
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný

Meriç Deltasý
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Yüzölçümü : 15209 ha Yükseklik : 0 m - 210 m
Boylam : 26,20ºD Ýl(ler) : Edirne
Enlem : 40,77ºK Ýlçe(ler) : Ýpsala, Enez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Edirne Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Edirne Belediyesi; Enez Kaymakamlýðý; Ýpsala Kaymakamlýðý; DSÝ 11.

Bölge Müdürlüðü; Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarým Reformu Bölge Müdürlüðü; Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tabiat Koruma Kurulu Müdürlüðü; Trakya Üniversitesi;

Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

E. Sühendan Karauz Er

MAR005
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Meriç Deltasý, Yunanistan-Türkiye sýnýrýndaki geniþ sazlýklar, mevsimsel bataklýklar,
tatlý ve tuzlu göller ile tarým alanlarýndan oluþan bir sulakalan sistemidir. Bulgaristan�da Rila
Daðý�ndan doðan Meriç Nehri; Tunca, Arda ve Ergene gibi büyük yan kollarý içerisine aldýktan
sonra Ýpsala�nýn kuzeyinden itibaren geniþ bir yatakta akmaya baþlar. Meriç-Ergene kavþak
noktasýndan itibaren baþlayan bu geniþ yatak, ayný zamanda Aþaðý Meriç Taþkýn Ovasý�nýn da
baþladýðý yerdir ve önemli bir kýsmý Yunanistan sýnýrlarý içerisinde kalýr. Ülkemiz sýnýrlarý içinde
kalan göl ve lagünlerin en önemlileri; Küçük ve Büyük Gala, Sýðýrcý ve Pamuklu gölleri ile Enez
yakýnlarýndaki dalyan gölleridir. Taþkýn ovasý, Meriç Nehri�nin taþýdýðý alüvyonlarýn depolanmasý
ve yatay yönde yer deðiþtirmesi sonucu oluþmuþ ender bir alandýr.
Habitatlar: Deltada bulunan farklý sulakalan türleri; geniþ sazlýklar, mevsimsel bataklýklar, tatlý
ve tuzlu göller, subasar çayýrlar, çeltik alanlarý ve diðer tarýmsal alanlar, söðüt ve ýlgýnlardan
oluþan aðaç topluluklarý ve nehir boyunca uzanan galeri ormanlar sukuþlarý için önem taþýmaktadýr.

Gala Gölü, saz ve kamýþ olmak üzere çok yoðun suüstü bitkileriyle kaplýdýr. Zengin bitki
örtüsüne sahip olan delta, 1960�lardan itibaren bugüne dek süren sulakalan kayýplarý ve doðal
alanlarýn tahribine raðmen, önemini halen korumaktadýr.
Türler: ÖDA, çok sayýda kuþ türünün üreme ve kýþlamasý için dünya ölçeðinde önem taþýr. Meriç
Deltasý, farklý sumru ve balýkçýl türleri ile kaþýkçý (Platalea leucorodia) ve çeltikçi (Plegadis

falcinellus) gibi bölgesel ölçekte tehlikedeki türler için önemli bir üreme alanýdýr. Nesli dünya
ölçeðinde tehlikedeki tepeli pelikan (Pelecanus crispus) yüksek sayýlarda kýþlamaktadýr. Delta
bazý kýþ aylarýnda küçük karabataðýn (Phalacrocorax pygmeus) dünya nüfusunun önemli kýsmýný
barýndýrmaktadýr.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus) ve farekuyruklu
yediuyur (Myomimus roachi) ve beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) Meriç
Deltasý�ndaki önemli memeli türleridir.

Ýçsu balýklarý açýsýndan zengin olan deltada nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Vimba

melanops yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Meriç Nehri boyunca yapýlan taþkýn seddelerin gerisindeki arazilerde çeltik tarýmý
yapýlmaktadýr. Ýpsala yöresi ülkemizin en fazla çeltik üretiminin yapýldýðý yerdir ve yýllýk üretim
Türkiye�nin toplam üretiminin dörtte birini karþýlar. Alanda çeltik üretiminin yaný sýra su ürünleri
avcýlýðý yapýlmaktadýr.
Tehditler: Deltadaki en önemli tehdit su rejimine yapýlan müdahalelerdir. 1970�li yýllarda baþlayan
kurutma projeleri ile Ýpsala-Enez arasýnda kalan daimi sulakalanlar büyük ölçüde azalmýþtýr.
Bulgaristan sýnýrlarý içinde yer alan baraj kapaklarýnýn zaman zaman açýlmasý sellere neden
olarak yörede gerek yerleþim alanlarý gerekse canlýlar için büyük sorun oluþturmaktadýr.

Alanda çeltik tarýmýný geniþletme çalýþmalarý yasadýþý olarak sürmektedir.
Geçmiþte balýk stoklarý bakýmýndan oldukça zengin olan göller, Meriç Nehri�nin yataðýnýn

deðiþtirilmesi, taþkýn önleme seddeleri ile Meriç Nehri ve göllerin, dolayýsýyla da deniz baðlantýsýnýn
bozulmasý ve yoðun kirlilik nedeniyle önemli ölçüde azalmýþtýr. Ergene Nehri'nin kirli sularý
ÖDA�daki doðal yaþamý da olumsuz yönde etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Deltanýn Gala Gölleri, Pamuklu Gölü ve Koyuntepe Sazlýklarý�ný içeren 6090
hektarlýk bölümü Mart 2005�te milli park ilan edilmiþtir.

Meriç Deltasý�nda 2002�2003 yýllarý arasýnda UNESCO tarafýndan desteklenen, Ýç Anadolu
Ormancýlýk Araþtýrma Enstitüsü�nün koordinasyonu ve Doða Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüðü�nün iþbirliði ile �Aþaðý Meriç Taþkýn Ovasý�nýn Biyosfer Rezervi Olarak Planlanmasý�
Projesi yürütülmüþtür.

Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu alaný düzenli olarak izlemekte ve alandaki tehditlerle ilgili
giriþimlerde bulunmaktadýr.

Kuðu (Cygnus olor) © Özkan Üner
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Meriç Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý Meriç Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Meriç Deltasý © Murat Bozdoðan
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Çeltikci (Plegadis falcinellus) © Özkan Üner


