Ceyhan Deltasý AKD059

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Yumurtalýk Lagünü © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 34073 ha
Boylam
: 35,58ºD
Enlem
: 36,66ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 90 m
Ýl(ler)
: Adana
Ýlçe(ler) : Ramsar alaný, tabiatý koruma alaný, doðal sit alaný

Alanýn Tanýmý: Ceyhan Deltasý Önemli Doða Alaný; Çukurovanýn doðu kýsmýný oluþturan, Ceyhan
Nehri'nin Akdeniz'e döküldüðü yerde oluþmuþ bir sulakalan sistemidir. Adana ilinin Yumurtalýk
ve Karataþ ilçeleri arasýnda yer alan ÖDAda en büyük sulakalan oluþumlarý Yumurtalýk lagünleri
ve Aðyatan Gölüdür. Yumurtalýk denize açýk bir lagündür. Aðyatan Gölünün de denizle ince
bir baðlantýsý vardýr ve hafif tuzludur. Alandaki diðer önemli göller Yelkoma, Darboðaz, Ömer
ve Yapý gölleridir. Delta hâlâ hareketlidir ve yapýsý bu nedenle dinamiktir. Karataþ ilçesi, bir
baþka ÖDA olan Seyhan Deltasý ile arasýnda sýnýr oluþturur.
Habitatlar: ÖDA; lagünler, nehir boyu, kumul alanlar, sazlýk alanlar, maki topluluklarý, tuzcul
çayýr ve bataklýklar, adalar, aðaçlandýrma alanlarý ve tarým alanlarýndan oluþur. Alanýn en baskýn
yaþam alanlarý tuzcul çamur düzlükleri, göller ve kumullardýr. Kumullarýn yüksekliði 15 metreyi
bulur. Ömer Gölü ve Yumurtalýk Lagünü arasýndaki kumul alanda Halep çamý (Pinus halepensis)
ormaný bulunur. Ceyhan Nehri kýyýsýnda ve Ceyhan Nehrinin eski yataðý boyunca sazlýklar
uzanýr.
Türler: Alanda 17 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bitki çeþitliliði ve endemizmi
açýsýndan oldukça zengin olan alanda ülkemize endemik Astragalus subuliferus, Bupleurum
polyactis, Bupleurum zoharii, Centaurea calcitrapa ssp. cilicica, Centaurea solstitialis ssp.
carneola, Gladiolus humilis, Heptaptera cilicica, Iris xanthospuria, Ophrys transhyrcana ssp.
amanensis, Puccinellia koeieana ssp. anatolica, Tordylium elegans, Tordylium pustulosum ve
Verbascum pterocladum adlý bitki taksonlarý bulunur.
ÖDA, su kuþlarý için önemli kýþlama ve üreme alanýdýr. Alanda bulunan tuzcul çayýr ve
bataklýklar ile göl çevresindeki çamur düzlükleri, kýyý kuþlarý için önemli üreme ve beslenme
alanlarýdýr. ÖDAdaki adalar ise özellikle sumru türleri için önemlidir. Alanda üreyen önemli
kuþ türlerinin arasýnda akça cýlýbýt (Charadrius alexandrinus), bataklýkkýrlangýcý (Glareola
pratincola), Ýzmir yalýçapkýný (Halcyon smyrnensis), dikkuyruklu ötleðen (Prinia gracilis akyildizi),
küçük sumru (Sterna albifrons) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) bulunur. ÖDAda
kýþlayan türler arasýnda ise fiyu (Anas penelope), karakarýnlý kumkuþu (Calidris alpina), küçük

kumkuþu (Calidris minuta), turna (Grus grus), çamurçulluðu (Limosa limosa), dikkuyruk
(Oxyura leucocephala), Hazar sumrusu (Sterna caspia) ve suna (Tadorna tadorna) bulunur.
ÖDAda göç döneminde de leylek (Ciconia ciconia), flamingo (Phoenicopterus roseus) ve
kaþýkçý (Platalea leucorodia) yer alýr.
ÖDAda susamuru (Lutra lutra) ve gelengi (Spermophilus xanthophyrmnus) memeli türleri
yaþamaktadýr.
Delta, denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve yeþil denizkaplumbaðasýnýn (Chelonia mydas)
Doðu Akdenizde ürediði önemli alanlardan biridir.
Ceyhan deltasý, Alosa fallax nilotica ve Aphanius fasciatus içsu balýk türleri için de önem
taþýmaktadýr.
Alanda dar yayýlýþlý Coenagrion syriacum isimli kýzböceði yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yaygýn olarak tarým, dalyan balýkçýlýðý ve hayvancýlýk yapýlýr. Bazý bitkilerden
hasýr gereçler de yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehditlerden biri tarým alanlarýnýn geniþlemesidir. Mevcut
ekili alanlar dýþýnda özellikle Ceyhan Nehrinin eski yataðýnýn yakýnlarýnda yeni tarlalar
açýlmaktadýr.
Alan üzerindeki bir diðer önemli tehdit ise aþýrý otlatmadýr. Hayvan sürüleri sabahýn erken
saatlerinde sürüler halinde alana girmekte ve gün boyunca burada otlatýlmaktadýr.
Alaný plansýz yapýlaþma, hemen doðusundaki aðýr sanayi tesisleri ve Sugözü Termik Santralý
da etkilemektedir. Alan yakýnlarýndan geçen Bakü-Ceyhan Boru Hattý da herhangi bir sýzýntý
olasýlýðýna karþý izlenmelidir.
Koruma Çalýþmalarý: Kuþ Araþtýrmalarý Derneði alanda Yumurtalýk Lagünü Yönetim Planý Projesini
yürütmektedir. Ekolojik Araþtýrmalar Derneði (EKAD) ise yeþil alandaki denizkaplumbaðalarýný
izlemekte ve yerel yönetimlere yönelik bilgilendirme çalýþmalarý yapmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Adana Valiliði; Adana Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yumurtalýk Kaymakamlýðý; Yumurtalýk Belediyesi; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði; Çukurova Üniversitesi Biyoloji
Bölümü; WWF Türkiye; EKAD.
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Burcu Meltem Arýk, Süleyman Ekþioðlu, Melike Hemmami

Ceyhan Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Ceyhan Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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(Glaucopsyche alexis-mating pair) © Ahmet Baytaþ
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Yumurtalýk Lagünü © Murat Bozdoðan
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Çamurçulluðu (Limosa limosa) © Kazým Çapacý

Yumurtalýk Lagünü © Murat Bozdoðan
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