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Yüzölçümü : 6979 ha Yükseklik : 0 m - 110 m

Boylam : 28,47ºD Ýl(ler) : Bursa

Enlem : 40,39ºK Ýlçe(ler) : Mudanya, Karacabey

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bursa Valiliði; Bursa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Uludað Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ).

Asuman Aydýn, Sevgi Mutlu, Tansu Tuncalý

MAR016
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Bursa Karacabey�in yaklaþýk 25 kilometre kuzeyinde yer alan Kocaçay Deltasý,
Marmara Denizi�nin güney kýyýsýndadýr. Delta, Kocaçay�ýn denize döküldüðü yerde oluþmuþ
lagünler, subasar ormanlar ve geniþ kumullar içermesi nedeniyle doðal yaþam açýsýndan büyük
önem taþýr. Alanda Dalyan ve Arapçiftliði adýnda iki sýð lagün bulunur. Deltanýn güneyinde
yaprak döken ormanlarla kaplý tepeler uzanmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; subasar orman, lagün, galeri ormaný ve tuzcul bitkilere sahip bataklýk ve kumul
ekosistemlerinden oluþur. Alanda Türkiye�nin ender subasar ormanlarýndan biri bulunur.
Lagünlerin kýyýlarýnda yer yer sazlýk alanlar bulunur.
Türler: ÖDA, birçok yýrtýcý ve sukuþu için üreme, göç ve kýþlama dönemlerinde büyük önem
taþýr. Özellikle kýþ mevsiminde kuþlarýn önemli dinlenme ve beslenme alanlarýndan biridir.
Alanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýndaki küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus)
konaklamaktadýr. Bölgede üreyen önemli kuþ türlerinin baþýnda küçük orman kartalý (Aquila

pomarina), pasbaþ pakta (Aythya nyroca), kocagöz (Burchinus oedicnemus), akça cýlýbýt
(Charadrius alexandrinus), bataklýk kýrlangýcý (Glareola pratincola), kaþýkçý (Platalea leucorodia),
çeltikçi (Plegadis falcinellus), býyýklý sumru (Chlidonias hybrida), küçük sumru (Sterna albifrons),
sumru (Sterna hirundo) ve gülen sumru (Sterna nilotica) gelir.

Alanda ayný zamanda bölgesel ölçekte önem taþýyan pürtüklü semender (Triturus karelinii)
bulunur. ÖDA, Rhodeus sericeus amarus içsu balýðý için önemli bir yaþam alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn kýyý kýsmý bölge halký tarafýndan günübirlik turizm amacýyla kullanýlmaktadýr.
Göller ile tepeler arasýnda kalan bölgede tarým yapýlmaktadýr. Subasar orman ve sulak çayýrlar
ise mera olarak kullanýlýr. Bölgedeki lagünlerde yapýlan balýkçýlýk önemli bir geçim kaynaðýdýr.
Aðaç kesimi, kum çekimi ve yabani bitkilerin toplanmasý diðer kullaným þekilleridir.

Tehditler: Turizm faaliyetlerinin artmasý alaný olumsuz yönde etkilemekte ve bina sayýsý gün
geçtikçe artýþ göstermektedir. Ýnþaatlarýn kum gereksinimlerini karþýlamak için kullanýlan
kumullar hýzla doðal yapýsýný kaybetmektedir. Kum çýkarýmý ilkbahar mevsiminde de yapýlmakta,
kuþlarýn üreme baþarýsýný etkilemektedir.

Alanda var olan en büyük sorunlardan biri Bursa�nýn atýk sularýný getiren Nilüfer Çayý�nýn
Kocaçay Deltasý�na ulaþarak deltanýn kirlilik yükünü arttýrmasýdýr. Yeniköy�ün çöplüðü de alan
içinde bulunmaktadýr. Ayný bölgede kanalizasyon atýklarýnýn boþaltýldýðý bir havuzcuk bulunur.

Kýyý boyunca inþasý planlanan tersane yapýmý giriþimi durdurulmuþ olsa da potansiyel tehditler
arasýnda yerini korumaktadýr. Eskiden alanda doðal olarak var olduðu sanýlan sülünlerin yeniden
alanda yaþamlarýný saðlamak amacýyla yýrtýcý hayvanlara yönelik zehirleme çalýþmalarý doðal
yaþamý tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Kocaçay Deltasý, 2004 yýlýnda Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafýndan
Ramsar alaný adayý olarak ilan edilmiþtir. Uludað Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu ve Doða
Derneði alaný kuþlar açýsýndan düzenli olarak izlenmekte ve kýþ ortasý sukuþu sayýmlarý
yapmaktadýr.

Arapçiftligi Gölü Uludað Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi�nin balýk araþtýrmalarý çalýþma
alanýdýr ve ticari balýkçýlýða kapatýlmýþtýr.
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Kocaçay Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý Kocaçay Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B
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