
ise balýk verimi 250 tonun üzerindedir. Alan ayrýca kuþ gözlemcileri ve doða fotoðrafçýlarý için
önemli bir uðrak yeridir.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit, su rejimine müdahaledir. Devlet Su Ýþleri�nin (DSÝ)
Aþaðý Seyhan Sulama Projesi�nin IV. ve sonuncu aþamasýnda Tuzla ve Akyatan göllerine yakýn,
taban suyu yüksek arazilerin kurutulmasý yönünde çalýþmalar yürütülmektedir. 35 bin hektar
hazine arazisinin kurutulmasý ve özel arazi sahipleri arasýnda paylaþtýrýlmasý amaçlanmýþ, deltada
bazý küçük bataklýk ve mevsime baðlý oluþan sulakalan habitatlarý kurutularak tahrip edilmiþtir.
Yine DSÝ tarafýndan baðlanacak tahliye kanallarý ile Tuzla Gölü�nün tuzluluk oraný azaltýlarak
balýkçýlýðýn geliþtirilmesi amacýyla iki küçük kanalla göle az miktarda su verilmesi planlanmýþtýr.
Çukurova Deltasý�ndaki en az kirlenmiþ sulakalan olan Tuzla Gölü�nde oluþturulacak hidrolojik
deðiþiklikler göldeki doðal yaþam için son derece önemlidir.

Akyatan Gölü ve Akdeniz arasýnda uzanan yaklaþýk 2500 ha kumul alan, 1960�lý yýllardan
beri aðaçlandýrýlmaktadýr. Deltaya yabancý pek çok aðaç türünün kullanýldýðý bu çalýþmalar
Seyhan Nehri aðzýnýn batýsýnda da sürdürülmektedir. Aðaçlandýrma, nemli kumul ve bataklýk
habitatlarýný tehdit etmektedir.

Yazlýk konut ve turistik tesisler, baþta Beyazkum Sahili (Bahþiþ) olmak üzere, Tuzla Gölü
civarý ve Karataþ yakýnlarýndaki kumullar ve kumul bitki örtüsünü tahrip etmektedir. Akyatan
ve Tuz gölleri kýyýlarýnda, yeni yazlýk tesislerin yapýmý planlanmaktadýr.

ÖDA�daki kumullarda son yýllarda artan tarým alanlarý, yeraltý sularýnýn kullanýlmasýyla
alandaki su dengesinin bozulmasýna ve kumul yapýsýnýn bozulmasýna neden olmaktadýr.

Çukurova Deltasý�nýn merkezindeki yoðun tarým yapýlan alanlardan ve çevredeki sanayi ve
yerleþim alanlarýndan gelen kimyasallar, Akyatan Gölü�nü hýzla kirletmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: WWF-Türkiye, Akyatan kumsallarýndaki yeþil deniz kaplumbaðalarýnýn
korunmasý için Adnan Menderes ve Hacettepe üniversiteleriyle birlikte izleme ve koruma
çalýþmalarý yürütmektedir.

Doða Derneði, Tuzla ve Akyatan göllerinde Çukurova Üniversitesi kuþ gözlem topluluðuyla
birlikte kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý gerçekleþtirmektedir.

Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý, ramsar alaný
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Yüzölçümü : 41025 ha Yükseklik : 0 m - 55 m

Boylam : 35,18ºD Ýl(ler) : Adana, Mersin

Enlem : 36,65ºK Ýlçe(ler) : Karataþ, Tarsus

Yerel Ýlgi Sahipleri

Adana Valiliði; Adana Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Adana Büyükþehir Belediyesi; Tarým Ýl Müdürlüðü; Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümü; Çevre

ve Tüketiciyi Koruma Derneði; WWF-Türkiye; Doða Derneði; Çukurova Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

Ayþe Könte

AKD058
Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Seyhan Nehri ve Tarsus (Berdan) Çayý�nýn Akdeniz�e döküldüðü bölge ile
Tuzla ve Akyatan göllerinden oluþur. Tuzla Gölü, Seyhan aðzýnýn doðusunda yer alýr ve
Çukurova�daki göllerin en batýda olanýdýr. Gölün suyu yýlýn büyük bölümünde hafif tuzludur.
Kýþ aylarýnda su seviyesinin artmasýyla tuzluluk oraný azalýr. Deltanýn diðer bir önemli parçasý
da Akyatan Gölü�dür. Akyatan, Türkiye�nin en büyük lagün gölüdür.
Habitatlar: ÖDA; tatlý ve tuzcul çayýrlar ve bozkýrlar, kalýcý ve geçici göller, nehir boyu, kumullar,
tarým alanlarý, aðaçlandýrma alanlarý ve yerleþim birimlerinden oluþur. Tuzla Gölü�nün
güneydoðusunda, kýsmen Seyhan�ýn eski yataðý üzerinde sýk bitki örtüsüyle kaplý tatlý su
bataklýklarý, tuzcul bataklýklar ve gölcükler bulunur.
Türler: Seyhan Deltasý bitkiler açýsýndan oldukça önemlidir. Alanda 19 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlarýn çoðu dar yayýlýþlý ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
olan türlerdir.
 Tuzla ve Akyatan gölleri kuþlar için yýlýn her döneminde önem taþýr. Birçok kuþ türü alaný
kýþlamak ve üremek için kullanmaktadýr. Alanda bulunan öncelikli kuþ türlerinin baþýnda,
alanda üreyen yaz ördeði (Marmaronetta angustirostris) ve alanda kýþlayan dikkuyruk ördekleri
(Oxyura leucocephala) gelmektedir. Alandaki diðer önemli türler akça cýlýbýt (Charadrius
alexandrinus) ve flamingodur (Phoenicopterus roseus). Göç döneminde ve kýþ aylarýnda on
binlerce su kuþunu barýndýrýr.

Saz kedisi (Felis chaus) alanda yaþayan önemli canlý türlerinden biridir.
Seyhan Deltasý kýyýlarýnda, yeþil denizkaplumbaðasý (Chelonia mydas) ve az sayýda

denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) yuvalamaktadýr. Dar yayýlýþlý ve Akdeniz biyomuna özgü
bir yýlan türü olan Eirenis aurolineatus alandaki bir baþka önemli sürüngen türüdür.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Brachythemis fuscopalliata isimli kýzböceði
türü alanda bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede tarým, hayvancýlýk ve balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Çukurova Deltasý�nýn
Ceyhan, Seyhan ve Berdan nehirlerinin taþýdýklarý alüvyonlar sonucu oluþan topraklarý, iklim
koþullarýnýn uygunluðu nedeniyle Türkiye�nin en verimli topraklarýdýr. Deltadaki toplam arazinin
yüzde 60�ýný tarým arazileri oluþturmaktadýr.

Bölgede hayvancýlýk büyükbaþ, küçükbaþ ve kanatlý hayvan yetiþtiriciliði üzerinde
yoðunlaþmýþtýr. Tuzla dalyanýnda yýllýk ortalama balýk verimi 40 tondur. Akyatan dalyanýnda

Saz kedisi (Felis chaus) © Soner Bekir - DoðaBel
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Seyhan Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý Seyhan Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Tuzla Gölü © Murat Bozdoðan
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Su çulluðu (Gallinago gallinago) © Ali Murtaza Doðan


