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Yüzölçümü : 7749 ha Yükseklik : 30 m - 200 m
Boylam : 30,26ºD Ýl(ler) : Sakarya, Kocaeli
Enlem : 40,72ºK Ýlçe(ler) : Ýzmit, Adapazarý, Sapanca

Yerel Ýlgi Sahipleri

Adapazarý Valiliði; Adapazarý Büyükþehir Belediyesi; Sapanca Belediyesi; Arifiye Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi.

Bahar Bilgen

MAR031
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Sapanca Gölü, Sakarya ve Kocaeli illerinin sýnýrlarý içinde yer alan bir tatlý su gölü
olup çevre yerleþimleri için önemli bir içme ve kullanma suyu kaynaðýdýr. Göl, kuzey ve
güneydeki daðlardan inen dereler ve göl dibindeki kaynaklardan beslenmektedir. Alaný besleyen
yüzey kaynaklarý, Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, Ýstanbul, Karadere ve Kaymakçý
dereleridir. Batý ve doðu ucunda geniþ sazlýklar uzanan gölün tek çýktýsý Çark Suyu�dur. Çark
Suyu gölden Sakarya Nehri�ne boþalmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; açýk göl yüzeyi, sazlýklar ve sulakalanýn çevresindeki ormanlardan oluþur. Göl
çevresindeki ormanlar kayýn, kestane, gürgen, kavak, ýhlamur, ceviz, kýzýlaðaç, diþbudak ve
çýnar olmak üzere çeþitli aðaç türlerinden oluþur.
Türler: Endemik bitki türlerinden Taraxacum waltheri dünyada sadece bu alanda yaþamýný
sürdürmektedir.

Alanda yüksek sayýlarda kýþlayan kuþ türleri içinde en yüksek popülasyon sakarmeke (Fulica

atra) ve elmabaþ patkaya (Aythya ferina) aittir. Bunlarýn yanýnda küçük karabatak (Phalacrocorax

pygmeus) ve Macar ördeði (Netta rufina) gibi nadir sukuþlarý da gölde kýþlamaktadýr.
ÖDA ülkemize endemik bir kurbaða alttürü olan Bombina bombina arifiyensis�in önemli bir

daðýlýþ alanýdýr. Sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanda ÖDA kriterini saðlayan bir kelebek
türüdür.
Alan Kullanýmý: Gölde balýkçýlýk yapýlýr. Tarým, özellikle gölün güneyinde bahçecilik þeklinde
yapýlmakla birlikte yazlýk ev talepleri nedeniyle azalmýþtýr. Doðudaki delta üzerinde ekili alanlar
daha yoðundur. Sapanca Gölü�nün çevresi, günübirlik ve hafta sonunda tatil amacýyla
kullanýlmaktadýr. Ayrýca yazýn çeþitli su sporu faaliyetleri yapýlýr.
Tehditler: 1984�te tamamlanan bir taþkýn kontrolü çalýþmasý, gölün doðusundaki 120 hektar
sulakalaný kurutmuþtur. Son 40 yýlda güneybatý tarafýndaki subasar ormanlar tahrip edilerek,
kavaklýk ve mýsýr tarlalarýna dönüþtürülmüþtür.

Bir diðer tehdit, ÖDA�da sayýlarý hýzla artan endüstri tesislerinin, yerleþim alanlarýnýn ve tarým
alanlarýnýn oluþturduðu kirliliktir. ÖDA�nýn içme ve kullanma suyu havzasý olarak uzun mesafeli
koruma alaný belediyelerin imar planlarý dâhilinde olmadýðýndan, kanalizasyon þebekeleri
yapýlamamakta ve dolayýsýyla yerleþmelerden kaynaklanan atýk sular Sapanca Gölü�ne
boþaltýlmaktadýr. Göl suyunda yüksek miktarda bakýr, çinko, cýva, kurþun, kadmiyum, yað ve
deterjan bulunmuþ, demir ve kurþunun her noktada limitleri geçtiði saptanmýþtýr.

Alanda otoyol yapýmýndan sonra ikinci konut yapýmý hýz kazanmýþtýr. Bu durum göl çevresindeki
doðal alanlarý tahrip etmektedir. ÖDA�da kaçak avlanma sürmektedir. Yoðun aðaçlandýrma
çalýþmalarýnýn doðal bitki örtüsünü nasýl etkilediði tam olarak bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Gölün bir yarýsý 1991, diðer yarýsý ise 1994�te doðal sit alaný ilan edilmiþ ve
sýnýrlar nazým imar planlarýna iþlenmiþtir. Ýçme ve kullanma suyu kaynaðý olan gölde üç yüz,
bin ve iki bin metrelik koruma kuþaklarý bulunmaktadýr. Bunun yanýnda Ýstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi gölde su kalitesi üzerine uzun dönemli çalýþmalar yürütmektedir. Ayrýca
balýk çeþitliliði ve popülâsyonu sürekli izlenerek, yayýn ve turna gibi sayýca azalan türlerle ilgili
önlemler alýnmaktadýr.

Gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) © Melih Özbek
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Sapanca Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Sapanca Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý


