Kýzýlýrmak Deltasý OBK019

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Kýzýlýrmak Deltasý © Mehmet Altuð

Yüzölçümü : 31327 ha
Yükseklik : 0 m - 90 m
Boylam
: 35,94ºD
Ýl(ler)
: Samsun
Enlem
: 41,72ºK
Ýlçe(ler) : Bafra, Alaçam, Ondokuz Mayýs
Koruma Statüleri : Ramsar alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Kýzýlýrmak Deltasý; Samsun ilinde Kýzýlýrmak Nehrinin denize döküldüðü yerde,
Ondokuz Mayýs, Bafra, Alaçam ilçeleri sýnýrlarý içinde kalan alanýn, Samsun-Sinop karayolunun
kuzeyinde bulunan bölümünde uzanýr. Kýzýlýrmak Nehri, ÖDA içinde menderesler çizerek en
kuzeydeki Bafra Burnundan denize dökülür. Ülkemizin en geniþ ve barýndýrdýðý canlý sistemi
açýsýndan en zengin sulakalanlarýndan biri olan Kýzýlýrmak Deltasý, ayný zamanda Karadeniz
Bölgesinin en büyük sulakalaný olma özelliðine sahiptir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý ve hafif tuzlu göller, nehir ekosistemi, kuru ve su basar çayýrlar, sazlýklar,
çamur düzlükleri, çok geniþ bir kumul þeridi ve tarým alanlarýndan oluþur. Deltanýn her iki
yakasýnda denize paralel olarak uzanan sulakalanlar bulunur. Alanýn doðu kýsmýndaki açýk su
alaný ve bataklýk arazi yaklaþýk 10 bin hektardýr. Delta sýnýrlarý içerisinde Türkiyenin ender
subasar ormanlarýndan biri olan Galeriç Ormaný bulunur. Batýda ise Karaboðaz Gölü adýyla
bilinen geniþ bir göl bulunur.
Türler: ÖDA, kuþlar, sürüngenler ve içsu balýklarý için büyük önem taþýr. Ülkemizde en iyi izlenen
sulakalanlardan biri olan deltada bu güne kadar 320 kuþ türü görülmüþtür. Kýzýlýrmak Deltasý,
zengin bir çalý örtüsü ve çok büyük bir böcek popülasyonuna sahip olmasý nedeniyle Karadeniz
üzerinden göç eden ötücü kuþlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanýdýr.
Alanda üreyen önemli kuþ türlerinin baþýnda erguvani balýkçýl (Ardea purpurea), kara leylek
(Ciconia nigra), kaþýkçý (Platelea leucorodia), pasbaþ patka (Aythya nyroca) ve turna (Grus
grus) gelir. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan ve göç döneminde ve kýþ aylarýnda
burada konaklayan dikkuyruk ördekleri (Oxyura leucocephala) ÖDAdaki öncelikli türler
arasýnda yer alýr.
Kýzýlýrmak Deltasý mersin balýklarý baþta olmak üzere birçok içsu balýðý için önemli bir alandýr.
Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser stellatus, Acipenser sturio ve Huso huso deltada yaþayan
ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan balýk türleridir. Alanda yaþayan Aphanius
danfordii ise ülkemize endemik bir balýk türüdür.
Alan Kullanýmý: Bölge insaný sulakalandan tarým için sulama suyunu saðlamasýnýn yaný sýra,

balýkçýlýk, hayvan yetiþtiriciliði, saz kesimi gibi etkinliklerle yararlanmaktadýr. Delta içerisinde
tarým alanlarý önemli yer tutar. Bölgede halen hububat, karpuz, çeltik, sebze ve þeker pancarý
tarýmý en önemli gelir kaynaklarýný oluþturur. Alan sýnýrlarý içerisinde ve dýþýnda hayvancýlýk
yapýlýr. Manda ve sýðýr en yaygýn hayvanlardýr. Deltadaki diðer bir ekonomik etkinlik saz
kesimidir. Kesilen sazýn önemli bir bölümü ihraç edilir ve bölge insaný için önemli bir gelir
kaynaðý oluþturur. Diðer bir etkinlik ise balýkçýlýktýr. Deltanýn doðu bölümünde üç, batý bölümünde
ise bir balýkçý kooperatifi bulunur.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit Devlet Su Ýþlerinin (DSÝ) yürüttüðü Bafra Kýzýlýrmak
Aþaðý Havza Sulama Projesidir. Projenin en önemli ayaðý olan ve yukarý havzadan gelen sularýn
denize deþarjýný saðlayacak olan kuþaklama kanalý, deltanýn önemli su kaynaklarýnýn önü
kesecek ve kanalýn çevresindeki sulak alanlarda ve çayýrlarda önemli bir tahribata neden
olacaktýr.
Alandaki bir diðer tehdit ise, tarým ve hayvancýlýkta kullanýlan kimyasal ilaç ve gübrelerin
neden olduðu kirliliktir. Alana deþarj edilen kimyasal ilaç ve gübre atýklarý sulak alanda
ötröfikasyona neden olmakta ve balýklara ve suda yaþayan canlýlara zarar vermektedir.
ÖDA içindeki diðer tehditler ise konut yapýmý (özellikle av evi ve yazlýk olarak kullanýlmak
üzere), yasa dýþý avcýlýk, aþýrý otlatma ve kumullarýn tahribidir. Kumullardan kum alýnarak cam
hammaddesi olarak kullanýlmasý planlanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
ve Doða Derneði alanýn yönetim planýný hazýrlamaktadýr. Kuþ Araþtýrmalarý Derneði, Buðday
Derneði, Samsun Doða ve Yaban Hayatý Koruma Derneði ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi
Ornitoloji Merkezi yönetim planý sürecinin destekçileridir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Samsun Valiliði; Samsun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Samsun Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Kurulu Bölge Müdürlüðü; Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ornitoloji Araþtýrma Merkezi; Doða ve Yaban Hayatý Koruma Derneði; Ondokuz Mayýs
Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Kuþ Gözlem Kolu; Doða Derneði.
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Sancar Barýþ, Arzu Gürsoy, Özden Saðlam, Can Yeniyurt

Kýzýlýrmak Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Kýzýlýrmak Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Küçük orman kartalý (Aquila pomarina) © Özkan Üner
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