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Yüzölçümü : 6706 ha Yükseklik : 0 m - 180 m
Boylam : 27,33ºD Ýl(ler) : Ýzmir
Enlem : 37,97ºK Ýlçe(ler) : Selçuk

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma Daire Baþkanlýðý;

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi; Ýzmir Büyükþehir Belediyesi; Selçuk Belediyesi; Selçuk Kaymakamlýðý; Doða Derneði; EgeDoða Derneði; Ege Üniversitesi

Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT).

H. Çaðlar Ýnce, Burcu Parmak

EGE015
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Kuþadasý Körfezi�nde, Selçuk ilçesinin kuzeybatýsýnda, Küçük Menderes
Nehri�nin denize döküldüðü yerde oluþmuþ bir deltadýr. Çoðunlukla tarým alanýna dönüþtürülmüþ
deltada, kumullar, sazlýklar, geniþ bataklýklar (Eleman ve Akgöl bataklýklarý), bir tatlýsu gölü
(Çatal Gölü) ve hafif tuzlu bir göl (Gebekirse Gölü) bulunur.
Habitatlar: Deltada kumullar, sazlýklarý geniþ bataklýklar, tatlýsu ve hafif tuzlu su gölleri ile tarým
alanlarý ana habitatlarý oluþturur. Deltanýn etrafý makilikler, tarým alanlarý, söðüt ve zeytinliklerle
çevrilidir. Göllerin kenarý sazlýklarla (Phragmites sp.) kaplýdýr. Bataklýklarýn büyük bölümünde
ise ýlgýn (Tamarix) hakim türdür. Çevredeki yüksek araziler makilikler, tarlalar, söðüt ve
zeytinliklerle kaplýdýr.
Türler: Alan nesli tehlike altýnda olan birçok canlý türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Ülkemize
endemik ve nesli tehlike altýnda olan Arum balansanum, Campanula tomentosa ve Verbascum

maeandri bitki türleri alanda bulunmaktadýr.
Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus) bu bölgede önemli sayýlarda ve düzenli olarak

kýþlamaktadýr. Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus)
da alanda üremektedir.

ÖDA�da nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan memeli türlerinden farekuyruklu yediuyur
(Myomimus roachi) yaþamaktadýr.

Benekli kaplumbaða (Emys orbicularis), tosbaða (Testudo graeca) ve ev yýlaný (Zamenis

situla) alanda ÖDA kriterini saðlayan önemli sürüngen türleridir. Aphanius fasciatus ve
Türkiye�ye endemik Capoeta bergamae, Chondrostoma holmwoodii ve Knipowitchia ephesi

adlý içsu balýklarý ÖDA kriterlerini saðlayan türler arasýndadýr. Ülkemize endemik büyük esmer
(Maniola megala) alanda yaþayan koruma öncelikli kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Deltadaki ana geçim kaynaðý tarým faaliyetleridir. Ovada baþlýca tarým ürünü
pamuktur. Alanýn ortasýndan geniþ bir karayolu geçer. Gebekirse Gölü�nde ticari balýkçýlýk

yapýlýr. Nehrin denize döküldüðü yerde yavru balýk toplanýr. ÝZSU Ege Bölgesi'nin yýllýk su
ihtiyacýnýn bir kýsmýný bu nehirden saðlamaktadýr. Ayrýca sulama çalýþmalarý için nehre dört
adet baraj yapýlmasý planlanmaktadýr.
Tehditler: Yakýnýnda bulunan turizm merkezleri nedeniyle alan üzerindeki tehditlerin baþýnda,
özellikle kýyý kesimlerdeki yoðun yapýlaþma baskýsý gelir. Deltanýn güneyindeki kýyý çayýrlarý
üzerine golf sahasý yapýmý planlanmaktadýr. Bölgede yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr. Küçük
Menderes Havzasý�nda bulunan ilçe ve beldelerde faaliyet gösteren sanayi kuruluþlarýnýn kimyasal
atýklarý ve bu yerlerdeki evsel attýklarýn hiçbir arýtma iþlemine tabi tutulmadan Küçük Menderes
nehrine boþaltýlmasý nedeniyle aþýrý derecede kirlenmeden dolayý biyolojik çeþitlilik zarar
görmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Fransa-Türkiye çevre alanýnda ikili iþbirliði çerçevesinde, Fransa'da yerleþik
Uluslararasý Su Ofisi'nin katkýlarýyla �Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Kuzey Ege
Nehir Havzalarý Entegre Yönetimi Projesi� Kasým 1997 tarihinde baþlatýlmýþtýr. Projenin amacý;
tanýmlanan bölgede su kaynaklarýnýn entegre yönetimini saðlayabilecek bir model oluþturmaktý.
Proje mastýr plan, fizibilite ve yatýrýmlar olmak üzere üç aþamada gerçekleþtirilmiþtir. Proje
sonucunda kýsa dönem için Küçük Menderes Nehir Havzasý�ný da içeren 24 adet eylem programý
belirlenmiþtir. Bölgede Ege Doða ve EKGT düzenli olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý yapmaktadýr.
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Farekuyruklu yediuyur (Myomimus roachi) © Laurens Vogelaers
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