
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný

Büyük Menderes
Deltasý
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Yüzölçümü : 24627 ha Yükseklik : 0 m - 80 m

Boylam : 27,21ºD Ýl(ler) : Aydýn

Enlem : 37,49ºK Ýlçe(ler) : Söke, Didim

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Derneði; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða); Kuþ Gözlemcisi Ýstemihan M. Kahraman

Ýstemihan M. Kahraman, Cem Orkun Kýraç, Hakan Körbalta

EGE013
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Büyük Menderes Deltasý, Aydýn�ýn batýsýnda ve Söke ve Didim ilçeleri sýnýrlarý
içinde kalýr. Deltanýn doðusundan Eski Söke-Didim karayolu geçer ve bu yol deltanýn doðusundaki
koruma sýnýrýný belirler. Deltayý kuzeyde Dilek Yarýmadasý sýnýrlar. ÖDA, Büyük Menderes�in
taþýdýðý alüvyonla oluþmuþ tuzcul düzlükleri, lagünleri ve bataklýklarý içerir. Menderes ýrmaðýndan
açýlmýþ olan ana tahliye kanalý deltayý ikiye böler. Deltanýn güney ucuna doðruysa eski ýrmak
yataðý yer alýr. Alanda iki büyük lagün, Dil ve Akköy lagünleri, bulunur. Delta lagünlerinin
ortalama derinliði bir metredir. Deltanýn güney kýsmýndaki eskiden bir ada olan küçük bir tepe
üzerinde Lade antik kenti bulunur.
Habitatlar: ÖDA, tuzlu ve tatlý su ekosistemlerini bir arada barýndýran bir sulak alandýr. Tuzcul
çamur düzlükleri deniz börülceleri (Salicornia sp.) ile kaplýdýr. ÖDA�da yer yer seyrek sazlýklar
bulunur. Güneydeki tepelik alanlar bodur maki topluluklarý ve garig ile kaplýdýr.
Türler: Büyük Menderes Deltasý, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bir çan çiçeði türü olan
Campanula raveyi için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.

Alan bunun dýþýnda birçok su kuþu için çok önemli bir üreme ve kýþlama alanýdýr. Delta,
Akdeniz martýsýnýn (Larus melanocephalus) ülkemizde ürediði az sayýda alandan biridir. Nesli
küresel ölçekte tehlike altýnda olan küçük kerkenez (Falco naumanni) yaz göçmeni olup
çoðunlukla deltanýn güney kýsmýndaki tahýl tarlalarý ve çayýrlarda görülür. Her yýl binlerce
flamingo (Phoenicopterus roseus) ve on binlerce su kuþu bölgede kýþlar.

ÖDA, civarda yaþayan Akdeniz foklarý (Monachus monachus) için önemli bir beslenme
alanýdýr. Büyük Menderes Nehri içsu balýklarý için önemlidir. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
olan Capoeta bergamae�nin önemli popülasyonlarý bu alanda belirlenmiþtir.
Alan Kullanýmý: Deltada geleneksel balýkçýlýk yöntemleri ile dalyan balýkçýlýðý yapýlmaktadýr. Bu
balýkçýlýk faaliyetleri alanýn güney ucundaki balýkçý barýnaðý (Taþ Burun mevkii) ve çevresinde
yoðunlaþmýþtýr.

Deltada geniþ yer kaplayan pamuk tarlalarý, ÖDA�nýn hemen doðu ve güney sýnýrlarýnda
baþlar. Güneyde yer yer tahýl tarlalarý da bulunur. Tuzcul bölgedeki deniz börülceleri yaygýn
olarak toplanmaktadýr.

Alanýn güney kýyýlarýnda bir kaç yazlýk site yer alýr. Deltanýn kuzeyindeki Tuzburgazý ve
yakýnlarýnda küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Bölgedeki ana tehditler; su rejimine müdahale, tarýmsal yoðunlaþma ve kirliliktir.

Yasadýþý su ürünleri ve kara avcýlýðý, alandaki doðal yaþam üzerinde baský oluþturmaktadýr.
Alanda yer alan yazlýk sitelerin arýtma tesisi bulunmadýðýndan atýklarý deltaya verilmektedir.

Gerek Büyük Menderes Havzasý�nýn üst kesimleri, gerekse delta çevresindeki tarlalarda aþýrý
tarým ilacý ve yapay gübre kullanýlmaktadýr. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan Büyük Menderes
nehrinden deltaya taze su giriþini saðlayan kanal üzerine ovadaki tarlalara sulama suyu saðlamak
amacýyla þiþirme savak yapýlmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan 1997 yýlýnda
Dilek Yarýmadasý ve Büyük Menderes Deltasý Milli Parký Uzun Devreli Geliþme Planý yürürlüðe
sokulmuþtur ve plan baþarýyla uygulanmaktadýr.

Alanda bir ziyaretçi tanýtým merkezi bulunmaktadýr ve Türkiye�deki ilk ekoturizm
uygulamalarýndan biri bu bölgede hayata geçirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Bunun dýþýnda geçtiðimiz yýllarda Doða Derneði�nin de katkýlarýyla çocuklara yönelik çevre
eðitimi çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Alan aday Ramsar alanlarý listesinde yer almaktadýr.
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Büyük Menderes Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý Büyük Menderes Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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