Gediz Deltasý EGE009
Acil
Gerileme (-1)

Flamingolar (Phoenicopterus roseus) © Hakan Öge

Yüzölçümü : 26165 ha
Yükseklik : 0 m - 130 m
Boylam
: 26,91ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,52ºK
Ýlçe(ler) : Çýðlý, Foça, Menemen
Koruma Statüleri : Ramsar alaný, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Gediz Deltasý, Ýzmir Körfezinin batý kýyýsýnda Gediz Nehrinin denizle buluþtuðu
noktada oluþmuþ geniþ bir sulak alan sistemidir. Deltanýn doðu ve güneydoðusunu Yamanlar
Daðý, kuzeydoðusunu Dumanlýdað, kuzeyini ise Foça Tepeleri sýnýrlar. ÖDA, Gediz Nehrinin
dar bir boðazdan geçtikten sonra ulaþtýðý ovanýn batý kesimini, kýyýdaki sulak alanlarý ve ovadaki
alçak tepeleri içerir. Gedizin denize döküldüðü yerin güneyinde ince uzun ve karaya paralel
kordonlarla denizden ayrýlmýþ lagünler (Homa, Çilazmak, Kýrdeniz), tuzlu bataklýklar ve aktif
olarak üretim yapýlan tuzlalar yer alýr. Kýrdeniz Dalyaný kýyýsýnda yükseklikleri 50100 metre
arasýnda deðiþen Üç Tepeler (Lodos, Orta, Poyraz) ve bunun arkasýndaki bölgede Taþlý Tepeler
uzanmaktadýr.
Habitatlar: Gediz Deltasý, tuzlu, tatlý ve acý su ekosistemlerini içerir. Delta  deniz sýnýrýnýn büyük
kýsmý üzeri deniz börülceleri (Salicornia) ve midye kabuklarýyla kaplý kum bantlarýndan oluþur.
Kum bantlarýnýn ardýnda lagünler veya geniþ tuzcul kýyý çayýrlarý uzanýr. Tuzcul çayýrlarýn kýyý
kesiminde Arthrocnema-Halocnemetum strobilacei birliði, daha iç kesimlerde ise ýlgýn (Tamarix)
ve Limonium sp. topluluklarý yer alýr. Tuzcul alana tatlý su giriþinin yüksek olduðu noktalarda
küçük sazlýk alanlar ve kýndýralarla (Juncus) kaplý geçici sulak çayýrlar bulunur. Tepeler genellikle
garig ile örtülüdür. Bunun dýþýnda ÖDAda geniþ tarým alanlarý, aðaçlandýrma sahalarý ve
bahçeler bulunur. Gediz nehri boyunca iyi korunmuþ galeri ormanlarý uzanmaktadýr.
Türler: Kuþlar açýsýndan büyük önem taþýyan deltada bugüne kadar 263 kuþ türü gözlenmiþtir.
Tepeli pelikan (Pelecanus crispus), küçük kerkenez (Falco naumanni), mahmuzlu kýzkuþu
(Vanellus spinosus), karagagalý sumru (Sterna sandvicensis) ve kocagöz (Burhinus oedicnemus)
gibi nesli tehlikede olan kuþ türleri alanda üremektedir. Gediz Deltasý flamingonun (Phoenicopterus
roseus) ülkemizdeki iki önemli üreme alanýndan biridir. Ayrýca özellikle Doðu Avrupada yaþayan
su kuþlarý için sahip olduðu uygun iklim koþullarý ve beslenme alanlarý nedeniyle önemli bir
kýþlama ve konaklama alanýdýr.
Alandaki önemli memeli türleri saz kedisi (Felis chaus), Akdeniz foku (Monachus monachus)
ve su samurudur (Lutra lutra).
Ýçsu balýklarý için de önemli alanda ülkemize endemik Ladigesocypris irideus içsu balýðý
korumada öncelikli bir türdür.
Alan Kullanýmý: Gediz Deltasý ülkemizin Ege kýyýlarýndaki en önemli tarýmsal alanlardan biridir.
Sulama yapýlan bölgelerde pamuk yetiþtirilir. Deltadaki geniþ çayýrlar inek ve koyun yetiþtirmek

üzere mera olarak kullanýlýr.
Deltada ekonomik deðeri olan birçok balýk bulunur. Homa Dalyaný, Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi tarafýndan balýk üretimi amacýyla iþletilmektedir. Bölgede çok sayýda kýyý
balýkçýsý da bulunmaktadýr.
Çamaltý Tuzlasýnda Tekel Tuz Ýþletmesi tarafýndan yýlda 500 bin ton civarýnda tuz üretilmektedir.
Deltadaki tuz düzlüklerinin doldurulmasý sonucunda Ýzmir Atatürk Organize Sanayi kurulmuþtur.
ÖDAnýn güneyinde iki askeri havaalaný bulunmaktadýr. 2004 yýlýnda askeri uçuþlarýn rotasý
deðiþtirilmiþtir.
Tehditler: Delta, birçok koruma statüsüne sahip olmasýna karþýn plansýz yapýlaþma nedeniyle
büyük zarar görmektedir. Alanýn güneydoðusundaki sit alanýnýn derecesi düþürülerek yapýlaþmaya
açýlmýþtýr. Öte yandan, birinci derece doðal sit alanýnda bulunan Ýzmir Körfezi Artýma Tesisinden
elde edilen atýk çamurun yaklaþýk üç yýldýr deltada depolanmasý deltadaki tuzcul floranýn en
iyi örneklerinin yok olmasýnda neden olmuþtur.
Deltanýn Çamaltý Tuzlasý sýnýrlarý içinde kalan kýsmýna liman yapýlmak istenmektedir. Bu
proje, inþaat alanýnýn Ramsar Alaný sýnýrlarý içinde kalmasý nedeniyle iptal edilmiþtir.
Deltaya dikilen okaliptüs aðaçlarý alandaki doðal habitatlarý yok etmektedir. Aðaçlandýrmanýn
bulunduðu yere hayvanat bahçesi yapýlmak istenmektedir.
Gediz Nehrinin getirdiði kirlilik deltadaki doðal yaþamý tehdit etmektedir. Deltada kaçak
avcýlýk hala yapýlmakta ancak gerekli denetimlerle hýzla azalmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Deltadaki koruma çalýþmalarýný güçlendirmek amacýyla Ýzmir Valiliðinin
koordinasyonunda "Ýzmir Kuþ Cennetini Ýyileþtirme, Geliþtirme, Tanýtma Birliði" 2003 yýlýnda
kurulmuþtur.
2006 yýlýnda Çevre ve Orman Bakanlýðý, EgeDoða ve Doða Derneði iþbirliðiyle 2004 yýlýnda
Gediz Deltasý Yönetim Planý hazýrlanmýþtýr.
EgeDoða ve Doða Derneði, deltadaki yasadýþý yapýlaþma ve çamur dökümü giriþimlerini
engellemek amacýyla bir dizi dava açmýþ ve bunlarýn büyük kýsmýný kazanmýþtýr. Yasadýþý
yapýlaþma karþýsýnda Atlas Dergisi iki farklý kampanya baþlatarak alanýn korunmasý için on
binlerce insanýn desteðini toplamýþtýr.
EgeDoða ve EKGT deltada düzenli olarak kuþ sayýmý yapmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Valiliði; Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Ýzmir Büyükþehir Belediyesi; Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða); Doða Derneði; Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT).
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Gediz Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Gediz Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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