Manyas (Kuþ) Gölü MAR013
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 21821 ha
Yükseklik : 15 m - 60 m
Boylam
: 27,96ºD
Ýl(ler)
: Balýkesir
Enlem
: 40,18ºK
Ýlçe(ler) : Bandýrma, Gönen, Manyas
Koruma Statüleri : Milli Park, ramsar alaný, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Manyas (Kuþ) Gölü, Marmara Denizinin güneyinde yer alan geniþ ve sýð bir tatlý
su gölüdür. En derin yeri dört metre civarýnda olup ortalama derinliði 12 metredir. Koloidal
kil içerdiði için suyu sürekli bulanýktýr. Gölün planktonlar ve dip canlýlarý bakýmýndan zengin
oluþu, gerek çeþitlilik gerekse yoðunluk bakýmýndan yaban hayatýnýn geliþmesine olanak
saðlamýþtýr. Alanýn su seviyesi mevsimlere göre deðiþerek en yüksek düzeyine ilkbaharda
ulaþmakta, diðer mevsimlerde ise düþmektedir. Gölün ortalama su seviyesine sahipken kapladýðý
alan 16 bin 800 hektar civarýndadýr. Manyas Gölü, Türkiyede kuþ cenneti olarak tanýnan ilk
alandýr ve bu nedenle kuþlarýn, sulakalanlarýn ve doðanýn tanýnmasýna öncülük etmiþtir.
Habitatlar: ÖDA, geniþ ve sýð bir tatlý su gölü, sazlýk alanlar, subasar çayýrlar, makilikler ve
subasar söðüt topluluklarýndan oluþur. Kocaçay ve Sýðýrcý derelerinin göle karýþtýðý yerlerde
söðüt topluluklarý ve sazlýklar daha geniþ alanlar kaplar. Göl kýyýlarý özellikle yaz aylarýnda
sularýn çekildiði yerlerde zengin sucul bitki örtüsüne sahiptir. Göl kýyýsýnda yer yer tarým alanlarý
bulunur.
Türler: Göl, tepeli pelikan (Pelecanus crispus), küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus),
küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta), gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), sumru (Sterna
hirundo) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) için ülkemizdeki önemli üreme alanlarýndandýr.
Göç döneminde çok sayýda ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), kýþ döneminde ise tepeli
pelikan, küçük karabatak ve dikkuyruk (Oxyura leucocephala) burada beslenir.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Cobitis (Bicanestrinia) puncticulata adlý içsu balýðý
dünyada sadece bu alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Giderek azalmakla birlikte balýkçýlýk ve kerevit istihsali göl çevresinde yaþayan
halkýn geçimine önemli katký saðlamaktadýr. Bölgedeki sanayi daha çok tarýma dayalý küçük
iþletmeleri kapsamaktadýr ve konserve, gübre, salça, un ve bitkisel yað fabrikalarý üzerinde
yoðunlaþmýþtýr.

Tarým ve tarým ürünlerinin ticareti diðer temel geçim kaynaklarýdýr. Yaz aylarýnda sularýn
çekildiði yerlerin bir kýsmýnda sebze tarýmý yapýlmaktadýr. Sýðýr ve koyun yetiþtiriciliði ile modern
tavukçuluk oldukça geliþmiþ olup ÖDA çevresindeki önemli gelir kaynaklarýdýr.
Tehditler: 1992-1997 yýllarý arasýnda göl su seviyesinin bir metre civarýnda yükseltilmesi kuþlarýn
kuluçka yaptýðý söðütlerin çürümesine neden olmuþtur. Öte yandan, yapýmýna devam edilen
Manyas Barajý gölün ekolojik karakterini olumsuz yönde etkileyebilir.
Manyas Gölü, kendisini besleyen derelerin beslenme havzasýndaki yoðun sanayileþmeden
kaynaklanan atýklar nedeniyle tehlikeli boyutlarda kirlenmeye maruz kalmýþtýr. Manyas Gölüne
kuzeyden karýþan ve Kuþ Cenneti içinden geçen Sýðýrcý Deresi, Bandýrma Belediyesi sýnýrlarý
içinde bulunan sanayi kuruluþlarýnýn deþarjlarýný doðrudan göle taþýmaktadýr. Bunun yaný sýra,
yerleþim alanlarýnýn kanalizasyonu da göle atýlmakta ve tarým alanlarýnda kullanýlan gübre diðer
zirai mücadele ilaçlarý yaðýþ sularý ile göle taþýnmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alan, Türkiyenin kuþ cenneti olarak bilinen ilk sulakalanýdýr. Doðal olarak
yerde veya sazlýklarýn arasýnda kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar, ilk kez 1968 yýlýnda milli
parkýn batý kesiminde söðüt aðaçlarý üzerine insan eli ile hazýrlanan platformlar üzerinde yuva
kurmaya baþlamýþtýr. Kuþcenneti Milli Parký 1976 yýlýnda Avrupa Konseyince iyi korunan ve
yönetilen koruma alanlarýna verilen A sýnýfý diploma ile ödüllendirilmiþtir. Ayrýca 1994 yýlýnda
Ramsar Sözleþmesi listesine dâhil ettirilmiþtir.
Avrupa Komisyonu Life Programý desteðiyle hazýrlanan Manyas Gölü yönetim planý 2001
yýlýnda uygulamaya konmuþtur. Manyas Kuþcenneti Milli Parkýnýn geniþ kitlelere tanýtýlmasý
ve çevre kirliliði nedeniyle karþý karþýya kaldýðý tehlikelere kamuoyunun dikkatini çekebilmesi
amacýyla, 1987 yýlýndan bu yana her yýl bir festival düzenlenmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Balýkesir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Bandýrma Belediyesi; Manyas Belediyesi; Salur Belediyesi.
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Manyas (Kuþ) Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Manyas (Kuþ) Gölü önemli doða alaný topografya haritasý
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