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Yüzölçümü : 20658 ha Yükseklik : 0 m - 10 m

Boylam : 36,79ºD Ýl(ler) : Samsun

Enlem : 41,35ºK Ýlçe(ler) : Çarþamba, Terme, Tekkeköy

Yerel Ýlgi Sahipleri

Samsun Valiliði; Samsun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Samsun Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu Bölge Müdürlüðü; Doða ve Yaban Hayatý Koruma

Derneði; On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Kuþ Gözlem Kolu.

Arzu Gürsoy

OBK020
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Yeþilýrmak Deltasý Önemli Doða Alaný, Yeþilýrmak Nehri�nin Karadeniz�e döküldüðü
kýyý þeridi ile Tekkeköy ve Terme ilçelerinin kuzeyindeki sulakalan sistemleri ve subasar
ormanlarý içine alýr. Deltanýn güney kýsmýnda eski, kuzey kýsmýnda ise yeni alüvyonlar bulunur.
Eski alüvyonlar, delta güneyindeki daðlýk alanýn kuzey yamaçlarýndan baþlar ve denizden 60
� 70 kilometre kadar mesafede bulunur. Bu eski deltanýn yüzeyi kuzeye doðru eðimlidir ve
akarsularla oldukça derin yarýlmýþtýr. Alanda irili ufaklý birçok göl bulunur. Bunlarýn en büyükleri
alanýn doðu kýsmýndaki Akgöl ve Simenit gölleridir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölleri, sulak çayýrlar, sazlýk alanlar, tatlý ve tuzlu bataklýklar, kýyý
kumullarý ve tarým alanlarýndan oluþur. Deltanýn doðu bölümünde kýsmen de olsa doðal
özelliklerini koruyabilmiþ Simenit Gölü ve Akgöl sulakalaný ile sulakalanlarýn arkasýnda geliþen
Cladium topluluklarý ve geniþ bir aðaçlandýrma sahasý yer alýr. Kýyý bandýnýn ardýnda kalkerli
turbalýklar ve bataklýk topluluklarý yer alýr.
Türler: Yeþilýrmak Deltasý kuþlar ve içsu balýklarý için oldukça önemli bir alandýr. Bölge baþta
su kuþlarý olmak üzere birçok kuþ türü için önemli bir üreme ve kýþlama alanýdýr. Alanda üreyen
önemli kuþ türleri arasýnda alaca balýkçýl (Ardeola ralloides), pasbaþ pakta (Aythya nyroca),
balaban (Botaurus stellaris) ve gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) gelir.

Bölgede yaþayan içsu balýklarýndan Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser stellatus, Acipenser

sturio ve Huso huso�nun nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana insan faaliyetleri tarým ve balýkçýlýktýr. Yüksek tarýmsal üretim
yapýlan deltada çok sayýda yol, köy ve geniþ tarým alanlarý bulunur. Baþlýca ürünler fýndýk ve
çeltiktir. Alanýn daha sulak bölümlerinde kavaklýklar bulunur. Simenit Gölü ve Akgöl�de balýkçýlýk
yapýlmaktadýr. Ayrýca saz kesimi yöre halkýnýn diðer bir gelir kaynaðýdýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Yeþilýrmak üzerinde
1966 yýlýndan beri barajlar kurulmuþ ve nehrin aþaðý havzasý seddelenmiþtir. 1968 yýlýndan bu
yana nehrin aþaðý havzasýnda 67 bin hektarlýk bir bölgede taþkýn kontrolü çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ), 1970 yýlýnda Terme�nin doðu ve güneyinde 16 bin hektarlýk alaný,

1992�1996 yýllarý arasýnda ise 20 bin hektarlýk alaný drene etmiþtir. Deltada yer alan Dipsiz
ve Kuþ gölleri kurutulmuþtur. Karaboðaz Deresi�nin yataðý deðiþtirilmiþ ve Simenit Gölü, Akgöl
ve Simenit olmak üzere ikiye ayrýlmýþtýr. Simenit- Akgöl�ün bütünüyle tarým alanlarýndan dönen
tahliye kanallarýyla beslenmesi, gölde ötrofikasyona ve neredeyse tüm açýk su yüzeyinin sazla
kaplanmasýna neden olmuþtur. Bu çalýþmalar sonucunda deltanýn büyük bir kýsmý tarým
alanlarýna dönüþtürülmüþtür.

Alandaki diðer tehditler, yazlýk olarak kullanmak üzere plansýz konut yapýmý, kumullardaki
karaçam aðaçlandýrmasý, yasadýþý avcýlýk, aþýrý bitki sökümü ve aþýrý otlatmadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Simenit Gölü ve Akgöl çevresi 1975 yýlýndan beri yaban hayatý koruma
sahasý olarak koruma altýndadýr. On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu alanda
kuþ araþtýrma çalýþmalarý yürütmektedir.

Karakarýnlý kumkuþu (Calidris alpina) © Murat Bozdoðan

Küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta) © Aykut Ýnce
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