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Yüzölçümü : 34224 ha Yükseklik : 0 m - 130 m

Boylam : 30,50ºD Ýl(ler) : Sakarya, Kocaeli

Enlem : 41,11ºK Ýlçe(ler) : Kandýra, Kaynarca, Karasu, Ferizli

Yerel Ýlgi Sahipleri

Sakarya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kocaeli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kocaeli Büyükþehir Belediyesi; Sakarya Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk

Fakültesi; Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye); Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK); Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Gökmen Yalçýn

MAR032
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Sakarya Nehri�nin Karadeniz�e döküldüðü yerde oluþan delta ekosistemini,
subasar ormanlarý ve yaklaþýk 40 kilometrelik kýyý kumullarýný içerir. Alandaki kumullar ve
subasar ormanlarýn içinde küçük gölcükler bulunur. ÖDA�daki en büyük göl, bir tatlý su gölü
olan Akgöl�dür. Denize doðru bir burun oluþturan delta, Karadeniz kýyýlarýnýn en zengin ve
biyolojik çeþitlilik açýsýndan fazla öne çýkan kumul ekosistemlerinden birini oluþturmaktadýr.
Alan özellikle balýklar açýsýndan büyük önem taþýr.
Habitatlar: Sakarya Deltasý, subasar ormanlar, tatlý su gölleri, kumul ve deniz kýyýsý
ekosistemlerinden oluþur. Alanýn önemli bir kýsmýný kaplayan kumul habitatlarý, ortalama beþ
metre yükseklikte kumul sýrtlarý oluþturur. Bu kumul kuþaðý Türkiye�de kesintisiz uzanan en
uzun kumul sistemidir. Kumullarýn güney kýsmýnda subasar ormanlar bulunur. Sakarya Deltasý�nýn
içindeki tipik oluþumlardan biri de kumullarýn ve subasar ormanlarýn içinde oluþmuþ göllerdir.
Türler: ÖDA; bitki, kuþ, memeli, çiftyaþamlý, sürüngen ve içsu balýklarýný bir arada barýndýran
son derece zengin bir alandýr. Karadeniz salkýmý (Silene sangaria) ve sahil sýðýrkuyruðu
(Verbascum degenii) gibi nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan kumul bitkilerinin iyi korunmuþ
topluluklarýný barýndýrýr.

Delta, Sibirya kazý (Branta ruficollis) ve kadife ördeðin (Melanitta fusca) önemli kýþlama
alanlarýndandýr. Kýyý bölgeler deniz kuþlarý, iç göller ise özellikle ördekler için kýþ döneminde
önem taþýr. ÖDA�da ülkemize endemik bir kurbaða alttürü olan Bombina bombina arifiyensis

yaþamaktadýr.
Duvar kertenkelesinin bir alttürü ve ülkemize endemik olan Podarcis muralis kefkenensis�in

yaþadýðý bilinen önemli alanlardan biridir.
Deltada yaþayan 10 içsu balýðý taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Alandaki nesli

küresel ölçekte tehlike altýnda olan balýklar Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser nudiventris,
Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, Acipenser sturio ve Huso huso�dur.
Alan Kullanýmý: Temel insan faaliyetleri tarým ve hayvancýlýktýr. ÖDA sýnýrlarý içinde günübirlik
turizm yaygýn kullaným þekillerinden biridir.

Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin baþýnda kumul alanlardaki yapýlaþma baskýsý gelir. Sakarya
ili için önemli bir turizm merkezi olarak görülen ÖDA, ikinci konutlarýn ve turistik yapýlaþmalarýn
tehdidi altýndadýr.

Alanda ikinci ve çok önemli bir diðer sorun Melen Projesi kapsamýnda göllerin su rejimine
yapýlmasý planlanan müdahalelerdir. Proje kapsamýnda en büyük göl olan Akgöl�ü baraj gölüne
dönüþtürmek amacýyla baþlayan inþaat devam etmektedir.

Batý Karadeniz Sahil Yolu Projesi alanýn zenginliðini tehdit eden diðer bir giriþimdir. Deltaya
yapýlacak herhangi bir müdahaleyle Karadeniz balýklarý ve içsu balýklarý açýsýndan bu zengin
ekosistemlerin büyük zarar görmesi kaçýnýlmazdýr. Güneyde yoðunlaþan tarýmsal arazilerin
geniþleme eðiliminde oluþu alan için diðer bir tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK), alanýn iç
kesimlerindeki Acarlar subasar ormanlarýnýn korunmasý için eðitim çalýþmalarý yapmaktadýr
ve bu kapsamda bir çevre eðitim ve ziyaretçi merkezi kurmuþtur.

Sakarya Deltasý © Cüneyt Oðuztüzün



Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B

 165

Sakarya Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý Sakarya Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Yediuyur (Glis glis) © Laurens Vogelaers
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Yeþil kertenkele (Lecerta viridis) © Cem Orkun Kýraç


