda yü~ek dao
lann bu büYÜ~.depresyonu çevreledigi görülür. Iç Anadolu'da bu yapı-
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sal özelligi ile büyük bir çanaga benzetilebilir.

Iç Anadolu düzlükleri yer yer genişleyip daralmakla beraber, bütün
tabanın tek bir ova ünitesinden meydana geldigi görülmez. Bütün bu
bölge, sırtlarla ya da eşiklerle birbirinden ayrılmış küçüklü büyüklü
düzlüklerin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu özellil'li ile Iç Ana
dolu birbirinden ayrı ufak kampartmanların birbirine ekfenmesinden
meydana gelmiş bir bölge durumundadır.

Iç Anadolu'dan Dogu Anadalu'ya geçildiginde, bu bölge bütünü ile
Türkiye'nin en yüksek kısmı durumundadır. Yine bu bölgede dag ya
gunlugu en yüksek orandadır. Böylece burası Türkiye'nin en daglık

bölge.ini oluşturur. Dogu Anadolu daglık bölge.i, ortalama 2000 m.lik
yükselti.i ile Türkiye'nin Ege Bölge.i'nden itibaren üçüncü yükselti ka
demesini meydana getirir.

Görülüyor ki, Türkiye'nin morfolojik karakteri, her şeyden evvel dag
ların yer aldıgı bir ülke izlenimini vermektedir. Na.11 ki Hollanda, Po
lonya birer ovalar ya da düzlükler ülkeleri i.e, Türkiye'de daglık ülke
olarak özellik kazanmıştır. Ancak genelde var olan bu özelliğine rag·
men Türkiye'de, yüzölçümüne oranı fazla olmamakla beraber, ovalar,
alçak düzlükler, depre.yon alanları önemli bir yere .ahiptirler. Bu alan
lar Türkiye'nin ekonomik bakımdan önde gelen kısımlarıdır ve yer
leşme bakımından, yüksek ve daglık kesimlere nazaran daha fazla
nüfuslanmışlardır.
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TÜRKiYE'NiN iKLiMi

Türkiye, kuzeyindeki orto iklim tipleri ile güneyindeki subtropikol ik
lim tipleri oraSlndo bir geçiş olonındo yer olır. Buno boQIı olorak da
oşoQıdo açıklomolorıolan başlıco 4 ona iklim tipi görülür. Ülke, coQ
rofi yeri bokımından bu iklim tiplerinin etkisinde olmoklo birlikte yük
selti, yer şekilleri, kıyıyo paralel doQ sırolarının varllQı, denize yakın

lık yo do uzoklık gibi sebeplerle birbirinden farklı bazı iklim tiplerine
de sohiptir.

Karcıdeniz iklimi

Ülkenin kuzey kesiminde, kıyı boyunco uzonan doQlor daloY'Slyla bu
iklim tipi dar bir şerit holinde etkisini gösterir. Kıyıyo poralel daQ sıra

lorının varırgı bu şeridin içeriye doQru genişlemesini önler. Denizin et·
kisine boQIı olarak yazları ıkIe, kışları oz soQuk havalor olur. Yıllık or
talomo sıcoklık 13°C-14°C'dif:'Bu bölge Türkiye'nin en fazla yaQıŞ olon
kesimidir. YoQıŞ, orto Karodeniz'de 700 mm., DoQu Karadeniz'de
2000-2400 mm. arasındadır. Boh'do 1000 mm.nin oltına düsmez. De·
nize paralel daQların güneye bakan yüzlerinde ve iç klSıml~rında ise
yaQ.ş Iç Anadolu'yu hatırlatacak kadar azdır. (400-500 mm.) BaQıl
nem % 70-78'dir.

Akdeniz iklimi
•

Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde etkisini gösteren bu iklimin en
ö~emli özelliQi yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yaQışll geçmesi
dır. Akdeniz kıyılarındaki yüksek daQ sıralarının varllQı bu iklimin ice
rilere sokulmasını önler. Ilkbahar ve kış aylarında denizden gelen ne;"li
hova akımlorına baQlı olarok bol yoQış görülür. Yıllık ortalama sıcak

lık 18°C'dir. Yıllık ortalama yaQış miktarı 600-1000 mm. arasındadır.

Temmuz.AQustos ayları çok kurak geçer. Kar çok ender düşer. BoQıI

nem % 66-72 civorındadır.

Ülkenin botlSındo, Ege Denizi kıyılarında ve vadiler boyunca deniz
etkisinin sokulduQu alorılarda ise Akdeniz ikliminin biraz deQişikliQe

uQramış şekli görülür. Yaz/ar çok sıcak ve kurak, kışlar .Iık ve yaQlslı ge
çer. Ortalama sıcoklık 16°C-19°C civarındadır. Bah Anadolu'd'a ya
Qışlar 600-700 mm. arasındadır. Akdeniz iklimi, daha kuzeyde yer alan
Mormara kıyılarında yazların serinliQi ile kendini belli eden deQişik

bir özellik taşır. Kışları da Ege ve Akdeniz kıyılarına oranla hem daha
serin hem de daha soQuktur. YaQ.ş kuzeye gidildikçe artar. Akdeniz
ve Karadeniz iklimieri arasında bir geçiş tipine sahip olan Mormara

bölgesi zaman zaman Balkanlar'dan gelen soQuk hova kütlesinin de
etkisi altındo kalır. Ortalama sıcaklık 14°C civarındadır.Ortaloma ya
QIŞ 600-700 mm. arasındadır.

Step-Kara.al iklim
Yazları sıcak ve kurak, kışları sert ve uzun geçen, sıcaklık şartları bo·
kımındankarasal iklimin, yaQ.ş şartları bakımından step ikliminin ~zel
liklerini taşıyan bu iklim tipi, ülkenin iç kesimlerinde, göller yöresınde
ve GüneydoQu Anadolu'da hüküm sürer.

Iç Anadolu bölgesindeki Tuz Gölü çevresinde, yaQışlorın azlıQı ile dik.
kati ceken step iklimi hakimdir. Yıllık ortalama yaQış miktarı 300-350
mm. ·araSlndodır. Sonbahar yaQışları kış aylarının yarısı kadard.r. BaQıl
nem % 60-63 arasındadır. Bu kesimden çevreye doQru gidildikçe step
iklimi özelliQinin azaldlQı, karasal etkilerin arttıQI görülür. YaQışlarda
az da olsa artışlar başlar.

Iç Anadolu'ya oranla daha daQlık ve engebeli olan ve ortalama yük.
sekliQi 800-1000 m. arasında deQisen Iç Batı Anadolu'da bu iklim, ya·
ğışların fazlallQ. ile kendini belli eder. Geniş yer kaplayan yüksek~üz.
lükler ve tepeler gerek Ege bölgesinden, gerekse Iç Anadolu bolge·
sinden daha fazla yaQIs alır. Yıllık ortalama sıcaklık 10°C-20°C'dir.
Ortalama yaQ.ş 450.550 mm. arasındadır. BaQ.ı nem % 63-68'dir.
Ic Anadolu'nun güneybatıkesiminde yer olan ve ortalama yüksekliQi
8'00-900 m. arasında olan göller yöresinde Iç Batı Anadolu iklimi ile
Akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklim tipi görülür. Yörenin güney ke·
siminde yükselen ve 2500 m:yi aşan daQlar nemli deniz etkisinin iç
klSımlara sokulmasına engelolur. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C-13°C'dir.
Ortalama yaQ'ş 450-700 mm. arasındadır.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin olçak kesimlerinde step iklimi, yük·
sek platolarında ise karasol iklim hüküm sürer. Yazlar çok sıcak ve ku
rak, klSlar DoQu Anadolu'ya oranla daha az soguk geçer. Yıllık orta
lama s;caklık 14°C-18°C'dir. Ortalama yaQış 450-750 mm.dir. Türkiye:
deki en düşük baQ'1 nem (% 48-52) bu bölgede görülür.

Kara.al iklim
Doğu Anadolu'da iklim yükselti, yer şekilleri ve denizden uzaldıQa baglı
olarak şiddetli bir karasal karakter taşır. Iç Anadolu'ya oranla kışlar
daha solluk ve uzun, yallış miktarlarıdaha fazla, sıcaklık farklan yük.
sektir. Genis bir alanı etkisinde bulunduran bu iklim. bölgenin çeşitli
kesimlerinde birbirinden farklı özellikler gösterir. Bölgenin kuzeydo.
gusunda yüksek platolarda çok solluk, sert, uzun kışlar ve serin yaz·
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lar ile kendini gösterir. Aralık-Ocak-Şubat ortalaması O·Cnin altın-
dadır. Yıllık ortalama yağıs 450-550 mm. arasındadı' " ··1··. d 'kl' b' d . .. yan go u cev-
resın e i ım ıraz aha ılımandır. YıLLık ortalama sıcaklık 8.C-1Ö.C
arasındadır.

Bölgenin çok daQlık bir olon olon güneydOğusunda yaQıslar daha foz
I~dır. Ortalama sıcaklık 9·C·l0·C arasındadır. YaQıs 550-800
cıvarındadır. GüneydoQu Toroslar'da 1000 mm.yi as~r. Bölgedekı::
ğıl nem % 57-60 oranındadır. .

•
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TÜRKiYE'NiN GENEL EKOLOJiK YAPıSı
VE ORMANLARı

Türkiye, Anadolu'da ve Trakya'da kuzey ve güneyde uzanan sıra daQ.
lara, bunların ortasında Iç Trakya ve Iç Anadolu gibi düzlüklere, do
(juda da{jlık ve yüksek yoyla arazisine, batıda ise denize dik uzanan
sıra dağlarve vadiler ile karakterize edilen bir yapıya sahiptir. 8u özel
liklerin yanısıra Türkiye, yüksek, fazla eğimli ve bütünlük gösteren bir
koro kütlesi durumundadır. Kuzeybatl-güneydoQu yönünde gelen so
ğuk ve nemli hava kürleleri ile Akdeniz üzerinden gelen sıcak ve nemli
hava kütleleri ülkeyi etki altında bulundururlar. Ancak bu hava kütle
lerinin ülkenin yeryüzü ~ekillerine göre farklı hareket yönü olmaları

ve özelliklerinin de{ji~mesi Türkiye'de birbirinden farklı iklim özellikle
rinin ortaya çıkmasına sebep olur. 8u önemli farklar Türkiye'nin ye
ti~me ortamı özelliklerini etkiler, doQal bitki örtüsünün yayılı~ını ve ara
zinin kullanımını kontrol ederler.

Ormanıarınyoyı"~ı ülkenin yeryüzü ~ekli-iklim özelliklerine bO{j11 ola
rak değiıiklik gösterir. Ormanlar Karadeniz bölgesinde 5.2 milyan ho.,
Akdeniz bölgesinde 4.4 milyon ho. ile daha çok yaygındır. Deniz et
kisinin allında bulunan Marmara bölgesinde 2.5 milyon ho., Ege böl
gesinde 3.7 milyon ho. orman vardır. Buna karıılık deniz etkisinden
uzak ve kurak Iç Anadolu bölgesinde 1.6 milyon ho., yüksek; kuru,
soğuk ve karlı Do{ju Anadolu bölgesinde 1.7 milyon ho., sıcak ve ku
rak GüneydoQu Anadolu Bölgesi'nde 1.1 milyon ho. orman bulun
maktadır.

Ormanlor hemen b.ütün bölgelerde önemli ölçüde tahrip edilmiıtir.
Karadeniz bölgesi ile Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin nem olon
kısımlarında bu doQol kaynak kendisini yenileyebilmektedir. Ancak ge
rek bu bölgelerin deniz etkisine kapalı kesimlerinde, gerekse Iç Ana
dolu, Da{ju Anadolu ve Güneydo{ju Anadolu ormanının tahribi aynı
zamanda onun sonu olmaktadır. Ormonın uygun olmayan yetiıme

ortamı ka~ullorında kendini yenileyebilmesi insanın yardımına baQIı

dır. Yeti~me ortomının kurak ve awı so{juk oldu{ju bölgelerde doQal
ekosistemlerin eski dengelerine kavu~turulma51 için insan yardımı ya
imkôn5lzdır ya do çak pahalıdır.

Bitki caQrafya51 bakımından ele alındlQındaTürkiye'de 3 FilocaQralik
bölgenin bulundu{ju görülür.

1) Avrupa-Sibirya Bölg••i

Ülkede Trakya'nın Karadeniz kıy"ı, Kuzey Anadalu'nun kıyıya poro-
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lel dallıarının kuzeyi bu bölgenin ,ınırları içinde kalır. Alt ve orta yük
,ekliklerde yaprak döken allaçların görüldüııü bu bölgede yer yer Ak
deniz bölge'i bitkilerine de ra,tlamak mümkündür. Bölgenin tipik ot
su bitkilerinden bazıları ,unlardır:

AfKYt'Olobium calyclnum Hellebonu orlentalis
Astranda mıuima Lalhynu aureus
CiutJamlne bıdbiftN Ranunculus brudus
Eplmedlum publıerum Salv1a ıluılnosa

Gallum odONlUm. 'J)oachyslmıon orlenıale

Va~rlana allUıriifolia

21 Iran-Turan Bölge.1

Bu bölge ülkede ·fitoeollrafık bölgelerin en büyüııüdür. Orta ve Do
llu Anadolu'yu içine alır, otsu ve çalımsı bitkileri ile karakterizedir. Ti
pik bitkil,r, Orta Anadolu için ,unlardır:

ArtemisUl INırans Prıanum hamıaÜl

Achlu.a sanlol/na Phlomls amıenlaca

ElIpho,bla ılrrcıo,la Poa bulbosa
GlobuÜlria o,lmtalls Teuc,iu,,; o,ienlll"

Oollu Anadolu steplerinin tipilt bitkileri:

A,lemlsÜl INırans ASINlalus sp.
A. orlerrıalis AcanlhoUmon sp.
A. aTtINllca Onob,ychls comula
B,omus lomenlellus

Güneydoııu plötolar,nın tipik bitkileri:

A,lemlsia herba-<Jlba . Papavt, slYÜllUm
Consolldıı lomenlosa Ph/omlS kıudlca

Erynı/um noeanum SalvÜl sp/nosa
Hyperlcum üıeve

3) Akdenız Bölge.i

Ülkenin bu bölgesindeki bitkileri Karadeniz'in bazı yörelerinde, Mar
mara Bölgesi'nin kıyılarında ve Batı Anadolu'da görmek mümkündür.
Bu bölgenin endemik bitkileri çoktur. Gerek iklimin uygunlullu, gerek
çe,itli eollrafi izolasyonların varlıaı, insanlar larafından bölge dı,'n
dan kültür amacıyla getirilen bitkiler dolayısıyla da Akdeniz bölge
sinde zengin bir flora vardır.

Bölgede yoprak dökmeyen aııaçlardan ııariglere ve step bitkilerine
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ru bir de reda,yon mevcuttur. 1200 m. nin altındaki rü~s~klikl~r
~~~akiler e~ sık rasllanan.bit~i topl~luklarıdır. A,aaıdakı bıtkıler bol
gede en sık rastlanan, tipık ıurlerdır.

A,bulUS andraeMe Rosmarlnus offlclnalls
ce eis si/lquasırum Pal/unu splna-chrlsll
01;0 europea Cislus sa/v!aefollus
My'IUS communls c."!onspelıensls
Quercus i/ex C.vıl/osus.
Q.cocclfera Co,idoıhymus eapııaıus

Phl/lyrto medla Thymelata la,lon,a,/a
Pisıacla lenliseus Genlsla acanthoeÜl~os
Calyeolome vlUosa Hyperleum empetrifollum
Daphne serieto Salvia Iri/oba, vtrbenaea
E,iea verrleillala Lavandu/a sıo~ehas
Laurus nobilis Asphodelus mıcroearpus

Nerium o/eander A.~/bu< ..
Rhu< eo,la,la SCiJüı martııma
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DOGAYI KORUMA ALANıNDAKi
ULUSLARARASI ANLASMALAR•

Avrupa Yaban' Hayatı v. Dotal Çevr••lnin Korunmalina
Dair Sözl.,m. (B.rn Sözl.,m••i)

Be;n Sözl~~~esi o!~ı:'ıonüstü önemde bir korumo anla~masıdır. (II) sayılı
ekınde gorulen yuzlerce hayvan türünün bütün önemli üreme ve ko
naklama yerlerini korumak hususunda deı:'ıi~ik ~ekilde yarumlanama
y~cak açık.~as~1 yü.kümıüıüklergetirmektedir. Keza (I) soyılı ekte gö
r~len ~1~. tur ~It~ının koparılm.ası, toplanması, kesilmesi veya kökle
rıy'I~. so~u.!mesını y'asaklamak ~zere taraflara aynı ~ekilde gayet açık
yukumlulukler getırmekte ve yıne taraflardan, ekonomik cıkarlarına

ters dü~se bil.e ~kolaiik, bilimsel ve kültürel ihtiyaçlara göre her türlü
hayvan ve bıtkı türünün varllı:'ıını sürdürmesi icin gerekli önlemlerin
alınmasını talep etmektedir. •

Bern Sö~leımesi, tarafları gelişigüzel harekeriere yöneltmekten öte he
men daıma taraflardan neler istediı:'ıini belirmekte. Üstelik anlasma
sekreterlik, tarafl<ll'-qrasında belli zamanlarda yapılacak toplan'tıla;'
bu toplantılarahükünlet çevresi dışındaki gözlemcilerin katılması ra
porlama gibi sözleşmenin yürütülmesini gözleme ve yayma ama~ı ile
bır tokım mekanizmalara sahiptir.

Imza kayan taraflardan her biri özellikle belirtilen su yükümlülükleri
üstlenmiştir: .

':E~ (I) ~e .(II):de sayılanlar başta gelmek üzere yaban hayvan ve bit
kı turlerının yaşama ortamlarının korunmasını saı:'ılamak icin gerekli
uygun yasal ve idari tedbirleri almak" (Madde 4, 1) .

ve

"Ek (II) ve (lII)'1e belirtilen göçmen türler için önem taşıyan, göç yol
la~ına uygun konumdakı kışlama, yayılma, beslenme, üreme ve tüy
dokme alanlarının korunmasınaözel önem vermeyi taahhüt etmek"
(Madde 4,3) .

ve

"Oreme ve yuvalanma yerlerinin hasara, zarara uı:'ıratılmasınıveya
tahrip edilmesini yasaklamak" (Madde 6,b)

Ek [II), ~u m~ddeye konmamış Ek (III) türlerini, II zararlı tür hariç
kalmak uzere ı~eren, Avrupa kuşlarının büyük bölümü dahil, kesin ko
rumo altındakı hayvan türlerinin uzun bir listesidir.
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Anlaşmanın tarafları 17 Avrupa Devleti ile Avrupa Ekonamik Toplu
luı:'ıu'dur. Ayrıca 4 ülke de imza koymuş, ancak anayı parlmentala
rından geçmemiştir. 19B2'de yürürlüı:'ıe giren anlaşmayı Türk hükü
meti 1984'te imzalamışve onaylamıştır.Türkiye Ek [ıırde görülen bir
kaç tür hakkında çekince koymuştur, bunlar aşaı:'ııda belirtilmiştir.

1) Aslında Türkiye'de bulunmayan türler: Maı:'ırip Kurbaı:'ıaSl , Yunan
Kaplumbaı:'ıaSl .)
2) Türkiye'de sadece ender olarak göç sırasında rastlanan türler: (Kü
çük Sakarca Kaz, Büyük Su Çulluı:'ıu)

3) Türkiye'de sınırlı sayıda görülenler: [Kılkuyruk Bağırtlak, Trakya Tas

baı:'ı aSl .)

4) Dünya çapında türleri tehlikede olup, Türkiye'de de türleri tehlike
de olanlar: (Kurt, Boz Ayı, Yaban Keçisi, Dikkuyruk)
5) Yerel kanunlarla (Av Kanunu gibi) koruma altında olonlar:
[Dikkuyruk)

Böylelikle çekince konan türlerden çagunun az çok tesadüfe baı:'ıla
narak seçildiı:'ıi hükmüne varılabilir. Diı:'ıer taraltan Boz Ayı ile Yaban
Keçisi'ne ait çekinceye sebep, av turizmi alsa gerektir ki aslında bu
iki tür de tükenme tehlikesi içindedir.

Bu bo~lukların sorumlusu bizzat Türkiye olmaklo beraber sözleşme
de de bir takım bosluklar vardır. "Türkiye'nin durumuna
uyarlanmamıştır"denm'ekle Türkiyede tükenmekte olanların çaı:'ıu, ne
Ek (Il)'ye -hatto ne de ek (11I)'e olınmıştır. Bunların çoğu Avrupo'da
olmayan Hu~ Tavuı:'ıu, Urkeklik, Turaç, Alaco Yalı Çopkını, Küçük Sa
ı:'ıon , Küçük Bogmoklı, Toygor, Arıkuşu, Küçük Kaya Serçesi gibi tür
lerdir. Keza Pasbaş Dalağon da bütün Avrupa'da tükenmekte oldu
gu holde Ek (ıırde yer olmamıştır.)

Akdeniz 'in Kirlenmeye Kar,ı Korunmaıı Sözle,m••i
(Ban.lona Sözle,m••i)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)'in 1975'teki toplantısında
16 Akdeniz ülkesi, Akdeniz'in korunmoSl hakkında bir Hareket Planı
nı onaylomıştır. Anloşma her ne kodar kirlenme ile ilgili ise de taraf
lar 1982 Cenevre Toplantısında tükenmekte olan Akdeniz hoyvon ve
bitki türleri ile yoşamları için önem taşıyan alanlarda özel koruma ted
birleri alınmasına dair bir protokol imzalaml~lardır. Protokalun hedeli,
aralarından 100 kadarı Akdeniz Bölgesi'ne özgü yaklaşık 500 türün
üreme alanlarını karumak ve sayılarını artırmaktır.Türkiye bu anlaş
mayı 1976'da imzalamıştır.
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girdi. Sözle,me tükenme tehlikesi içinde bulunan ku,larla göçmen ku,
lara özel dikkat gösterilmesini ve "bütün ku,ların prensip olarak ko
runması gerektillini" vurgular. Ancak sözle,menin önemi sınırlı kal
mı, ve taraf hükümetlerin politikaları üzerine etkisi olmamı,tır. Türki
ye Anla,mayı 1966'da imzalamııtır.

. Dünya Kültür.1 v. Dollal Mlra'ının Korunma'ına

Dair Sö:r:I.,m. (Dünya Mlra'ı Sö:r:I.,m.ıil

Birleımi, Milletler Ellitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO~

nun 1972 Genel Konferonsında kabul edilerek 1975'te yürürlüııegir
miıtir. Sözleımedeki anloyııa göre bazı olaııanüstüdolla veya insan
yapısı nesneler sadece bir devletin mirası dellildir. {\nla,monın 2. mad
desi hedefleri ıöyle tanımlar:

"Bilim ve koruma yönünden olaganüstü evrensel degerde, fakat tü
kenme tehlikesinde hayvan ve bitki türlerinin yaıama alanlarını oluı

turan jeolojik ve fizyografik formasyonlarla sınırları kesin ıekilde be
lirlenmiı alanlar" (Madde 2)

ve

•
"Bilim, koruma veya doQal güzellik yönünden olaljanüstü evrensel de
gerde ollel çevreler veya kesin şekilde belirlenmiı olanlar" (Madde 2)
4. Madde taraflardan herbirini, kendi topraklorında bulunan dollal
mirası belirlemek, korumak, saklamak, ziyarete sunmak ve gelecek
kuıoklara aktarılmasını saQlamakla görevli kılmııhr. Sözleıme bir Dün
ya Miras Komitesi kurup Dünya Mirası'nın ve bunlardan tehlikeye ma
ruz olanların listesini çıkararak amacına ulaımak için bir de Dünya
Mirası Fonu oluıturmuıtur.

Yaban hayatı yönünden Dünya Mirası Sözleımesi daima sınırlı kala
caktır, zira sözleımenin amacı dünyanın en seçkin kültür ve doQa alan
larını korumaktır. Bir takım ilginç hayvan ve bitkilerin bulundugu do
goı alanlar, eger özel bir önemleri yoksa anlaımadan faydalanama
yacaklardır. Ancak bu dogrudan doQruya sınırlomolar çerçevesinde
koruma, yaban hayatı üzerinde büyük önemde bir potonsiyele so
hiptir.

Şimdilik Dünya Mirası Sözleıme'i' ne B3 devlet taraf olmuılur. Türki
ye de bunlardan biridir. (Giriı tarihi 1982) 46 devletin 165 olanı ender
doııol delleri yönünden tümüyle veyo öncelikle Dünya MiroSl listesi~

ne alınmıı olup bunlordan Türkiye'deki Göreme, Kültür Mirası olarak
bu listeye dahildir.
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Yaban Hayvanlarından GÖçm.n Türl.rin Korunmasına
Dair Sö:r:I.,m. (Bonn Sö:r:I.,m.'I)

Türk hükümetince henüz imzalanmamııtır. "Bonn Sözleıme'i" diye
anılan bu onlaıma nispeten yeni olup Kasım 1983'te yürürlülle gir
miıtir. Taraflardan biri Ek (i) veya Ek (lI)'deki göçmen türlerin yoıa

ma alanına giren bir ülke ise (yaıam dönemleri ve göç stratejisi bo
yunca bu türleri de,tekleyeceginden), Ek (Wdeki türler için kesin ko
ruma salllamaya mecbur oldugu gibi aynı durumdaki öbür devlet
lerle Ek (lI)'deki türlerin korunma ve idaresi icin "anlaımalar" yap
maya da mecburdur. Tamamı veya büyük bölümü tükenme tehlikesi
gösteren türler Ek (I)'de, korunmaları yetersiz kalıp ululararaSl anlaı

maları zorunlu kılan veya ulu,lararaSl iıbirliQinden, faydalanacak türler
ise Ek (lI)'de görülmektedir. Ek (I) türleri için yaıama alanında olan
devletlerin digerlerinin yanısıra ıu giriıimieri de yapması beklenmek
tedir:

"Türleri yek alma tehlikesinden kurtarmak açısından önemi alan ya
ıama alanlarını mümkün ve uygun yerlerde korumak ve restore
etmek" (Madde 111/4 o)

Ek (1I)'deki türler için taraflar saglayacakları anlaımalarda, uygun ve
mümkün olmak kaydı ile;

"Göç yaıları'açısındangerekli yerlerdeki uygun yaıama alanları agının
bakımını saglamak."
Bu anlaımaya Avrupa ve AET'den 14 ülke ye tamamiyle taraf olmuı
yo da imza koymuı olup henüz onaylamamııtır. Aynı ıekilde Ek (II)
türleri ile herhangi bir anlaıma da henüz imzalanmomııtır. Türkiye
bu ,özleımeye taraf olmamııtır.

Ö:r:.llikl. Su Ku,ları YafCIma Alan. Olarak Uluılararaıı
Ön.md. Sulak Alanlar Sö:r:I.,m.'i (Ram'ar Sö:r:I.,m.,11

Bu onlaıma Aralık 1975'te yürürlüge girmiılir. ImzaCl tarafların ka
bul eltiQi baılıca taahhütler ıöyledir:

....Kendi topraklarında -uıu,lararası önemdeki sulak alan listesi-ne 01,
nabilecek olan ,ulak alanları belirlemek" (Madde, 2, 1)

ve

"listelerindeki sulak alanların korunmasını teıvik amacı ile planlamaye
geçmek ve uygulamasın. ve de topraklarındakisulak alanların akılcı ıe
kilde kullanılmasını saglamak" (Madde 3,1)

ve
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Ku,ların Korunmaıına Dair Uluılararaıı Sözle,me

Kuıların KorunmasınaDair Uluslararası Sözleıme 1976'da yürürıoge

"listede bulunsun bulunmasın, sulak olanlarla su kuslarının korun
ması için sulak olanlarda doQoI rezervler olulturulmosı~lteıvikelmek,
bunlar için yeterli bekçi bulundurmak" (Madde 4,1)

Ramsar Söz(eımesi, Avrupa'daki 23 imzacı devletçe cagrafi şartlar
içinde geniı ölçüde uygulanabilir. Ancak Türk HükOmeti bu sözleı

lTIeyi imzalamamııtır.

Yaban Ku,larının Korunmaıına Dair Avrupa Ekonomık

TopluluOu Kararnameıi

1979'da kabul edilip 19B1'de yürürlOge giren kararname üye devlet
lerden dogal alarak mevcut yaban kuı varlıklarınınkorunup bakımı
nı, yeterli çeıidilikte yaıama alanının temini sure~ ile istemektedir. Mad
de 4 (I) ve (lI)'ye göre ıunların saglanması gerekmektedir:

•
"Ek (I)'de sayılan türler, yayılım alanlarında yaıamalarını sü~üre-

bilmeleri ve üreyebilmelerini saglamak açısındanözel bir koruma kav·
ramına konu olacaktır."

Ek (i) Avrupa Toplulugu yönünden ya yaşama alanlarındakibelli ba
zı degiıimierdenaıırı derecede etkilenen, popülasyanlarının azIıgın

dan veya yayılabilecekleri alanların azııgından ender rastlanan tür
ve alt türler ya da yaşama alanlarınınözelligi gibi sebeplerle özel dik·
kat isteyen türlerdir. Şimdilik liste 144 tür ve alt tür ihtiva etmektedir.

Türk hükümeti AH üyeligi için baıvurduguna göre bu kararname ge
lecekte Türkiye için önem kazanabilir.
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ULUBAT GÖLÜ
(ULUABAT VEYA APOLYONT GÖLÜ)

BURSA

Koordinatlar: 40°12' K, 28°40' D
Rakım : 9 m.
Alan : 13400 ha. Maksimum derinlik 4 m. civarında.

BöI,"nln koruma ıtatüıü yoktur.

UlubatGölü Marmara Denizi'nin güneyinde Karacabey'in dogusun
da alüvyanlu ovaların arasında yer olır. Göl, güneyden Mustofo Ke
mal Poıo çayı ile beslenerek sularını kuzeybotı yönünde Kacoçay ara·
cılıgıylaMarmaro Denizi'ne boıaltır. Bu baglantı nedeniyle gölün su
düzeyi degiıebilmektedir. Suları genellikle bulanıktır. Göl içinde bir
çok küçük kolker ada vardır.

Gölün kuzey ve güneybatı kesimleri geniı sulak çayırlarla, kamıı ve
sazla kaplıdır. Ayrıca çok geniı nilüferlik alanlar vardır. Diger kesim.
ler genelolarak tarım amacıyla kullanılmaktadır.TahıL, ayçiçegi tar
laları, sebze ve meyve bahçeleri, zey~nlikler tapulu ıahıs arazileri·
dir. Göl ise hazineye ai"ir. Sulama amacıyla gölden kanallarıo su
alınmaktadır.

Gölde balıkçılık yapılmaktadır.Eskiden kerevi~ (Aslacus kplodaclylus)
çok olan gölde bu tür artık yak almuıtur. Buna bölgedeki kirliligin ne
den oldugu tahmin edilmektedir.

Tarım ilaçları, yerleıim alanlarının atıkları ve Mustafa Kemal Paıa Ça
yı'nın getirdikleriyle göl kirlenmektedir. Ornitolojik açıdan bölge, 35
km. kadar batıda Bandırma Kuı Cenneti Milli Parkı'yla bir bütün ola
rak önemlidir.

Göl ve çevresinin kuı türlerince zengin oluıu nedeniyle bölgede aıırı

avlanma vardır. Av mevsimi dııında kaçak avlanma yaygındır. Or
man Genel Müdürlügü gölde su kuıları koruma alanı oluıturmak için
araıtırmalara baılamııtır.

Bölgede kuluçkaya yatan önemli türlere örnek olarak:

Tepeli Batagan (en az 30 çift), Küçük Balabon, Gece Balıkçılı, Alaca
Balıkçıl, Küçük Ak Balıkçıl, Erguvan Balıkçıl, Boz Kaz, Saz Delicesi, Ça
yır Delicesi, Batak Kırlangıcı, Mahmuzlu Kızkuşu, Bıyıklo Sumru (150
çift), Kara Sumru (100 çift) verilebilir. Ayrıca Küçük Karabatak, Çel
tikçi, Kaııkçı, Küçük Orman Kartalo'nın büyük olasılıkla bölgede ku·
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luçkaya yattıkları tanmin edilmektedir.

Kı, sOresince gıılde gözlenen su ku,larından:

Tepeli Batallan (maks. 27BO), Küçük Karabatak (maks. B40), Ak Ku
tan (maks. 1310), Tepeli Kutan (maks. 35), Kılllrdek (maks. 1000), Baz
Dalagan (maks. 20100), Tepeli Dalagan (maks.2190 ve Sakarmeke
(maks. 5800) llnemli llrneklerdir.

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ, iSTANBUL

Koordinatlar: 41 °02' K, 28°32' D
Rakım : Deniz seviyesinde
Alan : noo na. Maksimum derinlik 3.5 m.
Böl.ıınln ko,uma .tatü.ü yoktur.

Büyükçekmece Gölü Istanbul'un Avrupa yakasında ii sınırları içeri
sinde nafif tuzlu bir logün gölü oluıumundadır. Bölgenin 15 km. ka
dar dogusunda Küçükçekmece Gölü yer alır.

Gıılün kuzey ve batı kesimleri sazlıktır. Çevrede tarım, sanayi YIL yer
le,im bılıgeleri vardır. Istanbul'un içme suyu intiyacını buradan sag
lamak üzere gölün Önüne bir baraj seddi yapılarak geniılemesi ve de
rinleımesi saillanmııtır. Çalıımalar ISKI torafından yürütülmektedir.
Göl çevresinde nazine ve ıanlS arazileri vardır.

Gölde bolıkçılık yapılmaktadır. Istanbul'a yakın oluıu nedeniyle ünlü
bir av bölgesidir. Bölgede aıırı av baskısı vardır. Kuluçka zamanı dı

ıında bölgede gözlenen çok sayıdoki su kuılarıno örnek olarak ıu tür
ler verilebilir:

Tepeli Botagan (Mart'ta moks. BBO), Sakarca Kazı (Aralık'ta maks.
1000), Kepçel (Mart'to moks. 9BO), Boz Dologan (Ocok'to maks.
2800), Tepeli Dalagon (Mart'to maks. 2350) ve Sakarmeke (Ekim'de
24000).

Ayrıca bölgede çok sayıda Akdeniz Martısı (mak>. 3320) gözlenmiıtir.

Ak Kuta n Peltc(ıııUS cr/spus
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Boz Dalagan ve Pasbaı Delagan Aythyalerina ve ,vıhya nyroca
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iZNiK GÖLÜ, BURSA

Koordinatlar: 40°37' K, 29°33' D
Rakım : 85 m.
Alan : 30800 ha. Maksimum derinlik 65 m.
Bölgenin koruma ıtatüıü yoktur.
Gemlik Körfezi'nin 16 km. kadar dogusunda yer alan ıznik Gölü ve
avası jeolojik devirlerde bir çöküntü ile oluşmuştur. Göl ötrof!k ve oli
gotrofik aIDsında özellikler gösteren, kıyıları kum ve çakıllı bır tatlı su
gölüdür.

Kıyılarda özellikle göle giren dere agızlarında ve Karsak çayı tara
fında yer yer sazlıklar vardır. Kanak Çayı ile göl sularını Marmara
Denizi'ne boşaltır. Genelolarak tarım yapılan göl çevn;sinde yüksek
olmayan tepeler, aralarda kayalık bölgeler bulunu~. ~enış sebze~ mey
ve bahceleri ve zeytinlikler gölü çevreler. Dogu kesımınde ve Iznık çev
resinde'hızla ilerleyen turistik inşaariar sürmektedir. Yörede yagun ola
rak kullanılantarım ilaçları, yerleJim bölgelerinin atıkları gölde kirli
lige neden olmaktadır.

Göl hazineye aillir, çevrede Orman Genel Müdü~lügü'n~ait ~la~lar
vardır. Gölde balıkcılıkve avcılık yapılmaktadır.Golün arnıtoloıık one
mi 1950'Ierden be~i azalmlJtır. Nedenleri konusunda bilgi açı gı var
dır ve araştırılması gereklidir.

. 8ölgede eskiden kuluçkaya yatmlJ türlere örnek olarak:

Kcrabatak ~959 Haziran'ındayüzlercesi, 1963'te 60·100 çift, 1967'de
ise gözlenememiştir),Tepeli Kutan (1959'da bö!gede ku.luçkaya yallı
Oı tahmin edilmektedir), Küçük Balaban ~966 da 35 Çıft), Ge~e Ba-

. Iıkcılı ~959'da 150 cift, 1967'de 40 çift), Alaca Balıkçıl ~959 da 50
çift) Küçük Ak Balıkç;1 (1959'da 50 ~ift), Külre~gi. Balıkç:1 ~959'da.b~
yük bir koloni, 1967'de ise 25-30 Çıft) ve Çeltıkçı ~959 da 10-15 çıftın
kuluçkyo yotmış olmosı olasıdır) verilebilir.

Holen bölgede kuluçkoyo yaton kuşlora örnek olorak:

Erguvon Bolıkçıl, Angıt, Macor ÖrdeOi ve Yılan Kortalı verilebilir.
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KOCACAY DELTASı (KOCASU DELTAsı

ya cla NiLÜFER DELTASı), BURSA

Koordinatlar: 40°22' K, 28°30' D
Rak.m : 0-2 m.
Alan : 10000 ho.
Dalyan ve Payraz Gölle,lnde av yaıaliı vardır.

Kocoçay Korocabey'in kuzeyinde Marmaro Denizi'ne dökülür. 8u böl
gede yer alan Kocaçay Deltası ve Nilüfer çayı, bahda Dalyan ve Poy
raz Gölleri'ni, daguda Arapçitligi Gölü'nü kapsar.

Delta sınırları içinde deOiJik bir çok habitat bulunur. Örnegin Akde
niz iklimine özgü makiler, yaprak döken armanlar (çaOunlukla kavak,
meJe, diJbudak, alıç), çayırlar, göller, rüzgarların oluşturdugu kum
tepeleri, tarım olanları ve kumsal bölge içinde yer olmlJhr. Ayrıca delta
çevresindeki tepelerde yaprek döken agaçlarla çom agaçlarından olu
Jan karıJıkorman da çok önemli bir hobitallır. Bölgede dogol armo·
nın yerine dikilen kavaklıklar, saz yokımı, yasak avlanma ve turizmin
hızla geliJmesi koruma açısından önemli problemlerdir. Göllerin ve
Marmara Denizi'nin aJırl kirliliOi bölgedeki diger olumsuz faktörler
dir.

Deltadaki kuluçka türlerinden:

Deniz Kortolı ~.2 çift), Saz Delicesi (birkaç çift), Yılan Kortalı, Suno,
Uzunbacak ~5 çift), Batak Kırlangıcı (30-40 çift), Kocagöz (7 çift),
Bıyıklı Sumru ~2 çift), Aksırriı Allaçkakan, Çalı Bülbülü, Gülen Sumru
(kuluçkaya yatması olası) önemli örneklerdir.

Bölgede kuluçka mevsimi boyunca düzenli olarak gözlenen ve bazı

larının kuluçkaya yatmo olosılıgı bulunan türlere ise:

Tepeli Kutan, Korobotak, Küçük Karabotak, Küçük Balaban, Alaca
Balıkçıı, Küçük Ak Balıkçıl, Kore Leylek, KoJıkçl, Çeltikçi ve Arı Şahini
örnek verilebilir.
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KUŞ GÖLÜ (MANYAS GÖLÜ), BAlıKESiR

Koordinatlar: 40°10' K, 28°00' D
Ralı,m : 8 m.
Alan : 16800 ha. Maluimum derinlik 8 m.
Bölgonln 64 ha .I,1ı bır bölümü Ku, Connotl Milli Parlı, olaralı
Iıoruma altındadır.

Bandırma'nın 18 km. güneyinde bulunan Ku, Gölü geniı bir ovada
yer alır. Çevre.i tarıma uygun arozilerle çevrili olan gölde .azlık alanlar
boldur. Göl suyu tatlıdır.

Göl hazineye, 64 ha. iık Kuı Cenneti Milli Parkı Orman Genel Müdür
lüOü'ne aittir. Çevrede tapulu ıah.. arazileri vardır. Milli Park içinde
bol söOüt, sazlık ve kamıılıklar vardır. Bu alanın içinden gölü doOu
dan be.leyen SıOırcı Deresi geçer. Göl güneyden de Kocaçay ile bes·
lenlltek sularını Karodere'ye boıaltır. Gölün güney ve doOu kıyıları

Ilgınlarla kaplıdır. Ayrıca .az, kamıı ve kındıro gölün tüm kıyılarında

yaygındır. Kul Gölü'nden tarım amacıylakanallorla.u alınmakodır.

Gölde giderek artan kirlilik bölgedeki canllllOI tehdit etmektedir. Kir
liliOe neden olan ba,lıca kaynaklar: Bandırma çevresindeki sanayi te
sislerinin atık.ularını gölü be.leyen SIOIr<:1 Deresi'ne vermeleri, göl ci·
varındaki bir çok yerleıim bölgesinin atıklarını doOrudan göle ya da
göle akan derelere vermeleri, göl havzasındaki mandıro ve tavuk çift.
liklerinin atıkları ve bölgede kullanılan tarım ilaçları ve yapay gübre
lerdir.

Ku, Gölü ve çevre.inde aOaçlandırma yeterli olmadlOI için toprak eroz
yona u!'lromakta ve taıınan toprak göl derinliOinin azalmasına ne
den olmaktadır. Ayrıca Hyporrommla genusuna ait bir güve türü kuı

ların yuva kurduOu aOaçlara büyük zararlar vermektedir.

Milli Park dı!ında da av yasaOıolmasınakarıın avcılık yapılmaktadır.
Ornitolojik açıdan Türkiye'nin tek Milli Park'ı olan Ku! Cenneti'nde
deOi,ik bir çok kuı türü bir kolani oluıturacak ıekilde kuluçkaya yat
maktadır.

Tepeli Kutan (maks. 30 çift), Küçük Korabatak (l00-150 çift), Koraba
tak (l950'lerde 300 çift, 1960'Iarda 700 çift, 1970'Ierde 300 çift), Gece
Balıkçılı (30-500 çiftl, Alaca Balıkçıl (l00-175 çift), Küçük Ak Balıkçıl

(200-350 çift), Külrengi Balıkçıl (300.600 çift), Erguvan Balıkçıl (40
55 çift), Ko,ıkçı (400-835 çift), Çeltikçi (l50-300 çift, 1975'te en az
400 çift) önemli örneklerdir. Ku, Cenneti dı!ında eskiden kuluçkaya
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yatmı, türler i.e ,unlardır:

Mahmuzlu Kızkusu (ll cift), Kocagöz (4 çift) ve Sumru (500 çift).. . .
Bunlar dı,ında Kocaçay ogzında bir diOer kolani varlıgı tahmin edil·
mekle birlikte ayrıntılı bilgi yoktur. Ayrıca kı,ın .u ku,ları için önemli
bir bölge olan Ku! Gölü'nde Yeıilba, (l968'de maks. 4200, son yıl
larda ise maks. 3500), Çamur<:un (maks. 3500), Kepçel (mkas. 2500)
.ayılmı,tır.

Küçük Korobatak Phalacrocorax pygm'U$
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SAROS KÖRFEZi (KAVAK DELTASı),
ÇANAKKALE

Koordinatlar: 40°37' K, 26°51' D
Rakım , 0-2 m.
Alan : yaklaıık 300-1000 ha.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Kavak Deltası, Kavak Deresi'nin Soros Körfezi'ne döküldügü bölge
de yer alır. Delta kıyıdan içeriye dogru sazlıklar, doha orkalordo su
lak çoyırlar ve tarlolarıo devam eder. Torım dlSındo bölgede hoyvon-
cılık yapılmoktadır. .

Deltonın kuzeyinde küçük bir log Ün vardır. Burado bitki örtüsü tuz
culdur ve kıyılorındo bol hasırotu bulunur. Bölgedeki en önemli prob
I~m aıı rı ovcılıktır. Istanbul'o yakın oluıu nedeniyle av baskısı büyük.
tur.

Batak ~ırlan!!ıc~. (yaklaşık 100 çift), Küçük Çılıbıt (yaklaıık 20 çift),.Sum.
ru (3 Çıft), Kuçuk Sumru (6 çift) bölgede kuluçkaya yotan türlerden
bozılorıdır. t:'yrıca su ~uıları sayımındo Ocak 196B'de 10200 Fiyo, 70
Angıt ve Nısan 19B7 de 60 Batak Düdükçünü gözlenmiştir.
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MERic DELTASlr EDiRNE.
Kaordinatlar: 40"45' K, 26°0B' D
Rakım : O-lO m.
Alan , 4BOOO ha.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Yunonistan-Türkiye sınırında, Meriç Nehri'nin oluşturduQu çok geniı

kamıı ve sazlıklardan oluıan deltada iki büyük göl, Gala ve Enez (Dal
yan Gölü) gölleri dışında bir çok küçük göl bulunur. ÖrneQin: Pamuklu
Gölü, SIQırcl Gölü, Domuz Gölü, Küçük Gala Gölü, Hüzmene Gölü,
Taıaln Gölü ve Küçük Göl.

Deltanın büyük bölümü Yunanistan tarofındadır. (Evroz Deltası). Neh
rin güneydogusundaki yaklaşık 4000 ha. Iık bir alan kamış ve sazlık

lar arasına yayılmıı sögüt ve ılgın aQaçlarıyla kaplıdır. Bu alanlar kuılar
için çok uygun beslenme bölgeleridir.

Deltanın merkez ve batısında yer alan geniş subosar ormanlar
1940'lardan beri giderek küÇülmüıtür. Kııın büyük kısmı sular altında

kalan deltada fazla sular set ve kanallarla Meriç'e boşaltılır. Yörede
çeltik ekimi, hayvancılık, göllerde balıkçılık yapılır. Göller ve deltanın

bir bölümü Hazine'ye aittir. Vakıf ve Orman Genel Müdürlügü'ne ait
araziler de vardır. Meriç Deltası yörede tarımın hızla geliıimi karıı
sında doQal özelliklerini kaybetmektedir.

Arazi elde etmek amocıyla Gala Gölü'nü kuzeyden besleyen suların

göle giriıi setler yapılarak, kanallar açılarak engellenmektedir. Bu da
göl su düzeyinin düşmesine neden olmaktadır. Yine arazi eldesi için
sazlar kesilip, yakılmaktadır.

Bölgenin Türkiye'de avcılıgın en yagun oldugu yerlerden biri alması,

kuluçka zamonı yumurta toplonması ve çeltik tarlalarının yayılması böl
gedeki kuş faunasını olumsuz yönde etkilemektedir.

Delta ve çevresinde kuluçkaya yatan kuı türlerinden:

Tepeli Kutan (1960'lardon beri yeni kuluçka gözlemi yoktur), Kara
batak (1966'da 140 çift, 1967'de 70-90 çift), Küçük Karabatak (bü
yük olasılıkla kuluçkaya yatıyor), Balaban (1973'ten beri kuluçka göz
lemi yok), Küçük Balaban, Gece Balıkçılı (1967'de BO-l00 çift), Alaca
Balıkçıl (1967'de 100 çift), Küçük Ak Balıkçıl (1967'de 200-250 çift),
Erguvan Balıkçıl (1966-67'de 100-120 çift, verilen sayılar Yunanistan
bölgesini de içeriyor), Çeltikçi (1967'de 700-BOO çift), KuQu, Baz Kaz,
Pasbaı Dalagan, Deniz Kartalı (1965'te 12 çift, Yunanistan bölgesiy-
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le birlikte), Şah Kartal (1 çihin büyük olasılıkla bölgede kuluçkaya yat
tlOI tahmin edilmektedir), Küçük Orman Kartalı, Kılıçgaga, Uzunba.
cak (100 çih), Kara Sumru (10-1S cift), Bıyıklı Sumru (1S0-180 cih) önemli
örneklerdir. . .

Çok sayıda su kuıu bölgede kı,ın barınmaktadır.Örneoin: Küçük Ka.
rab.atak (maks. 420), Boz Kaz (maks. lS6S), Çamurcun (maks. 10S80),
Ye,ılba, (maks. 11870), Boz DalaOan (maks. 29S0), Büyük Orman Kar
ta~ı (maks.•10) ve S~kormeke (maks. 81400) su ku,ları sayımlarında
bolgede gozlenen. turlerdendir.

•

Kılıçgaga Recu,vl,ostrtl ııvoceltıı

TERKOS GÖLÜ (~URUSU GÖLÜ, DURUGÖL)
ISTANBUL

Koordinatlar: 41 °19' K, 28°32' D
Rakım : 2,S.3 m.
Alan : 2S00 ha. Maksimum derinlik ıım.

Bölgenin koruma statüsü yoktur.
Eskiden büyük bir koy iken zamanla lagün haline dönüşen gölün, de
nizle bağlantısı bir setle kesilmi,tir. Batıdan gelen Istıronca Deresi'nin
suyu ve diğer küçük derelerle beslenen gölün suyu çok hafif tuzludur.

Göl kıyılarındave içinde soziık ve kaml,lık olanlar vardır. Denizle ara
sında geni, bir kumsal yer olmaktadır. Burası alçak tepeler, küçük or·
manlar ve çalılıklarla kaplıdır. (Orman ve çalılık alan 33S0 ha.dır)

Yörede kumul ilerlemesi hızlıdır, yılda 7S000-80000 mı kum göle dal·
maktadır. Bunu önlemek için çevrede ağaçlandırma yapılmaktadır.

Terkos Gölü yakla,ık 100 yıldır Istanbul'un su ihtiyacını kar,ılc:ımakta.
dır. Göl hazineye, üzerindeki tesisler ise Devlet Su 1,leri Ve Istanbul
Belediyesi'ne aittir. Çevresi Orman Genel Müdürlüğü arazisidir. Göl
içinde balıkçılık, çevrede bazı bölümlerde tarım yapılmaktadır.

Gölde koçak ve aıırı avcılık yapılmaktayken alınan önlemlerle engel
lenmeye çalı,ılmı" gene de av baskısı önlenememi,tir. Terkos Gölü~

ne ait arnitalojik veriler azdır. Bölgenin ayrıntılı incelenmesi gerek
mektedir.

Göl Istanbul Boğazı'nın batısında yer alması nedeniyle yırtıcı ku,la
rın ve leyleklerin göç yolu üzerindedir. Göç sırasında binlerce ku, yıl

da iki kez beslenme amacıyla burada konaklamaktadır.

Balık Kartalı 1964'te bölgede kuluçkaya yatmıştır, halen kuluçkaya yat
ması olasıdır.

Ayrıca 8alaban, Küçük Balaban, Alaca Balıkçıl, Erguvan Balıkçıl, Gece
Balıkçılı, Kocagöz, Akkanatlı Sumru ve Se;ız Delice'si büyük olasılıkla

bölgede kuluçka ku,larıdır.

Ördek ve kazıarın gölde kışıomaları konusunda bilgi açığı vardır.
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iSTANBUL BOGAZI, iSTANBUL

Koordinatlar: 41 ·00' K. 29·00' D
Rakım : em.
Bölgenin ko,uma statüsü yoktu•.

Ist~nb~1 Bo'l~zı, Avrupa-Ortadollu-Afrika yönündeki büyük göç ya_
lu uzerındedır. Bollaz, cağrafik özellikleriyle bir huni gibi kus göçü-
nün burada yollunlaımasınaneden olur.' .

Büyük ve Küçük Çamlıca Tepeleri, Adalar göçün iyi gözlenebildilli ta
n!nan nak~alardır. Ayrıta Sarıyer'de de sadece ilkbahar göçü izlene
b~lmekt~dır. Sa.dece bu naktalar dellil, Ballaz ve çevresi genelolarak
goç karıdoru ıçınde olup bir bütün olarak önemlidir. Ballazın bu önemi
bilinmekle beraber ne yazık ki ıimdiye dek tüm göç sezanu boyunca sis
temli bir araıtırma yapılmamıştır. Yukarıda belirtilen naktalarda bir
birindel'\ kopuk ve kısa aralıklarda yapılan gözlemler mevsimsel dallı

IIŞ, popülasyan deı:ıişimleri gibi konulara açıklık getirememektedir.

Bölgede gözlenen önemli göçmen kuşlara örnek alarak aıaıııdaki tür·
ler verilebilir (sayılar "!,,ksimum del'lerler olup bir göç sezonunu kap
samaktadır):

l.J!ylek (31.500), Kara I.J!ylek (7200), Arı Şahini (25.700), Kara Çaylak
(2600), Mısır Akbabası (550), Yılan Kartalı (2300), Dollu Atmacası
(5300), Küçük Kartal (520), Küçük Orman Kartalı n8.000)

. Ilir çak türün tam sa.yıları bilinmemekle birlikte 1870 ile 1930 yılları
arasında çak aşırı bır düşüş saptanmıştır.

•
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ULUDAG, BURSA

Koo.dinatlar: 40·04' K, 29·11' D
Rakım : 2543 m.
Alan : 11388 ha.
Bölge 1961'de Milli Park ilan edilmi!ti•.

Uludaıı Bursa'nın güneyinde, kuzeybatı ve güneydoııu yönünde 40
km. uzunluııunda. 20 km. eninde, zirvesi her zaman karla kaplı bir
dağ silsilesidir.

Kuzeyde Bursa Ovası ve Inegöl, batı ve güneyde Nilüfer Nehri ile do
llal alarak sınırlanmıştır.Milli Park, Orman Genel Müdürlüı:!ü'neait
tir. 8ölge Türkiye'nin en ünlü kayak merkezidir.

Alpin karakteriyle Uludaı:!, kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan var
11'llyla ilgi çekicidir. Aşa'lıdan yukarıya yükseldikçe bitki örtüsü de fork
ıılıklar gösterir. 400-800 m. arasında yaprakdöken meşeler yaygın

dır. Erguvan (C~rcls siliquasırum), Laden (Cisıus salvia~folius), Defne
(Lou,us nobilis), Funda (Erica arbona), Menengiç (Pislacla I.nliscus)
bölgede sık rastlanan aı:!açlardır.

850-1100 m. arası nemli alana geçiş bölgesidir. En yaygın türler: Kes
tane (Caslon.a v~sca), Fındık (Co,ylus av~l1mıa), Ardıç (Junip.rus sp.),
Çınar (Plaıanu. sp.), Ihlamur (Tllia ıom~nlosa), Mazı Meşesi (Qu~,·

cus Inf~clo,la), Saçlı Meşe (o.cu,is) Kızıla'laç (Alnus glullnosa)'r3ır.

Aı:!aç kesimi nedeniyle meşe türleri genellikle cüce ya da çalılık şek
linde gelişebilmişlerdir.

1000-1100 m. arasında Kayın (Fagus o,i~nta1is) en yaygın türdür. Yu
karılarda Karaçam (Pinus nig,a) ile birlikte görülür.

1200-1350 m. arasında artık nemli-serin bölgeye girilir. Köknar (Ulu·
da'l Köknarı) (Abi~s bommüll~riana)burada en yaygın türdür.

1350-2100 m. arasında Titrek Kavak, Karaçam, Kayın türleri karııık

tır.

1600 m.den sanra Karaçam görülmez. Bu durum yukarı arman sını

rına kadar devam eder. Köknar ve Gürgen (Ouplnus ~1i1us) arman
larıyla devam eden bölgede kamp yerleri, dinlenme tesisleri başlar.

Ormanıık alanın dışında zirveye dek uzanan bölge alpin basamaı:!l'

dır.

Geniı çayırlıklarve aralarda ardıç (Junl~russp.) topluluklorı bu böl-
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genin özellil'lidir. Oteller bölgesi buradadır.Toplam yatak kapasitesi
5000 dolaylarındadır.

Turistik tesislerin bulundul'lu bölgelerde orman son derece kontrolsüz
kesilmektedir. Ayrıca dal'ldaki su kaynaklarını oteller kendi depoları

.no aktarmaktadırlar.Bu bölgenin geliıimiyle çöp sorunu büyük bo
yutlara ulaımııtır. Yeni bir turistik bölge daha ilan edilmi!tir. Yazın Batı

Anadolu'dan getirilen küçükbaı hayvan sürüleri bölgede otlatılmak

tadır. Kııın kayak, yazın aıırı otlatma baskısı nedeniyle çayırlarfakir
leımektedir.

Yerli halkın ısınma ve ev yapım için bölgede izinsiz al'laç kesmesi bir
diger zararı. etkendir_ •

Uludal'l'da ender bir tür alan Apolla Kelebel'li de son yıllarda k~l
leksiyancular tarafından toplandıl'lı için hızla azalmaktadır. Bölge zen
gin bitki örtüsü ve jeolojik öze"ikleriyle çok sayıda ötücü ve yırtıcı kuı

türünü barındırmaktadır.

Bölgede kuluçkaya yatan yırtıcı türlerden:

Sakallı Akbaba (en az 1 çift), Mısır AkbabaSl, Kara Akbaba, Yılan

Kartaı., Çakır Kuıu, Küçük Orman Kartalı, Kaya Kartalı ve Dagan ör·
nek verilebilir.

Ayrıca Paçalı Bayku!, Kızılcahamam dııında burada da kuluçkaya
yatmaktadır.

Bölgede kuluçkaya yatan ötücülerden:

Küçük Sıvacı Ku!u, Kara Kanarya önemli örneklerdir. Bu türlerin yayı

lı! sınırları içinde Uludal'l en balı uçtur.

•
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ÇAM BURNU, ORDU

Koordinatlar: 41°07' K, 37°47' D
Rakım : 0-20 m.
Alan : Bir koc hektar
Böl••nin koruma st':'tüsü yoktur.

Cam Burnu Ordu'nun yakla!ık 1B km. kuzey batısında küçük bir bu·
~undur. Denize dik inen sarp kayalıklarda20-25 çiftlik bir Karabatak.
2.4 çiftlik bir Tepeli Karabatak ve büyük bir Gümü! Martı kolonisi
(1973'te 300 çift sayılmııtır) kuluçkaya yatmaktadır.
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ILGAZ DAGLARı, CANKIRI ve KASTAMONU.
Koordinatlar: 41°00' K, 33°40' D
Rakım : 960-2587 m.
Alan : Kesin 51nırlar olmamakla birlikte ono bölge 25000

ho 'nın üzerinderir.
Bölgenin 1090 hektarlık bır bölümü 1976'da Milli Park ilan edll
mi,tir,
IIgoz DoQlarl kuzeyde Ka5tamonu, güneyde Çankırı iller; ora51ndo çok
geniı bir olana yayılmııtır.

Kuzeyde yüksek Yaylo, Emirgazi, Küçük Hocet, Büyük Hacet tepeleri
ve To.ya DaQı yer alır. Aynı adı taııyon IIgaz Ka5abası bölgenin he
men hemen merkezindedir. DaQlar genellikle çam (Pinus sp.) ve kök
nar (Ab/es sp.) ormanlorıyla, zeminde ormanaltıçalılıklarıve orolara
karıımıı arkidece zengin çayırlarlo kaplıdır.

DaQlık alana daı:iılmıı yerleıim olanları çevresinde tarım alanlorı.var

dır. Milli Park alanının 4600 ho. daha geniıletilmesi,bölgede bir koç
otel ve turi5tik tesi5in altyapı çalıımaları planlanmaktadır.

ligaz DaQları özellikle yırtıcı kuılar için çok önemli kuluçka bölge5i.
dir. Koro Çaylak, Mısır Akbaba51, Kara Akbaba, Yılan Kartalı, Çakır

Kuıu, Kızıl Şahin, Kaya Kartalı, Küçük Kartal bölgede kuluçkaya ya
tan türlerdendir. Kızıl Akbaba ve Şah Kartol büyük olasılıkla bölgede
kuluçkaya yatmaktadırlar. Ayrıca Angıt, Kara Agaçkakan, Kır Incir.
kuıu, Küçük Sıvacıkuıu, Kara Kanarya bölgede kuluçkaya yatmakta
dır.

Taı Bülbülü asıl yayılıı alanının dııında burada lakal bir popülasyon.
lo kuluçkaya yatmaktadır.

•
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KACKAR DAGLARı, ARTViN
• ERZURUM ve RiZE

Koordinatlar: 40°35' K, . 41·10' D, 40·42' K - 41°35' D
Rakım : 2700·3932 m.
Alan : 80000 ha.'ın üzerinde
Bölgenin koruma statüsü yoktur.
Kaçkar Dagları Dogu Karadeniz Dagları'nın bir bölümü halinde Ku
zeydogu Anadolu'da Trabzon ve Artvin ara51nda çok geniı bir alana
yayılmııtır. Bölge içindeki Kaçkar Dagı (3932 m.), Demir daQI (3254
m.), Gül Daı:iı (3131 m.), zoocografik ve cografik olarak Kafka51ara
baglanırlar.

Bölge çok geniı Kafka5 Köknarı (Ab/e.• nordmann/), Çam (Pinus ari·
en/o/Is), Dogu Koyını (Faıus o,/en/a/Is) armanlarıyla kaplıdır. Orman
içinde geniı olanlar halinde bir orman gülü türü Kumar (Rhododend·
'on pon//cum), orman sınırının üzerinde i5e Dag Kumarı (Rhododend·
'on caucosium) yaygındır.

Yine bu bölgede halkın yayla olarak do kullandıOı geniı allaklar ve
çıplak kayalık, taılık olanlar vardır.

Koçkor DaQları Huı Tavugu için dünyadaki bir koç kuluçka bölge5in.
den biridir. Yörede bilinen kuluçka noktaları dııında do coQrank ne·
denlerle ulaıılamayan bölgelerde kuluçkaya yattıgı sanılmaktadır.

Diger kuluçka türlerinden:

Sakallı Akbaba, Kızıl Akbab~, Mısır Akbabası,Çakır Kuıu, Kayd Kar·
talı, Küçük Kartol, Kafka5 Urkekliı:ii ve Turna (2100 m.den itibaren ku.
luçkaya yatıyor) önemli örneklerdir. Kara Akbaba ve Dagan'ın ise bü·
yük olasılıkla bölgede kuluçkaya yattıkları tahmin edilmektedir.

Ötücülerden ise:

Phylloscopus s/ndlanus lonndi Küçük Sıvacıkuıu, Kara Kanarya, Ala
mecek ve Kızılgagalı DaO Kargası bölgede l<uluçkaya yatan türlere
örnek verilebilir. Henüz dakunulmamı!bir çok bölgesiyle orijinal fa
uno ve florasını koruyan dagiarda Boz Ayı, DaQ Keçisi ve Çengelboy.
nuzlu Dag Keçisi önemli memelilerdendir.
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ler verilebilir:

Sakallı Akbaba (1-2 çift), Mısır Akbabası (10.15 çift), Kızıl Akboba (5
çifti n bölgede kuluçkayo yottıgı tahmin edilmektedir), Kara Akbaba
(3) çift), Yılan Kartalı, Kızıl Şahin, Küçük Kartol ve Küçük Kerkenez. Ayrıca
Türkiye'de ender görülen türlerden Deniz Kartolı, Bozkır Kartalı ve
Tav~ancıl da bölgede gözlenmiştir.

Yöredeki yaygın hayvancılık büyük yırtıcılara beslenme olanakları sag
lamaktadır. Özellikle Mısır Akbobası'nın besininin önemli bir kısmını

çevredeki mezbaha artıklarının olu,turduQu bilinmektedir.

Bölgede kuluçkaya yatan diQer türlere örnek olarak:

Kara leylek (5 çift, Leylek (9 çift), Angıt (birkaç çift), Paçalı Baykuş

(Türkiye'de bilinen iki kuluçka bölgesinden birisil, Zeytin Mukalliti, Ak·
gözlü ÖtleQen, Küçük Ye~il Agaçkakan, Küçük Sıvacıku~u, Kaya Ki·
razkuşu verilebilir.

KIZILCAHAMAM, ANKARA

Koo,dinatlar: 40°28' K, 32°29' D
Rakım : 8S0·ln6 m.
Ala" : 1050 ha. (Milli Park alanı)

Böl,enln 1050 hekta,lıkbi, bölümü 1959'da So6uksu Milli Parkı
ilan edllmi,ti'.
Kızılcahamam Ankara'nın 86 km. kuzeyinde E-S karayolu üzerinde
yer alır. Bölgede hakim tapografik özellik kuzey-güney doQrultusun
da uzanan bir ana vadi ile, bu ana vadiyle birle~en yan vadilerdir.
Kirmir çayı ana vadi tabanındaakar ve tüm bölgenin en alçak yerini
(800-900 m.) olu~turur. En önemli yükseltiler, Tolubelen Tepe (1716 m.),
Harmanaluk Tepe (1648 m.) ve Ta~lık Tepe (1668 m.rdir.

Yörenin ~itki örtüsü belirgin bir çe~itlilik göstermektedir. Vadi taban
ları hemen tamamıyla tarım alanlarına dönü~türülmü~tÜr. Özellikle
Kirmir çayı kıyısındaki çeltik tarlaları, sulak alanlar ve söQütlükler de
Qi~ik üreme v~ beslenme habitatları olu~tururlar.

Kirmir çayı'nın doliusunda ve güneyinde bulunon alanlor bozkırözel
liQine sahip olan AstraraUus, Acanthollmon, Thymus ve Euphorbla
cinsi bitkiler bu alanların bitki örtüsünü olutururlar. çayın kuzeyinde
ise genellikle 1100 m:den itibaren orman ba~lar. Otlatmanrn yoQun
olduQu yamaçlarda me,e ve yabani meyve aQaçlarından olu~an bo
zuk baltalıklar, özellikle kuzeye bakan yamaçlarda ise sık Karaçam
(Pinus ni,ra var. palJDslna) ormanıarı görülmekteir. 1500 m.den son
ra Karaçam yerini Sarıçam (Plnus sylv~strls). Köknar (Abiu bommu
~U~rlana), Gürgen (Carplnus Mılıus), Titrek Kavak (Populus tnmultı)

türterine bırakmaktadır.. Bölgenin 1050 ha. alanı 19S9'da SoQuksu Milli
Parkı ilan edilmi~ olup Orman Genel MüdürlüQü'ne aittir.

Yörede tarım ve hayvancılık dı~ında orman i~letmecilil'liönemli eka·
nomik etkinliktir.

Yazın gelen çok sayıdaki ziyaretçinin kötü kullanımı, köylülerin hay
van otlatmaları olumsuz etkilerdir. Ayrıca Milli Parklar Dairesi tara
fından planlanan ve yapımına ba~'anan yeni yallar ziyaretçilerin par
kın en uzak kö~elerine dek ula~malarına ve kontrolün güçle,mesine ne·
den olacaktır.

Yörenin geçi~ özelligi sonucu bölge yırtıcı ve ötücü ku~lar açısından

~ngindir_ Bölgede ~imdiye dek 160 ku~ türü saptanmı,tır. Türkiye'de
düzenli olarak bulunan yırtıcıların hemen hepsi bölgede gözlenmi~

tir. Bölgede kuluçkaya yatan yımcı ku~lara örnek olarak a~al'lıdaki tür'

Kara Sinekkapan
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KIZILIRMAK DELTASı, SAMSUN

Koordinatlar: 41°40' K, 36°00' D
Rakım : 0-10 m.
Alan : 50000 ha. (Göller ve saztık alanlar 5000 ha.)
Karabalaz Gölü, Çernek Gölü ve ~ev..deki bataldıkLU ku,la
rı üretme ve koruma ıahaıı ilan edilmı,tır.

Kızılırmak Deltası Samsun'un batısında Samsun·Sinop karayalunun ku·
zeyinde yer almaktadır. Delta genellikle deniz seviyesinde olup mak.
simum yükseklik bir ka~ metredir. Kurak geçen mevsimlerde ise göller
bazen deniz seviyesinden düşüktür. Jeolojik bakımdan çok genç alan
delta yaklaşık 2000 yıllık bir oluşumdur. Eskiden deniz kıyısında alan
Bafra, şimdi 15 km. kadar içeridedir.

Delta içerisinde bir çok göl, bataklık alanlar, batıdaki göller çevresin·
de meŞe, çınar, sögüt korulukları,doguda ise geniş su basar orman·
lar vardır. Bölgenin bahıında KaraboOaz Gölü (416 ha.), doguda Balık

Gölü (828 ha.), Uzun Göl (294 ha.), Çernek Gölü (369 ha.), Liman
Gölü (175 ha.) büyük göllerdir. Ayrıca dehada başka bir çak küçük
göl vardır. ;

Uzun Göl ve Balık Gölü birbirine baglıdır. Göller bol saz ve kamışla

kaplı, göl sularının tuzluluk oranı düşüktür. Uzun Göl'le deniz arasın·

da 1400 ha. iık ıubasar armanlar kuluçka kuşları için çak zengin ha·
bitat olup özel~kle yırtıcı kuşlar için önemlidir. Yeşilırmak Deltası'nda

10000 ha.lık alanın drenajındon sonra Kızılırmak Deltası Karadeniz
B?lgeıinin en önemli sulak alanı olmuştur.

DeHada yogun tarım yapılmaktadır. Göller hazineye, çevredeki ta·
":rıin alanlarının bir kısmı şahıslara, bir kısmı hazineye aittir. Göllerde
, Y.i:ipılan balıkçılık yöredeki önemli ekonomik etkinliklerdendir. Özel·

Iikle Sazan ve Kefal büyük miktarda avlanmaktadır. (Yılda yaklaşık

200 ton) Balık Gölü civarında deniz kıyısına bir tatil köyü kurulmak·
tadır. Bölgedeki bataklık alan kuşlar için son derece önemli olup, ıa·

dece insan vorlıgı bile zararlı olmaktadır. 'tatil köyünün getirecegi di·
ger etkilerle bölge zarar görecektir. Ayrıca orman içinde hayvan ot
latma yaygındır, kontrolsüz agaç kesimi ve genç filizlerin yenmesi ne
deniyle orman giderek yok olmaktadır. AQaçlardaki bolıkçıl kolonile·
ri "nedense" köylüler tarafından rahatsız edilmektedir. Yuvalara oşa

Oıdan atej edildiOi ıaptanmıştır.

Dllıtanın ünlü bir av bölgesi aluşu nedeniyle tüm Türkiye'den çok sa·
yıda avcı gelmektedir. Bütün deltoyı kapsayan çok agır av baskısı var·
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dır. Avı yaıok türlerin de avlandıgı, av mevıimi dııında kaçok avla·
nıldıgı saptanmıştır. Karabogaz Gölü, çernek Gölü ve çevresindeki
bataklık alan koruma altına alınmıstır. Ancak kuılar icin cak önemli
bölgeler Balık Gölü, Uzun Göl ve ';rmanlık alan 'koru~a bölgeSi dı.
şındadır.

Bölgede bugüne dek 250 kuı türü ,gözlenmiştir. Bunlardan 55 tür böl
gede kuluçkaya yatmaktadır. Örnegin: Tepeli Kutan (1966'da 25 çift,
1970.73 arasında 60-70 çift ıayılmııtır. Halen bölgede düzenıiz ala·
rak az sayıda kuluçkaya yatmaktadır.), Balaban (2-3 çift), Küçük Ba·
Iaban, Alaca Balıkçıl (10 çift), Küçük Ak Balıkçıl (130-150 çift), Kara
!.eylek (12.20 çift), !.eylek (30 çift), Deniz Kartalı (2-4 çift, 1977'den
beri bölgede artık kuluçkaya yatmadıgı tahmin edilmektedir.), Saz De.
licesi (30 çift), Küçük Orman Kartalı (1 çiftin kuluçkaya yattıgı tahmin
edilmektedir.), Balık Kartaı., Delice Dagan (12 çift), Çıkrıkçın (20 çift),
Pasbaş Dalagan, Turna (10.15 çift), Uzunbacak (15 çift), Kocagöz (8
çift), Batak KırlanglCl, Ortanca AQaçkakan, B.yıklı Saz Bülbülü ve Çiz
gili Ötlegen.

Sanbahar ve kış boyunca bölgede gözlenen su kuşlarından:

Yeıilbacak (maks. 200) Akkanarlı Sumru (maks. 200-300), Karaboyunlu
Dalgıç (maks. 1500, bu değer bir kez sayılmış olup, genellikle 100'den
az gözlenebilmektedir), Karabayunlu Batağan (makı. 600), Büyük Ak
Balıkçıl (maks. 100-200), Baz Kaz (makı. 5000), Yeşilbaş (maks.
40000), Çamurcun (makı. 16750). Bozördek (maks. 740), Kılördek

(maks. 4360), Kepçel (makı. BOOO), Dikkuyruk (makı. 59) ve Sakar·
meke (maks.15300) örnek verilebilir.

Ayrıca Büyük Orman Kartalı ve Saz Delicesi (maks. 30-50) kışı bölge
de geçiren yırt.cılardandır.
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YENiCAGA GÖLÜ, BOLU.
Koorclinatlar: 40°47' K, 32°02' D
Rakım : 976 m.

.Alan , 1BOO ho. maksimum derinlik 11 m.
Böl.enin koruma ltatü.ü yoktur.

YeniçaOa Gölü Ankara-Istanbul yönünde E-S karayolunun YeniçaOa
Mengen-Zanguldak ka~Qında, 8alu'nun 36 km. doQusunda yer olır.
Göl, güneyde KöroOlu DoQı (2400 m.), kuzeyde ise daho olçak olon
Gökçeler DoOı (1911 m.) ile çevrilidir.

Göl yüzeyi mevsimlere boQlı olarok büyük deOi,iklikler göstermekte
dir. Gölün güneyi dı,ında tüm kıyıları, geni,liOi 100 m.yi geçmeyen sık

sozlıklorlo kopııdır. Özellikle YeniçaOo ve Adoköy çevresindeki su ka
nollorının etrofı söQüt ve kavak oOaçlarıyla kaplıdır.

Gölün suları tatlıdır ve iki koldan beslenir. Deliler Suyu ve Kuzuviran
Deresi gölü doOu ve batıdan beslerler. Kuzeyde ise Mengen deresi
gölden beslenerek çıkar. Bölgenin kuzeyinde ve batısında geni, ça·
yırlar bulunur. Özellikle kuzeyde su düzeyinin yükselmesiyle çayırlar
tümüyle su altında kalır. Çayırlar tipik sulak çayır bitkisi zambaklarca
zengindir.

Göl hazineye, çevredeki tarım alanlarının bir bölümü hazineye coOu
do ,ahıslara aittir. Göl çevresindeki tarla ve tepelerde sırasıyla bu0
day, ayçiçeOi, kolza ekilmektedir. Ayrıca hayvancılık da yaygındır.Tar
lalar arasındakiaOaç ve çalılıklar ötücü ku,lar için uygun habitat alus
tururlar, yine bu bölgeler yırtıcı ku,lar için de iyi av bölgeleridir. 8~
taklık alan içindeki awı otlatma ve YeniçaOa'nın kanalizasyonunun
göle verilmesi olumsuz etkilerdir.

Göl ve çevresinde ,imdiye dek 1B3 ku, türü saptanmı,tır. Bölgenin Is
tanbul BoOazl'na doOru göç yolu üzerinde alu,u yırtıcı ku,lar için
önemlidir. Bölgede kuluçkaya yatan ku, türlerinden:

Küçük Balaban (1-5 çift), Alaca Balıkçıl (1.5 çift), Angıt (5-10 çift), Sa~
Delices; (1-2 çift), Tuma (B'çift), Küçük 8ataOan, Tepeli BataOCn örnek
verilebilir.

Ayrıca Balık ve Deniz Kartolı'nın bölgede kuluçkaya yatma alasılıQı

büyüktür. Ye,ilba" Çıkrıkçın, Su Kılavuzu, Saz TavuOu, Sakarmeke kı'i gölde geçiren su ku,larındandır.
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YEsilıRMAK DELTASı, SAMSUN.
Koordinatlar, 41°17' K, 36°50' D
Rakım : Deniz seviyesinde.
Alan : 60000 ha. (Dehanın tümü)
Simenlik Gölü Sülün üretme VB koruma alanıdır.

Ye,ilırmak Deltası Samsun-Terme arasında geni! bir bölgeyi kaplar.
Ye,ilırmak'ın olu,turduOu alüvyonlu ovanın denizle birle,tiQi kesim
Ierde küçük logünler ve göller vardır. Deltanın batısındaki göller kü
çüktür. DoQuda bölgenin en büyük gölü olan Simenlik Gölü (yakla,ık

150 ha.) yer alır. Göl seviyesi denizden dü,üktür.

Genelolarak delta bol sazlık, göller ve ormanlardon olu,ur. Delta
nın ortalarına doOru çam, me,e ve di,budak koruları, geni, kavak
Iıklar vardır. Göller hazineye ai"ir.

Deltanın özellikle batı kısımlarını içine alan 10000 ha.lık geni, bir bö
lümün drenaila kurutulmasındansonra bölge tarıma açılmı, ve çeltik
ekimi çok geli,mi,tir. Ayrıca hayvancılık da yapılmaktadır.Yörede ih
raç amacıyla saz kesimi yaygındır. Göllerde ise balıkçılık yapılmakta
dır. Ayrıca arazi acmak için saz yakılmaktadır.Kuluçka zamanı do de
vam eden bu dur~m ku! yuvalarına zarar vermektedir.

Bölgedeki doQol bir sülün populasyonu Simenlik Gölü kenarında ku
rulan üretme istasyonu n çalı!malarıylo çoOalml,tır.

Balaban, Gece Balıkçılı, Alaca Balıkçıl, Küçük Ak Balıkçıl, Saz Deli
cesi, Turna, Uzunbacak ve ırmak Bülbülü bölgede büyük olasılıkla ku
luçkaya yatmaktadır. Delta kı, süresince de su ku,ları için önemlidir.
1967-1970 su ku,ları sayımlarına göre Fiyo (maks. 2200), Çamurcun
(maks. 2500), Yeşilbo, (maks. 12000), Kılördek (maks. 900) ve Te
peli Dala\:lan (maks. 2000) önemli örneklerdir.
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AKŞEHiR GÖLÜ, KONYA ve AFYON

Koo,dlnotlaı: 38°30' K, 31 °28' D
Rakım : 960 m.
Alan : 35300 ha. maksimum derinlik 7 m.
Bölııenin koruma .tatü.ü yoktur.

Akıehir Gölü, Akıehir Ovası'nın kuzeyinde Sultan Da(lları'nın kuzey
da/ju kenarı ile Emir Da/jları arasında yer alır.

Suları tatlı, organik maddelerce zengin, ötrofik bir göldür. Kuzey kıyı

ları dı,ında gölün tüm kıyıları 1-2 km. geni,li/jinde çok sık komı, ve
sazla, göl içindeki aynolar nilüferlerle kopııdır. Su düzeyi yıllora göre
son derece de/ji,kendir. Göl, güneydeki derelerden ve Eber Gölü'yle
arasındaki kanaldan beslenir. Kuzey tarafı genellikle çıplaktır. Güneyde
ise geni, meyva bahçeleri bulunur. 8atı ve do/ju kısımları ise tarım

alanları ile çevrilidir.

Gölde balıkçılık yapılmaktadır.

Akıehir'in atık sularının göle verilmesi, çeıitli fabrikaların atıklarının

Eber Gölü araClIı(llyla göle gelmesi kirlili/ji artırmaktadır. Yörede saz
kesimi çak yaygındır, kesilen sazlar Çay'daki SEKA.Ka/j.t Fabrikasın

ca alınmaktadır.Kuluçka zamanında da devam eden kesimler ve yu·
murta taplama yüzünden yuvalar zarar görmektedir.

Göl ve çevresinde awı avlanma vardır.

Bölgede kuluçkaya yatan ku!lardan:

Tepeli 8ata/jan (en az 150 çift), KlZllboyunlu 8ata/jan, Karabayunlu
Bata/jan, Küçük Karabatak (en az 7 çift), Balaban (en az 2 çift), Kü
çük 8alaban (en az 100 çift), Gece Balıkçıı., Alaca 8alıkçll, Küçük Ak
Balıkçıl, Büyük Ak 8alıkçıt Erguvan Balıkçıt Çeltikçi, Saz Delice,i, Kı·

zılbacak, Gülen Sumru, Sumru (en az 50 çift), Bıyıkl. Sumru (en az
25 çift), Kara Sumru ve Akkanatlı Sumru örnek verilebilir. Ayrıca De
niz Kartalı eskiden bölgede kuluçka ku!uyken, artık sadece kı!ın göl.
de gözlenebilmektedir.

Göl kıyılarında ve içinde çok geniı ve sık olan sazlık alanlar kuı sa
yımlarını zarla!hrmaktadır. Bu yüzden kı!ın görülen su ku!ları kanu·
sunda veri açı/jı vardır. Ak Kutan (Kasımda maks. 900), Sakarca Kazı

(Ocakta maks. 29580), Baz Kaz (Kasımda maks.l0000), Kılördek

(Ocakta maks. 2850) bölgede kı!ın gözlenen türlerdendir.

BOLUK GÖLÜ (BOLLUK ya da BULAK GÖLÜ)
KONYA

Koordinatlaı: 38°32' K, 32°56' D
Rakım : 920 m.
Alan : 1150 ha. maksimum derinlik 0.8 m.

Boluk, Gölü, Cihanbeyli avasında yer alır.

Suları çok tuzlu olan göl sodyumlaslat ve sodyumklorür açlSından zen
gindir. Gölün kuzeyinde sıcak sülfür kaynakları vardır. Göl çevresi ti
pik tuzcuf bitkilerle kaplıdır. (Salicomitı sp.)

A(jobeyli ve Kırkıılo arasında kı! ve ilkbaharda faz!a ya(lmur sonrası
küçük tatilSU sazlıkları oluımaktadır. Gölün kuzeyınde kurulan sod·
yumfosfat labrikası yöredeki sakinli(li bozarak kuılara zorar vermek·
tedir. Boluk Gölü su ku ,ları için önemli bir kuluçka bölgesidir.

Bu türlerden Kılıçgaga 0973'te 30 çift, 1982'de 200 çift), Akdeniz Mar
tısı (1973'te 50 cift, 1982'de 300 çift), Karabo! Martı 0982'de 300
cift) Incegagalı' Martı (1973'te 470 çift, 1982'de 100 çift) ve Gülen
Su";ru (1973'te 450 çift, 1982'de 250 çift) örnek verilebilir.

Ayrıca Payraz Ku,u'nun (1 çift) bölgede kuluçkaya yattı(lı tahmin edil
mektedir.
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Baz DalaQan (Aralık'ta mak.. 3120), Tepeli DalaQan (Ocak'ta mak..
5000) Dikkuyruk (Şubat'ta mak.. 430)
Sakar:"eke (1969 Ocak ayında maks. 70000 sa,yılmı" ancak bu sa~ı
bugün çok azalmı".r), Küçük Kumk~Ju (~~s1os ~ıa d~ks. 900) ve Do
QÜJkenkuJ (Nisan'da mak.. 1100) onemlı öme er ır.

Ayrıca Şah Kartal ve büyok olasılıkla Karo Akbaba kIJI bölgede ge

çirmekıedir.

CAVUSCU GÖLÜ, KONYA. . .
Koordinatlar: 38°21' K, 31°53' D
Ralum : 1025 m.
Alan : 1000 ha. civarında

Böl.enin koruma ltatÜ.ü yoktur.

Çavu,çu Gölü Ak~hir OvaSl'nın doQusunda, IIgın'ln 5-6 km. kuze
yinde yer alır. 8atıda Karakaya Tepesi (1311 m.) çevredeki en yük.ek

.noktadır. DaQu kesimlerinde ise alçok tepeler vardır. Gölün güney ve
batısında sıcak su kaynakları bulunur. Suları ta~ı olan gölün su düze
yi çok dü,oktür.

Göl kuzeyden 80"01 Deresi ile beslenir. Dı~n akıntısı yoktur, ancak
tabanında~idüdenler yolu ile su kaybeder. 30 yıl önce göl derin, çev·
resi ve içi geni, saz ve kamı, kaplı,yakla,ık 5100 ha.lık bir alanı kap
lamaktaidı. Göl, kuzey-güney yönünde ortasına setler yapılarak gü
neyindeki sular kuzeye verilmi" bu kısım kurutulmu,lUr. Göl alanı kü
çülmOr, kuzeydeki geni, sazlık alanlar su altında kalarak yok olmu,
tur.

Ba"algazi Deresi'nin göle giri,i kapaklarla kontrol edilmektedir. Ar
tık göl ve çevresinde.geni,likleri 1 ha:. geçmeyen seyrek sazlık alan
lar vardır. Göl çevresi genellikle aQaçSlz, kuru tepeler ,eklindedir. Bitki
örtüsO son derece zayıhır ve step özellikleri gösterir. Sadece kurutu
Ian alanda, gölOn güneyinde eski göl yataQında sulamayla tarım yo
pılmaktadır. Bu kısımlarda özel ,ahlS arazileri vardır, göl ve çevresi
ise hazineye ai"ir.

Gölün kuzey kıyısındaki ta, ocaQ. bölgede gOroltüye neden alarak
ku,larl rahatsız etmektedir, Bölge tanınan bir avlakltr. ~ırı av baskısı

vardır. Bölgede kuluçkayo yotan tOr sayıs. azdır. Tepeli BataQan, l.ey
lek, Angıt, Sumru bunlardan bazılarıdır.

GOlen Sumru, B.yıklı Sumru, Kara Sumru ve Akkana~. Sumru büyük
olasılıkla kuluçkaya yatan türlerdir.

Tay, göl çevresinde kuluçkayo yatmaktadır.

Göl ve çevreoinde yaz ve kı, gözlenen IOrlerden:

Karaboyunlu BalaQan (mak.. 150), Küçük Ak Balıkçıl (A/luslos'ta mak..
300), Çeltikçi (AQustas'ta mak.. 250), KaJıkç. (AQustos'ta mak.. 120),
Boz Kaz (AQustos'ta mak.. 300), Çamurcun (Aralık'ta mak.. 3090),
Kepçel (Aralık'ta mak.. 2570), Macar OrdeQi (Şubat'ta mak.. 1610),
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Kızıl Şahin Buııo ruılnus
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EBER GÖLÜ, AFYON

Koordinatlar: 38°38' K, 31°10' D
Rakım : 967 m.
Alan : 5200-17600 ha. (Su düzeyine baOll olarak deOi,.

kendir). Maksimum derinlik 3 m.
Bölgenin koruma .tatü.ü yoktur.

Eber Gölü, Sultan 0001'nın kuzeyi ile Emir 0001 arasında yer alır. çay
ve Bolvadin en yakın yene,im merkezleridir.

Gölde sazlıklarve kamı,lıklar çok sık ve bolalup içinde yüzen adala·
rı vardır. Göldeki aynalar ve kanallar yakla,ık 100 ha.dır. Bu kanal·
lar doOal olmayıp çevre balıkçılarınca açıımı,t.. ve sadece kayık gi.
recek kadar geni,'ir. Suları tatlı olan gölorganik maddece zengin su·
altı Hora ve faunaSlyla ötrafik özelliktedir.

Akar çayı ile batıdan beslenerek bir kanalla Ak,ehir Gölü'ne açılır.

Göl çevresinde tarım yapılmaktadır. Saz ve kamı, köOıt üretiminde
(Çay'daki SEKA K60ıt Fabrikası) ve hasır e,ya üretiminde kullanılmak

üzere kesilmektedir. Bçılıkçılık yöredeki bir diOer ekonomik etkinliktir.
Göl özellikle Sazan (CyprilllU carp/o) ve Kerevitce (Asllıcus /eptodact·
ylus) zengindir.

Çevredeki kaOıt ve ,eker fabrikalarının atıklarını göle vermeleri, Af·
yan ve Balvadin'in atık sularının Akar Çayı'yla göle gelmesi awı kir-

. liliOe neden olmaktadır. Buna baOll olarak kirliliOe çok hassas olan
kerevitlerde çe,itli hastalıklar vardır.

Bölgede awı avcılık yapılmaktadır. Üreme döneminde saz kesimi ve
yakımı, yumurta toplanması, kuluçka kuılarına ve yuvalara büyük za-

. rarlar vermektedir. Gölün içlerine sık sazlıklar nedeniyle ula,ılama

ması yüzünden ornitolojik veri açlOI vardır.

Yöredeki kuluçka kuılarından:

Küçük Karabatak, Küçük Balaban, Gece Bolıkçılı, Alaca Balıkçıl, Kü
çük Ak Balıkçll, Erguvan Balıkçıl, Çeltikçi, Çıkrıkçın, Kepçel, Pasbo,
OalaOan, Oikkuyruk, Saz Delicesi, Uzunbacak, Kocagöz önemli ör
neklerdir.

Bölgede kı,ı geçiren su kuılarından:

Sakarca Kazı (mak.. 2700), Fiya (maks. 10000), Çamurcun (maks.
2580) ve Kılördek (mak.. 1420) örnek verilebilir.
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Son yıllarda su düzeyinin dü,ük olu,u nedeniyle kııın gözlenen türle·
rin miktarlarında azalma olmu,tur. Ayrıca Büyük Orman Kartalı kı,ı
gölde geçiren yırtıcılardandır.

Dikkuyruk OJC)'UTa leucocephtıla
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EREGLi SAZLlKLARI, KONYA

Koordinatlar: 37°30' K, 33°44' D
Rakım : 983 m.
Alan : 5900 ha. civarında (su düzeyine baglı alarak çok

büyük degi,iklikler göstermektedir.) Maksimum de·
rinlik 2 m.

Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Eregli sazlıkları EregWden 3B km. kadar batıda geniı bir alanda yer
alır. 1960'lara kadar bölge az sayıda ayna ve girilemeyecek kadar
sık saz ve kamı, kaplıyken, bölge çevresindeki drenaj kanalları, gelen
fazla suları sazlıklara ta,ıyarak su düzeyinin yükselmesine neden ol·
dulor. Saz ve kaml,lar su altında kalarak yok oldular. Sonradan olu·
şan sazlık alanlar ise eskisi k!,dar sık geli,emediler.

Eskiden bölgeyi besleyen Ivriz çayı, Ivriz Barajı'nın tamamlonmasıy'
la artık sazlıklan besleyememektedir. Ayrıca san yıllardaki kuraklıkda
su düzeyinin azalmasına neden almaktadır.

EreQli Sazlıkları bugün, geniı açık aynalardan, sazlık, kamı,lık, aları

lardan, irili ufaklı çok sayıdaki kum ve çamur adalardan oluımakta.

dır. Bölgenin balıSl çevre köylülerince "Akgöl" olarak adlondırılmı,tır.

Sazlıkların güneyinde, aradaki dogal bir setle ayrılan karstik Düden
Gölü yer alır. Çevresi alpin bitki örtüsünün hakim oldugu dik kayalık

lario çevrilidir, Bu özelligiyle step alanlarda görülmeyen bir çok ku,
türü bölgede bulunmaktadır.

Eregli sazlıkları çevredeki çok geniı alüvyonlu ovayla sınırlanmııtır.

Ovanın bir bölümünde tarım yapılmakta, bir bölümü ise Artemisia
stebidir.

Bölgede hayvancılık yapılmaktadır.

Sazlıklar ünlü bir av bölgesidir. Kışın. büyük ,ehirlerden ve çevreden
çok sayıda avcı gelmektedir. Aşırı ve kaçak avlanma yaygındır. Çev·
re köylüleri tüm gün süren atl,lardan rahatsız olmaktadır.

1982'den beri su düzeyinin hızla dü,üıü sazlıkların kuruması açlSın·

dan tehlikelidir. Ayrıca san yıllarda sazlıklarda ve Düden Gölü'nde
su yılanı ve kaplumbagaların yosadı,ı toplanıp satıldıgı saptanmı,tır.

Karapınar Ovasi ile baQlanlı1ı olarak yapılması düşünülen savaş uçak
ları alçak uçuş eMimi alanı ekolojik dengeyi yokedecektir.
Ornitolojik açıdan son derece zengin olan EreQli Sazlıkları'nda ,im·
diye dek 200'den fazla ku, türü gözlenmiştir.
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1987'de yapılan ornitolojik ara,tırmayla 1970 gözlemleri dogrulan
mı, ve yeni veriler de eklenmi,tir.

Tepeli Batagan (60-100 çift), Kızılboyunlu Batagan ~.2 çift), Karabo·
yunlu Batagan ~971'de50 çift), Karabatak ~96B-73 arası 30-35 çift,
19B7'de 2-3 çift), Küçük Karabatak ~970'teyörede ilk kez tespit edil
di. Dünyada sayıları giderek azalan bu türün bölgedeki sayısı artmak
tadır. 19B7'de 500.600 çift), Tepeli Kutan (196B-71 arası 50-70 çift,
1973'te 23 çift, 19B7'de 3 çift), Küçük 8alaban, Gece Balıkçılı (20 çift),
Alaca Balıkçıl (5-10 çift), Küçük Ak Balıkçıl (35 çift), 8üyük Ak Balıkçıl

(yakla,ık 5 çift), Erguvan Balıkçıl (15-20 çift), Çeltikçi (30-40 çift), Ka·
,ıkçı (200-250 çift), Flamingo (19B6'da 35-40 çift), KuQu (8-11 çift).
Boz Kaz (1970'de 120 çift, 1987'de 25-30 çift), Angıt (20 çift), Suna
(10 çiftten az), Yaz ÖrdeQi (2.3 çift), Macar Ördegi (en az 150 çift),
Dikkuyruk (35 çift), Mısır AkbabaSl (1 çift), Yılan Kartalı (1 çift), Saz
Delicesi (30 çift), Turna (2 çift), Uzunbacak (200 çift), Kılıçgaga

(1970'de 300 çift, 19B7'de 13 çift), Kocagöz (5-10 çift), Batak Kırlan

gıcı (20-40 çift), Mahmuzlu Kızku,u (40.100 çift), Büyük Cılıbıt ~O çiftten
az), Incegagalı Martı (20-100 çift), Gülen Sumru (10.200 çift), Kücük
Sumru (10-60 çift), Büyük Sumru (40 çift) ve Kara Sumru bölgede ku.
luçkaya yatan türlerdendir.

Ak Kutan ~960-70'lerde maks. 2000), Öküz Balıkçılı ~960'larda maks.
30 çift), Puhu Ku,u ve Ulu Dagan ise bölgede artık kuluçkaya yatma·
moktodır,

Göç sıroSlndo ve kı,ın bölgede gözlenen türlerden:

Küçük BataQan (maks. 690), Tepeli Batogan (moks. 260), Büyük Ak
Balıkçıl (moks. 140), Sokorca Kazı (maks. 3100), Boz Kaz (maks. 6000),
Angıt (moks. 8000), Çomurcun (moks. 17320), Kılördek (moks. 3000),
Boz Dalogan (moks. 2400), Dikkuyruk (moks. 9B), Sakarmeke (moks.
55000) ve Turno (moks. 530) önemli örneklerdir.
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HOTAMIŞ SAZLlKLARI (HOTAMIŞ GÖLÜ),
KONYA

Koorcllnatlar: 37°35' K, 33°03' D
Rakım : 975 m.
Alan : 12600 ha. (Yaz aylarında ve kurak geçen yıllarda

alan çok küçülmektedir.) Maksimum derinlik 3 m.
Bölgenin koruma .tatü.ü yoktur.

Konya Ovası'nda Hatamı~ ve Çumra aras.nda yer alan tatlı su ba
taklıkları, eskiden çok geni~ ve sık sazlıklarla kaplıyken son yıllarda

20 km:lik büyük bir bölümü tamamıyla kurumu~tur.

Banda bölgeden 150 km. uzaklıktaki B~ehir Gölü'nden gelen ve
Konya avası'nın sulanmasını saIllayan Ça~amba Suyu çevresinde su
lak, kamı~lık ve soziık alanlar vardır.

Bölgeye gelen su kanallarının artık Tuz Gölü yönünde ~zatılmasıyla
bölge beslenemeyerek kurumu,lur. Son yıllardaki kuraklık da bu du

, rumu hızlandırmı,nr. Yeni kanal üzerinde bulunan Suııla Gölü ve Kon
ya'nın daııusunda yer alan Sakyatan Gölü de aynı nedenlerle kuru
mu~tur. Çevre arazilerinin büyük kısmı hazineye aittir. Yörede tarım

ve hayvancılık yapılmaktadır.

Sulak kesimlerde av baskısı yallundur. Av mevsimi dı~.nda kaçak av
cılık yaygındır. Yumurta toplama, hayvan otlatma kuluçka zamanı yu
valara zarar vermektedir. Bölgenin çok geniı olu~u ve eskiden görü
len sık sazlıklara giri,in zarluııu n'edeni ile geni~ bir arnitalajik ara~
fırma yapılamamı~nr. Bu yüzden verilen sayılar minimum deııerlerdir.

Bölgede kuluçkaya yatan tOrlerden:

Küçük Karabatak n9Bl Temmuz'da 2000), Ak Kutan, Tepeli Kutan,
Balaban, Küçük Balaban, Gece Balıkçılı, Alaca Balıkçıl, Küçük Ak Bo·
Iıkçıl, Büyük Ak Balıkçıt Erguvan Balıkçıl, Çeltikçi, Ko~ıkçı, Boz Koz,
Angıt, Suna, Baz Ördek, Çamurcun, Kılördek, Çıkrıkçın, Yaz Ördelli
(3-4 çift), Macar Ördelli, Pasba~ Dalaııan, Dikkuyruk (20 çift), Saz
Delicesi" Çayır Delicesi, Turna nçift), Uzunbacak nOO çift), Kocagöz,
Batak Kırlangıcı n987'de 30 çift), Büyük Cılıbıt, Akkuyruk Kızku~u,

Mahmuzlu Kızku~u n987'de 15 çift), Büyük Cılıbıt, Akkuyruk Kızku~u,
ka,natlı Sumru ve Ballırtlak önemli örneklerdir.

Göç sırasında ve kı~ın bölgede çok sayıda su kuıu gözlenmektedir.
n986-87 kıılarında su düzeyinin dü~ük aluıu nedeniyle sayılar düı-
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mü~tür) Bunlardan: Sakarca Kozı (maks. 2nooı, Baz Koz (maks. 1500),
Angıt (maks. ı010), Fiyo (maks. 5030), Boz Ördek (mak. 2490), Ça
murcun n981 'de maks. 10000), Kılkuyruk (maks. 3110), Kepçel (maks.
1660), Macar Ördelli (maks. 790), Yaz Ordelli (maks. 53), Sokarme
ke (maks. 5n40), Kılıçgaga (mak. 750), Küçük Kumkuıu (maks. 1000),
Döllü~kenku~ n974 Şubat'ında maks. 6860), Batak Çullullu (maks.
1200), 8enekli Kızılbacak (mak.. 800 ) ve Botak Düdükçünü (maks.
54) önemli örneklerdir.
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KARAPINAR OVASI, KONYA

K_dlnatlar: 37°48' K, 33°40' D
Rokım : 995 m.
Alan : Karapınar ovasi 19000 ha. Bataklık alan ise çok

de(liJken olup ortalama 18000 ho:dır.

Böl,enln koruma .tatü.ü yoktur.

Çok geniJ ye düz .olon Karapınar Ovası Konya'nın do(lusundo uzo
nır..Ovanın merkezinde çevresi çok zayıf tuzcul bitkilerle kaplı, su dü·
zeyi yarım metreyi geçmeyen, owı tuzlu bataklık görünümünde bir
olon bulunur. BI:' bölge içinde geniJ çamur odalar vardır. Bu alan yaz·
ları genellikle tamamıyla kurumaktadır. Çevresinin yapIJkon, tuzlu bir
çomurlo kqplı oluJu bölgeye girişi zorlaştırmaktadır.

Ovanın batısında yüksek olmayan tepelerin eteklerinde da(llardan ge
len tatlı sulaMa beslenen SODık bir olon bulunmaktadır. Güneyden ova
ya gelen tatlı su dereleri çevresinde geniş çayırlıklar ve oralara da
(lılmlJ homotu kümeleri bulunur. Bu bölümlerde hayvancılık, daha ge
rilerde bulunan köy çevrelerinde ise tarım yapılmaktadır.

Kııın su düzeyinin yükselmesiyle olana giriı koloylaımaktadır.Yöre
de av baskısı ya(lundur. Çayırlık alanda yumurta toplandı(lı sopton
mıstır.

mıjtır. Bölgede yapılması düıünülen savoı uçakları alçok uçuı e(liti
mi olanı ekolojik dengeyi yakedecektir. Flamingo ~977'de 30-100 çiftlik
bir populasyan kuluçkaya yatmııtır) ve Yaz·Orde(linin bölgede kuluç
kaya yattıkları tahmin edilmektedir. Di(ler kuluçka türlerirıden:

Boz Kaz (5-15 çift), Angıt (en az 10 çift), Suna ~O çiftten az), Turna
(1-2 çift), Kılıçgago (l'm'de 200 çift, 1987'de 40 çift), Uzunbocak
(19n'de 120 çift,.bu tür bölgede artık azolmııtır), Sotak Kırlangıcı (lS
~ift), Büyük Cılıbıt (lO ~iftten az),.Kocogö~, Kızılba.cak (l05iftten o~),
Incegogolı Martı (l9n de 1000 çıft, 1972 de 700 Çıft, bu tur artık bol
gede görülmemektedir), Gülen Sumru (l9n'de 80 çift, 19B7'de 5-15
çift) önemli örneklerdir.

Sokarco Kazı (maks. 5100), Ak Kutan (maks. 190) ve Angıt (maks. 740)
bölgede göç sırasında ve kııın gözlenen su kUJlarındondır.
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KRATER GÖLÜ v~ MEKE TUZLASI
(TUZLA KRATER GÖLU, TUZLA GÖLÜ

ya da KRATER ACIGÖL ve MEKE GÖLÜ)
KONYA

Koordinatlar: 37°42' K, 33°3B' D
Ralum : 950 m.
Alan : Yaklaıık 3000 ha.
Bölgenin koruma .tatü.ü yoktur.

Krater Gölü ve Meke Tuzlasl,Karapınar-Eregli arasında korayalu ya
kınında Karacadag (2025 m.) bölgedesinde yer alırlar.

Suları tuzlu volkanik göllerdir. Kroter Gölü tüm özellikleriyle çanak
ıeklinde tipik bir krater gölüdür. 1-2 km. kadar güneyde yer olon Meke
Tuzlası ise yuvarlak bir gölolup ortasında volkanik küllerden oluıan

bir tepe bulunur.

Göl kıyılarında seyrek sazlar ve tuzcul su bitkileri vardır.

Volkanik küllerin 111(11 fazla emmesinden dolayı göller ve çevrelerin
deki mikro-klima genelolarak bölgeden daha sıcaktır. Bu yüzden göl
çevresinde daha sıcak bölgelerde yaygın sürüngenlerden Bozkır Ke
leri (Aıama ruderata), Dıkenli Keler (Aıama .teUio) ve Tıknaz Kerten
kele (Mabuya aurata) bulunur.

Karapınar Belediyesi'nin bölgeden volkanik kül taııması çlll/renin dagal
yapısını etkilemektedir.

Bölge ornitolojik olarak fazla tür barındırmasa do ilginç türler göz
lenmiştir. OrneOin:

Boz Kaz (l çift), Angıt (en az 15 çift), Suna (5-10 çift), Mısır Akbobası

(1960'lara kadar 5-6 çift olon bu tür azalarak 1 çift kolmııtır), Kızıl

Şahin ~-2 çift), Kaya Kartalı (1964'te 1 çift olon tür artık bölgede bu
lunmamaktadır), Ulu Da(lan ~964-70 arasında bölgede kuluçkaya
yatmıı bu tür 1976'dan sonra görülmemiıtir), Uzunbacok (3 çift), Puhu
(l çift).

Ayrıca kuluçka kuılarından Batı Anadolu'da nadirgörülen Küçük Solt
maklı Toygar ile Alamecek bölgede en yaygın torlakuılarıdır.
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KULU GÖLÜ (KÜC:YK GÖL ya da DÜDEN
GÖLU, KONYA

Koordinatlar: 39°05' K, 33°09' D
Rakım : 930 m.
Alan : 800 ha. Maksimum derinlik 2 m.
Bölıenin koruma .tatÜ.Ü yoktur.
Kulu Gölü, Ankara-Aksaray yönünde ilerleyen E·5 karayalunun Kon
ya kav,all,"," güneyi~de yer alır.

Doııuda Boz Dallı, güneydoııuda da Çalı ve Balı Tepeleri ile çevrili
dir. Göl tipik bir step gölüdür. Sudaki tuz oranı dü,üktOr. Gölü balı

dan küçük dereler besler. Göl yüzeyi mevsimlere balllı olarak çok de·
Qi,kendir. Kıyılar genellikle çıplaktır, bazı bölümlerde seyrek sazlık alan'
lar bulunur. Göl içinde bir kaç küçük ada Martıve Sumru'lor için id.
al kulu~ka bölgeleridir.

Göl çevresi allaçSlzdır. Yakındaki Kulu KosabaSl'nda ve güney kesim
lerinde tek !Ok allaç ve çalılıklara rastlanır. Özellikle Aksaray kaVJa·
ııındaki allaç ve çalıhklar (Robinil sp., PIn"$ sp.) ö!Ocü ku,lann göç
ve kuluçka dönemleri için zengin habitatlardır.

Bölgede tarım alanlarının giderek geni,lelilmesi step bitki örtüsünün
azalmasına neden olmaktadır. Yörede yapılan hayvancılıllın etkisiy
le atlatma baskısı büyüktür. Stipa atlaklarının yerini kokulu, dikenli ve
süılü delli,ik bir biıki örtüsü almı,hr.

Gö,l ve çevresinde awı av baskısı ve kaçak avcılık vardır. Bölgede
,imdiye dek 183 ku, türü saptanmı,lır. Bunlardan 20'si kuluçkaya
yatmaktadır.

Kulu Gölü dünyada Dikkuyruk'un kuluçkaya yallıllı önemli bölgeler
den biridir. Tüy delli,imi döneminde bölgede mak•. 500 Dikkuyruk
sayılmı,hr. 30 çift ise bölgede kuluçkaya yatmaktadır.

Diller kuluçka ku,lanndan:

Karabayunlu Bolallan (220 çift), Angıt (50 çift), Poyraz Ku,u (lO çift),
Kılıçgaga (200·400 çift), Uzunbacak (100 çift), Büyük Cılıbıt (5 çift);
Akdeniz Martı.ı (389 çift), Incegagalı Martı (100 çift) ve Gülen Sum·
ru (200 çift) önemli örneklerdir. Ayrıca Tay göl çevresinde kuluçkaya
yatmaktadır.

Çok sayıda su ku,unu barındıran bölgede özellikle yaz ve sonbahar·
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da gözlenen !Or/erden:

Flomingo (maks. 3000), Baz Koz (maks. 800), Angıt (maks. 10000),
Çıkrıkçın (maks. 2000), Pasbo, Dalaııan (maks. 100), Uzunbacak
(mak•. 700), Kılıçgaga (maks. 640), Küçük Cılıbıt (maks. 250), Koca
göz (maks. 75), Küçük Kumku,u (maks. 500), Sorıbacaklı Kumku,u
(maks. 300), Incegagalı Martı (maks. 550), Akkanatlı Sumru (maks.
300) ve Ballırtlak (maks. 200) örnek verilebilir.

Gölün kı,ın sık donması nedeniyle bölgede çak sayıda su ku'u bulun·
mamaktadır. Kepçel (6000) ve Boz Dalaııan (45000) Kosım'da, Sa.
karea Kozı (19000) kı,," gözlenen önemli türlerdendir.

...
Tay Otls tardıı
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MOGAN GÖLÜ (MUGAN GÖLÜ),
GÖLBAŞı GÖLÜ ya da GÖKÇE GÖLÜ

ANKARA
Koordinatlar: 39°47' K, 32°50' D

.Ralum : 960 m..
Alan : 600 ha. Maksimum derinlik 5 m.
Bilgenin karuma statüsü yoktur.

Mogan Gölü, Ankara'nın 30 km. kadar güneyinde yer alır.

Çevresi genellikle düzlük ya da yüksek almayan tepelerle kaplıdır. Gö
lün suları tatlıdır. Kuzey kıyıları sazlıldır. Kuzeyd~Qu kö~esinde Göl
bo'I kasabası vardır. Ankara'ya yakın alu~u nedeniyle Onlü bir din
lenme yeridir. Gölün daQu kıyısını boydan boya geçen karayalu böl
geye giri,i kalayla,hrmı,tır. San yıllarda giderek artan yerle~im alan
ları, turistik tesisler ve aralardaki sanayi bölgeleri nedeniyle göl ar
nitalajik önemini kaybetmi~tir.

Gölün batı ve güney kıyıları tarım alanlarıdır,az miktarda hayvancı
lık da yapılmaktadır.

GölOn 23 km. uzaktaki Emir Gölü'yle alttan baQlantısı vardır. Gölde
Sazan (Cyprlnıucarp/o) ve Kerevit (As/ilClU leptodactyhu) avlanmak
tadır.

Tepeli !tataQan (en az 25 çift), Küçük Balaban nO çift), Gece Balıkçılı
(en az 10 çift), Erguvan Balıkçıl. Suna, Macar ÖrdeQi bölgede kuluç
kaya yatan türlerdendir. Ayrıca Afoca Balıkçıl'ın da bölgede kuluç
kaya yattlQı tahmin edilmektedir.
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SEYFE GÖLÜ, KıRŞEHiR

Koordinatlar: 39°12' K, 34°25' D
Ralum : 10BO m.
Alan : 1545-7000 ha. (Alan su düzeyine baQIı alarak

bOyük deQi,iklikler göstermektedir.) Maksimum
derinlik 2 m.

BiI....ln karuma .tatü.ü yoktur,

. DPT tarafından koruma planı hazırlanmaktadır.Ayrıca Tarım Orman
ve Köyi,leri BakanllQı da, bölgenin Tabiatı Koruma Alanı ilan edilme
sini planlamaktadır.

seyfe Gölü, Iç Anadalu'da kapalı bir havzada yer alır. Suları hafif
tuzlu alan gölün kuzeyinde tuz oranı dü,ük, güneyinde ise daha yok.
sektir. eva çevresindeki daQlar pek yüksek almayıp 1300-1700 m. ara·
sında detli,mektedir. Onemli yükseltileri Kervansaray Tepesi, ~ökka.
ya Tepesi ve KızıldaQ'dır. Ovada birkaç köy ve Malya Devlet Uretme
ÇiftliQi yer almaktadır. Gölün önemli beslenme kaynaQı yeraltı sula
rıdır.

Seyfe Köyü'nden çıkan.kaynak suyu gölün batısındaki bataklıQı oluı
turmuıtur. Yine aynı bölgede meyve ve kavak aı'laçları. tarlalar, ka·
mı, ve sazlıklar, hendekler zengin habitatlardır. Bu kısmın göle yakın
bölümO yarımada ıeklindedir. 1920'1i yıllara kadar çak sık kamı, ve
sazla kaplı alan bölge sivrisinek mOcadelesi için yakllmııhr.BugOn ise
seyrek kamıı ve otlarla kaplıdır.

DSı bölgede bir sulama projesi planlamaktadır. Bu projeyi, kuzeyde
ki step alan tarıma açılacaktır. Yeraltı sularından yararlanılaraktap
raQın sulanması ve fazla suyun drenaj kanallarıyla göle gelmesi dü·
,ünOlmektedir. Gölün tüm çevresini dolaJan bir drenaj kanalı da bu·
lunmaktadır. Orhitolojik açıdan drenoj bölge için sakıncalı alup, ba·
taklık alanın kurutulması, tatlı suyun gölün kimyasal yapısını deQiıtir.

mesi ve tarımsal kirlilik ilk akla gelen alumsuz etkilerdir.

Bölgedeki bir diQer alumsuz etki de aıırı avianmadır. Büyük ıehirler
den çak sayıda avci gelmektedir.

seyfe Gölü ve çevresi leyleklerin sonbahar göçünde önemli bir tap'
lanma yeridir. Bu sırada sayıları 13OO'e kadar ula,maktadır.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden:
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i.eylek (en az 3 çift), Angıt, Suna ~O çifuen az), Macar OrdeQi (yak
laşık 30 çift), Turna ~O çiftten az), Batak Kırlangıcı (30 çift), Kızılbo.
cak (yaklaşık 10 çift) ve Küçük Sumru (60 çift) örnek verilebilir.

Toy'un bölgede büyük olasılıkla kuluçkoyo yottıı'lı tahmin edilmekte.
dir, kışın ise maksimum 61 Toy sayılmıştır.

Flamingo, bölgede 19n'de kuluçkoya yatmı,hr.

Ayrıca 19n'de Kılıçgaga (300 çift), Incegagalı Martı (2100 çift), Gü.
len Sumru (1000 çift) bölgede kuluçkayo yatmı" fakat bu tüder son
yıllarda hızla azaımı,tır. San durumları konusunda bilgi açlQı vardır.

Göl sonbahar ve kış süresince birçok kuş !Orunü barındırmaktadır. Bun.
lardan: Angıt (Kasım'da 1625), Suna (Ocak'ta 1358), Çomurcun (Ey.
lül'de 16500), Boz Dalaı'lan (Aralık'ta 9042), Sakarmeke ~969-70 kış.
larında bölgede 152380 kuş sayılmış olup, normalde daha az sayıda
bulunmaktadır), Küçük Sumru (A!'lustas'ta maks. 980) ve Akkanatlı
Sumru (A!'lustos'ta maks. 11800) örnek verilebilir.

Flamingo
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Phoen/copterus ruber

SULTANSAZLlGI, KAYSERI

Koordinatlar: 38°20' K, 35°15' D
Rakım : ıon m.
Alan : 20000 ha. (Göller ve batakhklar)
1982'den beri ov ya.aliı konulan bölgenin 17,000 ha.'ı

21.4.88'cle Tarım Orman ve Köyi,le'i Bakanlıliı tarafından

Tabiatı Koruma Alanı Ilan eclilmi,tlr.
Sultansazlıı'lı, Kayseri'nin güneyinde Ye,ilhisar.Develi ve Yahyalı Ka·
sabaları arasında yer alır. Bölge kuzeyde Erciyes Daı'lı (3916 m.), gü·
neyde Aladaı'llar'la sınırlanmıştır. Birçok kaynakta Kurbogo Gölü ola
rak da geçer, fakat bu tanım yanlıştır.

Sultansazlığı düz bir alanda Yay ve Çöı Gölleri ve oralardaki sazlıklar·

dan oluşmuştur.Temelolarak yeraltı sularıyla beslenirler. Ayrıca çev·
reden bölgeye gelen birçok küçük dere vardır.

Yay GölÜ'nün suları halif tuzludur ve içinde küçük adalar yer alır. Ku·
zey ve güneyinde geniş tatlısu bataklıkları, göl kıyılarında çok geniş

kamışlık bölgeler yer alır. Güneydeki batokhk kısımda geniş yüzer ça
mur ve kamış odaları vardır.

Çevredeki yerleşim bölgelerinde, söQüt ve kavaklıklar, meyve bahçe·
leri ve tadolar zengin habitatlar oluştururlar.

Bölgenin kuzeybatı köşesinde yer olan Çöı Gölü ise su düzeyi düşük
ve cak tuzludur. Güney kesimleri yazın kuruyan gölün çevresi step
özeiligindedir.

Sazhgın dogusunda Samantı yönünden gelen sulama kanalları, gü
neydeki Kavalı ve A!'lça,ar barajları ile Develi Ovası ve sazlık bölge.
de sulama yapılmaktadır. Ozellikle göl ve bataklıkların çevresinde dre·
noj yapılarak tarım alanları elde edilmektedir. Bu durum bölgede bo·
taklık alan kaybınave göllerdeki tuz oranının deı'lişmesine neden ola
rak dogal yapıyı bozmaktadır. Fazla tatlı suyla göllerdeki ekosistem
uzun vadede tümüyle degişecektir.

Ünlü bir av bölgesi olan Sultansazlıgı'naav yasagı konması ve beko
çilerle kontral edilmesi av baskısınıortadan kaldırmıştır.Halen kaçok
avcılık yapılmaktaysa da, eskiye oranla oldukça azaımı,tır. S?zlıkla.
rın güneyinde OVaçiftlik Köyü'nde bir müze ve gözlem kulesı kurul·
muştur.

DPT ve OGM'de bölgenin koruma altına alınması düşünülmekte-
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dir. Yörede saz kesimi ve yakımı, a,ın allatma, köylülerin ve turislle
rin bölgeye kantralsüz giri,i alumsuz etkilerdii'.

Şimdiye dek Sultansazlıaı ve çevresinde 251' i a!kın ku! IOrü gözlen
mi,tir.

Küçük Karabatak (200 çift), Küçük Balaban (350 çift), Gece Balıkçılı

(50 çift), Alaca Balıkçıl (50 çift), Küçük Ak Balıkçıl (200 çift), Erguvan
Balıkçıl (50 çift), leylek (50 çift), Çeltikçi (l979'da 150-200 çift alan
bu tür azalarak ,imdi 25-30 çifte dü,müılOr), Flaminga (sadece
19n'de 1500 çift), Baz Kaz (20-30 çift), Baz Ordek (30-40 çift), Yaz
Ordeai (l972'de 2 çift), Macar Ordeai (50 çift), Pasba! Dalaaan (5
çift), Dikkuyruk (20 çiltten az), çayır Delicesi (birkaç çift), Turna
(l970'de 50 çift alan tOr, azalarak 20 çifte inmi,tir), Tay (belki birkaç
çift), Uzunbacak (200-250 çift), Kılıçgaga (l970'de 300 çift alan IOr
azalarak 13 çifte inmi,tir), Balak Kırlangıcı (40 çift), Mahmuzlu Kız

kuıu (20 çift), Büyük Cılıbıt (lS çift), Akdeniz Martı,ı (lO çiltten az),
Incegagalı Martı (l00 çift), Gülen Sumru (l00 çift), Sumru (50 çift),
KüçOk Sumru (40 çift), Baaırtlak (25-30 çik) bölgede kuluçkaya ya
tan lOrlerdendir.

Aynca Ak Kutan da büyük olasılıkla sazlıklarda kuluçkaya yatmakta
dır. Bölgede maksimum 1000 Ak Kutan, düzenli olarak gözlenmiştir.

Kuluçka sonrası ve kı,ın bölgede gözlenen tOrlerden:

Flaminga (maks. 52000), Boz Kaz (l20oo), Sakarca Kazı (maks. 3280),
Angıt (maks. 11000), Çamurcun (l9n'de moks. 200.000-600.000),
Kılördek (maks. 15000), Kepçel (maks. 9000), Çıkrıkçın (maks. 1500),
Macar Ordeeli (maks. 17000), Baz DalaClan (maks. 41000), Dikkuy
ruk (maks. 40), Turna (maks. 1400), Sakarıneke (maks. 300.000 ge
nellikle çok daha az), Kılıçgaga (maks. 1500), Benekli Kızılbacak

(maks. 1350), Küçük Kumku,u (maks. 1750), Batak Çulluau (maks.
ınO) önemli örneklerdir.
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TÖDÜRGE GÖLÜ (DEMiRYURT GÖLÜ)
SIVAS

Koordinatlar: 39°53' K, 37°36' D
. Ralum : 1295 m.
Alan : 330 ha.
Bölgenin koruma ıtatüıü yoktur.
Tödürge Gölü, Sivas'ın daausunda Sivas-Erzincan karayoluna yakın,
Halik ve Zara arasında yer alır.

Yukarı Kızılırmak bölgesi içinde kalan göl alçıta!} farmasyanundadır
ve suları taıııdır. Göl kıyılarında sık olmamakla bırlıkıe, saz, kamı! ve
hasıratu bulunur.
Göl cevresi düzlük alup geniı-çayırfar ve tarlalarla kaplıdı~. ~royaluı
çak Yakından geçme sine roamen, bölge şimdiye dek çok ıyı araştırı -
mamıştır.

Göl ve çevresinde kuluçkaya yatan kuşlardan:

Tepeli Bataaan (5-ıO çift), Kızıl Bayunlu Bataaan (l ç~)D~le~Hai
lik ve çevresinde 25 çift), A~gıı, Kılörd~k, Kara .Çayla '. enız. ı:ta ~
(l975'de ı çift), Saz Delicesı, Turna (Gol çeYresınd~ 4 ~ıft, ~ofık 'I''b
rı nda ı-2 çift), Uzunbacak, Kızııbocak, Sumru (6 Çıft) ~rne verı B 1-

Ii~ i
Kücük Karobaıak ve Küçük Sumrunun bölgede kuluçkaya yalma o a·
sılıgı yüksektir.
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lundullu tahmin edilmektedir.
Angıt, Suna, Kılllrdek, Çıknkçın, Çayır Delicesi, Şah Kartal, Ulu Da
OCn, Batak KırlanglCl, Küçük C,fıbıt, Büyük Cılıbıt, Gümü, Martı (600
çift), Hazar Sumrusu (maks. 25) bölgede kuluçkaya yatan diı'ler tür
lerdendir.
,ın bölgede gıırülen su kuş/anndandır.
Sakarca Kazı (maks. 57000), Baz Kaz (maks. 1400), Angıt (maks.
2160), Suna (maks. 1240), Çamurcun (maks. 57000) ilkbahar ye kı-

Kayo Karta", Tuma (Ekim'de maks. Booo), Oaı'l Cılıb,tı (Nisan'do maks.
800-1000), Döllü,kenku, (Nisan'da maks. 1000) ve Küçük Kumku,u
(Ekim'de maks. 1000) bölgede gllç sırasında gözlenen türlerdendir.

C"""'drlus dublusKüçük Halkalı Cılıbıt

Koordinatlor: 38°43' K, 33°22' D
Rak"n : 905 m.
Alon : 110.000 ha. (Sadece glll alanı) Maksimum derinlik

1,5 m.
Bölgenin koruma .tatüsü yektur.

Ankara'nın güneydaııusundayer alan Tuz Gölü, Türl<iye'nin ikinci bü
yük gölüdür. Bah ye güneyinde Ghanlıeyfi Yaylası, AkJehir Ovası, do
llu, kuzeydallU kesimleri Hirfanlı Barajı ye dalllarla çevrilidir.

Tuz Gölü çok ııli olup. sularının tuz oranı yüksektir. Bu yüzden glllde
hemen hemen hiçbir canlı arganizma ya,ayamamaktadır. GllI dibin
de kristallef'ln tuz yakla,ık 30 cm. kalınllQında tuz tabakalarıoluştur

maktadır.Tuz Glllü bu llumlli ile Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bil
lümünü ka'lılamaktadır. Yörede çok sayıda tuzla vardır.

Ara,tırma bölgesi içine güneybalı kısımdaki küçük göllerle, bataklık

lar da girmektedir. Buradan çıkan birçak pınardan beslenen gllller
ve bataklıklarda tuz oranı dü~üktür. En büyük göl Tersakan Göıü'dür.
(640 ha. civarında.)

Çevrede küçük çalılıklar ye tuttul çayırlar yer alır. Çayırlar genellikle
su altındadır. Daha arkalarda ise yer yer tanm alanlan bulunur.

Tuz Gölü ye çevresinde step llzel~kleri hakimdir, bazkır bitkileri dı,ın
da tuzcul bitkiler de yaygındır.

Gıılün kuzeydaııusundayer alan Şereflikaçhisar ilçesinin güney kısmı
dı,ında glll yazın tamamıyla kurumaktadır.

Çevrede henüz girilmemi, birçok bölge vardır. YerleJim alanlarının

almayı,ı ve yapı~kan tuzlu çamur, bölgeye ula"mı engellemektedir.

B~ehir Glllü'nden ba,layıp Konya Ovasi'nı sulayan kanallar Hata
mı~ üzerinden Tuz Gölü'ne gelmektedir. Çok geni, bir alandan top
lanan sular tanm ilaçlarıyla kirlenmektedir. Bu durum yemeklik tuz
elde edilen gölü olumsuz etkilemektedir. Ne yazık ki Tuz Gölü'nde
durumu aydınlatacak su analizleri yapılmamaktadır.

Gölün amitalajik lınemi, Flaminga'nun kuluçka bislgesi oIu,udur.
1970'de 5000 çift bislgede kuluçkaya yatmı,hr, yeterli ara,hrma ya
pıtmadıllı için 15 yıldır yeni kuluçka Yerisi yaktur.

Ayrıca göl çevresinde Türkiye'nin en büyük Tay populasyonunun bu-

TUZ GÖLÜ, ANKARA - KONYA ve NICOE
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TUZLA GÖLÜ, KAYSERI

Koordinatlar: 39°01' K, 35°49' D
Rokım : 1128 m.
Alan : 2300 ha. Maksimum derinlik 2 m.
Bölgenin koruma ıtatüsü yoktur.
Tuzla GölO, Kayseri'den 35-40 km. kadar kuzeydaQu yönünde Kızılır

mak yakınında yer alır.

Suları tuzlu tipik bir step gölüdOr. Rıyılar~ g~nellikle çak seyrek bitki
örtüsüyle kaplıdır. Gölün doQusunda genıı bır bölge tamamen tanm
alanlarına dönüıtürülmüılOr.Çevrede awı otlatma nedeniyle zemin
bitki örtüsü zayıflamııtır.

1985 sonbahannda yapılan sukuıları sayımı ile bölgenin önemi an
laıılmııtır.

Bölgede gözlenen türlerden:

Turna (730), Küçük Kumkuıu (485), Kumkuıu (730) ve Angıt (198S'de
2930. 1986 Ocak'ında 770) önemli örneklerdir.

Göl ve çevresi WIWO tarafından1988'de araıhrılmı!hr.Sonuçlar yo
yınlonacaktır.
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BAFA GÖLÜ, AYDIN ve MUGLA

Koordinatlar: 37°31' K, 27°27' D
Rakım : S-lO m.
Alan : 7000 ha. Maksimum derinlik 25 m.
Böl••nln koruma ıtatüıü yoktur.

Bafa Gölü, Söke'den 25 km. kadar aüneyde Söke-Milas karayolunun
doQusunda yer alır. Gölün sulan hafif tuzludur. Su alh bitkilerince son
derece zengin olan gölün, kuzey ve güney kesimleri kayolık, ta,lık te
peler, doQu ve batı kesimleri de alüvyonlu düzlülderle çevrilidir. Bu
bölgelerde göl kıyılarında bal Ilgın bulunur. Çevredeki tepeler zeytin
oQaçlanyla kap~ıdır. Yörede Akdeniz bitki örtüsü hakimdir.

Eskiden kı?rfez olon Bafa Gölü, Menderes Nehri'nin bölgeyi doldur.
masıyla anü kapanarak göl haline gelmiıtir. Yörede sık sık deniz ka
buklarıno rastlamak mümkündür. Göl içinde birçok küçük ada bulu·
nur, en önemlileri: Ikiz Ada, Menet Adası, Hayolet Ada'dır.

Gölü Yeraltı suları ve BOyok Menderes Nehri beslemektedir. 1985'de
yapımı tamamlanan bir set, kuzeyde göl'ile nehri ayırmaktadır. Bu·
nun sonucu gölde su dOzoyi dü,mü" sazlık ve ılgınlar kunuyorak kuılar
için önemli kuluçka.ve beslenme merkezleri yok olmuıtur.

1970'Iere kadar ,ahıs malı alan göl, artık hazineye aittir. Çevrede ta
rım alanlan ve zeytinlikler özel arazilerdir.

Gölde balıkçılıkyapılmaktadır.Yaklaıık 450 üyeli balıkçılık koopera
tifi gölde balık avını kontrol etmektedir. Güney kesimlerinde karayo
lu üzerinde turistik tesisler bulunmaktadır.

Bafa Gölü'nOn en sakin kesimi olan kuzeyde bir karayolu planlan
maktadır. Bu bölümOn de insanlara acılması yöredeki sakinliQi boza-
caktır.· .

AJırı ve kaçak avlanma bölgede yoygındır.

Deniz Kartalı (2.3 çift), DoQan (1-2 çift), KOçük Karabatak (10 çift ci·
varında) ve laylek'in bölgede kuluçkcıya yatmaları açısından Bafa
Gölü'nün ornitalojik önemi büyüktür.

Küçük Balaban (en az 10 çift), Gece Balıkçılı (10.20 çift), Alaca Balık

çıl (S-LO çift), Küçük Ak Balıkçıl (100 çift), Erguvcın Balıkçıl (S-LO çift),
Angıt (20-30 çift), Yılan Kartalı (S çiftlen az), Saz Delicesi (1-2 çift),
Kızıl Şahin (S çiftlen fazla), Küçük Kerkenez (en az 25 çift), Uzunba
cak (10 çiftten az), ızmir Yalıçapkını (1-2 çift, Menderes Nehri'nde)
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ve Alaca Yalıçapkını (1-2 çift, Menderes Nehri'nde) bölgede kuluç
kaya yatan önemli örneklerdir.

Ayrıca Çeltikçi, Ka,ıkçı ve Tav,ancıl bOyOk olasılıkla bölgede kuluçka
ya yatmaktadır.

Kı,ın da suku,larl için Onemli bir barınak olan gölde:

Tepeli BataOCJn (maks. 2820), Karobatak (maks. 400), Tepeli Kutan
(maks. 185), BoyOk Ak Balıkçıl (maks. 27), Boz Ordek (maks. 1200)
ve Kılıçgaga (maks. 780) önemli örneklerdir. Tepeli Batarn'ın böl
gede son on yıldır azalmasına kafJın, Sakarmeke gidere artmı,tır.

(1986'da en az 400.000).
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Ka~a DaQan Falco eleonorru
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BÜYÜK MENDERES DELTASı, AYDIN

Koordinatlar: 37°34' K, 27°13' D
Ralum : Deniz seviyesinde
Alan : Yakla,ık 13000 ha.
Bil,.nln koruma .tatü.ü yolctur.

Bala GoIo'nOn batı ve kuzeybatı kısımlannda yer alan Menderes Del
tası, çok geni, bir alanı kaplamaktadır.

Nehir aQzının kuzeyinde geni, bir logOn vardır. Karine Golo ya da
Dil Gölo olarak tanına" bu bOIOm yakla,ık 2100 ha. bayoklollOnd..
dir. Ayrıca nehir aaz. ile eski nehir aQzı arasında kalan kısımda bir
kaç kOçok logOn daha vardır. (Om: Derin GOl, Mavi Göl, Karagöl).

Delta aazı çevresinde deniz kıyısı yer yer tuzcul bitkilerle (SaJ/comJa
,/lo) çıplak toprak ya da kumlardan olu,ur. Menderes Nehri boyun
ca kıyıfar tatlı su bitkileri, kamı" saz, hasıratu ve ı1gınlarla kaplıdır.

Çevrede tapraQın tuzluluk oranı denizden uzakla,tıkça azalır. Neh
rin iki yanında uzanan ovalarda yollun tanm yapılmaktadır. Pamuk
en yaygın orundOr. Çevredeki tuzlu toprak yıkanarak. yeni tarlalar
elde edilmektedir. Bu i,lem sonucu Salicornia türleri azalarak dollal
bitki ortüsO bozulmaktadır.

Oelta çok Onlo bir av bölgesidir. AJın avlanmo, av mevsimi dı,ında

kaçak avcılık yaygındır. Yöre balıkçılan kuluçka dOneminde bOlged..
. ki ku,lan rahatsız ederek, özellikle Flamingo kolonilerine zarar ver
mektedir.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden:

.Tepeli Kutan (1980'de 16 yuva, 1981'de 62 ku,luk bir kolani sayılmlJ

tır.)

KOçok Balaban, Gece Balıkçılı, Alaca Balıkçıı, KOçOk Ak Balıkçıı, Er
guvan Balıkçıı, Angıt, Deniz Kartalı (1 çift), Yılan Kartalı, Benekli Yel
ve, Poyraz Ku,u (birkaç çift), Uzunbacok, Kılıçgaga, KocagOz, Botak
Kırlangıcı (40-50 çift), Mahmuzl~u,u, Akdeniz Martısl,GOlan Sumru
(10 çiftten az), Hazar Sumrusu, KOçok Sumru, Kara Sumru, ızmir Yalı
çapkını ve Alaca Yalıçapkını Ornek verilebilir.

Delta ve çevresindeki pamuk tarlaları Aralıktan erken ilkbahara ka
dar su ku,lannın kl,lama ve gliçOnde çok önemlidir. Bunlardan:

Tepeli Kutan (maks. 225), BoyOk Ak Balıkçıl (maks. 200), Çeltikçi (Ni-
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san'da males. 230), Flamingo (moks. 7000-8000), Sokorca Kazı (males.
42), Fiyo (males. 13220), Boz Ordek (moles. 1000), çomun:un (33.
000), Kılördek (mok. 6740), Kepçel (moles. 2600), Botak Çullug~

(moles. 720), Kervon ÇulluOu (maks. 1250) ve Botok DüdükçünO (Nı

son'da moles. 100) önemli örneklerdir.

Poyraz Ku,u
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HlUmGtopus ollrtıle"u

DOGU KARADENiz BÖLGESi,
BORÇKA-ARHAVi BÖLGESi

K_rdlnatlar: 41°20' K, 41°30' D
. Ralum : Deniz seviyesi ile 2000-3000 m. arası

Alan : Yaklofık 100.000 ha.
Bölgenin koruma statüsü yoktu,.

Geni, bir olanı kaplayon ara,tırma bölgesinde, özellikle Ardeten
ile dogudo Sovyet sınırıno kador olon kısım yırtıcı ku,ların göçünde
çok önemlidir.

Dogu Karadeniz Dogları'nın kuzeyinde kıyı kesimlerini içine alan böl
gede nüfus yogundur. Yerle,im olanları birbirine yokındır. Yörede çay,
fındık ve mısır önemli OrOnlerdir.

Içeri kısımlora gidildikçe ormonlor bo,lor, çom ve yoprak döken or
monlar korı,ıkhr. Ormonlor çok gür olup, üretkenlik oronı yülesek.
tir.

Kuzeyden gelen yırtıcı ku, göçü bölgenin dogusundo, Çoruh Vo.
disi ve çevredeki diger küçük vadilerden yogunloforak geçer, daha
sonro tekrar dagılarak güneye iner. Yörede yırtıcı ku,lorla avionma
eski bir gelenek olup, özellikle Atmoco'yla ovlonmo yoygındır. Bunun
için Kızılsırtfı Orümcekku,u ile tuzak kurulorak yokalonan Atmacalar,
egitilerek Bıldırcın avında kullanılmaktadır.

Bölgede her yıl binlerce yırtıcı ku, yakalanmokto yo da vurulmakta
dır. Bunlann yonsı Atmaca olup, diger yonsı ise Dagon, Delice ve bozı
Kartol türleridir. Bu ikinci grup, Atmocolon beslemek için kullonılmak
tadır. Yöredeki bu avcılık türü dünyo yırtıcı ku, papülasyonuna bü
yük zararlar vermektedir.

1976'da bölgede yopılan yırtıcı kUf sayımında 380.000 yırtıcı sayıl
mı,hr. Bunlordan: Arı Şahini n38.000), Şahin'in bir alt türO olan Bu.
tea buteo vulpinuı (205.000), Kara Çaylak (5775) ve az sayıda Dıı
niz Kartalı, Mısır Akbabası, Kızıl Akbaba, Yılan Kartalı, Soz Delicesi,
Gökçe Delice. Bozkır Delicesi, Çakır Ku,u, Atmaca, DollU Atmacası,
Kızıl Şahin, Küçok Orman Kartalı, BOyok Orman Kartalı, Bonır Kar
talı, Şah Kartol, Kayo Kartalı, Küçok Kartal, KOçak Kerkenez, Kerke
nez, Ala DoQon, Delice Dagan, Ulu Dogan ve DOQon örnek verilebi
lir.

Aynca 28 Eylol 1976'da Borçka'do 137.000 yırtıcı sayılmı,hr.
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l'ırtıcıların ilkbahar göçO için bölgede henüz ara,tırma yapılmamı,

tır.

Bölgenin geni,lill; ve yöredeki omitalojik çolı,moların eksikliQi nede
niyle verilen sayılar elmk olup, gerçek dellerlerin daha yOksek aldu
llu tahmin edilmektedir. 1988 yılında Gernant Magnin (ICBPl tara
fından yapılan araftırma sonuçları yayınlonacaktır.

•.".......... ~'i.;.. ..
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HUf Tavullu Tetnıo mlokOJiewicıi

86

~'.

ÇAMALTI TUZLASI, ıZMIR

Koonllnatlar: 38°27' K, 26°52' D
Ralum : Deniz ,eviye,i
Alan : 8000 ha.
Bölgede 1982'den ~.eri av yaaağı va,dır. Homa Dalyanı, Su
ku,Ian KONma ve U,.tme Saha.. ilan edilmi,ti,.
Çamaltı Tuzla.., ızmir Körfezi'nin 26 km. kodar kuzeyinde yer alır.

Bölge deniz kıyısından itibaren tuzlu bataklıklar, tuzlalar ve oç bOYOk
lagOnden (Homo, Çilazmak ve Kırdeniz Dalyanları) olu,maktadır.

Gediz Nehri Delta.. ile logOnler ara,ında çok geni, soz ve kaml,lıklar,
aralarda ollaçlık alanlar, tatlı,u kaynakları bulunur.
Ayrıca antik leucade ,ehri de bölge içeri,inde kalmaktadır. Çamaltı

Tuzla.. tuzla alarak kullanılmaktadır,dalyanlarda ise balıkçılık yapıl.

maktadır.

1985'de doQoI ve arkeolajik Sit alanı ilan edilme,ine ka'lın, tuz elde
si için drenaj çallfmalan yapılmaktadır.Tekelldare,i 600 hektarlıkafan
da yeni ,etler yaparak 'azlılla giren tatlısuyu engellemi,tir. Yeni ta
valar açılmaması,var olan ,erlerde gedikler açarak ,azlıklannkarun
ması ve tarlısuyun denize çıkı,ının önlenmesi konularında Tekel Ge
nel MüdürlüQü ile OGM'nin ifbirlilli yapması gerekmektedir. Bölge·
de belli bir alan OGM'ye geçmiftir.
Bölgedeki diller zararlı etkiler balıkçılık ve kaçak avcılıktır. Yöredeki
balıkçılar (özellikle Hama Dalyanı'balıkçıları) kuluçka dönemlerinde
kolonileri, coQunlukla Kutan kolonilerini rahotSlz ederek, yuvaları

bazmaktad;r. -

Bekçi 'ayısının arttırılarak kaçak avın kontral edilmesi gerekmektedir.

TOrkiye'nin önemli sulak alanlarından olon Çamaltı Tuzlosı, ornitolo
jik açıdan zengindir. Şimdiye dek bölgede 182 kuş tOrü gözlenmiştir.

Bunlardan 50',i bölgede kuluçkayo yatmaktadır.

Tepeli Kutan (10 çift), Flamingo (100-150 çift), Angıt (100 çift), Küçük
Ak Balıkçıl (100 çift), Kılıçgaga (150-200 çift), Uzunbacak, Mahmuz
lu Kızku,u, Hozor Sumru'u önemli kuluçka ku,lorındandır.

Bölgede kı,ı geçiren tOrler kanu,unda fazla veri yoktur. Bu konuda
ayrıntılı ara,tırmoya gerek vardır.

Flominga (3000) ve KOçük Kumku,u (970) ömek verilebilir.
Dr. Mehmet Sıkı, Ege Üniversite,i'ne baQh olarak alanda ara,tırma
yapmaktadır.
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GOLLUK $AZlıGl, MUGLA

Koordinatlar: 37°15' K, 27°38' D
Rakım : Deniz seviyesinde
Alan : YaklaJık 1200 ha.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Güllük SazllOI, Güllük Körfezi'nin doOu kısmında Sarı Çay'ın (DeOir
men Deresi) oluJturduOu alOvyonlu bölgede yer alır.

Çevresi yüksek olmayan tepelerle kaplı olup hakim bitki örtü.ü maki
dir. Ayrıca civarda çom ve ökaliptus aOaçlarına rastlanır.

Sarı Çay'ın kıyıları çok sık ılgınla kaplıdır. Denize yaklaJlıkça kıvrıla.
rok akan çay çevresi saz ve kamlJlıktır. Yörede zemin yer yer tuzcul
bitkilerle (Sııllcornlıı sp.) örtülüdür. Çay dar bir bogazla Güllük Körfe
zi'ne açılır.

Çay kıyılarına ıetler yapılarak suyun taJmasl önlenmis~r. 1987'de yeni
drenaj kanalları yapılarak soziık alan kurutulmaya ·baJlanmIJtır.

Bölgedeki .ulak alanların tarıma açılması, çevredeki tür çe~itliliOini
olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca .az ya kı mı ve kesimi yöredeki su ku~larına büyük zararlar ver.
mektedir. Mahmuzlu KızkuJu, Uzunbacak, ızmir Yalıçapkını, Alaca Ya.
Iıçapkını, YeJil Anku,u ve Çulha Ku,u bölgede kuluçkaya yatan önemli
örneklerdir.
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ıŞıKlı GÖLU (ÇIVRIL GÖLU), DENIzLI

Koordinatlar: 38°14' K, 29°55' D
Ralam : YaklaJık BOO m.
Alan : 3500 ha. civarında

Bölgenin karuma statüsü yoldur.

I,ıklı Gölü, Dinar'ın kuzeybatısında Çivril Ovası'nda yer alır. 8üyük
Menderes Nehri'ni aluJluran kaynaklar da bu bölgededir.

Suları tallı alan gölOn hemen tamamı sazla kaplıdır. Aralarda yer yer
küçük aynalar ve çamur adalar vardır. DoOudan gelen su kaynakla.
rıyla beslenen gölün doOu, batı ve gOney kıyılarında seller yapılmı,

tır.

GölOn çıkı,ı 8üyük Menderes Nehri'dir, bu kısımda suyun çıkı,ı kapak
lar ve kanallar ıistemiyle kontrol edilmektedir.

Göl ç4!Vresi çıplak tepelerle ve tarım alanlarıyla kaplıdır. Gölde ba
lıkçılık ve Ke~it (Amwu /qıodııctybu)avcllıO' yapılmaktadır.

Ünlü bir avlak alan gölde av baskısı bOyOktOr.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden:

Küçük Balaban, Alaca Balıkçıl, Küçok Ak Balıkçıl, Büyük Ak Balıkçıl,
Erguvon Balıkçıl, Çel~kçi, Baz ICaz, Angıt, Pasba, DalaQan, Deniz ICar
talı, Saz Delicesi, Kızıl Şahin, Uzunbacak, Gülen Sumru, Bıyıklı Sum
ru, Akkanatlı Sumru, Kır lncirku~u önemli ·örneklerdir.

Kı,ın gölde gözlenen su ku,larından:

Küçük ICarobatak (maks. 390), Boyok Ak Balıkçıl (mak.. T40), Sokar·
ca ICazl (mak.. 3100), Boz ICaz (mak.. 92~), Çamurcun (mak.. 5025),
Kılördek (mak.. 7800), Kepçel (mak.. 750), Batak ÇulluOu (mak..
10BO) örnek verilebilir.

Ayrıca Deniz ICartalı, Sakallı Akbaba, Gökçe Delice, Büyük Orman
ICartalı (mak.. 16), Şah ICartal, Bıyıklı DoOan, Ulu Dooan bölgede kıt

layan y'rhcılardandır.

89



KARAMIK SAZLlGI, AFYON

Koonllnatlar: 38°26' K, 30°50' D
"lum : 1010 m.
Alan : <4100 ha.
Eıkiden av yatalı konmv,ke", artık kaldınlmı,hr.

KaramıkSazlll'l" çay'ın güneybatısında küçük bir avada yer alır. Gü
ney ve doQuıunda Karaku, Dal'lları bulunur.

Çok geni, bir bölümO saz, kamlJ ve diller ıu bitkileriyle kaplıdır. Ye
ralh tatlı ıu kaynaklarıyla beslenen sazlıklara ıuyun giri,i kapak ve
kanallar aracII'l'llyla kantral edilmektedir.

Sazlık ve çev..ıi geni, ıulok çayırlar ve tarım alanlarıyla çevrilidir.

Özellikle da\'lU keıimindeki yamaçlarda kayalık step karakteri hakim·
dir.
Sazlıl'lın kuzeyinde drenaj yapılarak, ıulak alanlar kurutularak tarıma

açılmı,hr.

çay SEKA K6l'l't Fabrikaıı için ıaz keıimi bölgedeki en önemli zararlı
etkendir. Sazlıklarda ya\'lUn av baıkııı ve kaçak avcılık vardır.

&cyprl.J unkerl'nin biıekıüel populaıyanu ilk olarak bu gölde teıpit
edilmi,tir.

Bölgede kuluçkaya yatan ku,lardan:

Karaboyunlu Batal'lan (7 çift), Küçük Karabatak, Küçük Balalıan, Gece
8alıkçlll, Alaca Balıkçıl, Küçok Ak Balıkçıl, Erguvan Balıkçıl, Çeltikçi,
Kul'lu, Boz Kaz, Angıt, Bozördek, Boz Dalal'lan, Paıbo, Dalal'lan, Dik·
kuyruk (en az 10 çift), Saz Deliceıi, Kızıl Şahin, Kaya Kartalı. Mııır

Akbabaıı, Tuma (2-3 çift), Uzunbacak, Kızılbacak, Sumru, Bıyıklı Sum'
ru, Kara Sumru, Akkanatlı Sumru, Puhu. Ta, BülbOlü, Kızılgogalı 000
Kargaıı önemli örneklerdir.

Kı,ın da çok ıayıda ıu kuıu bölgede gözlenmektedir. Bunlordan;

Kılördek (maksimum deller <4000 olup genelUkle 6OO'den azdır), Kepçel
(IT\Qks. 2030), Macar Ofdel'li (rnak.. 910), Tepeli Dalal'lan (mak.. n10),
Sakarmeke (makı. 610<40) örnek verilebilir.

Ayrıca Deniz Kartalı, Büyük Orman Kartalı ve Şah Kartal bölgede
kı,ı geçiren yırhcılardır.
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KÜÇÜK MENDERES DELTASı, ıZMiR

KoonIlnatlar: 37°58' K, 27°17' D
Ralum i Deniz ıeviyeıinde.

Alan : Yakla"k 1500 ha.
Bölııede av yaıalı _nlır.

BOyOk Mendereı Deltaıı'nın kuzeyinde yer alan.~ta, gen.i, ıazl~k
alanlar ve çok sayıda kOçük gölden (Alomon Galu, Gebek.ı ..e Go
lo, Akgöl ve diller küçük göller) alu,muJtur. Aralarda,. özellıkle ne~
rin kuzeyinde ıık ve geni, ıazlıklar bulunur. Bölgedekı göller, KOçuk
Menderes'in yatal'l'nı deOittirmeliyle oIu,muJtur.
Deltanın bahsında, Selçuk yakınlarında Ege Denizi'ne açılan nehir
çevresi sazlıktır. Dal'lu kesimleri iıe ovalıktır. çevre dal'llar çam, zey
tin ve makiyle kaplıdır.

Bölge içinde yer yer kavak a\'laÇlarına rastlanır, ba,ta pamukçuluk
almak Ozere çevrede ya\'lUn tarım yapılmaktadır.

Oelta içeriıindeki ıulak alanların drenaila kurutulmasıyla yeni tadalar
açılmaktadır.

Alanda av yaıal'l' almasına ka"ın awı avcılık devam etmektedir. S~z
kesimi, yumurta toplama, tarım ilaçları bölgeye zara~ yerm.ektedır.
Yeni kanalların açılması denize ~kı~ klSl~don ~ geçırılmeSl ve hız
la ilerleyen turiıtik infootlar tehlıkelı gelı,melerdır.

,BÖlgede bugüne dek kapıamiı ornitolojik ora,tırm~lar yapılmamı,hr.
Bilgi ,açıl'lının ivedilikle daldurulması gerekmektedır.

Küçok Baloban, Alaca Balıkçıl, KOçok Ak Balıkçıl, Erguvan Balıkçıl,
'Çeltikçi. Çıkrıkçın, Saz Oelicesi, Benekli Yelve ve Batak Kırlangıcı del
tada kuluçkaya yatan türlerdendir.
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MARMARA GÖLÜ, MANisA

KoordInatlar: 39°41' K, 28°00' D
Rakım : n m.
Alan : 3400 ha. Maksimum derinlik 3-4 m.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Marmara Gölü, Manisa'nın daOusunda Gediz Nehri yakınında yer
alır.

Göl 510 olup çevresi su\ak çayırlar ve sazlıklarfa kaplıdır. Yörede bitki
örtüsü zengin ve çok sıktır.

Kuzeyden gölü besleyen derenin kıyıları ve açılan kanallar tamamıy
la saz ve diOer sucul bitkilerie kaplıdır. Güney ve batıda gölü çevrele
yen diOer kanallarda da bitki örtOsü sık ve gürdür. Bu nedenle göl
ve çevresinde tor çeşilfilioi için zengin habitatlar aluşmuştur.

Gölün Gediz Nehri ile arasına selfer yapılarak, su çıkışı kapaklarfa
ve kanal sistemiyle kontral edilmektedir. Çevrede tarım yapılmakta
dır.

Yörede av baskısı büyüktor.

Tepeli Kutan'ın bölgede kuluçkaya yathOI tahmin edilmekteyse da bu
konuda veri bulunmamaktadır. Fakat gölde 210 civarında Tepeli Ku
tan kışı geçirmektedir.

Tepeli BataOan, KuOu, Angıt, Pasbaş DalaOan, Yılan Kartalı, Uzun
bacak (l987'de en az 15 çift), Mahmuzlu KızkuJU, Kızııbocak (en az
50 çift) bölgede kuluçkaya yatan torferdendir. Alaca Yalıçapkını ise
Gediz Nehri'nde kuluçkaya yatmaktadır. Gülen Sumru'nun da bal
gede kuluçkaya yatma 010511101 büyüktor.

Göl ve çevresi kışın su kuşları için önemli bir bölgedir.

Kara 80yunlu 8~aOan (maks. 250), Karabatak (maks. 325), Çamur
cun (1969'da maks. 35000, ,imdi maks. 8000), Boz DalaOan (maks.
11700) ve Sakarmeke (maks. 8720) önemli örneklerdir.

Ayrıca Deniz Kartalı da kışı bölgede geçirmektedir.
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ACı GÖL (ACITUZ GÖLÜ, TUZ GÖLÜ ya da
ÇARDAK <;'ÖJ:Ü) ve CALTI GÖLl! (B.EYLEMLi

GOLU), AFYON ve DENIZLI

te_rdinatlar: 37°49' K, 29°52' D
Rakım : 836 m.
Alan : 16000 ha. Maksimum derinlik kışın 3-4 m.
(Çat. Gölü'nde av yasail' vardır.)

Acıgöl, ızmir'den Afyon yönüne ilerleyen karayalu yakınında Denizli
Dinar arasında yer alır.

Kuzeyde yükseklikleri 1733 m. civarında Domuz Tepesi ve Maymun
000" güneyde ise 2033 m. olan SöOüt DoQları ve Yan DaOI'yla sınır

lanmıştır.

Suları tuzlu olan göl, tuzluluk açısından Tuz Gölü' nden sonra Türki
ye'de 2. sırayı almaktadır. 8ölgede kurulmu, iki tuz fabrikasında sad
yumsülfat elde edilmektedir. Acıgöl, "göl" adını sadece kı, ve i1kbah
narda alır. DiOer zamanlarda göl bir tuz batakllOI görünümündedir.
Gölün yüzeyi mevsimlere göre büyük farklılıklar göstermekfedir. Ya
zın gölün derinliOi bir metrenin altındadır.

Göle çevreden birçok tatlı su pınarı karışmaktadır. 8u bölgelerde ıto

ra ve fauna oldukça deOişiktir. Göl çevresinde step karakteri baskın

dır. Çevredeki yamaçlarda Akdeniz bitki örtOsünden örneklere rast
lanır. Tepelerin bazı bölümleri çıplaktır, yer yer küçük çalılıklar gözle
nir. Taprak tuzlu olduQu için genelolarak tarıma uygun deOildir, fa
kat özellikle kuzeydoQuda tarıma uygun alanlar vardır. Bu bölgede
tarım için kullanılmayan alanlarda bitki örtOsü özellikle çiçekli bitkiler
açısından hayli zengindir.

Ara,tırma bölgesi içinde Acıgöl'ün güneybatısında bulunan Çaltı Gö
lü'nün suları talfıdır. Güneyden bir dereyle beslenen gölde 1981'de
tarım amacıyla drenaj yapıımı,tır. Suyu bir kanalla Acıgöl'e verilmek;
tedir. Eskiden birkaç yüz hektar olan göl, drenaj sonrası 35 ha. kal
mıştır. Gölde balıkçılık yapılmaktadır.

Şimdiye dek bölgede 203 kuş torO gözlenmiştir. Bunlardan 22'si için
kuluçka tespiti vardır.

Bölge a,ırı avcılık, NATO hava alanı ve drenajın (Çaltı Gölü) olum
suz etkileriyle karsı ka"ıyadır.
Bölgede en öneli kuluçka kuşları Tay ve Turna'dır. Acıgöl'ü besleyen
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pınarlar çevresinde LO-LL çiftlik bir Turna populasyonu kuluçkcıyo yal
maktadır. Tay'un ise çok azaldlQı lahmin edilmekte ve son durumları

konusunda veri açıQı vardı.

Flamingo'nun bölgede dOzenli olmayan aralıklarla kuluçkaya yatma
olaslllQı vardır. Angıl, Suna, Leylek, Mısır Akbobosı (2 çiftten fazla),
Saz Delicesi, Uzunbocak (yakloıık 30-50 çift), Kılıçgaga (30-50 çift),
KOçok Cılıbıl, Ta, Bolbolo bölgedeki diller kuluçko kuılarıdır. Puhu ve
Yelpazekuyruk bölgede bOyOk olosılıkla kuluçkoya yatmaktadır.

Bıyıklı Akbabo, Kızıl Akbabo ve Kora Akbabo'nın çevredeki daQlar
da kuluçkoya yattık!an dO,OnOlmekledir, fakat bu ıorler son yıllarda

bölgede çok azalmııhr.

Göç sırasında bölgede gözlenen !Ürlerden:

Koraboyunlu balaOon (moks. 1800), Flaminga (maks. 2000), Angıt

(maks. 450), Turna (maks. 4000), KumkuJU (maks. 1500), KOçOk Kum
kutu (maks. 1700), Kızılbocak (maks. 700), KıIIÇ\I"ga (maks. 6000),
Incegagalı Marh (maks. 1000) ve GOlen Sumru (maks. 620), önemli
örneklerdir.
Sakarca Kozı (mak•. 660), Suno (maks. 400), Fiya (maks. 500),
çamurcun (mak•. 1400), Ye,ilbo, (mak•. 2715), Kılördek (maks.

1000), Kepçel (maks. 2100), Macar OrdeQi (maks. 3230), Baz 0010
Qan (maks. 70000) ve Sakarrneke (maks. 40000) kı 'I bölgede geçi.
ren önemli örneklerdir. Verilen sayılan n bOyOk kısmı Çolh Gölo'nden
dir. Drenajdan sonra bu sayılann doıoı gösıerdiQi saplanmı"'r. Etki
lenen !Ürlerin boıında Macar OrdeQi, Boz DalaQan ve Sokarmeke
gelmektedir.

AKSAZ ADASı, MERSiN (iÇEL)

Koordinatlar: 36°06' K, 33°09' D
Rolam : O-lO m.
Alan : 1 ho. civannda.
Bölgenin koruma ıtatüıü yoktur.

Çok kOçOk kayalık bir ada olan Aksaz Adaıı'nda Tepeli Korabatak
(birkaç çift) ve Ltuıu t:tıdıbı.-u (1973'le en az 40 çift) kuluçkoya yat
mııhr.
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ALADACLAR, ADANA ve NiCDE

K_rdlnatlar: 37°50' K, 35°10' D
Rakım : Yalda,ık 1300, 3756 m.
Alan : 85000 ha. civannda.

AladaQlar Orta Taroılar'ın NiQd....Adana arasında kuzeyeloQu
yönünde uzantısıdır. Çok geni, bir ala~ı kaplayan böl9ee:ıe çok .
sayıda vadi, köy, köy çevrelerinde genı, meyve bahçelerı, Ecemı,
Çoyı ve kolları, daha yükseklerde ormanlar ve yaylalar yer alır..
Ormanıarda en yaygın türler Toro. Köknarı (AbirJ C/UCiCIl), Sedır
(Qdnu Uban/), Karaardıç (Iunlpenu ~elSll)'dır.

Alpin bölgesinde genellikle dikenli çalılıldar ba.kındır. Orman üst
sınırından itibaren alpin çayırlar, kayalık ve ta,lık bölümler ba,lor.

8u özellikleriyle deQi,ik habitatları içeren daQlar özellikle yırtıcılar

için önemli bölgelerdir.

Kara Çaylok, Mısır Akbobası, Sakallı Akbabo, Kızıl Akbaba, :ılan Kar
talı, Kızıl Şahin, Kaya Kartalı, Küçük Kartal ve Ulu OoOan, yörede ku
luçkaya yatan yırtıcılordondır.

Bölgenin yüksek kesimlerinde Urkeklik kuluçkaya yatmaktadır.

Ötücolerden ise:

Kulaklı Toygar, Kır Incirku,u, Sürmeli OaQ BülbalO, Ta, Balbülü,
Koçük Sıvacıku,u, Kızılgagalı OaQ Kargası, Kara Kanarya ve
Alamecek, bölgede kuluçkaya yatan türlerden bazılarıdır.
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BEYŞEHIR GÖLÜ, KONYA ve ISPARTA

Koordinatlar: 37°-45' K. 31°36' D
Rakım : 1112 m.
Alan : 65600 ha. Maksimum derinlik 70 m.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Kanya'nın batısında Bozkır, Seydi,ehir ve Ilenehir havzalan ara.,n
da yer alan Bey,ehir Gölü, Türkiye'nin 3. büyük gölüdür.

Batıda Dede OaOlan, kuzey ve kuzeybatıda Scıtt~n OaQlan ile çevrili
dir.

Batı kıyılannın büyük bölümO kayalık ve arnlonlıktır. ArdıÇ, çam ve me
,e, bölgedeki yaygın aQaç türleridir. Kuzey~ güney kıyılannda sey
rek sazlık alanlar vardır. GölOn batı kıyılan dı,ındaki bölOmlerde ta
nm yapılmaktadır. Göl içinde yer alan irili ufaklı birçok adanın bitki
örtüsO, genellikle çalılıklar ,eklinde olup yer yer aQaçlara da rastla
nır.

Göl hazineye, batı kesimindeki ormaniık olanlar Orman Genel Mo.
dürlOQü'ne, sahil kesimi ,ohıslara aittir. BByJehir'in içme suyu gölden
saQlanmaktadır.Gö)de balıkçılıkyapılmaktaolup, kontrolsoz av ne
deniyle balık miktarı giderek azalmaktadır.

Kanya Ovası SuQlo Gölo araclllQıyla, BByJehir Gölü'nden sulanmak
tadır. Yeni eklenen drenaj kanalları Cihanbeyli'ye kadar uzanmokta
dır.

Gölo kirleten önemli kaynaklar yaktur. Yörede bal miktarde linyit re
zervi vardır. SoQutma suyunu gölden saQlayacak bir termik santral
kurulması söz konusudur.

Bölgede a",ı av baskısı vardır. Kurt mücadelesi için atılan etler yırtıcı
ku,lann ölmesine neden olmaktadır.

1960'lara kadar birkaç Deniz Kartalı, bölgede kuluçkaya yatrnlJtlr,
son yıllarda ise bu tür, bölgeye sadece kı" geçirmek için gelmektedir.

Tepeli Kutan (B3 çift), Gece Balıkçılı n962'de 50 çift, 196-4'te 60 çift,
1987'de belki 6 çift), Karabatak (50 çift) 1960'1, yıllann ilk yarısına
kadar özenikle adalarda önemli kuluçka kolonileri olu,turmu,ken, bu
türlerin son yıllardaki durumu hakkında bilgi açı 'll vardır.

Küçük Karabatak, Erguvan Balıkçıl ve Sumru, bölgede gözlenen ku
luçka türlerindendir. 8ölgede genellikle az sayıda su ku,u kı,ı geçlr-
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mektedir, I<cıraboyunlu BataQan (300), Büyük A~ Balıkçıl (120), Fiya
(9000) ve Sakarmeke (30000) önemli örneklerdır.

98

BURDUR GÖLÜ, BURDUR ve ISPARTA

Koordinatlar: 37°43' K, 30°15' D
Ralum : 845 m.
Alan : 19400 ha. Maksimum derinlik 110 m.
Eskiden bölgede av yasailı varken, art1k kaldınlmı,tı••

Burdur Gölü, Burdur ili yakınında Söllüt ODııları ile Yayla Dall ara
sında, kuzeydoııu-güneybatıdoıırultusunda uZanır.

Gölün kuzey kısımları derin, güneyi ise sı Odır. Dı,arı akıntısı almayan
9ölün suları acı ve tuzludur. Sodyumsülfat ve klorür yüzdesi oldukça
fazladır. Bu yüzden gölde tür çefitliliQi çok zayıltır. Zooplanktonlar
dan ArctodloptomllS burdur/cıu ve bir balık türii Ap"""lus burdur/·
cus gölde ya,amaktadır. Bu iki tür, endemiktir.

Yüksek tuzluluk nedeniyle gölde saz ve kamı, yaktur. Yazları göl yü·
zeyi küçülmektedir. Suyun çekildilli yerlerde beyaz tuz tabakaları gö
rülmektedir. Göl suları tarım amacıyla kullanılamamaktadır. çevre
de step bitkileri yaygındır.

Gölün kuzeyinde ha)(VanCllık, göl çevresindeki köy yakınlarında ise
tarım yapılmaktadır. Gölün güney kıyılarında aQaçlandırma çalı,ma·
ları sürmektedir.

Burdur ve diller yerle,im alanlarının yol açtıllı kirlilik ve awı avlan·
ma, bölgedeki ciddi prablemlerdir.

Burdur Gölü, Dikkuyruk için dünyada en önemli kı,lama bölgesidir.
Eylül ve Nisan arasında bölgede gözlenen bu tür, en yüksek delleri.
ne Aralık ve Ocakta ulaw. Bu sırada sayıları binlere ula,an Dikkuy.
ruk, 1973 Ocallında maksimum 8990 sayıımı,tır.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden:

Tepeli Botollon, Suno, Uzunbocak, Mohmuzlu Kızku,u ve Angrt (4()()()'
5000) önemli örneklerdir.

Bölgede kı,ı geçiren diller türler ise:

Tepeli Batallan (m aks. 1950, fakat genellikle daha aı), I<cıraboyun.

lu Botallon (maks. 18660), Sokarca I<cıZl (maks. 3000), Macar Orde·
lli (maks. 2600), Baz DalaOon (maks. 54300), Tepeli DalaQan (maks.
11210), Sakarmeke'dir (maks. 120690).

Ayrıca yırtıcılardan Deniz I<cırtalı da kı,ı bölgede geçirmektedir.
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BÜYÜK V8 KÜÇÜK ADA, MERSiN (içEL)

Rakım : 0·5 m.
Alan : 1 ha. civarında.
Bölgenin koruma .tatü.ü yoktu,.
Tamamıyla kayalık olan iki koçük ododa bitki örtüsü zayıftır.

çevre balıkçılarınınadalardaki ~artl yumurtalarınıloplamaları, ko'
lonilere büyOk zaror vermektedır.

Adalar Ada Martısı icin önemli kuluçko bölgesidir. 1971'de en oz bir
kac çift, 1973'te 25 çift, 1974'Ie 28 çift, 1987'de 30 çift civarında Ada
Martısı sayılmıstır. Ayrıca Ltuus cachlnntllfJ, bölgede kuluçkoyo flt
makladır. ~971"de 400 çift, 1973-74'Ie 90 çift, 1987'de 150·200 Çıft.)
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ÇORAK GÖLÜ, BURDUR

Koordinatlar: 37°41' K, 29°45' D
Rakım : 1150 m.
Alan : 1150 ha. Maksimum derinlik 3·4 m.
Bölgenin koruma .tatü.ü yoktur.

Burdur'un batısında, Acıgöl'ün ise güneyinde yer alan Çorak Gölo,
bir 1011, su göıüdOr. Göl çevresi, özellikle balı kesimleri dal'llıktır. Ya
kın çevre daO yamaçlarına kadar çayırlıktır. Aralarda ekilebilir alan·
lar da vardır.

Göle dOl'ludan gelen su kaynaOının önOne Dereköy'de baroj yapıl.

ması, son yıllarda su dOzeyinin azalmasına neden olmuıtur.

Çevrede larım alanı elde etmek için kurulma çalıımaları Devlet Su i~
leri'nce yürotülmektedir.

Alanda su çekilmesinden ölOrü dOl'lal denge bozulma yolundadır.

Acıgöl ile Çorak Göl aroSlndaki dal'llık kesimde av baskısı bOyüktOr.
Sırtto çok alçak geçen ördek sOrOleri 0"" avlanmakladır.

Bölgede kuluçka ku~ları konusunda fazla bilgi yoktur.

Kızıl Akbaba, Şah Kartalı ve Sakallı Akbaba'nın bölgede Nisanda göz
lenmeleri, bu LO rlerin gölOn kuzeyindeki dal'llarda kuluçkaya yaltık.

lanno kanı~amakladır. Bölge Dikkuyruk için çok önemli bir kıılama böl
gesidir (maks. 930).

Kı~ın bölgede gözlenen su kuılarının durumu su dOzeyinin dOIOIOne
baOll olarak deOiıkendir.

1960 ve 1970'lerde baskın lOrler Batal'lan (Podlc,pc sp.) ve Dolal'lan
(AYthya sp.) iken son yıllarda Anas tOrleri baskındır. Tepeli BataOan
~969-73 maks. 3500), Karaboyunlu Balal'lan ~969-73 maks. 3615),
Çamurcun ~986-87 maks. 20200), Kılördek ~986-87 maks. 6600),
Boz Dalal'lan ~969.73 maks. 40000) kı~ sayımlarındanönemli örnek
lerdir.
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m~lu. 15 sayılmıı olup boyük olasılıkla kuluçkaya do yattıllı tahmi
edılmektedir) örnek verilebilir. n

Kı,ı bölgede geçiren tOrlerden:

Sakarya Kozı (molu. 985), Angıt (molu. 530), Çomurcun (molu. 12000
S?yılmııhr, fokat genellikle çok daha az bulunmaktadır),Macar Örde
III (maks. 1300), Boz DalaOOn (molu. 9400), Tepeli Dalao<>n (malu.
4420) ve Sakarmeke (molu. 25400) sayılmııhr.

EGiROiR GÖLÜ (EGRiOiR GÖLÜ), ISPARTA

Koorcllnatlar: 38°00' K, 30°54' D
Rakım : 918 m.
Alan : 44200-48100 ho. Su düzeyi delliıkendir.

Maluimum derinlik 15 m.
Bölgenin koruma statüıü yoktur.

Güneybah Anadolu'nun en büyük göllerinden olon Eoirdir Gölü, Bey
ıehir Gölü'nün kuzeybatısında yer alır.

Oligotrolik bir tatlı su gölüdür. Çevresi daQlık olon gölün daQusunda
Güllüce 0001 (2110 m.), batısnda 8arla Dallı (2734 m.) önemli yüluel.
tilerdir.

Göl dar olup, geniılik ortada 2,6 km.clir. Göl kuzeyde daralarak iki
göl ıeklinde aynlmııhr. Bu kısıma Hoyran Gölü de denenmektedir. Be
sin maddelerince güneyden daha zengin olon bu bölüm, ornitolojik
açıdan uluslararası öneme sahiptir.

Kuzey ve daOu kesimlerinde saztık olanlar; kuzey, güney ve batı ke
simlerinde ise yer yer tarım olanları yer alır. Çevre dalllar çam, ardıç
ve maki kaplıdır.

Göl sularını 15 km. kadar güneydeki Kovada Gölü'ne boıalhr.

Gölde balıkçılık, çevre köylüleri için en önemli ekonomik et!<inliktir.

1955'de göle atılan tatlı su levreOi (StUor,.dlolı tuclopm:a) diller kü
çük balıkları yedilli için, bu tOrlerde azalma olmuıtur.

Ayrıca gölde avlanan Kerevitler (Altacuı kptodlJctyhu) son yıllarda

hastalıklıdır ve çok azolmııhr.

Hayran Gölü'nün kuzeydoııu kö,esine yapımına baılanan büyük su
lama prajesi, bölgenin daOOI yapısını bozocaktır.

Yörede a,ın avlanma ve yumurta toplama olumsuz etkilerdir.

Küçok Korabatok, KOçük Balaban, Alaca Balıkçıl, Koçük Ak Balıkçıl,
Angıt, Benekli Yelve, Uzunbacok, Bıyıklı Sumru ve Saz Delicesi böl·
gede kuluçkaya yatan önemli tOrlerdir.

Göl çevresinde kuluçkaya yatan türlerden:

Mısır Akbabası, Kızıl Akbaba, Yılan Kartolı, Kızıl Şahin, Koya Kortalı,
To, Bülbülü ve Toy (ıimdiye d.k sadece kı,ın bölgede gözlenmiıtir,
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Tepeli Dalaııan Ayıhya fu/igu/ıı
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GÖKSU DELTASı, MERSiN (iÇEL)

Koordinatlar: 36°20' K, 33°59' D
Rak,m : Deniz seviyesinde.
Alan : Yakla~ık 13000 ha.
Böleenln koruma statü.ü yoktur.

Orta Oaı'lu'nun en önemli ku? alan. Göksu Deltası, Göksu Nehri'nin
Silifke ye Ta,ucu arasında denize açıldıl'lı bolgoryi ~apsar.

Deltanın saı'lında iki S1ı'llagün gölü, Paradeniz Gölü ve Akgöl yer alır.

Paradeniz GÖıO'nün denizle baı'llanhsı vardır ve biraz daha tuzludur.
Çevresi çok seyrek sazlık ve bol tuzcul bitkilerle (Stılkomkı sp.) kaplı

dır. Denizle orasındaki kumsol ise çıplakhr.

Akgöl'ün tuz oranı Paradeniz Gölü'nden doha dü,üktür. Çevresi özel
likle bah kesimleri 50-200 m. geni,liQinde sazlıklarla kopııdır. Deniz
le arasındaki kumsal cüce çalılıklarla kaplıdır (Gmlsl1D sp.). Bu kısım.

lar yırtıcılorın kı~ göçünde çok önemlidir.

Deltayı kaplayan tuz steplerinin bir kısmı ilkbaharda su alhnda kalır·
ken, yazları tamamıyla kurumaktadır.

Logünlerin kuzeyi ve deltanın doı'lusu tamamıyla torım amocıyla kul·
lanılmaktadır. Ayrıca bölgede turistik tesisler ye tatil köyleri hızla ge
lişmekte, hofta botoklık içinde dohi yapıla,mo görülmektedir.
Yöre çok ünlü bir av bölgesidir. Ozellikle Akgöl ve deniz arasındaki

bölgede av baskısı büyüktür. Gök Saz Tavuı'lu en çok aranan tür olup,
bu tür için özel av partileri düzenlenmektedir.

Şimdiye dek bölgede yokla,ık 310 ku, türü gözlenmi,tir.

Gök Saz Tavuı'lu (en az 20 çift, Türkiye'de sadece bölgede bulunmak
tadır) ve Yaz Ordeı'li (en az 30 çift, Türkiye'nin en büyük Yaz Ordeı'li
popülasyanu) bölgedeki en önemli kuluçko türleridir. .

Küçük Karabotak, Küçük Balobon, Gece Balıkçılı p971'de 50 çift), Ala
ca Balıkçıl p971'de en az 230 çift), Küçok Ak Balıkçılık, BOyük Ak Ba·
Iıkçıl, Erguvan Balıkçıl p971'de 50 çift), Çeltikçi, Ka,ıkçı, Angıt (en az
15 çift), Pasbo, DalaQan, Saz Delicesi, Küçük Kerkenez, Turaç (en az
5 çift), Benekli Yelve, Uzunbacak (en az 50 çift), KIlıçgaga, Koca
göz, Batak Kırlangıcı (en az 30 çift), Mahmuzlu Kızku,u (en az ~O
çift), KOçük Sumru (en az 100 çift), Bıyıklı Sumru, Kara Sumru, Akka-
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nattı Sumru, ızmir Yalıçaplunı, Alaca Yalıçaplunı, Innak Bülbülo ve Bı·

yıklı soz BOlbolo kuluçkaya yatmaktadır.

Ayrıca Ak Kutan, Tepeli Kutan, Baloban, GOlen Sumnu, Hazar Sum·
nusu'nun boyOk olO$llıklo bölgede kuluçkaya yalt1k1on tahmin ed~mek·
tedir.

SU ku,lonnın 1u,lomosı için önemli olon bölgede:

Tepeli,BataQan (maks. ~35), BOyok Ak Balıkçıl (mak.. 125), Flaminga
. (EylOI de mak.. 3950), Sakarca Kazı (mak.. 1000), Baz Kaz (maks.
1200); Fiya (mab. 38950), Çomurcun (mak.. 1-(000), Kılördek (mak..
2.001, Çlmkçın (Ekim'de mak.. 1500), Kepçel (Şubot'ta mak.. 2BOO)
v.kaz ÖrdeOi (EylOI'de mak.. 150), Boz DalaQan (mak.. 37500) ve Sa:
armeke (mo.... 5~350) sayılmı,hr.

Göç ye kı"a~a dönemlerinde ça~ a"emli bir dinlenme bölgesi olan
deltada. ·Denız Kartolı, Kızıl Akbobo (mal<.. 60), Saz Delicesi (kı,ın

mak.. 50), Gökçe Delice (kışın en az 10), Büyük Orman Kartolı
(Ocak:ta mak.. 1550), Doı'lan, Turna p50·200), Küçük Kumku,~
(Ocak'ta mak.. 1550), Döı'lü~kenku, (Nisan'da maks. 3000) ve Bo·
tak Düdükçünü (Eylül'de maks. 70) gözlenmi,tir.
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KARATAŞ GÖLÜ, BURDUR

Koonllnatlar: 37°23' K, 29°58' D
Ralom : 1043 m.
Alan : 800 ha.
Bölgenin koruma Itatü.ü yoktur.

Burdur Gölü'nün güneybatısındayer alan Kerata, Gölü, sıll bir tatlı·

su gölüdür. Batı kıyılan sazlık alan göl çevresinde tanm alanlan var
dır. Göl sulan tanm amacıyla kullanılmaktadır.Gölün güneyine ya.
pılan setler sonucu daha fazla tanm alanı elde edilirken, sulann yük.
selmesiyle geni, sazlık alanlann su altında kalması, göl çevresind..kö
saz ve kaml,lık alanlann çok azalmasına neden olmu,lUr.

Gölde balıkçılıkve kerevit (Astoew ~ptod4ctylus) avcılıııı yapılmak.

tadır.

Tanm ilaçlarının yol açtıllı kirlilik ve kuluçka dönemlerinde sazlıldara
görilmes; önemli olumsuz etkenlerdir. Bölgede av baskısı vardır.

Göl çevresinde bir Tay popülasyanunun varlıllı tahmin edilmektedir.
Ayrıca Küçük Balaban'ın da gölün sazlık bölgelerinde kuluçkaya yat
ma olasıııııı büyüktür.

Kerata, Gölü, su ku,lannın kl,lamasl için önemli bir bölgedir. Kı, su
ku,lan sayımı sanuçlarından: Sakarca Kezı (maks. 550), B07 Kaz
(maks. 780), Angıt (maks. 200) ve çamurcun (moks. 2200) önemli
örneklerdir.

Ayrıca yırtıcılardan Deniz Kertalı ve Keya Kertalı, kı 'i bölgede geçir·
mektedir.

KOVADA GÖLÜ, ISPARTA

Koonllnatlar: 37°38' K. 30°53' D
1010", : 900 m.
Alan : 1100 ha. Maksimum derinlik 6 m.
Bölgenin 6534 ha .Iık alanı Kovada Gölü Milli Parkı olarak ko
ruma altındadır.

Ellirdir Gölü'nün güneyinde yer alan gölün çevresi ormanlarla kaplı.

dır. Yaprak döken bu ormanıarda yaygın tür Çınor'dır (Pliwınusori·
Int(I/Js).

Göl kıyılan oldukça dik olup, çevrede, saz, kamı, ve bataklık alanlar
yakıur.

EııirdirGölü'nden yalda,ık20 km. uzunluııundaki kanallar aracllıQlyla

beslenen gölün sadece Eııirdir yönünde kanal çevresinde küçük bir
sazlık alan vardır.

Göl, kerevit bakımından (Astoeus "ptodllctylus) zengindir.

Kovada Gölü'nün arr)itolojik önemi henüz tam anla,ılmamı,tır.GoL
ve çevresinde düzenli olarak gözlenen Kızıl Akbaba ve Kaya Kertalı,
gölün ornitalojik önemini göll...mekTedir.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden: Ortonco Allaçkakan ve Boz Sö·
ilüt Bülbülü örnek verilebilir.

Orlanco Aııoçkokan Oındrocoposmrdius
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KÖYCECiz GÖLÜ ve DALYAN DELlASı,
MUGLA

Koordinatlar: 36°55' K, 28°40' D
Rakım : Om.
Alan : 5200 ho. KöyceOiz Gölü ve 1150 ho. Dolyan

DelIo..
Bölge 5.7.1988'de Özel Karuma Alanı ilan edilmi,tir.

Marmaris ve Dalaman arasında yer olon K6yceoiz Gölü ve denizi.
boOlanlıyl olu,luran kanal sistemi. Dolyon DelIası, Iztuzu ve SOIOn.
gOr göllen Gedova Yarımadası, çok zengin habila~ar olu,tururlar.

GüneybatıAnadolu'da endemik bir lür olon günlük aOacl (Uqııldiım
be' orli!nlillJs) t<öyceoa ciw>rında geni, ormanlar olu,turur. T~ısu gölü,
nehir, sazlıklar, kanallar ve delıa bölge içindeki çe,illiliOi olu,turmak
ladır. Ayrıca yine bu yörede kum tepeleri, çam ormanıarı ve makilik
ler de yaygındır.

Güney kıyılarındo henOz bozulmamı, az sayıda bölgelerden biri olon
Köy<:eOiz Gölo ve Dolyan yöresi için turizm planı ve halen sOrmekte
olon yapıla,ma en önemli olumsuz elkenlerdir. Bölgenin koruma alh
no alınma..yla do son durumu ve geli,mel., konusu aydınlahlmamlJ
olup ivedi koruma slralejisi gerekmektedir.

Orniıalojik açıdan bölge ızmir Yalıçapkını (2-3 çift) ve Alaca Yalıçap
kını (5 çift) için çok önemli bir kuluçka bölgesidir.

Ayrıca Koçük Balaban, Gece Balıkçılı, Alaca Balıkçıl ve GOlen Sumru
(2 çift) bölgede gözlenen diOer önemli tUrterdir.

Dolyan bölgesi Deniz KoplumbaOa.. (ClllWtIJI t:iintIJI) ve Nil Koplum
baOasl (7Honyx trjııngııls) için önemli üreme ve yayılı, alanlarından·

dır.

108

SALDA GÖLÜ (YEşILOVAGÖLÜ), BURDUR

Koordinatlar: 37°33' K, 29°40' D
Rakım : 1060 m.

. Alan : 4100 ho. Maksimum derinlik 185 m.
Bölgenin koruma datO.O yoktur.

Solda Gölo, Acıpayam'ın daOusunda, YeJilow> yakınlarında yer alır.
Suları hafif tuzludur.

Göl çevresi fazla yüksek olmayan ıepelerle çevrilidir. Bölge göl kıyı
larına kadar uzanan çam ve ardıç ormanlarıyla k,oplıdır. Gölü güney
balıdan besleyen dere ciw>rında fazla geni, olmayan sulak çayırlar
vardır. Gölün gOney kıyılan ise karayolunun yakından geçmesinin de
elkisiyle kullanıma açıkhr. Bu bölgede dinlenme lesisleri ve piknik yer-
leri vardır. .

Göl orniıolojikolarak suku,lannın kı,lama bölgesi olarak önemlidir.
Angıt (maks. 190), Baz OalaOan (maks. 2700) ve Sakarmeke (maks.
9740) önemli örneklerdir.
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YARIŞU GÖLU, BURDUR

Koordinatlar: 37°34' K, 29°58' D
Ralum : 911 m.
Alan : 1500 ha. Maksimum derinlik 3-4 m.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Yarısıı Gölü Burdur Gölü'nün güneybahsında,Burdur·Yetilava kara·
yolu' yakını~do yer alır.

Suları çok tuzlu olup, sodyumfosfat ve sodyumklorürce ~engindir. Göl
çevresinde bitki örtüsü oldukça zayıftır. Doha arkalardo ıse tarım alan
ları vardır. Gölün kuzey ve daQu kesimlerinde çayır ve tarlalar göle
kadar uzanırtar. DiQer kıyılar aldukça diktir.
Göl ve çevresi ünlü bir avlak olup avlanma baskısı büyüktür.
Göl, DikkuyruQun (maks. 420) burada klılamaSl açısından arnitolo·
jik olarok son derece önemlidir. Koroboyunlu BotoQan (moks. BOO),
çamurcun (maks. 6400), Kepçel (moks. 1920), Boz Dala~an (~~k.
1800) ve Sakarmeke (maks. 1480) kı!ın bölgede gözlenen onemlı tur·
lerdendir.
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YıLANU ADA, MERSIN (ıÇEL)

Koordinatlar: 36°07' K, 33°23' D
Rakım : 0-10 m.
Alan : 1 ha.dan küçük.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Akdeniz kıyısında Tepeli Korabatak (birkaç çift) ve UlUS ctIl:hinnlllU'n
(1973.74'de 110 çift) kuluçkaya yathkları çak küçük kayalık bir ada
dır.

111



ÇUKUROYA, ADANA ve MERSIN

Koordinatlar: 36°45' K, 35°25' D
Ralum : 0-20 m.
Alan : 62500 ho.
Akyatan Gölü'nd. av ya"', _nlır.

Seyhan, Ceyhan ve Tarsus (Berdam) deltalarını içine olon Çukurova
bölgesinde birçok göl bulunur. Büyük göllerden Akyatan Gölü, Ak
yayan Gölü ve Tuzla Gölü, küçük göllerden Ömer Gölü, Yapı Gölü,
Dipsiz Göl ve Aynaz Gölü (bu göl drenaila kurutulmu~tur)örnek ve·
rilebilir.

Göller çevresi genellikle tuz botaklıgı ~eklinde olup, bölgede denize
doğru ilerledikçe 100-500 m. geni~liginde kum tepeleri yer alır.

Yumurtalıkve Tarsus, olon içindeki iki büyük yerle,im merkezidir. Tar·
sus yakınlarındaki ökoliptus ormonı yine bölge içinde kalmoktadır.

Çukurova, Türkiye'nin en önemli torım alonlorının ba~ında gelmek.
tedir. Yıllardır kullanılan tarım ilaçları (ba~ta ODT), suni gübreler çev
rede uzun süreli olumsuz etkiler bırokmaktadır.

~ırı orlatmci, drenaj, sanayil",me (Yumurtalık), turizmin geli~rnesi (Ke
rota~) ve yogun av baskısı, bölgede dO\)a1 dengeyi bozan ciddi prob
lemlerdir.

Son yıllarda yapılan ornitolcıjik çalı,malar (özellikle 1987) yörenin,
özellikle ku,ların göç ve kuluçka dönemlerindeki önemini açıga çıkar·

mı~tır.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden: Yaz Ördegi (1987'de 32 çift, bu
sayının 50·100 çift alduQu sanılmaktadır), Pasba~ DalaQon (2.3 çift),
Dikkuyruk (2 çift), Yılan Kertalı (1 çift), Saz Delice'; (10 çift), Turoç (126
öten erkek sayılmı~ olup 300....50 çiftin varlıgı tahmin edilmektedir.),
Uzunbacak, Kecagöz (25 çift), Batak Kınongıcı, Küçük Cılıbıt (3000
çift), Mahmuzlu Kızku~u (36 çift gözlenmi~ olup bu sayının 4.0·50 çift
aldugu tahmin edilmektedir.), Küçük Sumru (19B1'de 50 çift), ızmir Ya
Iıçapkını (45.50 çift), Kum Kırlangıcı (3000 çift), Maskeli Örümcekku.
~u (yaygın) ve Çalı Serçesi (yaygın) önemli örneklerdir.

Göç ve kı~ dönemlerinde bölgede gözlenen türlerden:

Ak Kuton (maks. 7000, göç sırasında), Küçük Ak Balıkçıl (maks. 2BO),
Büyük Ak Bolıkçıl (maks. 95), Leylek (maks. 4000, göç sırasında), Çel-
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tikçi (Nisan'da maks. 300), flaminga (Ocak'ta maks. 19000), fiya
(Ocak'ta maks. 39125), Çıkrıkçın (maks. 1100), Çamurcun (Ocak'ta
maks. 252500), Kılördek (Ocak'ta maks. 19700), Kepçel (Ocak'ta
maks. 1200), Boz Dala\)an (Ocak'ta maks. 6750), Dikkuyruk (Ocak'ta
maks. 175), Sakarmeke (Ocak'ta maks. 100000), Kılıçgaga (maks.
2100), Büyük Cılıbrt (maks. BO), Küçük Kumku,u (maks. 10000), Kızıl

Kumku~u (maks. 2000), Kumku~u (maks. 10000), Uzungagalı Kum
ku~u (maks. 125), Döjjü~kenku~ (maks. 2500), Batak Çullugu (maks.
1100) ve Incegagalı Martı (maks. 1300) önemli örneklerdir.

Turaç Francolinus francolinus
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BELEN GEçiDi (TOPBOGAZI GEçiDi),
HATAY

Koordinatlar: 36°30' D, 36°12' K
Ralum : 750 m.
Bölgenin koruma statüsü yoktur,

Belen Geçidi, Akdeniz Bölgesi ile Suriye platasunu ayıran biacagra
fik bir sınır alan Amanas Oagları üzerinde ıskenderun yakınlarında

yer alır.

Göç dönemlerinde ıstanbul BagaZl'ndan, Anodalu üzerinden güney
dagu yönüne ilerleyen ku~ göçü, Amonaslar'do Belen Geçidi'nde ya
gunlo~arak güneye iner.

Özellikle yırtıcı ve leylek göçleri için çak önemli alan bölgede Belen
Geçidi dı~ında da birkaç naktanın varlıgı tahmin edilmekle birlikte bu
konuda yeterli ara~lırma yaktur.

Yırtıcı ve leylek dı~ında Pelikan ve Ka~ıkçı da göç dönemlerinde böl
gede çak sayıda gözlenmektedir.

1976 sonbahar ku~ sayımınagöre: Ak Kutan (6200), leylek (83000),
Kara leylek (3300), Ka~ıkçı (590), Arı Şahini (16000), Kara Çaylak
(500), Mısır Akbabası (870), Soz Oelicesi (730), Dogu Atmacası (2950)
ve Küçük Kartal (590) önemli örneklerdir.
Ilkbahar göçü konusunda bölgede araılırma yapılmamııtır.
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CEYLANPINAR, URFA ve MARDIN

Koordinotlor: 36°51' K, 40·03' D
Rakım : 450 m.
Alan : 150000 ha.
260 ha.lık alon C.ylan Üretm. Istasyonu'na oittir.

Ceylanpınar,Türkiye-Suriye sınırında çak geni, bir ovada yer almak
tadır. Oa\'lOl alarak step ve yarıçöl bitki örtüsüyle kaplı almakla bir
likte birçok alanda tarım yapılmaktadır_Aralara dagllmlS kücük böl-
geler halinde arijinal habitat da görülmektedir. ..

Bölgede yer alan Ceylanpınar Devlet Üretme Çıftligi çevresi agaç
landırılmı,hr, ayrıca Anlanbaba ve Habur dereleri çevresi de a\'lOc
iık ve çalılıkhr. Habur Deresi kıı ve ilkbahar dı~ında tamamıyfa kUr~
maktadır.

B~lge.deki en ciddi sarun arijinal step habitahnın hızla yok edilmesi
dır. Yörede hızlanan ta~ımsal kullanım, suni gübre ve tarım ilaçları
dagal çevreyi olumsuz etkilemektedir.

~,:r~k alanın geni~ligi gerekse sınır bölgesi aluıu nedeniyle bölgeye
gırııın zorlugu, yeterli bilimsel araJtırmaların yapılamamasıno neden
almuJtur.

Ornitolo!ik alarak bölge Tay ve Mezgeldek için çok önemlidir. Mez
geldek yorede en son 1981'de gözlenmiJ olup yeni bilgi yaktur.

Mısır A.kbabası, Yılan Kartalı, Kızıl Şahin, Kaya Kartolı, Kum Kekligi,
Kocagöz ve Kılkuyruk Bagırtlok (su içme bölgesidir, 500'ün üstünde
ku, sayılmııtır) yöre için ~pik kuluçka türlerindendir.

Ayrıca Ye,il Arıku,u, Çalı Bülbülü, Çöı Serçesi ve Çalı Serçesi, bölge
de kuluçkaya yatan ilginç türlerdendir.

Küçük Bolabon, Alaca Balıkçıl, Kılördek, Çıknkçın, Saz Delicesi, Boz
kır Delicesi, Çayır Delicesi ve Turna kuluçka mevsiminde Habur Dere
si bayunca gözlenmiJ alup büyük olasılıkla bölgede kuluçka türleri
dir.

Yine bölgede relik bir Ceylan ~~aulla subıutturosa) popülasyanu
bulunmaktadır. Kurulan Ceylan Uretme Istasyonu ile popülasyan ço
\'lOltll!"~ya, çalıJ!I~akta?ır. Ceylanpınar Va.'an (Vanuıus ,rlmJs) için
de Turkıyede bılınen bırkaç yayılı, bölgesındendir.
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BiRECiK ÇEVRESi-FıRAT NEHRi, URFA

Koordinatlar: 37°02' K, 38°00' D
Rakım : 450 m.
Alan : 1500 ha. civarında.

Kelaynak oretme istasyonu çevresinde birkaç hektar alanda
av yasaiı vardır.

Birecik, fırat Nehri'nin Suriye Platasu'na döküldüOü bölgede yer al
maktadır.

Birecik'in içinden geçen nehrin soO tarafı ve ~ehrin a~llı kısımlan düz.
lük olup bu bölümlerde tarım yapılmaktadır.Yine nehir kıyısında, ıe
hir dııında geniı bir fidanlık ve bu bölgeye yakın bir çakıl acaQı yer
almaktadır.

Ayrıca fırat Nehri içinde genellikle ılgınlarla kaplı birçok kum adacı
O' bulunmakadır. Nehrin sol kıyıları ise kalker duvarlar ıeklinde ka
yalıktır. Bu kayalık alanın üzerinde yer yer dik duvarlara inen vadi
lerle kesilen geniı bir plato uzanmaktadır.Bu bölümler genellikle ku
rak olup, sadece yoOun yaOmurdan sonra su bulunmaktadır.

Bu deOi~ik habitatlarda birçok kuı türünü barındıran bölge, özellikle
Kela)lllak'la.rın Türkiye'deki tek kuluçka yeri alorak tanınmaktadır.

Yüzyıl boıınJasayllarıbinlerce alan bu tür, giderek azalarak bu gün
yak olma sınırına gelmi~tir. 19B8'de klj göçüne 12 kUj katılmı~tır. (2
çifti kafesle yelijlirilenlerdendir.)
1989'da 2 kuı geri gelmi~ıir.

Bölgedeki diOer kuluçka lürlerinden: Mısır AkbabaSl, Kızıl Şahin, Kü·
çük Kerkenez, Kum KekliOi, Kocagöz, Mahmuzlu Kızkuıu, Kılkuyruk
BaOırtlak (Su içme bölgesidir, 2000'in üstünde sayılmııtır.), Puhu, Boz
ıshak Ku~u, Alaca Yalıçapkını, Y~i1 Arıku~u, Çöı Toygarı (Türkiye'de
bilinen lek yayılı~ bölgesi), 000 Mukallili, Akgerdanlı Otlellen, Kü
çük Koya Serçesi, Çalı Serçesi ve Boz Alamecek önemli örneklerdir.

fıral Nehri yırtıcıların göç yollarında önemli bir bölgedir.
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KARGAMI$ ÇEVRESi-FıRATNEHRi
(BARAK), URFA

K_rdinatlar: 36°51' K, 38°00' D
. Rak.m : 362 m.
Alan : 1000 ha. civarında.

Bölııenin koruma statüsü yoktur.

fı~a.~ "'!,ehri, Suriye sınırıno yaklajtlOI bölgede oldukca genisleyen bir
garunum almaktadır. Bu kısımda nehir yalaOının sık ;ık deOlsmesi so
nucu oluıan kum adacıkları ve küçük gölcükler yer al makiadır.

Gölcüklerin çevresi sık ılgınlarla kaplı olup (bölgede baskın tÜr g i
blaba_~ ılg:ındkr) Suriye-Türkiye sınırını alu~luran demiryolu köprüs~l;te
. u o ge e almaktadır. Yörı~nin bir kısmı mayınlanmlS ve giris özel
ızıne baOlanmııtır. Bu nedenlerle bölgenin arniıalojik ö~emi iyi ·anla·
~1.~maml~lır. Bu konuda ayrıntılı arajlırmalaragerek vardır.

Bolgedekı kul~çka 1~r1~rinden:Küçük Karabalak ~987'de 5 cift) Gece
Balıkçılı (20 Çıft), Kuçuk Balaban (20 çift), Benekli Yelve, rzmir Yalı
çapkını, Alaca Yalıçapkını ve Çulha KUju örnek verilebilir.
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RUMKALE ÇEVRESi-.FIRAT NEHRi
URFA ve GAZIANTEP

Koordinatlar: 37°16' K, 37°50' D
Rakım : 480 m.
Alan : 2000 ho. civarında.

Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Bölge, Fıral Vadisi'nin bir kısmını aluııurmakıadır. Rumkale dııında
Halfeıi ve Savaıan Köyü gibi yerleıim olanları do bu bölgede yer ol·
makladır.

Yöre genellikle nehrin iki yanında dik kayalık yamaçlar ıeklindedir.

Nehir kıyısından içerlere dollru laılık ıarıalar, Anlepfıslıllı ile kaplı

tepeler, alçak çalılıklar yer alır.

Ayrıca nehir içinde sık ılgınlarıo kaplı bir kum ada, dar bir yon vadi
ve çevresi, yer yer kayalık, söllüt ollaçları ve meyve bahçelerıyl~ kap
ııdır. Hızlı akarak Fırat Nehri'ne karııan bir dere, zengin hab,Iaılar

aluııurur.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden: Mısır Akbabas.' (1 çift), Saz Deli
cesi, Kız.1 Şahin, Tavıancıl (1 çift), Kum Kekliği, Baz ıshak Kuıu, Küçük
SaIlan, Alaca Yalıçapkını, Kızıl Kuyrukkakan (bölgede büyük olması·
Iıkla kulucka kuıu), Dağ Mukalliti, Akgerdanlı Ötlegen, Doğu Sıvocı
kuıu, Çol; Serçesi, Çöı Serçesi, Baz Alamecek ve Boz Kirazkuıu önemli
örneklerdir.
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AGRI OVASI, AGRI

Koordinatlar: 39°45' K, 43°00' D
Rakım 1632 m.
Alan 125000 ha. civarında.

Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Ağrı Ovası, Ağrı ıehri çevresinde çak sayıda köyü içeren geniı bir ova
dır. (Eleıkirt, Hamur, Ajkale, Cumaçay ve Gancal.).

Ağrı'dan geçen yukarı Murat Nehri'ne ovadan birçok küçük dere ball
Ianır. Murat Nehri ve dere çevreleri bozulmamıı geniı sulak çayırlar
la kaplıdır. Ilkbaharda nehirde ve derelerde su düzeyinin yükselme
siyle su allında kalan çayırlar, yılda bir kez makinesiz biçilmektedir.

Yine aynı bölgede yer alan çakıl acallı da farklı bir habitat olutur
makıadır. Bölgede tarımın gelmiıtirilmesi arijinal habilat.n bazulma.
sına neden olacak, sürekli insan varlıııı bölgedeki Turna popülasyo-
"uno zarar verecektir. .

Allrı Ovası, birkaç çift Telli Turna ve tam sayıları bilinmemekle birlikte
Telli Turna'dan daha fazla oldukları lahmin edilen Turnalar icin önemli
bir kuluçka bölgesidir. .

Payraz Kuıu ve Sumru bölgedeki diğer kuluçka türlerindendir.
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AHTAMAR, VAN

Koordinatlar: 38°21' K, 43°02' D
Rakım , 1740 m.
Alan : 2 ha.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Van Gölü'nde küçük kayalık bir ada olan Ahtomar, Aktamar veya Ah
damar olarak da geçmektedir.

Bitki örtüsü oldukça zayıf olup, seyrek ogoçlar ve çalılıklara da rast·
Ianır. Ünlü bir turistik merkez olan bölgede, tarihi kalıntılar yer almak·
tadır. Ayrıca Van ve TalYan'dan gelen yerli halkın sık ziyaret ettigi bir
piknik yeridir.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden: Gece Balıkçılı (20-40 çift), Ulu
dagan (1 çift), Angıt (5 çift) ve Ltırus annenicu. (50-BO çift) önemli
örneklerdir.
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BALIK GÖLÜ, AGRI

Koordinatlar: 39°47' K, 43°33' D
Rakım : 2241 m.
Alan : 3400 ha.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

Van yakınlannda jeolojik olarak çok genç bir lav tarlasında yer alan
, Balık Gölü, Türl<iye'nin deniz yOzeyinden en yüksek gölüdür.

Göl kıyılan çıplak bataklıkolup birkaç bölgede sazlık da bulunur. Göl
çevresi ise çayır ve tarlalarla kaplıdır. Bir bölümü hafif egimli yamaç·
lar ,eklindedir:
GÖ,lOn .o,:,!tolojik önemi, Kod~feOrdegin TOrl<iye'de Nemrut Dagı dı
,ınilakı dıger kuluçka bölgesı olu,undan gelmektedir.
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BENDiMAHi DELTASı, VAN

Koordinatlar: 3soS6' K, 43°39' D
Rakım : 1646 m.
Alan : 230 na.
Bölgenin koruma statüsü yoktur.

A~ağı Sendimani Nenri, Van Gölü'ne döküldüOü bölgede Bendima
ni Deltası'nı alu~turmaktadır.

Bölgeden kıvrılarak okan nenir çevresinde geni~ sulak çayırlar, saz
ve kaml~lıklar bulunur. Oelta yakınlarında Van Gölü kıyılarında bir
çok küçük kayda saz ve çamur adaları yer olmaktadır. Bu bölümlerle
birlikte zengin nabitatlar içeren bölgede çayırların dana arkaların

da tarım alanları uzanmaktadır.

Geni~ sulak çayırlar yılda bir kez makinesiz biçilmektedir.

Bölgenin büyük bölümü otlatma amacıyla kullanılmaktadır. A~ırı ot
latma taban flarasını alumsuz etkilemektedir.

Ayrıca kuluçka dönemlerinde bölgeye sokulan nayvan sürüleri ve çok
sayıda insan, kolonileri ranatsız ederek yuvalara zarar vermektedir.

Bölgedeki kuluçka türlerinden: Tepeli BataOan (30 çift), Küçük Kara
batak (5 çift), Gece Balıkçılı, Alaca Balıkçıl, Erguvan Balıkçıl, Boz Kaz,
Angıt, Fiya, Boz Ördek, Çamurcun, Kılördek, Kepçel, Boz OalaOan,
Pasba~ OalaOan, Oikkuyruk (11 çift), Saz Oelicesi (1-2 çift), çayır Oe
licesi (4 çift), Turna (S-LO çift), Payraz Kuşu (birkaç çift), Uzunbacak
(20-25 çift), Kılıçgaga, Kocagöz, Kızılbacak (50 çift), Gülen Sumru
(5-10 çift), Hazar Sumrusu (kuluçka mevsimi boyunca maks. 40 ku!),
Küçük Sumru (25 çift), Bıyıklı Sumru, Akkanatlı Sumru ve Bıyıklı Saz
Bülbülü önemli örneklerdir.
Karaboyunlu BataOan, Yaz ÖrdeOi, Yelve, Benekli Yelve'nin ise bü
yük olasılıkla bölgede kuluçkaya yattıkları tanmin edilmektedir.

OoOan, Punu ve To! Bülbülü, delta çevresinde kuluçkaya yatmakta
dır.

Ayrıca kuluçka mevsimi boyunca Ak Kutan (maks. 2000) bölgede dü
zenli olarak gözlenmiş~r.
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ÇALDıRAN SAlllGI, VAN

Koordinatlar: ~9°09' K, 43°56' D
Rakım : 2000 m.
Alan : 2000 ho. civarında.

Bölgenin koruma statüsü yoktur.
Çaldıran 5ozlıOI, Tendürek 0001 eteklerinde Yukarı Bendimohi Neh
ri'nin çevresinde yer olmaktadır.

~Igede nenüz bozulm~mı!, otkidesi çok geniş çayırlar bulunur. Neh.
rın yüks~lm~siy~e. y,lın bi~oç ayı su,alhndo kalan çayırlar yılda bir
k~z makinesız bıçılmektedır. Çaldıran o yakın bölgelerde, oralarda tek
tük benzer özellikler gösteren küçük sulak olanlar do bulunmaktadır.

Soziık ve çevresinde gözlenen kuluçko ya da olası kuluçko türlerin
den:

Küçük Karabatak, Büyük Ak Balıkçıl, Bolobon, Erguvon Balıkçıl, Boz
Kaz, Boz Ördek, Çomurcun, Çayır Delicesi, Turno, Uzunbacok, Bı
yıkl, Sumru, Akkonotlı. Sumru önemli örneklerdir.
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ÇEL~~iBAG SAZLlGI (ERCiş DELlASI,
GOLAGZI, IlıCA DELlASI), VAN

Koordlnatlor: 3B05B' K, 43°20' D
Rakım : 1740 m.
Alan : 350 ho.
Böllienin koruma statüsü yoktur,

ÇelebibalıSazlrllı, Ilıca çayı'nın (Oruç Deresi ya do ıncesu çayı) Von
Gölü'ne döküldüııü bölgede yer olmaktadır.

Büyük bölümü tuz bataklılı' ~eklinde olup, çayın göle döküldüııübö.
lüm kaml~lıkhr. Yörede a~ırı otlatma, taban bitki örtüsünü zayıflotmak.

tadıro Ayrıca çok sayıda çoban ve çocuk, kuluçka dönemlerinde yöre·
deki sokinlilli bozarak kolonilere zarar vermektedir.

Ak Kutan, bölgede düzenli olarak gözlenmektedir. Küçük Beyaz Ba
Iıkç", Angıt (Temmuz'da mak>. 300), Sumru, Yaz Ördelli, Boz 0010
lion, Posbo~ Dalallan, Uzunbocok, Kılıçgogo (Temmuz'da mak>. 200),
Kızııbocak, Gülen Sumru, Hazar Sumrusu, Sumru, Küçük Sumru ve
Akkonotlı Sumru, bölgede yazın gözlenen türlerdendir, birçollunun
bölgede kuluçkoyo do yottıllı tohmin edilmektedir.
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EDREMiT SAZLlGI, VAN

Koordinatlor: 3B024' K, 43°18' D
Rakım : 1740 m.

.Alan : 5 ha.
Böllienin koruma statüsü yoktur.

Edremit ~zlıgı, Van Gölü'nün doııusundaVon ~ehri yakınlarında yer
olon Slll bır logün gölüdür. Van Gölü'yle orasında 1-2 m. eninde ince
bir kum koridoruylo ayrılır. Gölün iç klSımlora bakon kıyılorı yakloSlk
5 m. geni~liginde ve koml~lo kopııdır. .

Yöredeki çobonlor, hofto son yüzmeye gelen yerlı holk, bölgede so
kinlilli bozan etkenlerdir. Ayrıca göle yokın yopılo~mo do bir diller
olumsuz geli,medir.

Göl, Dikkuyrullun (20 çift) kulucko bölgesi 0lu5u nedeniyle önemrı-
di~ '.

Bölgedeki diller kuluçko türlerinden:

Kızılboyunlu Botollo~ (1 çift), Tepeli Botoğon (1 çift), Angı! (3-4 çift),
P05bo~ Dolallo~ (5 Çıft), Kızılbocok (10 çift), Uzunbocok (20 çift), Bı
yıklı Sumru (5 Çıft) ve Küçük Sumru (1 çift) önemli örneklerdir.
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ERCEK GÖLÜ, VAN•

Koordinatlar: 3B039' K, 43°33' D
Rakım : 1B90 m.
Alan : 9BOO ho. Moksimum derinlik 30 m.
Bölgenin koruma .tatü.ü yoktur.

Ercek Gölü Von Gölü'nün doQu.undo, Von.Ozolp koroyolu yakınlo

rı~do do ~r olmaktodır.

Çevre.i 2300-2BOO m. oroSlndo deQi~en doQlorlo çevrili volkonik .et
gölü korokterindedir. Göl .uyu olkoli nitelikte olup korbonot ve bi·
korbonot iyonlorı oçlSlndon oldukço zengindir. Göl doQudon Meme
dik Çoyı ile be.lenmektedir. Bu bölgelerde s1Q ve sulok çoyırlor bulu·
nur.

Yumurta toplama ve a~ın avlanma, yöredeki ciddi problemlerdir. Yu·
murta toplanmasındonözellikle Angıt, Suna, YaQmurcun ve Sumru
türleri etkilenmektedir.

Şimdiye dek 1BO'in üzerinde ku~ türü gözlenen bölgede, yeni ora~tır·

malarıo bu .oyının artocoQı tohmin edilmektedir.

Erçek Gölü, Angıt (100 çift), Suno (SO çift), Kılıçgaga, Kocagöz, Kızıl·

bocak (400 çift) ve Sumru için çok önemli bir kuluçko bölge.idir.

19B2 yılında Kırmızı Gerdonlı Kaz (2 çift) bölgede kuluçkayo yatmı~'

tır, fokat bu türün kuluçko bölge.inin Sovyetler BirliQi'nin kuzeyi olu~u
nedeniyle bölgede bir doho kuluçko te.pitine ro.tlanmamııtır.

Bölge .u kuılorının tüy deQi~imi ve göç zomonlarındaçok önemli ko
naklama alanıdır. Küçük BataQon (mok•. 1000), Koroboyunlu Bato·
Qon (moks. 3000), Angıt (Temmuz'da mak•. 9000), Suna (mak.. 2500),
Kılıçgago (maks. 2000) ve Kızılboyunlu Kumku~u (MoylS'o moks. 900)
önemli örneklerdir.

iron'do Urmiye Gölü'ndeki kuluçko popüla.yanuno oit maksimum 900
Flamingo Erçek Gölü'nde düzenli gözlenmektedir.
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HORKUM GÖLÜ (HORKUM SAZLlGI), VAN

Koordinatlar: 3B020' K, 42°56' D
Rakım : 1740 m.
Alan : B ha.
Bölgenin koruma .tatü.ü yoktur.

Horkum Gölü, Van Gölü'nün güneyinde küçük bir logün gölüdür. Von
Gölü'nden ince bir kum ve çakıl bandıylo oynlır.

Gölün çok büyük bir bölümü sozlo kopııdır. Birkoç yerde de hOSlratu
topluluklan bulunur. Gölün güney ve batısı .ulok çoyırlar ve ot/oklor.
la çevrilidir.

Dikkuyruk (10 çift) gölde kuluçkayo yotmoktodır. Ayrıco, Kızılboyunlu

BataQon (10 çift), Angıt (S çift), Küçük Bolaban n-2 çift), Çamurcun,
Çıkrıkçın, Po.bo~, DoloQon, Uzunbacok (5-20 çift) ve Kızııbocak (20
çift) göl ve çevresinde kuluçkaya yoton önemli türlerdendir.

Suna ise bölgede büyük olasılıkla kuluçkaya yatmaktadır.
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YUKARI MURAT N~HRi ve YONCAlı
ÇEVRESI, MUŞ

Koordinatlar: 39°10' K, 42°19' D
Rokım : 1510 m. .
Alan : 2000 ha. cıvarında.

Bölgenin koruma statüsü yoktur. k
. y, G"I"'nün kuzeybaıısındaYancalı, Bulam

Yukarı Murat Nehrı,ı aın o dU . eren bölgede kıvrılarak akar. Ne
ve Balotu yerleıım a an arını a ıÇ

h· . 'nde bircak çakıl adacıgı vardır.
ır ıcı . N h" b g

Neh;r cevre.i larım alanlarıyla kaplıdır. Böl?ed~ ~ural e rı ne a 
lanan birçak küçük dere çevre.inde çayır ar u unu~..

Bölge Teli; Turna L2 çift} için çok önemli kuluçka yerıdır.

Turna (3-10 çift), ~üçü~ Karabaıak (büyü5\~~as~l~ılb~c~~l6t.~~'~;~~
ciftl, Cayır Delice" (9 Çıft), P~raSz Kuıu ~(Ad' Il'rda 200 ciftl ve Kücük
Uzunbacak (10-20 çift), Gulen umru aa... .
Sumru (1-2 çift) bölgedeki önemli kuluçka ıürlerıdır.
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NEMRUT DAGl r BITLIS

KoordInatlar: 38°37' K, 42°13' D
Ralum : 2935 m.
Alan : 25000 ha.
Bölgenin koruma Ifatiiıü yoktu r,

Nemrut Dagı, Van OvaSl'ndaki akarSunun önünü kapatarak Van Gö
lü'nün oluımasına neden olan valkandır. En san 1441'de akljf olan
volkanda, dünyonın en büyük kroter göllerinden alan Nemrut Kra
ler Gölü dı,ında iki küçük göl daha yer alır. (Ilıgöl ve Küçükgöl). 11,
göl yaldoıık 30 ha. olup, sıcak pınarlardan beslenir. Göl çevresinde
saz yoktur. Nemrul Krater Gölü ise alçak çalılıklarla çevrilidir. Daha
yüksek yerlerde çıplak kayalıklar ba,layarak duvar ,eklinde devam
etmektedir. Bu duvarların göl düzeyinden yüksekligi 690 m.dir.

Kraterin dı, yüzündeki erazyon, özellikle ilkbaharda karlar eridikten
sanra aıagıdaki yolu kapatarak her yıl yeniden yapımına neden al
maktadır.

Kraler Gölü, Kadife Ordegin relik bir papülasyonu için kuluçka böl
gesidir. (39 kuı kuluçka mevsimi bayunca sayılmı,"r.)

Diger kuluçka türleriilden: Mısır AkbabaSl, Kızıl Akbabo, çayır Deli
cesi, Kaya Kartalı, Küçük Kartal, Bıyıkl, Dagan, Puhu, Kır Incirkuıu,
Sürmeli Dag Bülbülü, Buııdaycıl, Taı Bülbülü, Kaya Ardıcı, Kara Ka
narya (yaygın) önemli örneklerdir.

BuC/JII,W ıtlhıııtn,lU'un bölgede büyük olasılıkla kuluçkaya yathgı

tahmin edilmektedir.
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SAZ GÖLÜ (DOGU8AYAZIT SAZLlGI), AGRI

Koorclinatlar: 39°45' K, 44°03' D
Rakım : 2·000 m.
Alan : 1000 ha.
Bölgenin koruma .tatüsü yoktur.

. d i G -I yOzeyinin hemen tama-
Saz Gölü, A{jrı Da{jl eteklerın e yerı o ır. öl~ 1987'de kuraklık nede
mı sazlarla kaplı ve çok az ayna sı o an g n
nlyle çok büyOk bir kısmı kurumu~tur. ..
19n'd bölgede kuluçkaya yatan Telli Turna daha sonra gozleneme-
mi,tir. Son durumu konusunda bilgi açı{jı vardır. . .

Balaban, Uzunbacak ve Sonba,1ı Kuyruksallayan, bölgede bılınen ku

luçka türleridir.
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ARıN GÖLÜ (SODAlı GÖL), BiTLiS

Koorclinatlar: 38°49' K, 42°59' D
'Rakım : .1740 m.
Alan : 1100 ha.
Bölgenin koruma .tatü.ü yoktur.

Arın Gölü, Von Gölü' nün kuzeybatısında göle çok yakın GöldOzü ya
kınlarında yer almaktadır. Suları tuzlu olan göl ve çevresi çıplakhr.
Yakın çevrede tarım alanları bulunmaktadır.Göl ve Göldüzo arasın

da küçük bir logOn vardır. Bu bölümde biraz bataklık alanlar, seyrek
su bitkileri ve sulak çayırlar vardır. Yöre köylülerince o~atma ama
cıyla yagun kullanılan bu çayırlar giderek zayıflamaktadır.Ayrıca tüy
degi~imi ve göç sırasındabu bölgede konaklayan çok sayıda ku" hay
van sOrülerinin bölgeye giri,iyle rahatsız almaktadır.

Bölgede kuluçkaya yatan türlerden: Karabayunlu Batagan (50 çiftin
bOyük olasılıkla kuluçkaya yattıkları tahmin edilmektedir.), Angıt, Su
na (4 çiftten az), Bazördek, Çıkrıkçın, Kepçzel, Dikkuyruk (20-25 çift),
Payraz Ku,u (birkaç çift), Uzunbacak (200 çift), Kılıçgaga, Kacagöz,
Kızııbocak (250 çift), Hazar Sumrusu (lO çift), Sumru, Küçok Sumru,
Akkana~ı Sumru (300 çift) ve Bıyıklı Sumru (lO çift) önemli örnekler
dir.

Tay (TO ku~ kuluçka döneminde sayılmı,hr), Dagan, Ulu Dagan ve Pu
hu göl çevresinde kuluçkaya yatmaktadır.

Arın Gölü, ku,ların tüy degi,imi ve göç dönemlerinde birçok tür için
çok önemli bir konaklama bölgesidir. Bunlardan: Karabayunlu Bata
gan (Temmuz'da mak.. 4000-5000), Dikkuyruk (maks. 300), Angıt

(Temmuz'da maks. 6000-8000), Kızııbocak (maks. 2000), Uzunbacak
(maks. 1000), Küçük Kumku,u (2000.3000) ve Akkana~ı Sumru (maks.
1650) örnek verilebilir.
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VAN SAlllGI, VAN

Koordinatlar: 3B029' K, 43°19' D
Rakım : 1740 m.
Alan : BO ho.
Bölııenın koruma statü.ü yoktur.
Von Gölü ve Von ,ehri arasında yer olon birkaç küçük logün toplulu
gu sazlıgı olu,tururlar.

Van Gölü'nden dar bir kum koridoruyla ayrılan logünlerin bazıları

tamamıyla kaml,la örtülüdür. Bölge içinde yer alan kayalıklar ÜZe
rindeki Van Kalesi çevresi de sozlık"r. Kale ve sazlık alanların çevre
sinde sulak çayırlar uzanmaktadır.

Hayvan sürüleri, aıın a~atma, turis~er, yüzmeye gelen yeni halk, saz
ve kamıı kesimi ve awı av bölgedeki ciddi problemlerdir.

Bölgedeki kuluçka türlerinden: Kızılboyunlu Batagan (1-2 çift), Küçük
Balaban, Gece Balıkçılı, Erguvan Balıkçıl (1 çift), Angıt (5 çift), Suna,
Bazördek, Çamurcun, Kepçel, Boz DalaQan, Pasbaı DalaQan (B-LL
çift), Dikkuyruk (10-15 çift), Kara Çaylak, Mısır Akbabası, Saz Delice
si, Küçük Kerkenez (Kale'de 10 çift), Turna (19B5'e kadar 1 çift), Uzun
bacak (20 çift), Kılıçgaga (15 çift), Kızılbacak (15 çift), Gülen Sumru
(büyük olasılıkla 2 çift), Sumru (3-4 çift), Akkona~ı Sumru, Puhu (Ka
le'de 1 çift), ırmak Bülbülü, Bıyıklı Saz BülbOlü ve Sarobaılı Kuyruksal
loyan önemli örneklerdir. Son yıllardaki veriler Çizgili Soz Bülbülü~

nün bölgede kuluçkayo yathgını göstermektedir. Bölge bu tür için Tür
kiye'deki tek dagılıı alanıdır.

132

YÜKSEKOVA, HAKKARi

Koordinatlar: 37°33' K, 44°15' D
Rakım : 1925 m
~an : 2BOOO ha.
Bolııenin koruma .tatÜsÜ yoktur.
Y"k k .u se ova, denız düzeyinden cak yüks kt i'
O . e e yer a an bır ovadır
vanın ortasından kıvrolarak akan Nehil Ç . .

arkıde bakımından zengin sulak i ayı çevresı bozulmamıı,
H i b i çayır ar, laz ve kamıılar/a kaplıdır.

a en ozu mamllllOınl karuyan end b-i
kava'da tarımın geliımesi habitatl erh 'i gbelerden biri olan Yükse
caktır. ., aron ız o ozulmaıına neden 010-

Ornitolojik olarak henüz ok·f i b'l'
kaya. yatan tür/erden: E':uvo:ı~lık~~' ~ÇlllIDvo~dır.. Bölgede ku/uç
n. 5 Çıft), Turno (5 çiftten az) Tay (5 ·.FIt az )elıceıı, Çayır Deliceı;
orneklerdir. 'Çı en az ve Kızılbacak önemli

Kızıl Akbaba, YıLan Kartolr Dollu A
Kaya Kartalı, Kücük Kartol'Do'" t~achoı!, Küçük Orman Kartolr
ller tür/erdir.· ,,,on ve u u ise bölgede gözlenen dj:
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SARIKUM GÖLÜ, SINOP

Koo,dlnatlar: 42°01' K, 34°51' D
Rakım : O
Alan : 10 ho.
Tabiatı Koruma Alan.
SorıkumGölü, Sinop Burnu'nun 16 km. baıısında yer olon ,ahil gölü.
dür. Ince bir dere, göl ve denizi birle,lirir. Gölün güneyinde subesor
di,budak ormanı vardır. Göl içinde ve çevresinde ,ozlık olanlar gö·
rüiür. Göl cevre,inde geçmi, yıllarda kumul ilerleme,ine ka'}ı aOaç
landırma y;,pılmı,hr. Sorıkum Gölü, ülkede en iyi korunan alanlard?n
biridir. Henüz tanınmadıııı için yeterli arattırmo yoktur. Ancak 2B Ekım
1987'de yapılan .bir gözlemde göl yüzeyinde ve çevrede yokla,ık
100000 ku, göriilmü,tür. Göçmen ve yerli ayırımı yapılmadan gözle·
nen türler a,aıııdadır.

Tepeli Balaoan, Küçük BalaOan, Koraboıok, Külrengi B~lıkçıl, Büyük
Ak Balıkçıl, Küçük Ak Balıkçıl, 8az Koz, Sokarco Kazı, Ye,ılba" Macar
ÖrdeOi, Tepeli Dalaıı,:,n, Boz Dolaııon, Pa,ba, Dolallon, Saz Tavu
llu, Sakarmeke, Kızku,u. .

Macar ÖrdeOi N~tta rulina

13-4
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B1rd. of Turkoy: V n987) Kulu Gölü.
(M. KlUpank)
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Bu raporda, Türkiye'de bugüne kadar kaydedilmi, ku, tOnerinin Türkçe
ve Latince adlan yer almaktadır. Bu rapora alınan tOrler çe,itli kay
naklara gore. Türk ve yabancı ara,tırmaCllar tarafından Türkiye'de
görüldüOü saptpnan tOrleri içermektedir.

Ilk listedeki 414 tOrOn 300 kadarı Türkiye'de dOzenli alarak kuluçkaya
yatmakta, 70 kadarı ise sadece kı,ın veya g6ç sırasındagorülmekte
dir. Geriye kalon 40-45 tür ise ,imdiye kadar sadece birkaç defa gö
rülen "rastlanh" (accidentallvogrant) türlerdir. Ayrıca bir tür (Yılan

boyun; Althbıı"mI1ımoıtutn)daha once kaydedilmi,se de, san 20
25 yıldır ülkemizdeki nesli tOkenmittir. TOrkiye'de g6rOldOllü kesin ala·
rak saptanan türleri içeren bu Iislenin dı,ında bir de "ŞüpheliTürler
listesi" hazırlonmı,hr.Bu listedeki 13 türün kayıtları hakkında yeteri
kadar bilgi almadıll.ndan slatüleri ,imdilik kesin dellildir.

lisıedeki Türkçe isimler, delli,ik kaynaklardan toplanan ve yazarlar
tarafındanhalk arasından derlenen isimlerin arasındanyaygın kuııa
nım, dallru tanımlama, kuııanı,hlık gibi kriterlere göre seçilmi" yer
le,ik Türkçe ismi olmayan bazı tOrler için ise yazarlar tarafındanöne
rilen bir isim kuııanılmıthr.

Latince isimler konusıında ve familya ve cinslerin sıralanmasında Pe
ters ~931-72) ve Mayr ~969) gibi kaynaklara dayanarak hazırlanan

A Compı.te C1ı«kll.rt of tM Blrd6 of tM '""Id (HOHItII'd H Moon,
1910) esas alınmı,hr. Türlerin cinsler içinde sıralanmasında kesin bir
kural uygulanmamı,sa da, genellikle her cins içinde en yaygın olan
tOr ilk sıraya olınmı,hr.
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~me, S. M45) Türkıye Ku,la". 1.0. Fen Fak. Monagrafileri.
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~H. ~961) %Ur Konnınl.ı eler Avlfauno K\oIııoaloM. Bon
ner Zoalogische Beitrage.
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1. Koralıoyunlu Dalııı~ - GGvlo IIIf:dcIL

2. KıZlllıoyunlu Dolııı~ • GGvIiı ndlilJiL

3. Buz Dalgıcı - GGVIiı LmırıM.

4. TopeIi Batatan - POdkq6 crl.rtııtru.

5. Kızıllıoyunlu Baıalan - PodWp6 ırt-fe-

6. Koralıoyunlu Batal_ • Podl"p$ "'frlcollU.

7. Kulalılı &atalan • POdlcep6 1IUrltru.

B. Küçülı lotalan. 1IIchyblllJtru ru/lcollU.

. 9. Y.llıovan - Pu/flnıu pıif/lıın

10. Baz Y.llıovan • Colonedr;s dilimedeli.

11. Alı Kutan - J-.I«muu OltOC'otllÜU.

12. T.p.1I Kutan - Peı.aınıu uüpus.

13. Sümıülı Ku,u - Su'" lHWıUUı.

14. Karabatalı - PhaJııcrocol'QZ ctlTbo.

15. T.p.1i Karabaıak - Ph"l"c,ocol'QZ "'istoteILr.

16. Küsük Korabatalı - ~roconu pypıeu&

17. Yılanbayun - Aııhbıp tMlir.rıoı_

18. Balaban - BotQUTU$ stell"rLr

19. Küçük Balalıon -lxobryduu ırıInJtıu.

20. Gece BalllıSllı - NycticOl'flJl lI)ICtkorru.

21. AIoco Balılı~ı1 • AnüoIIı nıIlolda

22. Öküz Balıllsılı - Bubukıu IbIL

23. KüSÜIı Ak Balıllsıl • E4NttII ftI'UttII.

24. Büyük Ak Balılısıl - E4NttII ııIb&

25. Külrengi BalılıSıl - Ant. dMmı.
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26. Erguvan Balıksıl - A,*" purpurea.

27. Leyl.k • CkOııllı ciCOll1ıl.

28. Kara Leyl.k - etCOllllı ııipa.

29. Kelaynak - Gmmlicus ,"",ita.

30. Çeltıksı. Pkpdls lııklnellus.

31. Ka"kSI • Piıııel«ı kucorodJa.

32. F1amlngo • PhOfticoptmu I'IINr.

33. Kulu. CytrıUl olor.

3~. Ötücü Kulu _.Cytrıus cytrıus.

35. Küsük Kulu - Cyf"US .'-'lclılL

36. Boz Kaz - AIUB-.

37. Tarla Kazı - Aıııer labaiis.

38. Sakarca Kazı - Aıııer albifrons.

39. KüSük Sakarca Kazı· Aıııer erylhropus.

40. Baltık Kazı - B""'14 INmic1ıl.

41. Akyanaklı Kaz - 1LnUıtıI ~ucopsi.r.

42. Kızılboyunlu Kaz • B""'14 l'llflcoll/.r.

43. Suna - 1Iıdoma tadoma.

44. Angıt - ndoma le""ginetL

45. Mı.ır Kazı - Alopochm ııı,ypdacus.

46. V.,ilba, - Ana.r p/iıtyrhynchos.

47. Bodrdek - Aıı/U st1YpmL

48. F1yo • Aıııu peMlope.

49. Çamurcun - Aıııu c_ca.

50. Çıknksın • Aıı/U qlU"Iııedu1ıl.

51. Kılördek • Aıııu «uta.

52. Keı»sel - Aıııu ciypatJL

53: Vaz Ordell - MIII7IUVOII.tt4 /IIIııutfrotrls.
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54. Macar Ord.11 - Nett4 I'IIflna.

55. Tepeli Dalalan - Aylh)'llluUp1ıl.

56. Denız Dalalanı - Ayth)'ll mlU1Ja.

57. Boz Dalalan • A)lth)'llIUÜla.

58. Paaba, Dalalan • Ayıh)'ll II)1rOCa.

59. Pupla Kazı - Somııtn1ıı molUssima.

60. T.lkuyruk • Cl4lıpllı hyenıııJh.

61. Kara Ordek - Meliuıina ııipa.

62. Kadife Ordek - Meliuıitt4llUCa.

63. Altıngöz • Bucephullı cliıllp1ıl.

64. Tarakdi, - Mnps merr_',
65. Küsük Tarakdi, - Mnps ıemıtor.

66. Ak Tarakdı, - Me"w tJlINUus.

67. Dikkuyruk - OX)lU1TI ieucocepha1ıl.

68. Bolık Kartalı - 1tuıdioıı haUııırus.

69. An Şahını - hmlS lIpivol'lll.

70. Gök Çaylak - Eiaııuı caeruleuı.

n. Kızı' Çaylak - MUVlU mUvus.

72. Kara Çaylak - Miivuı mi'N"'I.

73. Denız Kartal•• Ha1JMerus tJlbicU1ıl.

74. AklHıba • Neophroıı percllOptel'lll.

75. Sakallı Akbaba - Gypamu 1Hır1Nırus.

76. Kara Akbaba - Aqyplus mOfllll:hus.

77: Kızıl AklHıba - GypılulVlU.

78. Vılan Kartalı - Clrclllrus p/J/cus.

79. $az Dellce.1 - C/rcUl INl'llginosus.

80. GlIks. Dellc. - circıu C)'/IIIeus.

81. Bozkır Dellc••i - C/rcus mIKronu.
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82. çayır D.llceıl - Circıu PYlII'fIU.

83. Atmaca - Acc/plter nfsıu.

84. Dolu Atmaca.. - Acc/pıı.r bIYVIpu.

85. Ça"" Kutu - Acc/plter ımtllb.

86. Şahin - /lııteo buteo.

87. Kı~11 Şahin - /lııteo nifbıus.

88. Pa~alı Şahin - &lteo lIııopus.

89. Kaya Kartalı. Aqulilı C/ıryIMtOL

90. Şah Kartal - Aqulllı M/iIıu.

91. Büyük Orman Kartalı • Aqulilı cilınıa.

92. Kü~ü" Orman Kartalı - Aqulllı pomtırln..

93. Bo~"ır Kartalı - Aqulilı "'JHV'-

94. TaVfOncıl. Hler_tw lııscllıtIU..

95. Kü~ü".Kartal· HlerllMtw p_tw.

96. Dolan - Fmco penırfnus.

97. Ulu Dolan - FoIco cherruı·

98. Bıyıklı Dolan - Ftıko bilınnkus.

99. Kara Dolan - Folco eleo;'o",e.

100. Delice Dolan - Fako subbureo.

101. Bo~ Dolan - Ftıko colum1Hırlıu.

102. Ala Dolan· Ftıko _perdnus.

103. ıe.r".n.~ - Ftılco tinnunculus.

104. Kü~ü" ıe.r......~ - Fako nıılUlUllUlL

105. Ku, Tavulu· Dtnıo mlokosIMc:J.

106. Kum K."llli - Ammoperdbı ırfseoıuilırls.

107. Ur...ldik - Dtrlloıtıllus CII$p=

108. ıe.ldl" • AlectorU cb,",,"

109. Çil ıe."ıı" - Perdbı perdlz.

1....

.

no. Tura~ - F",ncolinu.'",ncollnu•.

111. Bılıfırcın - Cotunıbı cotunıbı.

112. Sülün - Pluuilınu. colch/cus.

113. Tuma - Grus f1IIl.

114. T.1Ii Tuma • AnthrapoldU vtrro.

115. Su Kılavuzu. Rııllus "quatkus.

116. BıI"lrcın Kılavuzu - cra cru.

117. Y.lve - Porvııııı pa_

118. Ben."li Y.lve - Porvııııı piil'VIL

119. Kü~ü" Y.lve • Porvuııı plUlII4.

120. Saz Tavulu - Gtıl1Inullı ch/ompus.

121. Gö" Saz Tavulu - Porphyrlo porphyrio.

122. Sa..arm.... - Fullcil """,

123. Tay • Otu tarda.

124. Me••i...... 'Atrru tetrllJt.

125. Payraz Ku,u - H_toplU o.mıı.ııu-

126. Uzunllaca" • HimillitoplU IıitMIltopus.

127. Kılı~,a,a - Recurvw,trII ııvııcena.

128. Koca,öz • /lıırlıimu MlIknmıus.

129. Çöı KOfOn • CurlOrlıu Qlrlor.

130. Bota" Kırlan,ıcı • Gliwolıı prııtIncola.

131. Kara"anatlı Bota" Kırlon,ıcı - GIiwoIlı norıbruuurJ.

132. Kı~"u,u • Vıırıellus _Ilus.

133. Mahmuzlu Kızkutu. Vıırıelbu .plnOml.

134. Sürm.1I KızkufU - Vıırıelbu ınıtulw.

135. Aldcuyru" Kızku,u - Vıırı.1lus ifteunu.

1350. Kızku,u • Vanellu. Ind/cu<.

136. Altın Yalmurcun - Pluvilı/J.r IıprlClll'ilı.
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137. Küsük Altın Yalmurcun • 1'fII1IIiıIU dDmbıJt:&

138. GDnıü, Yalmurcun - 1'tıIvliıUl 6qIMItIII'DI&

139. Halkalı Olılttt - ChlUtldrlus hltıdCllilı.

1M1. KDsGk Halkalı Ohlttt • CJUınıdrLıU tbibiıu

141. KDsük Cıl.ıt • C1ıtınıdrLIU ııLUııIıtIrLıUU

)42. Büyük Ohbıt • ChlUtldrlus Lesch_ItIL

143. MOtOI Cılıb.... CJUınıdrLıU rrtOII601ıu.

1«. Dolu eıı.1ııto - C1ıtınıdrLIU tUILItIaU.

145. DOI Cı"b.... EtIdiomüu morlMllıu.

146.....It Çullutu - Lbr!tıltl limOMI.

147..Kıyı·Çullutu • Lbr!Oltl liıppon_

148. ICervan Çullulu - Nıuıwnbu~

149. Inntasialı Kervan Çullulu - NIUIWIIbu~

150. Yalmur ICervan Çullulu • Nıuıwnbu pIıMopıu.

151. Kızılbacak· lHnp 10_.

152. Ben.ldl Kızılbaeak• 1Hn,tI cryt/ıropıu.

153. y.,lIbacak - 1Hn,tI ndHlJiırilı.

154.....k Düdülcçünü • 1Hnp SUI"..ıtJi&

155. Ornıan Düdülcçünü • 1Hn,tI,1iwoI&

156. y.,ıı Düdülcçün - 1Hn,tI ocIıropıu.

15!- Dere DGdülcçünü - Aetitf.ı 1Jypoiftcoı.

158. Sanback - X_ CiMmU.

159. TafSWlren - AmıGrlıı mtRpIW.

160. Kızılboyunlu KumkufU • PluIIiuopıu lobtItıu.

161. Aldwyruldu Kuııtku,u - PM1IIropıu trLeOIOr.

162. Çulluk. &oloptU nUtkOiIı.

163. SU Çullulu - GııLJbUııO ıaf/JIUI,o.

164. Büyük SU Çullulu - Galllna,o mHItı.
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165. KÜSDk SU Çullulu • lJmuıouypta tJtbrJıfıU.

166. KumkufU - C.JidIV a/pbı&

167. Kızıl KumkufU • C.JidIV"rrup-,
168. Hnbaealdı KumkufU - C.JidIV UlrılrtbtcIdL

169. Kiisük KuııtkufU • C.JidIV mJtUd&

170. IGyük Kumku,u • c.JidIV_tıu.

ın. Alı Kumku,u • 0ıIidrU tıib&

172. UzufttCIICIlı KumkufU • LlmlcolD laldnclbu

173. Ditüfbnlıu,. PhiJOmMIUU JIfIfNIZ.

174. Ko,..n Martı - Sl#n:onrbu dıuı.

175. Yırtıcı Martı - S1IreOrrtrÜU JNI1'U/I/cu.

176. BOyDk Yırtıcı Martı - sı.coNriıu ptHrlllrlm.

177. KiisDk Yırtıcı Martı • S~oNriıu lofllktııuı.

178. Gümü, Martı • UInU IIIpnllllıU.

179. Kora.rtlı Martı ~ Liınu"'mu.
180. KüSDk Gümü, Martı.UInU_

181. Ada Martı.ı - Liınu tllltiouln/L

182. InWlatall Martı .. Liınu ,ma.
183. Koraba, Martı - UInU rldlbtuıtlıu.

184. Büyük Koraba, Martı - Liınu Idıt~

185. Alıdenlz Mam. • Liınu mdlınocqWılıu.

186. KüSÜk Martı • Liınu mJtıItıU.

187. Koraayaldı Martı -.RUM trltIM:tyIiı.

188. Kora Sunıru • CJıJ/d0llliu n"'"
189. Alılıanatfı Sunıru - Chlidonilu iftcoptmu.

190. ItyJldl Sunıru • ClılJdtJnJIu 1ı)I6rLd&

191. GDIen Sumru - GCIOdıMIdtJ" nIIotk&

192. Ha.r Sumruıu - Hydropro".. CIUPi&
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193. SUıııru • St_ Iılnutdo.

19-4. Kliçllk SUıııru • sı- .ıbt/roru.

195. Kara....ıı Suıııru - sum.~
196. Ku.-y Suıııruıu • S_ PtIIfMIiI-.

197. T.....I Suıııru· sı- bM.....
198. Batırtfak. Pteroc/,s orl",talls.

199. K"uyruk Batllflak • Ptnoela aIdttıI&.

200. Kaya Güvercini '. CObUnIHı li.

201. Gökfe Güvercin. CobImb.-.
202. T.htaIı • CoIJDrıJM pIIbIm1HI..

203. Kuıııru - StlWplDp«ia ~oao.

20-4. Klisük Kuıııru • StlWpto~ .......

205. U...,ık - Streptop«la ""tur.
206. Gutluk • Cucıdıb CIDI",..,..

207. T....ii Gutluk - CltrtMIor ,1tıIıdlıtVu.

208. ...,.11 Bayku, • 7Jıto tıLLHı.

.209. lııh.k Ku,u - onu _/ii.

210. Baz ı.h.k Ku,u • onu ""'CA
211 .. Puhv - BıIbO bUIH1.

. 212. BahIı Bayku,u • KItIqNI uyioMluU(x)

213. Kukuııı_ • AtINM lIoctu&

21-4. Aı- &ayku, • Strlı:--"

215. Orman Bayku,u • AM otıu.

216. Kır Baykutu - A8Io jı.rırINIU.

217. '-SOIı Bayku, - AqoIbuısJ-
218. Çolı.n.W ...n - C4prltruIlfIU __PaMU.

219. Kara••••n • AJHU lIPfU.

220. AIdra""" satan •Apıu m....

148

221. Külrengi S.tan • Apıu po,"",,,

222. Küsük Solan • AJHU ıifJIrıJS.

223. Y.lısaplanı • Al«do tıit/ıis.

22-4. Izııılr Y.hscıplonı - Hlllycoıı SIfLY1MIU/S.

225. Alaca Yahsapb. - c.)v tudb.

226. AnkufU - M,rops QP/ast".

227. YOflI Ann,.. •M_/ii ."p.m1l"."..

228. GiltkuZtlun • e-iiu ,,,,,,,bu.
229. IlıIlıIk • Upupo qHlps.

230. Bayunsevıron - Jyııx torqullliı.

231. Alaca Ai.skakan - Dmdrocop"s S)IriIreIU.

232. Büyük Ai-Skakan - Dmdtocopos rruı}or.

233. Ortanca Aiaskann • Dmdrocop"s lfNdiıU.

23-4. Küsük Aiaskakan • Dmdrocopos milıor.

235. Abırtiı Aiasokan • Dmdtocop"s laCOW6.

236. Kara Aiaskakan • DyrocoJHU lNI11iIUU.

237. Y.,ıı Aiaslcakan • PfGU vlrldl&

238. KüSlik Y.,ıı Ai.s_k.n - PiCIU _

239. Batııı.ldı Taygar - MNnocoryplı;ı aıı.tdnl.

2-40. Klisük Batılialdı Taygar - M,IMocoryp1ul blmtrallirttL

2-41. Akk_atlı Taygar • MlIilmoctwyp1ul lacoP""

2-42. Bazlur Taygan • 0ıIIIIIdrIII1Iı~

2-43. Çarak Taygan • OrIadnlltl rufaqtu.

2«. TopoIl Taygar • Gllilridiı cristiit&

2-45. Orıncın Taygan - LM1lultı trrbiwtı.

2-46. T.rIa Kutu • Altıudiı trWllsis.

2-47. Kulaldı TOYlClr - Emrıoplılltı lI/PGtrU.
2-48. Çll Taygarı • A__~
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249. Kum Kırla"llCl • RIPtırLtı rlptırliı.

250. Kır Kırfa"llC1 • Htnuıdo T116tktı.

251. KmI KırlanlllÇ - Htnuıdo dlllllb.

·252. Kaya KırlanlılC1 - Htnuıdo rUPnIJ'U.
253. Ev Kırla"llC1 • IHIkllon UrbkG.

254. Ak Kııyrvbcıllayan - Mot«l&ı albtı.

255. Daı Kuyrubcıllayanı - MotMl1III c'-

256. San Kuyrubcıllayan• Motııdo. /ItZWL
257. Sanba,tı Kuyrubcıllayan • Mot«l&ı dmoliı.

258. AIaS 'ndrku,u - AnllllU trlvUı1lL

259. çayır 'ndrku,u - Anlllıu pnll~n$u.

260. Kızililereian 'ncirku,u - Anlllıu cervituu.

261. Su 'nclrkUfu - Antllıu ıpbıo"tt4.

262. Kır 'nclrku,u - Ant1ııu CllmputrV.

263. Mahmuzlu 'ncirku,u - Ant1ııu nDVtIGC.ıtuıdfu.

264. ~p Bülbülü • Pycnonotıu 1HırIHıtıU.

265. Kızıl"rtlı ÖrümcekkufU • Ltınbu collurlo.

266. Büyük Örümcekku,u • LlIIIbu UcubltOT.

267. Karaalınlı Örümcekku,u - LtUıItU mıno'.

268. Ma.kell Örümcekku,u • LtUıItU IlJlbicıu.

269. KıZllba,1ı ÖrümcekkufU • Ltınbu _mor.

270. 'pekkuyruk - Bombycl/Jtı ırIIIitu.

2n. DerekUfu - CInCJıU clncbu.

272. Çrtku,u - 1I'01IodytG troılodym.

273. Dallülbülü • Prund/iı·modultırls.

274. Sünnell Daı Bülbülü - PrUMlJiı 0cıı1iırU.

275. lüyük Daı Bülbülü • Prun~lla cofhıris.

276. Çalı lülbülü • c.cotrle1ıa.r ıafocldta.
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277. Nar Iülbülü - F.rlIJı«Iu rUb«ıII&

278. lanekıl Bülbül - Lıuclnlo ltUCInIiı.

279. Bülbül - LıucInJil m.ıar1ıJ""lIol.

280. lulclaycıl - LıUCInJtı nwka.

281. T., Bülbülü - 1"",. IUttıu8IIı.

282. Kızılkuyruk - Plıomkunu p1ı<Hnkutw.

283. Dal KlZllkuyrulu • PII_kurıu OC1ınUOI.

284. Ta,ku,u - Stulealtı iorqU41Jl.

285. Çayır Ta,kUfu • StulcoIiı ,uHIrO.

286. Kuyrukkakan - (hNlltIIl. _ılı&.

287. laz Kuyrukkakan • ChNıntM lMıbdIIntı.

288. Kızıl Kuyrukkakan - ChNıntll. JUI1Itllop,yrruıa.

289. Karakulaldı Kuyrukkakan - (hnll1ltll. Iı/.rJHlllk.

290. Alaca Kuyrukkakan - ChNıntll. pludını1ul.

291. Akaırtlı Kuyrukkakan - ChNıntll. f1nsc1ıJf.

292. Çöı Kuyrukkakanı • (hnll1ltll. dumf.

293. Karakanatlı Kuyrukkakan - O_tM "'ıeru.

294. Büyük Kuyru~akan - (hnll1ltll. moutll.

295. Dolu Kuyrukkakanı- (hnll1llll. PIUt&
296. Kaya Ardıcı - Monttcoltı :uııuıttlil.

297. Gökçe Kaya Ardıcı - Monttealtı IOIitilrlıu.

298. Karatavuk - lItrrllu m_ltı.

299. Arelıç - 1Itrdlu PI/tırLI.

300. Kalyeli Ardıç. lItrrtıu torquatıu.

301. Kızıl Arelıç - 1Itrdıu UltıClU.

302. öt.r Ard'ç • 1itrdıu plıJlomftol.

303. ökM Arclıcı • 1itrdıu vlsctvoru.r.

304. Kamı, Bülbülü - enlHı c.m.

151



305. ırmak Bülbülü - Lowst~//Q /uscin/o/d~s.

306. Çızg1ןI ırmak Bülbülü • Locumu. f1uvllulJJs.

307. Benekli ırmak lülbülü • Locumu. nMVÜI.

308. Saz Bülbülü - Acroc~pha/us sc/rp.,.us.

309. 8atak Saz Bülbülü • Acrocep1ullus pa1Iutrls.

310. Büyük Soz lülbülü • Acroc~p1ullus ıuıuıdllı-.

311. IIyıldl Saz Bülbülü - Acroup1ullus m~1IIIıopol0lL

312. Çızgıll Saz Bülbülü • Acrocep1ullus ptIÜIdktJliJ.

313. De,. lülbülü - Acroc~pha/us schotnobatnus.

314. San Mukallit - Hlppolllis IcUr/na.

315. I.ytln Mukalllti _ Hlppo/a/s ollvttorum.

316. Ak Mukkallt - Hlppolllis pII1IIda.

317. Daı Mukalllti • Hlppolllis 1IIIııuldıı.

318. Akıerclanlı Ötlelen - Sylv/Q commun/$.

319. Küsük Akgerdanlı ötlelen - Syiv/Q cu,,"ca.

320. Bahse ÖtIelenl - Sy/vUı borln.

321. Çızıili Ötlelen - Sy/v/Q nlıorlll.

322. Karaba,1ı ÖtI+n • Sy/vlti atrlCIIp/J/Q.

323. Akgözlü Ötl-oen • Syivllı hortmrls.

324. A1lerclanlı Ötle.n - Sy/v/Q myıtilUa.

325. Maakeli ötlelen • Sylviiı ~1IIIıocepluıla.

326. Karaıerclanlı ÖtIelen - SylvIIı rilpı»UL

327. Bıyıldı Ötlelen - Syiv/Q ClllltllItuu.

328. Bazlur ÖtI-Oenl - Syivllı con.rpkllltJUı.

329. Kıbna ötlelenl • Syivllı ~Uınothorıuc.

330. Sölüt lülbülü • PJıyllOICOpıu coUybll&

331. Gösmen Sölüt IÜlbülü • PJıyIlOlCOpus trodrlbu.

332. Orman Sölüt lülbülü - PJıyIlOSCOpUl sIb/1tıtrlL
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333. Ioz Sölüt Bülbülü • PhyUoıcopus bontUL

334. Kuzey Sölüt Bülbüıii • PhyUOICOPUl trochlJoldA

335. Küsük Sölüt lülbülü - Phylloscopus /namıınu.

336. V.," Sötüt Bülbülü - PhyUoscopUl nItIduı.

337. Çalıku,u • R~fUluı ,.".ıu.r.

338. Sürmell Çalıku,u - Rtplus /fnlctıpllJuı.

339. Velpankuyruk - Clıtlco/Q juncidJs.

340. Dlkkuyruk Ö"+n • PrlnIa f"ICilIL

341. Kara Sınekkapan - FiudMUı hypoWuCiJ.

342. Vakalı Sınekkapan. Ffudullı a/blcoillL

343. Alaca Sınekkapan - FielduUı umitorquııt&

344. Küsük Sınekkapan - Fluduilı porva.

345. Beneldi Sınekkapan. MUlckapa ItritItti.

346. Bıyıldı Ba,tankara - PiuıurUl bliımtkuı.

347. Uzunkuyruk Io"ankara • Aeıftlıaloı_dıınu.

348. Çulha Ku,u - Rtmlz ptndullnus.

349. Büyük Ba"ankara - panu mtı}or.

350. Gök Io,tankara • P/uuı CIJII'II1IUI.

351. Çam Ba,tankara.. - panu tLUr.

352. Kayalık lottankaraaı. panu "'fU/H/$.

353. Sölüt Ba"ankara... panu Pa1IUtrLS.
354. Sıvacıku,u - Sitril ~PttJ.

355. Küsük Sıvacıku,u - SitrII krupm.

356. Kaya Sıvacıku,u - SitrII Mumıı)WT.

357. Dalu Sıvacıku,u • Sitril Up1ıroruıt&

358. Duvar Tırmapkku,u - Tklıodroma munırltL

359. Orman Tırma"kku,u • Qrthllı /tf1rıIIJIır/$.

360. Iohse Tırma,ıkku,u - Ctrthllı b_hydety/lı.
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361. Kırazku", - F.IrtbeWı lıodUliuı&

362. Tarta KlranUfU - F.IrtbeWı etdtırıdtw.

363. Kaya KlrazkUfU • F.IrtbeWı d&

36•. AkbatI. Klraıık",u • F.IrtbeWı IıUClıcqh'«

365. san Kıranu", • F.IrtbeWı dtrliwll&

366. la. KlrazkUfU - Em/HrLrIı drlus.

367. KUfaldl KlrazkUfU - ,EnıbmtJı 1114.-014

368. ladar Kırazku", - EırıNrLU bnUıIaPL

369. Karaba"ı Kırazku", - Emb"lvı melııııo«p1uılıı.

370. Kızıl KJrukUfU - E.ırıNrWI~

. 371. Dat Ibrazku", • EIrı1NriVI bUdMIıtırıL

372. laz. KlrazkUfU - EırıNrLU cln_

373. latak Klrezku", - Enıkrlvı uIı-ıcllu.

37•. K~ük Kırazku", .·ErrıbmVlPıUIII4

375. Akka,ı. Kıranu;" - F.nılNrlr.iı nUtkG.

376. Alaca Klraııku", • Pkt:tropMrıiu: tılvttItL

377. I.plnaz - Frlnıflltı ctHW1ı.

378. Dal I.pinazu • Frlnıflltı moıııqrlnıUl&

379. Kanarya· SP/IULr .rtnus.

380. Kara Kanarya - S4rlııMs pıutUıu.

381. Saka • CIudu~1Is ClII'duells.

382. 'Iabte - QırdwIıS"""""

383. F1arya - QırdWIIS cIıIorlı.

38.. Ketenk",u - A"",ılıls ctIIINIblnlL

385. Lnevlr!lu,u • Au1ıtlıls fltıvlrwtrls.

386. Ku., ıe.t.nk",u • Aaıntlıls /IIIIrUrı-

387. Ala_ek· Rlıodop«/ıpStDI",ı-.

388. laz Alaıneak - Rlıodop«lıys IıbsokllL

15.

389. Datu A1amoeell- Rlıodııp«lıpmonıofktt.

390. AI Iaplnoz - OrpodiıaU~

391. BUyük AI lapinu - CII1podIıCIU mbid/14

392. ÇapraZlla.a - ı-ki t:IU'LIirWtrO.

393. Şakrakku,u - Pyrrlıu. pyrrlıUÜL

39•. Kocabat - CD«/ltlınuutu _tlınıusta.

395.~ • 1'rUM' dotrl#tkıu.

396. sotüt $oııo.1 • 1'rUM' IıIsptDliolmsiı.

397.~$oııo" - PIUSB montlinus.

398. Çalı $o'lO.i - PIUSB mOlIbItkILL

399. Kaya 5o'lo.ı • htronllı JNtron14

.00. K~iik Kaya ~al • Petron. JUIIItlıocol1lı.

.01. Çöı $oııO'1 - Petronllı b_/ıyd«tyItt.

.02. Kar Sor~o.1 • Mondfrlnıfıı. nlvttItL

.03. S.lırcık • sturruu vu/,trrls.

.0•. Ala SII.rcık - StıunIU tO_.

.05. Sarıaıma - Orlobu or,lolus.

.06. Alaka,.a • Gtlmdıu ,kndiırlus.

.07. Sabalan - pt" plclL

.08. Köknar Kar.a.. - NucUrtı,ıi ClD'YOcııIMta.

.09. Kızıl.o.olı Dal Ka PyrrlıOC01GX ""lıoconu.

.10. Sa.....olı Dal Ka , • PyrrlıOC01GX ""CIL

.11. Kii~iik Kar•• - Corvıu mıın_u14

.12.~ Ka,.o Corvıufru,u.ıu.

.13. Lo, Ka,. Corvıu t:OtOM.

.1•. Kuzgun - Corvıu: conu.
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ŞÜPHELI TORLER LISTESI

Kü,alı Denız Kartalı· H.ıı.-tıu '-Corypltıu

Kaya ıe.ldlt' • Akctoris "....

Ak Tuma • Grıu Wut:oplYllllU.

Yalıalı Toy • C1ıIatydolt.r IuıdıdiIIiı

Alaca Çullulı - RrntnIIII1IJ ""'ılı.ı.utı

Ai Kumkutu - P1uIJIInJ1IfU fuilCMlil

Pasalı "ltrtlalı • SyrlJuıptu pllradOXlU

"zlıuquıı - Conıd/u """luıknsll

IOyüIı Kız.lkuyrulı • PIı-ıauıu ~otıu

T.p.1I "ptanlıara • ptınu crls1ıllıu

Dal Kanaryaı. - s.fiııu 6yrlııeıu

Kü,ülı Alam_1ı - RlıtHI0JHCIıY6 ,uluııfnlO

Çam çapraqagaı. - LozIIı pytyopsittMIU
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TORKIYE'NIN ONEMLI KUŞ ALANLARI
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t urubGt G~
'2. Biiyülı; ç.ı.meu GOlü

3. IVlik Gölii
4. Kocoçcı, Oeltasl
s. Kut GOIii
6. soroı Köl'1tııi

7. M.i~ o.ııou

I. TeriıQS GÖIij

9. LI1CWıUI Bogoıı

lll. Ulııdoğ

11. Çam Ikırnıı

17, ngoı Dağları

13. KoçIccır Daglcın

l•. ICllılCOhcımom

15. Kıı,knnolıt DaIIoIı

'ı6. Vıniçogo GÖIU

17. YeJihnngk Deltolı

18. Alqehir Gölü
19. Bolllk Göhi
70. ÇCMIKU Gölü
21. Eber Gölü
22. E~1i 50:.10,,1
23. Hoıomı, Sefli;ı

74. Karapınar Ovo..
15. IC"",r GOIü .... tMke Tuıloıı

26. Kul"" GOIü

27.~nGölij

28. seyfe GOlü
29. Sultan Soz"9ı

30. rediirve GÖIU

3l Tuı GOIÜ

32. Turlıı GÖI\i

33. 8cıfa Gölü

34. BLiYÜIC~o.ııo..
ıs. Do{ıu Kaıodeniz lLÖIgBi

36. Çamaltı Tl/dem
37. Günülı: Sotlıfıl

38. 1,,1dı Gölü
~. Kararnık Sozl,gı

<&O. Kiiçıjk Mendet. Deltoıı

4l Mormatv Gölü
42. kı Göl
.43. Aksaı MaiL
4(. Alodoglor

.015. a.".tıir GOW
46. Burdur Gölü
.7. Büyülı; .... Küçük Ada
48. Ço<vk Gölü
4'. Eğirdir Gölü

so. Göluıı Dellosı

st ~GOfij
5'2. Kovoda Gölii

53. Kö)oc.giz Gölü .... Da!yon Delloıı

54. Soldo Gölü
55. Yuntlı Gölü
56. YılonIt Ada
S1.ÇIıIı:_

58. Belen GeçicI;
59. Ceybıpınor

60. 8ftci1ı .... fll'Ol Nehri
61. Kmgomı, Fırat NeM
62. Rumkc:ıle FılUI Nelıri

63. AU" Owııı

64. Ahtomor
65. Balık Gölü
66. s.ndimahi Dırllosl

67. ÇoldılO" Sotl""
68. ç.ı.bibog Scmğı

69. Edremil Scırloğı

70. Erç.k GOIÜ

n Hcıriı:um Gölu
n. Yukan Murat Nııhri ... Yoncoh Çe.ol'a$i
73. NemM Doiıı

74. Soı Gölu
75. Ann Gölu (Sodolı Gö~

76. Ya" Soılığı

n. YiiIıMkOWl

78. Sonlııım GOIÜ



Türkiye'deki Onemli Kuş Alanlarının çoQunluQu Ulubal GOlü gibi sulek alan.
lardan oluşmaktadır. (G.M.) - 1

Kızılırmak Dettası, Yeşilırmak Dettası'nın drene edilmesinden sonra daha da
önem kazanmıştır. (G·.M.) -.2
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i k'lmesiyle tuzlu bataklıklar.

~o~~:~~~~'::'~~~a~ı ~~~Ç:~i'li~~~S~~d~~nZ~~~:n olmamakla beraber bazı
ılgınç kuş lürlerını barındırmaktadır (G,M.) -

Enez'de yetişen ve böceklerl kölü kokusuyla kendine çeken yılan yas.
110' türü çiçek suiak alanlardaki degişik bitki türlerine Oginç bir örnek. (A.E.)
-5

Karadenız Bölgesı'nindik
yamaçları ormanlarla kap
ıdır Bu ormanıann kesiı·

mesı hem hayvanlar içın

hem de yöre insanları için
büyük tehlıke. (G.M.) - 4

UludaO OnemO bir kuş alanı. Aynı zamanda da ilginç doQaJ zeııginliklere sa.
hip. Turizm açısından degerlendirilirken korumaya da Onem verilmelI. (iK)
-6
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Iç Anadolu'da çok sayıda bulunan tuz tavaları yazın çevrede beyaz tuz ta·
bakaları bırakarak tamamen ya da kısmen kurumaktad" (A.E.) - 7

Çukurova yOresi tatlı ve tuzlu su ekasistamlerinin bulunduQu bir alan. Akya·
tan GOlü de bu ekasistemıerdenbiri. (A.B.) - 8

Tüm sulak alanlarda ender görülen Erguvan Balıkçı!. (P.l.) _ 9

Gec~ ~alıkçılı göl ve sazlıkların sakin bölümlerin
de kuçuk topluluklar halinde kuluçkaya yatmakta.
d" (N.F.) - 10
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Sazlarda ve a(jaçlarda kolanı halinde yuva yapan KDçük Ak Balıkçıl s'O su·
larda balık avlayarak beslenir. (A.B.) - 11

Dere Düdükçünü göç sırasında sulak alanlarda küçük topluluklar halinde
göruıür. Genellikle de toplu olarak uçarlar. (A.B.) - 12

Boz DalaOan ve Tepelı DalaOan geneılıkle karışık topluluklar halinde bulu.
nurla, (A.B.) - 13

Dünyadaki sayısı hızla azalan Dikkuyruk ıçin Ona ve DoOu Anadolu sulak
alanları deO~rll üreme bOigeleri. Burdur Gölü ise bu kuşun en önemlı kışla
ma alanı. Dunya POpulasyonunun büyük bOlümu ülkemiıde yaşamaktad"
(R.P.) - 14

i.,
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Leylekler Türkıye'de çok yaygın olup yuva yapmak için uygun her onamı de
Oerlendırırler. Ancak sayıları gittikçe azalmaktadır. (N.F.) (A.E.) - 15 -16

KelaynaklarındCOadakl bıreylerı neredeyse yokolmak üzere. 1989'da sade
ce 3 ~abanl kelaynakın göç ederek ge1diOi Birecik'te dCOal ve yapay yuva.
ları gormek mümkün. (U.H.) (G.M.) - 17- 18
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Kızılakbaba gibi yırtıcı kuşların hızla azalması doOa Için yeni sorunlar do{lu·
racakt" (G.M.) - 19

Kaşıkçılar Kuş Gölü, EreOIı Sallıkları ve Sultan SolllOI gıbı alanlarda kuluç'
kaya yaımaktadır. (N.N.E.) - 20

Anadolu'da çok görülen Angıilar .. Ancak Kulu Gö
lü'ne atılan eski tanm i1acl kutulan nedeniyle 1987'de
binlercesi bir arada ölmüştü. (G,E,) - 21

Yıl boyunca hemen her aOaçlık alanda görülen Ala Karga kanallarındaki renkli
tuylerı ıçın avlanmaktadır. (U.H.) - 22



Orman tahribab sonucu toprak aşınımı TOrkiye'nin en Onemli doQa sorunla
rından. Barajlar bu nedenle hızıa dolmakta. orman ekosistemleri bozulmak·
ta. (G.M.) - 23

Özelljkle Iç. DoQu iii! GOneydoQu Anadolu'ya yeşil örtü sadece kOyIerin içuıde

kalmış durumda. (G.M.) - 24

Aşın otlatma baskısı yeşilOrtOya hızla bozan bir başka etken. Dolayısıyla topra!<
aşınımına da neden oluyor. (C.C.) - 25

Sazlıklarda kuşları tehdit eden bır unsur: sal yakılması \'il kesilmesi Daha
düzgün saz elde edilmesi için yakılan lIL!Ya kesilen sazJıklarda özellikle ku
luçka zamanı kuşlar büyOk zarar gOrmekte. (G.M.) - 26



GOksu Oeltası, Türkiye'deki son GOk Saz TavuOu kolonisinin yaşama alanı,

Ancak avlanma ve yapılaşma baskısı altında (G.M.) - 27

Tipık bır step 'tO rü olan Baıak Kırlangıcı yuvaları hay·
van otlatması sırasında başta Çumra Sazlıkları ol·
mak üzere her yerde tahrip oluyor. (A.B.) - 28

Atmacacılık Ozellikle OoOu Karadeniz'de yaygın bir
gelenek Bu nedenle her yılanbinlerce yırtıcı kuş

göç sırasında yakalanıyor ya daOldürüiüyo' (G.M.)
- 29

Aşırı ve kanunsuz avcılık Türkiye'deki kuş yaşamını tehdit eden en'önemli
unsurlardan birı' Turnalar bile koruma altında olmasına raOmen avlanabili·
yo' Bu da var olan kanunların dahi uygulanamadlOının bir deliii (G.M) - 30



Balkan ve Türkiye populasyonları yaygın olarak Belen Geçidi'nden güneye inen
Ak Kutan (Pelikan) aslında koruma altında. Ama Göksu Deltası'nda onu da av·
Ianmış olarak görmek mümkün. (G.M.) - 31

Kuşların yaşaması için tüm korumacı

ların arzusu hiçbir sulak aJanı bu şe

kilde gOrmemek. (K.S.) - 32
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