
Koruma Statüleri : Yok

Ýznik Gölü
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Yüzölçümü : 38041 ha Yükseklik : 87 m - 530 m
Boylam : 29,52ºD Ýl(ler) : Bursa
Enlem : 40,44ºK Ýlçe(ler) : Ýznik, Orhangazi

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bursa Valiliði; Bursa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bursa Büyükþehir Belediyesi; Uludað Üniversitesi; Uludað Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ).

Gökmen Yalçýn

MAR029
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Armutlu Yarýmadasý�nýn hemen doðusunda yer alan ve Marmara Bölgesi�nin en
büyük doðal gölü olan Ýznik Gölü, alçak dað sýralarýyla çevrili tektonik bir tatlý su gölüdür. Deniz
seviyesinden 87 metre yükseklikte bulunan gölde en büyükleri kuzeydoðudaki Karasu ve
güneybatýdaki Sölöz olmak üzere, alaný besleyen derelerin oluþturduðu küçük deltalar ve geniþ
sazlýklar bulunur.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su göl yüzeyi, meþe ormanlarý, sazlýk alanlar ve göl içi delta ekosistemlerinden
oluþur. ÖDA�nýn tüm çevresi otoyollarla çevrili olmasýna raðmen alan çok sayýda kuþ türü için
uygun üreme alanlarýný bugüne kadar korumuþtur. ÖDA�nýn çevresinde meþe ormanlarý bulunur.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Rumex bithynicus adlý bitki için önemlidir.

Ýznik Gölü, üreme döneminde erguvani balýkçýl (Ardea purpurea), alaca balýkçýl (Ardeola

ralloides), küçük ak balýkçýl (Egretta garzetta), gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) ve küçük
karabataðýn (Phalacrocorax pygmeus) önemli popülasyonlarýný barýndýrýr. ÖDA kriterini
saðlamamakla birlikte sonbaharda gölde binlerce sakarmeke (Fulica atra) görülür.

Alan ayrýca Rutilus frisii adlý içsu balýðýnýn özel bir popülasyonunu barýndýrýr. Karagözlü mavi
kelebek (Glaucopsyche alexis), büyük bakýr (Lycaena dispar) ve sarý ayaklý Nimfalis (Nymphalis

xanthomelas) ÖDA kriterini saðlayan önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Geçmiþte içme suyu amacýyla kullanýlmýþ olan gölde balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Kerevit ve yayýnbalýðý balýkçýlýðý yapýlan alanda bu türlerin sayýlarýnda büyük azalma kaydedilmiþtir.
Gölün çevresinde küçük yerleþim alanlarý ve tarým alanlarý yer alýr.
Tehditler: Alandaki en önemli tehditler sulama projeleri ve gölden yasadýþý su alýmýdýr. Alanýn
kuzeydoðusundaki sazlýklarý besleyen derelerden birinin üzerine Mahmudiye Barajý inþa
edilmektedir. Çevre yerleþimlerin ve tarým alanlarýnýn oluþturduðu kirlilik diðer sorunlardýr.
Alanda yasadýþý avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alandaki biyolojik çeþitliliðin korunmasý için bilinen bir çalýþma yoktur.

Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ

Ýznik Gölü © Ali Ýhsan Gökçen
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Ýznik Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Ýznik Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B


