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Yüzölçümü : 24623 ha Yükseklik : 9 m - 350 m

Boylam : 28,60ºD Ýl(ler) : Bursa

Enlem : 40,17ºK Ýlçe(ler) : Karacabey, Nilüfer, Mustafakemalpaþa

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bursa Valiliði; Bursa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Uludað Üniversitesi; Nilüfer Yerel Gündem 21; Gölyazý Su Ürünleri Kooperatifi; Uludað Üniversitesi Kuþ

Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ), BUFSAD; Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye); Bursa Doða Derneði; Doða Derneði.

Asuman Aydýn, Hatice Dinç, Osman Erdem, Sevgi Mutlu, Tansu Tuncalý

MAR017
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Uluabat Gölü, Bursa þehir merkezinin batýsýnda þehir merkezine 25 km uzaklýkta
bir sulakalandýr. ÖDA; doðu-batý yönünde uzanan, tektonik oluþumlu, sýð ve tatlý su gölüdür.
Güneyinde Uludað�ýn uzantýsý tepeler, kuzeyinde ise düþük rakýmlý tepeler yer alýr. Gölün batý
yakasý Manyas Gölü�ne kadar devam eden geniþ ve uzun verimli ovalara sahiptir.
Mustafakemalpaþa Çayý ile beslenen gölün tek su çýkýþý Kocaçay�a boþalan Uluabat Deresi�dir.
Gölde irili ufaklý sayýlarý 9-12 arasýnda deðiþen adalar bulunmaktadýr. Özellikle geçmiþ yýllarda
alanýn büyük sayýlarda kýþlayan sukuþu barýndýrdýðý bilinmektedir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölü, delta ekosistemleri, maki ve söðüt topluluklarýndan oluþur. Gölün
güney ve kuzey bölümlerindeki tepeler taþlýk ve kayalýk yapýda olup, nispeten göle dik bir
þekilde uzandýklarý için bu bölgede geniþ sazlýk ve çamurluk alanlara rastlanmaz. Mustafakemalpaþa
Çayý�nýn göle döküldüðü yerde gölün en zengin habitat çeþitliðine sahip bölgesi olan delta
oluþmuþtur. Deltada sazlýklar, kum düzlükleri, mevsimsel bataklýklar ve ýslak çayýrlarla geniþ
söðütlükler yer almaktadýr. Gölyazý Yarýmadasý�nýn doðu kýyýsýndaki koyda Türkiye�nin en geniþ
nilüfer yataklarý ve sazlýklarýndan biri bulunmaktadýr. Gölün kuzeybatý kýyýlarý da geniþ sazlýklara
sahiptir. Gölün güneyindeki tepelerde maki bitki örtüsü hâkimdir. Ayrýca bu bölgede yabani
zeytinlik ve maki karýþýmý bir habitat görülmektedir.
Türler: Büyük ve sýð bir göl olan Uluabat, sucul bitkiler açýsýndan Türkiye�deki en önemli göllerden
biridir. Ferulago silaifolia alanda korunmasý gerekli önemli bir türdür.

ÖDA; küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus), tepeli pelikan (Pelecanus crispus), býyýklý
sumru (Chlidonias hybridus) ve pasbaþ patka (Aythya nyroca) baþta olmak üzere küresel ve
ulusal ölçekte nesli tehlike altýnda olan kuþ türlerine ev sahipliði yapar. Alanda yüz binlerce
sukuþu kýþlamaktadýr. Alanda yüksek sayýlarda kýþlayan önemli türler elmabaþ patka (Aythya

ferina), tepeli patka (Aythya fuligula), sakarmeke (Fulica atra) ve küçük karabataktýr
(Phalacrocorax pygmeus). 1996 yýlýnda gerçekleþtirilen sayýmlarda 429423 sukuþu kaydedilmiþtir.

Bu sayý 1970�lerden bu yana bir sulakalanda kaydedilen en yüksek sukuþu sayýsýdýr.
Ayrýca alanda yapýlan araþtýrmalarla susamuru (Lutra lutra) varlýðý tespit edilmiþtir.
ÖDA�da, ülkemize endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Clupeonella abrau

muhlisi içsu balýðý yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda balýkçýlýk, tarým ve hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Gölyazý beldesi, Bursa
halký tarafýndan hafta sonu dinlenme yeri olarak günübirlik turizm amaçlý kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Uluabat Gölü Mustafakemalpaþa Çayý�nýn taþýdýklarýyla dolmakta ve hýzla sýðlaþmaktadýr.

Göl çevresindeki yerleþimlerin evsel atýk sularýnýn ve fabrika atýklarýnýn arýtýlmadan göle
verilmesi, yoðun olarak yapýlan hayvancýlýk faaliyetleri gölün hassas olan dengesini olumsuz
yönde bozmakta, bu durum gölün biyolojik çeþitliliðinde azalma þeklinde yansýmaktadýr. Yapýmý
askýya alýnan göl yakýnýndaki 75. Yýl KOBÝ Organize Sanayi Bölgesi Projesi�nin de gerçekleþmesi
halinde göle verilen sanayi atýklarý aratacaðýndan, göldeki ekosistem ciddi bir þekilde etkilenecektir.

Gölün doðal su rejimini olumsuz yönde etkileyen pek çok giriþim mevcuttur. Örneðin Çýnarcýk
Barajý�nýn göl ekosistemi üzerindeki olasý etkileri üzerine araþtýrma yapýlmamýþtýr.

Bunun yanýnda göle yabancý balýk türlerinin býrakýlmasý, saz yangýnlarý, plansýz söðüt kesimi,
yasadýþý avcýlýk gibi bir dizi tehditle karþýlaþmak da mümkündür. Tarým alanlarýnda anýz yakýlmasý
ve avcýlýk için saz yakýmý alandaki biyolojik çeþitliði azaltmakta ve yangýn tehdidi oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre Bakanlýðý ve Doðal Hayatý Koruma Derneði�nin ortak desteði ile
hazýrlan �Uluabat Gölü Yönetim Planý� 2002 yýlýnda yürürlüðe girmiþtir. Halkýn ve ilgili kurumlarýn
aktif katýlým ve etkin katkýlarýyla oluþturulmuþ ilk yönetim planý olma özelliðine sahip plan, tüm
taraflarýn temsil edildiði �Yürütme Kurulu�nca uygulanmaktadýr. Alanda ayrýca ULUKUÞ (Uludað
Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu) ilkokullara çevre eðitimi, kuþ sayýmlarý, kuþ gözlem gezileri
gibi pek çok etkinlik gerçekleþtirmektedir. 2004 yýlýndan itibaren �Leylek Dostu Köyler� projesi
ve bu projede elde edilen deneyim ve baþarýlarý kutlamak için gelenekselleþmeye baþlayan
Leylek Þenliði baþlamýþtýr.
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Uluabat Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Uluabat Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus) © Kazým Çapacý
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Küçük balaban (Ixobrychus minutus) © Alkým Ün


