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ÖZET
GEDİZ DELTASI’NDA ÜREYEN SU KUŞU TÜRLERİNİN
YUVALAMA ALANLARININ İZLENMESİ VE BU KOLONİLERİN
YÖNETİLMESİ
ONMUŞ, Ortaç
Doktora Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet SIKI
Eylül 2008, 207 sayfa
Araştırmamızda Gediz Deltası (İzmir - Türkiye) sulak alan
ekosisteminde ve bu ekosistemi bütünleyen alanlarda üreyen su kuşu
türlerine ait populasyon yoğunluk ve dağılımlarını, alandaki habitatları,
deltadaki doğal ekosistemleri ve kuş türlerini tehdit eden unsurları
belirlemek üzere bir izleme programı oluşturulmuştur. Bu program
kapsamında, 2002 ve 2006 yıllarında su kuşu atlas çalışmaları, koloniyal su
kuşu sayımları, 2002 ve 2007 yılları arasında su kuşlarının kışlayan
populasyonlarının sayımları, koloniyal olarak üreyen Tepeli Pelikan
(Pelecanus cirspus) ve Flamingo (Phoenicopterus roseus)’ın yuvalama alanı
restorasyonu çalışmaları ve son olarak Pelecanus crispus türünde su kuşu
halkalama çalışması yapılmıştır.
Araştırma sahamızda Atlas çalışmaları sırasında toplam 7 Ordo’ya
dahil, 19 Familya üyesi 67 su kuşu türü tespit edilmiş, bu türlerden 37 su
kuşu türüne üreme kodu verilmiştir. 2002 yılında üreme kodu verilen 35
türden 22 türe kesin üreme, 7 türe kuvvetle olası üreme ve 6 türe olası
üreme kodları verilmiştir. 2006 yılında ise üreme kodu verilen 33 türden 24
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türe kesin üreme, 6 türe kuvvetle olası üreme ve 3 türe de olası üreme
kodları verilmiştir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri, alana ait çeşitli 1/25.000’lik paftalar ve
uydu görüntüleri ve ortofotoğraflar yardımıyla hazırlanan sayısal arazi
haritaları kullanılarak üreyen türlere ait yoğunluk ve üreme dağılımı, habitat
ve tehdit dağılımı haritaları hazırlanmıştır.
Alanda üreme kodu verilen türlerden IUCN sınıflandırmasına göre
bir tür (Pelecanus crispus)’ün nesli Dünya ölçeğinde, beş türün nesli
Avrupa ölçeğinde ve18 türün ise nesli Türkiye ölçeğinde Tehlike Altındadır.
Atlas çalışmaları sırasında alanda kesin olarak ürediği tespit edilen
Pelecanus crispus, Phoenicopterus roseus, Tadorna ferruginea, Tadorna
tadorna, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Recurvirostra
avosetta,

Burhinus

oedicnemus,

Glareola

pratincola,

Charadrius

alexandrinus, Vanellus spinosus, Larus melanocephalus, Larus genei,
Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo
ve Sterna albifrons’un çalışma alanında üreyen çift sayısı ÖKA ve ÖDA
Kriterleri eşik değerlerinin çok üzerinde oldukları tespit edilmiştir.
Bulgularımız çok çeşitli ve şiddetli tehlike etkenleri altında olan Gediz
Deltası sulakalanının üreyen su kuşu populasyonları açısından Dünya
ölçeğinde önemli bir alan olduğunu ortaya koymuş olup alanın korunması
için önemli çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gediz Deltası, Su kuşu, İzleme çalışması, Atlas
çalışması, Su kuşu halkalama, Koloniyal su kuşu yuvalama alanı yönetimi,
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
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ABSTRACT
MONITORING AND MANAGEMENT OF NEST SITES OF
BREEDING WATERBIRDS AT THE GEDİZ DELTA
ONMUŞ, Ortaç
PhD Thesis in Biology
Supervisor: Prof. Dr. Mehmet SIKI
September 2008, 207 pages
In our study in Gediz Delta (Izmir - Turkey) a monitoring scheme
was established and applied in order to determine the number of breeding
waterbirds, their abundance and distributions, habitats and threats. Within
the monitoring scheme, Breeding Bird Atlas Surveys (BBS) carried out in
2002 and 2006, waterbird census applied in winter time between 2002 and
2007, management and restoration of nest sites of Dalmatian Pelican
Pelecanus crispus and Greater Flamingo Phoenicopterus roseus were
implemented, and finally ringing activities were applied for Dalmatian
Pelican in order to determine migration patterns and population dinamics.
A total of 67 bird species belonging to 19 families and 7 orders were
recorded and within these species breeding evidence was obtained for 37
species. Ouf of 35 breeding evidence obtained species in 2002, 22 were
classified as confirmed breeding, 7 were classified as probable breeding,
and 6 were classified as possible breeding; out of 33 breeding evidence
obtained species in 2006, 24 were classified as confirmed breeding, 6 were
classified as probable breeding, and 3 were classified as possible breeding.
Distribution and relative abundance, habitat and threat distribution
analyses and maps were prepared for each bird species using vectoral maps
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prepared with the aid of Geographical Information Systems (GIS), various
cartographical maps of scale of 1/25.000, Sattellite and Ortophoto images.
Among the breeding evidence obtained species, one species were
Vulnarable (Pelecanus crispus) in World, five species were Threatened in
Europe, and 18 species were Threatened in Turkey according to the IUCN
Redlist Categories.
During Atlas studies and census of colonial waterbird species, it was
found that the numbers of breeding pairs of Pelecanus crispus,
Phoenicopterus roseus, Tadorna ferruginea, Tadorna tadorna, Haematopus
ostralegus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Burhinus
oedicnemus, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Vanellus
spinosus, Larus melanocephalus, Larus genei, Gelochelidon nilotica, Sterna
caspia, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo and Sterna albifrons satify and
exceed the Important Bird Area (IBA) and Key Biodiversity Area (KBA)
criteria. Our findings indicate that Gediz Delta under severe and various
threats is a top class wetland which deserves utmost attention and
considerable conservation affords.

Keywords: Gediz Delta, Waterbirds, Monitoring, Breeding Bird
Atlas Survey (BBS), Waterbird ringing, Management of Nest Sites of
Colonial Waterbirds, Geographical Information Systems (GIS)
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1.

GİRİŞ

Araştırmanın ortaya çıkış gerekçesi, ülkemizde üreyen birçok sukuşu
türüne ait populasyon yoğunlukları ve dağılımları hakkında ulusal ve
uluslararası literatürlerde yer alan bilgilerin çoğunun yetersiz ve çok geniş
bir tahmin aralığı içerisinde yer alması, dolayısıyla tür izleme ve koruma
çalışmalarının eksik kaldığının belirlenmiş olmasıdır.
“Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları Güncellemesi” isimli çalışmada
ülkemizdeki önemli kuş alanları ile ilgili önemli bilgiler ve Türkiye kuşları
ile ilgili Kırmızı Liste Kategorileri verilmiştir (Kılıç ve Eken, 2004) . Bu
çalışmada türlerin Kırmızı Liste Kategorileri ile ilgili değerlendirilmelerin
yapılabilmesi için kuş türlerine ait populasyon büyüklükleri verilmiştir.
Ülkemiz Ornitoloji çalışmalarının derlenerek yapıldığı bu çalışmaya göre
ülkemizde 84 tür sukuşunun ürediği belirlenmiş ve bu kuş türlerine ait en az
ve en çok üreyen çift tahminleri belirtilmiştir. Bu çalışmaya göre ülkemizde
üreyen 84 sukuşu türünün üreme tahminlerine göre üreyen en çok çift sayısı,
üreyen en az çift sayısı tahmininin 18 türde 1 - 1,49 katı; 17 türde 1,50 1,99 katı; 32 türde 2 - 2,5 katı; 10 türde 3 - 10 katı; ve 5 türde 20 - 10.000
katı arasındadır.
Yine aynı çalışmada populasyon tahmini yapılan türlerle ilgili elde
edilen verilerin veri kaliteleri hakkında iyi, orta ve zayıf şeklinde bir
sınıflandırma da yapılmıştır. Bu çalışmaya göre populasyon tahmini yapılan
toplam 84 türden 28’inin zayıf, 41’inin orta kalitede verisi olduğu, sadece
15 türe ait olan verilerin iyi kalitede veri olduğu belirtilmiştir.
Aynı çalışmada ülkemizde ürediği belirtilen 84 sukuşu türünün
IUCN Türkiye Üreme Kırmızı Liste Kategorileri de belirtilmiştir. Bu listeye
göre bir tür Nesli Tükenmiş (EX), üç tür Kritik Olarak Tehlike Altında
(CR), 40 tür Tehlike Altında (15 tür Tehlike Altında-EN, ve 25 tür HassasVU), bir tür Değerlendirilmemiş (NE), 11 tür Tehlike Altına Girmeye Yakın
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(NT) ve 84 tür içerisinden ancak 20 türün Düşük Riskli (LC) olarak
sınıflandırılmıştır (bkz. Ek1: IUCN kriterleri).
Şüphesiz Önemli Kuş Alanı Güncelleme çalışması son derece
değerli ve uzun süreli çalışmalar yapılarak hazırlanmış bir eserdir. Ancak
elde edilen sonuçlara baktığımızda tüm bu belirsizliklerin tür koruma
çalışmalarında karşımıza bir engel olarak çıkacağı şüphesizdir. Bu nedenle
Ornitoloji bilimi ile ilgilenen tüm çevrelerin bu duruma sahip çıkması
gerekir.

1.1. Araştırmanın Konusu
Bu araştırmanın konusu bir sulakalanda üreyen sukuşu türlerini,
populasyonlarını ve bu populasyonlarda meydana gelen değişimlerin
standart ve objektif olarak belirlenmesi için bir izleme programı
hazırlanması ve bu programın bir alanda uygulanmasıdır.

1.2. Araştırmanın Alt Konuları
Bu araştırmanın alt konuları şunlardır:
1.

Koloniyel üreyen bazı sukuşlarının yuvalama alanlarında yuva
yönetimi ve restorasyonu uygulamaları yapmak,

2.

Pelecanus crispus türünün populasyon dinamiği ve göç stratejileri
hakkında bilgiler elde edebilmek için halkalama çalışması
yapmaktır.

1.3. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amaçları şunlardır:
o

Gediz Deltası’nda üreyen sukuşu türlerini, bu sukuşu türlerine ait
üreyen populasyonların dağılımlarını ve bu populasyonları tehdit
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eden etkenleri belirlemek amacıyla uzun dönemli bir izleme
metodolojisi oluşturmak,
o

Oluşturulan metodolojinin uygulamasını iki farklı üreme döneminde
tekrar etmek ve bu iki dönem içerisinde gözlenen populasyon
değişimlerini yorumlamaya çalışmak,

o

Çalışma sırasında uygulanan izleme çalışmasının olumlu ve olumsuz
yönlerini değerlendirerek, izleme programının revizyonunu yapmak,

o

Koloniyel olarak üreyen bazı sukuşu türlerin yuvalama alanlarında
restorasyon, rehabilitasyon uygulamaları yapmak ve uygulanan
çalışmaların başarısını ölçmektir.

1.4. Araştırmanın Önemi
Ülkemiz su kuşu türleri üzerine sahip olduğumuz verilerin
yetersizliği bu türlere ait populasyon değişimi analizlerinin yüksek
doğrulukta olmasını olanaksız yapmakta, tür ve alan koruma çalışmalarında
önemli sıkıntılar yaratmaktadır. Ülkemiz sulakalanlarında yapılmış çok
değerli ve sayısız ornitolojik çalışmalar bulunmaktadır. Ancak genellikle bu
araştırma sonuçlarını başka alanlardaki sonuçlar ile bire bir kıyaslamak - ya
uygulanan metodolojinin farklılığı, ya kapsamın farklılığı, ya da verilerin
aynı güncellikte olmaması nedeniyle - zor olmaktadır. Bu nedenle sulak
alanlarımızda üreyen sukuşu türlerine ait populasyonları yüksek doğrulukta
belirlemek ve bu populasyonların değişim analizlerini yapmak zor
olmaktadır.
Bu değerlendirmeler kapsamında şekillenen araştırmamız;
ülkemizde üreyen sukuşu türlerine ait populasyonların sistematik olarak
daha doğru nasıl izlenebileceğini araştırmak, araştırma sonuçlarını bir alan
uygulaması yaparak test etmek, elde edilen sonuçları değerlendirerek
çalışmamızın başarı düzeyini, olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak
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diğer sulak alanlarda da uygulanabilecek örnek bir izleme modeli
sunulmasını hedeflemiştir.

1.5. Sınırlılıklar
Gediz Deltası üreyen sukuşu atlası sırasında yaşanan bazı sıkıntılar
ve sınırlılıklar söyledir;
1. Üreyen sukuşu Atlas Çalışmaları, yüz ölçümü büyük olan sulakalanlarda
bir kişinin tek başına ya da birkaç kişinin birlikte yapabileceği tarzda
basit çalışmalar değildir. Bu tarz çalışmaların katılımcı sayısının çok
olması gerekir. Ancak katılım sayısının artması, organizasyon ve ihtiyaç
yükünü arttırmaktadır. Katılımcıların kuş tanımlaması konusunda
deneyimli olması yeterli değildir. Ayrıca her bir kuş türünün üreme kur
davranışları hakkında detaylı bilgi sahibi olması, bölgede üreyen ya da
üremesi olası kuş türlerini bilmesi, kuşların üreme habitat tercihleri
hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Bu nedenle arazi çalışmaları
sırasında oluşturulan ekipler arasında mutlaka deneyimli ornitologların
yer alması gerekir. Bunun olmadığı durumlarda ciddi eğitim ve
uygulama çalışmaları yapılmasına ihtiyaç vardır.
2. Gediz Deltası sukuşu Atlas çalışmalarının her birinin arazi çalışması
yaklaşık 28-30 gün boyunca sürmüştür. Sürenin çok uzun olması ve tüm
süre boyunca sürekli arazide kalınması araştırmacıları zorlayan bir
süreçtir. Bu süre boyunca arazi çalışmalarına düzenli katılım sağlayacak
gözlemci bulmak zor olmaktadır. Bu durum gözlemcilerin değişmesine
yol açmaktadır. Gözlemci değişikliğinde kaynaklanacak yanlılık ve
hataların engellenmesi için katılımcıların düzenli olarak Atlas
metedolojisi hakkında eğitilmesi gerekmektedir.
3. Çalışma alanının çok büyük olması (305 km2), nedeniyle ulaşım ve
konaklama zaman zaman ciddi bir sıkıntı olmuştur. Her iki çalışma
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döneminde de çeşitli kurum ve kuruluşların maddi ve araç gereç desteği
olsa da bu desteklerin yeterli olmaması nedeniyle her iki atlas çalışması
sürecinde kişisel araçların arazide zor şartlarda kullanması gerekmiştir.
Arazi çalışmaları sırasında her ekip için arazi aracının olmaması çalışma
süresini uzatan en önemli unsur olmuştur.
4. Çalışma alanının önemli bir bölümünün kıyısal habitatlar içermesi
nedeniyle bu alanlara ulaşmak oldukça zor olmuştur. Çoğu alana
balıkçılar ya da Milli Parklar’dan sağlanan uygun tipte tekneler ile
ulaşım sağlanılmış ancak bazı alanlara direkt olarak ulaşım
sağlanamadığından bu alanların sayımları alanın dışından teleskoplarla
yapılmak zorunda kalmıştır.
5. Çalışma verilerine ait bazı analizler için gerekli olan uydu görüntülerine
erişimin zor ve pahalı olması nedeniyle çok geç elde edilebilmişlerdir.
Bu nedenle alandaki habitatların analiz süreci uzun sürmüştür.
6. 2008 yılına ait Kış Ortası Sukuşu Sayımlar (KOSKS) bazı kurumların
bürokratik engellemeleri sonucu yapılamamıştır. Bu nedenle alanda
üreyen sukuşlarından alanda kışlayan türlerin 2008 yılı verileri eksik
kalmıştır.

1.6. Genel Bilgiler (Literatür)
1.6.1.

Türkiye’de Yapılmış Bazı Çalışmalar

Ülkemizde yapılan eğitim amaçlı ilk ornitolojik yayın Ergene
tarafından yapılan “Türkiye’nin Kuşları” isimli telif esere dayanmaktadır
(Ergene, 1945). Daha sonraları yayınlanan “Ornitoloji Dersleri” (Baran ve
Yılmaz, 1984), “Türkiye’nin Kuşları” (Kiziroğlu, 1989), “Türkiye’nin Av
ve Yaban Hayvanları, Kuşlar” (Turan, 1990), “Ornitoloji -Kuş Bilimi- Ders
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Notları” (Yiğit vd., 2008) isimli kitaplar ile ornitolojik veriler artmış ve bir
araya toparlanmıştır.
Türkiye’nin sahip olduğu avifauna çeşitliliği ve bu faunanın
ülkemizde bulunduğu alanların belirlenmesi üzerine çeşitli çalışmalar
yapılmış ve bu çalışmalar Önemli Kuş Alanları (ÖKA) kavramının
ülkemizde yerleşmesine yol açmıştır. ÖKA’lar bir dizi bilimsel kriterlerle
belirlenen alanlar olup bu alanlar Dünya ölçeğinde önemli alanlardır (Ek 2:
ÖKA Kriterleri). Türkiye’nin sahip olduğu ÖKA’lar üzerine yapılan ilk
çalışma, 1989 yılında tamamlanmış ve 78 adet ÖKA tanımlanmıştır (Ertan
vd, 1989). Önemli bir envanter niteliği taşıyan bu çalışma ile sulakalanlara
dikkat çekilmiştir. Daha sonraları yapılan yeni çalışmalar ile ÖKA envanteri
geliştirilmiş ve 1997 yılında “Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları” yeniden
basılmıştır (Yarar ve Magnin, 1997). Bu çalışma ile tanımlanan ÖKA sayısı
97’ye ulaşmıştır. Ancak 2000 yılından sonra yapılan ornitolojik çalışmaların
ve bu konuda çalışan araştırmacı sayısının hızla artış göstermesi kuşlarla
ilgili yeni verilerin elde edilmesine ve ÖKA envanterinin güncellenmesine
gereksinim yaratmıştır. 2004 yılında yayınlanan “Türkiye’nin Önemli Kuş
Alanları 2004 Güncellemesi” çalışması ile bilinen ÖKA sayısı 184’e
ulaşmıştır (Kılıç ve Eken, 2004).
Yapılan ÖKA envanter çalışmaları yeni envanterlerin ve bilimsel
çalışmaların yapılmasını hızlandırmıştır. Ayrıca Önemli Kuş Alanı
kavramının tek başına biyoçeşitliliği temsiliyet gücünün olmaması
nedeniyle, Önemli Bitki, Önemli Memeli, Önemli Sürüngen ve Kurbağalar,
Önemli Kelebek, Önemli İçsu Balıkları ve Önemli Kız Böcekleri
Alanlarının tanımlanmasına ve tüm bu çalışmalarda Önemli Doğa Alanları
(ÖDA) kavramının ve envanterinin doğmasına yol açmıştır (Eken vd.,
2006). Günümüzde ülkemizde ÖDA envanteri altında kuşlar üzerine yapılan
çalışmalarla 151 kuş türünün toplam olarak 255 farklı alanda ÖKA ve ÖDA
kiterlerini sağladığı tespit edilmiştir.
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1.6.2.

Gediz Deltası’nda Yapılmış Çalışmalar

Gediz Deltası, genç oluşumlu bir sulak alan olmasına rağmen sahip
olduğu jeolojik, jeomorfolojik, toprak ve hidrolojik yapıları, iklim, flora ve
vejetasyon özellikleri ve habitat çeşitliliği nedeniyle faunistik açıdan önemli
bir biyoçeşitlilik alanıdır. Alanın sahip olduğu bu özellikler uzun yıllar
boyunca bilim ve doğa koruma çevrelerinin alanda çalışmalar yapmasına
yol açmıştır. Deltanın sahip olduğu faunistik öğelerin başında kuşlar yer
almış ve yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak ornitolojik çalışmalar olmuştur.
Delta ve İzmir çevresi ile ilgili ilk çalışmalar, 1800’lü yılların
ikinci yarısına dayanan çalışmalardır (Gonzenbach, 1852; 1858; 1859;
Antinori, 1856; Krüper, 1869; 1875). Gonzenbach genel olarak Sterna,
Larus ve Glareola türleri ve bazı diğer sukuşları üzerine çalışmalar yapmış,
Antinori Pembe Sığırcık (Sturnus roseus) ve Krüper ise bölgede yer alan
bazı kuşların sistematik özellikleri üzerine çalışmalar yapmıştır.
Gediz Deltası ile ilgili yapılan ilk detaylı ve geniş kapsamlı
çalışmalar Sıkı, (1985); Sıkı ve Öktem, (1992); Sıkı vd., (1998) ve Sıkı
(2002) tarafından yapılmıştır.
Sıkı (1985) tarafından yapılan ve 1982 - 1984 yılları arasında arazi
çalışmalarını yaptığı Doktora çalışmasıyla Çamaltı Tuzlası - Homa Dalyanı
Sukuşları Koruma ve Üretme Sahası’ndaki kuş türleri tespit edilmiş ve 11
farklı türün üreme biyolojileri ile ilgili detaylı çalışmalar yapılmıştır.
Çalışma süresince tespit edilen kuş türlerinin alanda gözlenme zamanları ve
gözlenme statüleri (yerli, kış ya da yaz göçmeni, geçit kuşu olup
olmadıkları) belirlenmiştir. Araştırma sahasında 16 Ordo, 48 Familya’ya
dahil 182 farklı kuş türü tespit edilmiştir. Çalışma döneminde 50 farklı kuş
türünün alanda kuluçkaya yattığı ve bunlardan 23 türün sukuşu olduğu
belirlenmiştir. Sıkı (1985) tarafından ürediği belirlenen sukuşları;
Tachybaptus ruficollis, Pelecanus crispus (15-20 çift), Egretta garzetta (180
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- 200 çift), Ciconia ciconia (10 çift), Phoenicopterus roseus (138 çift)
Tadorna ferruginea, Anas platyrhynchos, Rallus aquaticus, Gallinula
chloropus, Fulica atra, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola,
Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,
Charadrius alexandrinus, Hoplopterus spinosus, Larus melanocephalus,
Larus argentatus 1 (Larus cachinnans), Gelochelidon nilotica, Hydroprogne
(Sterna) caspia, Sterna sandvicensis, Sterna albifrons’dur.
Sıkı ve Öktem tarafından (1992) yapılan çalışmada araştırma
alanında tespit edilen yeni bilgilere göre kuş türlerinin revizyonu ve
güncellenmesi yapılmıştır. Bu çalışmayla alanda toplam 17 Ordo, 51
Familya’ya dahil 190 kuş türü belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada önceki
çalışmada ürediği belirlenen türler haricinde 10 yeni sukuşu türünün; Ardea
cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Ixobrychus minitus, Calidris
minuta, Tringa totanus, Numenius arquata, Limosa limosa, Pluvialis
squatarola, Arenaria interpres alanda üremesi olası olarak belirtilmiştir.
Sıkı vd., (1998) tarafından yapılan başka bir çalışmada İzmir Kuş
Cenneti’nin Avifauna ve Herpetofaunası üzerine daha detaylı çalışmalar
yapılmış ve alanla ilgili bilgiler yeniden güncellenmiştir. Bu çalışmaya göre
alanda tespit edilen kuş türü sayısı 205’e yükselmiş ve iki yeni türün
(Tadorna tadorna ve Tringa totanus) alanda kesin ürediği tespit edilmiştir.
Ancak bu çalışmada daha önceden gözlenen 10 türün artık alanda
gözlenmediği, ve kuluçkaya yattığı belirlenen 11 türün artık alanda
üremediği ifade edilmiştir.

1

Çalışmanın yapıldığı dönemde Larus cachinnans bilimsel olarak Larus argentatus

cachinnans olarak bilinmekteydi ancak daha sonraları yapılan taksonomik çalışmalarla
ayrılmıştır.
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Deltadaki
ornitolojik
çalışmalar
arasında
bazı
diğer
araştırmacılarında önemli yeri vardır (Eken, 1997). Eken 1994 ve 1996
yılları arasında Çamaltı Tuzlası’nın da içinde yer aldığı Gediz Deltası sulak
alan ekosisteminin tamamına yakın kısmında ayda 2-12 arasında değişen
sıklıklarda gözlemler yapmıştır. Çalışmaları sonucunda 1995 ve 1996
yılında alanda üreyen kuş populasyonlarını belirlemiştir. Eken çalışmaları
sonucu elde ettiği verilerin bir kısmını yayınlamış ancak bir kısmı rapor
olarak kalmıştır. Eken (1997) çalışmasında bazı sukuşu türlerinin üreyen
populasyonları (T. tadorna 7-8 çift, T. ferruginea 25-28 çift, H. ostralegus
25-27 çift, R. avosetta 23-54 çift, H. himantopus 36-40 çift, B. oedicnemus
25-30 çift, G. pratincola 35 çift, C. dubius 5 çift, C. alexandrinus 900-1000
çift, H. spinosus 52 çift, T. totanus 17 çift, L. melanocephalus 722-900 çift,
L. cachinnans 3200 çift, , S. caspia 103 çift, S. sandvicensis 53 çift, S.
hirundo 2150 çift ve S. albifrons 158 çift) ve bu türlerin ekolojileri
hakkında bilgiler verilmiştir.
Yukarıda belirtilen çalışmalar haricinde ÖKA envanter
çalışmalarında Gediz Deltası’nın Avifaunası ile ilgili bilgiler verilmiştir.
1989 yılındaki yayınlanan ÖKA envanterinde çalışma alanı Çamaltı Tuzlası
olarak belirtilmiş ve bu alan içinde kalan kuşlarla ilgili bazı bilgilere yer
verilmiştir (Ertan vd., 1989). Ancak bu çalışmada sunulan bazı veriler Sıkı
(1985, 1988)’in çalışmalarından alınmıştır. Bu çalışmaya göre alanda 182
kuş türünün görüldüğü ve bunlardan 50’sinin alanda kuluçkaya yatttığı
belirtilmiş, çalışmada alanda 10 çift Pelacanus crispus, 100- 150 çift
Phoenicopterus roseus, 100 çift Tadorna ferruginea, 150-200 çift
Recurvirostra avosetta’nın kuluçkaya yattığı belirtilmiştir. Ayrıca alanda
Himantopus himantopus, Vanellus spinosus ve Sterna caspia’nın kuluçkaya
yattığı ifade edilmiştir.
1997 yılında Yapılan ÖKA envanter çalışmasında alanda 35 çift
Pelecanus crispus, 100 - 1450 çift Phoenicopterus roseus, 25 çift Falco
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naumanni, 55 çift Recurvirostra avosetta, 30 çift Burhinus oedicnemus, 35
çift Glareola pratincola, 1000 çift Charadrius alexandrinus, 50 çift
Vanellus spinosus, 900 çift Larus melanocephalus, 250 çift Sterna albifrons,
25 çift Haematopus ostralegus, 1350 çift Larus cachinnans, 53 çift Sterna
sandvicensis, ve 2150 çift Sterna hirundo’nun kuluçkaya yattığı ifade
edilmiştir (Yarar ve Magnin, 1997).
Benzeri şekilde 2004 yılın ÖKA envanterinde alanda ÖKA
kriterlerini sağlayan türlerle ilgili daha detaylı veriler verilmiştir (Çizelge
1.1). Literatür kısmında açıklanan çalışmalar Gediz Deltası’nın sahip olduğu
Avifauna’nın ortaya konulmasında çok önemli çalışmalardır. Bu çalışmalar
sırasında ayrıca alanda üreyen bazı sukuşlarının populasyonları ve alanı
tehdit eden faktörler hakkında çok değerli bilgiler elde edilmiştir. Ancak bu
çalışmalar ile alanda üreyen tüm sukuşlarına ait populasyon ve dağılım
bilgileri araştırılmamıştır. Ayrıca bu çalışmalar sırasında gerek kapsam ve
uygulanan metodolojilerin, gerekse harcanan gayretin aynı olmaması
nedeniyle birbiriyle bire bir ölçekte kıyaslanması mümkün olmamaktadır.
Bu sebeple türlere ait populasyonların yıllar içerisindeki değişim analizini
yapmak güç olmaktadır. Örneğin Ertan vd., (1989) yaptıkları çalışmada
belirtilen üreyen Tadorna ferruginea populasyonu ile Sıkı (1985 ve 1988)
ve Eken (1997) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar
farklıdır. Araştırma sonuçları arası bu farklılıkların hangi nedenle; türün
populasyon dinamiğinden kaynaklanan bir nedenle mi? Alanda meydana
gelen ekolojik değişim, habitat bozulması ya da gelişimi gibi bir nedenle
mi? Ya da uygulanan metodoloji farklılıklarında kaynaklanıp
kaynaklanmadığını öngörebilmek çok zordur.
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Çizelge 1.1 ÖKA kriterlerini sağlayan türler (Kılıç ve Eken, 2004)
Tür Adı
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus crispus
Pelecanus crispus
Egretta garzetta
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Phoenicopterus roseus
Branta ruficollis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas crecca
Falco naumanni
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Recurvirostra avosetta
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Charadrius alexandrinus
Vanellus spinosus
Calidris canutus
Calidris minuta
Calidris alpina
Calidris alpina
Larus melanocephalus
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus cachinnans
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Sukuşu sayısı

Yıl Mevsim
2000 Kışlama
Kışlama
Kışlama
Kışlama
Üreme
Göç
Göç
Üreme
Kışlama
2001 Kışlama
2002 Kışlama
Kışlama
Kışlama
1999 Kışlama
Üreme
Üreme
Kışlama
Göç
Üreme
Üreme
Üreme
Kışlama
1995 Üreme
Üreme
Kışlama
Göç
Kışlama
Göç
Üreme
1997 Göç
1999 Kışlama
Kışlama
Üreme
Üreme
1997 Göç
Üreme
Üreme
Kışlama

En Az
1.189
1.000
85
350
35
350
101
0
5.000
94
119
250
475
11.532
25
350
350
2.000
80
30
40
532
1.000
30
31
1.550
1.082
2.000
250
6.000
6.100
65
50
1.450
2.300
500
20.099

En Fazla
1.220
2.000
1.000
665
87
1.120
150
3.000
21.300

502
932
35
1.073
620
2.400
90
35
50
809
35
120
2.500
3.421
5.000
900
8.000
30.990
40.000
100
60

600
126.148

Birim
Birey
Birey
Birey
Birey
Çift
Birey
Birey
Çift
Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Birey
Çift
Çift
Birey
Birey
Çift
Çift
Çift
Birey
Çift
Çift
Birey
Birey
Birey
Birey
Çift
Birey
Birey
Birey
Çift
Çift
Birey
Çift
Çift
Birey

Kriter
A4i, B1i
B1i
A1, A4i, B1i
A1, A4i, B1i
A1, A4i, B1i, B2
A4i, B1i
A4i, B1i
A4i, B1i, B2
A4i, B1i
A1, B2
A1, B2
A4i, B1i
B1i
B1i
A1
A4i, B1i, B2
B1i
A4i, B1i, B2
A4i, B1i, B2
B1i, B2
A4i, B1i
B1i
B1i
B3
A4i, B1i
B1i
A4i, B1i
A4i, B1i, B2
B3
A4i, B1i
B1i
A4i, B1i
A4i, B1i, B2
B2
B1i
A4i, B1i
A4i, B1i, B2
A4iii
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1.6.3.

Kuş Atlası Çalışmaları

Kuşlar için yapılan atlas niteliğindeki ilk çalışma British Trust for
Ornitology (BTO) tarafından yapılan“ Britanya ve İrlanda’nın Üreyen Kuş
Atlası” çalışmasıdır. Bu çalışmada Sharrock (1976), verilerin belirli bir
standartta olmasını sağlamak amacıyla, 10x10 km boyutlarındaki bir alan
içerisinde bulunan her tür için, üç farklı üreme kodu içeren bir sistem
geliştirmiştir. Bu kodları (Bakınız Ek 4); Olası (A), Kuvvetle Olası (B) ve
Kesin (C) olarak ifade etmiştir. (Bibby et al., 2000).
Atlas çalışmaları, türler için farklı ölçeklerde oluşturulabilir. Kuş
dağılım çalışmalarında başlıca dört ölçek kategorisi bulunmaktadır. Bunlar,
çok küçük, küçük, orta ve geniştir. Büyük ölçekli kuş çalışmalarında türler,
çalışma alanının genel uydu görüntü verileriyle değerlendirilen genel alan
metotları yardımıyla incelemekte, bitki örtüsü de dikkate alınmaktadır.
Tüm atlas çalışmaları, grid temeli üzerine kurulur. Örneğin bir
bölgenin atlasını çıkarmak için, bölgedeki 10 km., 2 km., 1km. aralıklarla
ayrılmış grid hatlarını kullanarak 10×10 km2’lik, 2×2 km2’lik ya da 1×1
km2’lik gridler kullanılabilir.
Seçilen grid büyüklüğünün elde edilen sonuçlarda tür çeşitliliğine
etkisi bulunmaktadır. Tür çeşitliliği, kıtadan kıtaya olduğu gibi bölgeden
bölgeye de değişmektedir. Tür çeşitliliği ile grid büyüklüğü arasında
doğrusal olmayan bir matematiksel bağlantı olup kabaca daha büyük grid
daha çok sayıda kuş türünün tespit edilmesini sağlar. Bunun en temel sebebi
küçük grid karelerine oranla büyük grid karelerinin çok sayıda farklı habitat
tipini içinde bulundurabilmesidir.
Bir atlas çalışmasının planlanması sırasında şu unsurlara dikkat
etmek gerekir:
1. Seçilen yöntem bilimsel olarak doğru olmalıdır.
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2. Seçilen yöntem arazi çalışması sırasında tüm katılımcılar tarafından aynı
şekilde uygulanabilecek bir yöntem olmalıdır.
3. Seçilen atlas yöntemi tüm türler için aynı olmalıdır 2 .
4. Atlas çalışması sırasında toplanan tüm veriler çalışma sırasında toplanan
veriler olmalı, daha önceki bilgiler ya da literatür bilgisi
kullanılmamalıdır.
5. Seçilen yöntem, çalışma zamanı arazide bir gözlem noktasından diğer
bir gözlem noktasına hareket ederken tesadüfü tespit edilen türler
hakkında bilgileri de toplayacak şekilde tasarlanmalıdır.
6. Çalışma sırasında gözlemler aynı anda birden çok kişi tarafından
yapılabilir. Bu nedenle seçilen yöntemin uygulama sırasında kişiden
kişiye farklılık göstermeyecek şekilde objektif ve sabit olması gerekir.
Atlas Çalışmalarına Örnekler
Ülkemiz dışında yapılan çeşitli atlas çalışmaları bulunmaktadır;


İngiltere ve İrlanda’da kışlayan kuşların atlası çalışması (The Atlas of
Wintering Birds in Britain and Ireland) (Lack, 1986),



Hollanda’nın Kuşlar Atlası (The Atlas of Birds of the Netherlands)
(SOVON, 1987),



Kuzey Amerika’da kışlayan kuşların Atlası (The Atlas of Wintering
North American Birds) (Root, 1988),



İngiltere ve İrlanda’da Üreyen Kuşlar Atlası (The Atlas of Breeding
Birds in Britain and Ireland) (Gibbons et al., 1993),

2

Bazı atlas çalışmaları çok nadir türler ve yaygın türler için farklı metodolojiler

kullanabilmektedir. Bu nedenle atlas çalışması sırasında hangi verinin nasıl toplanacağı
çalışmanın amacına bağlı olarak belirlenir.
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Güney Afrika’nın Kuş Atlası (The South African Bird Atlas) (Robertson
et al., 1995),



EBCC Avrupa’da Üreyen Kuşlar Atlası - Dağılım ve Yoğunlukları, (The
EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and
Abundance) (Hagemeijer et al., 1997),
Ülkemizde de çeşitli atlas çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan
başlıcaları ve bu çalışmalar sonucu elde edilen sonuçlara dair kısa bilgiler
aşağıda verilmiştir.



Türkiye Üreyen Kuş Atlası Pilot Projesi 2001: Erciyes Dağı ve Kayseri
Bölgesi (Per vd., 2001)

Bu çalışma 5 Mayıs – 1 Haziran 2001 tarihleri arasında Kayseri ve
Erciyes Dağı bölgesinde üreyen kuşları ve dağılımlarını belirlemek için
Türkiye Üreyen Kuş Atlası Pilot Projesi kapsamında yapılmış bir
çalışmadır. Üreyen Kuşlar Atlası Projesi icin tüm Türkiye UTM koordinat
sistemine göre 50x50 km’lik karelere ve her bir kare de 10x10 km’lik alt
karelere ayrılmıştır. Her 10x10 km’lik UTM karesi üreme dönemi boyunca
iki kez ziyaret edilmiş ve yerli kuşlar ve göçmen kuşların tamamının
üremeleriyle ilgili bilgiler toplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Avrupa
Kuş Sayımları Komitesi (European Bird Census Council-EBCC) tarafından
oluşturulmuş ve bilim çevreleri tarafından kabul görmüş Üreme Kodları
kullanılmıştır.
Çalışma süresince toplam olarak 244 Atlas formu doldurulmuş ve 8
tür sadece rastlantısal kayıt olmak üzere toplam 130 farklı kuş türü tespit
edilmiştir. Bir UTM karesinde tespit edilen tür sayısının 14 ila 50 tür
arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Çalışma sonunda ayrıca her bir
kuş türüne ait dağılım haritası hazırlanmıştır.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs Alanındaki Üreyen Kuşların
Dağılım Haritalarının Çıkarılması (Üker, 2006):
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Bu çalışma, 5 Nisan – 14 Haziran 2005 tarihleri arasında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü ve çevresindeki üreyen kuşların
dağılım haritalarının oluşturulması amacı ile yapılmıştır. Elde edilen
sonuçlar alana ait eski kayıtlarla karşılaştırılmış ve alanın avifaunistik
özelliklerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Ayrıca üreyen kuş türlerinin
tespiti, dağılımı ve habitat tercihleri belirlenmiştir. Çalışma alanı, grid
sistemine göre 50 kareye ayrılmış ve sabahları transekt, akşamları ise aynı
karelerde nokta sayım teknikleri kullanılmıştır. Her kuş türü için en yüksek
üreme kodu (1-16) belirlenmiştir. Çalışma süresince, 13 Ordo’ya ait 37
Familya’dan toplam 106 kuş türü kaydedilmiştir. Tespit edilen bu türlerden
4 Ordo içindeki 17 Familya’ya ait 34 türün kesin ürediği saptanmıştır. 2
Ordo içindeki 7 Familya’ya ait 9 türün ise üreme olasılığı yüksek olup, 11
Ordo içindeki 24 Familya’ya ait 40 türün ise üreme olasılığı vardır. 5 Ordo
içindeki 11 Familya’ya ait 23 tür, üremediği halde çalışma sırasında
gözlemlenmiştir.


Beypazarı, İnözü Vadisi’nin Üreyen Kuşları (Per, 2006)

Bu araştırma, 5 Nisan – 30 Haziran 2006 tarihleri arasında Ankara
ili, Beypazarı ilçesi içinde bulunan İnözü Vadisi’nde yirmi ayrı sayım
noktasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı İnözü Vadisi’nde üreyen
kuş türleri ile göç sırasında alanı kullanan kuş türlerini belirlemek ve sayım
noktalarının tür çeşitliliğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda sayım
noktalarının habitat tipleri tespit edilerek kuş türlerinin habitat tercihleri
ortaya konulmuş, üreme davranışları sınıflandırılmıştır. Alanda üreyen her
bir kuş türünün en yüksek üreme kodu (1 - 16) belirlenmiştir.
Alanda yapılan araştırmalar sonucunda toplam 9 Ordo’ya ait 30
Familya’dan toplam 91 kuş türü tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde
edilen verilere göre 6 kuş türü göçmen, 85 kuş türü üreyen kategorisinde
değerlendirilmiştir.
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2.

MATERYAL VE METOT

2.1. Çalışma Alanının Özellikleri
2.1.1.

Çalışma Alanının Coğrafi Yeri

Çalışma alanı olarak Gediz Deltası sulakalan ekosistemi ve bu
ekosisteme komşu olan bütünleyici alanlar seçilmiştir.
Menemen Darboğazı’ndan başlayarak İzmir Körfezi’ne doğru
ilerleyen, özgün morfolojisiyle coğrafi, ekolojik, sosyoekonomik açıdan
dikkat çeken Gediz Deltası, Batı Anadolu kıyılarının en büyük, Türkiye’nin
ise dördüncü büyük deltasıdır (Erinç, 1955). Gediz Deltası Gediz Nehri’nin
nehir havzasından taşığıdı alüvyonlar nedeniyle İzmir Körfezi içerisinde
değişik zamanlarda değişik yönlerde gelişmiş bir kara ilerlemesidir. Gediz
Nehri İzmir Körfezi’ni besleyen ana nehir olup, nehir havzası (Şekil 2.1)
18.000 km2’dir (1,8 Milyon ha) (Pınar, 1998).
Delta, Gediz Nehri’nin Menemen Darboğazı’nı geçtikten sonraki
ovayı, bu ovanın kıyılarındaki sulakalanları ve ovadaki alçak tepelik alanları
içerir. Gediz Deltası, batısı ve güneyinde İzmir Körfezi’ne komşudur. Delta
merkezi yaklaşık olarak 26º 53' doğu boylamı, 38º 32' kuzey enleminde yer
alır. Deltanın doğu ve güneydoğusu Yamanlar Dağı (1075 m), kuzeydoğusu
Dumanlıdağ (1091 m), ve kuzeyi ise Foça Tepeleri (100-400 m) ile
çevrilidir (Tırıl, 2005; Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007). Deltada yükselti
olarak Taşlı Tepeler (150-160 m) ve batısında Üçtepeler (60-80 m) yer alır.
Günümüzde delta kıyılarını güneyde Çilazmak Dalyanı, batıda Homa
Dalyanı, kuzeybatıda Kırdeniz Dalyanı çevreler. Ayrıca deltanın batısında
Çilazmak Dalyanı’nın kuzeyinden, Taşlı Tepelerin güneybatısına dek
Çamaltı Tuzlası işletim tesisleri ve tuz üretim ve deniz suyu yoğunlaştırma
tavaları bulunur. Deltadaki bu coğrafi unsurlar ve bulundukları mevkiler
Şekil 2.2 de detaylı olarak verilmiştir.
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Şekil 2.1 Gediz Nehri Havzası ve bazı coğrafi unsurlar (Orj., 2008)

Şekil 2.2 Gediz Deltası’nda bazı coğrafi unsurlar (Orj., 2008).
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2.1.2.

Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapı

Gediz Deltası’nın ilk oluşumu, Gediz Nehrinin günümüzden 40-50
bin yıl kadar önce açılmış olan Menemen Darboğazı’ndan geçerek İzmir
Körfezi’ne boşalması ve alüvyonları yığmasıyla başlamıştır. İlk delta
oluşumları deniz seviyesinin altında gerçekleşmiştir. Deniz seviyesi
yükseldikçe eski delta depoları sular altında kalmıştır (Erinç, 1955). Gediz
Deltası ve deltayı çevreleyen yüksek arazinin topoğrafik yapısı
incelendiğinde yaşlıdan gence doğru şu unsurların bulunduğu görülebilir
(Erinç, 1955; Tırıl, 2005; Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007) (Şekil 2.3, Şekil
2.4).
o

Mesozoik (Üst Kretase): Fliş birimi

Deltanın yakın çevresinde Kretase yaşlı fliş birimleri sadece
Yamanlar Dağı’nın batı ve kuzeybatı yamaçlarında bulunur.
o

Neojen (Miyosen): Sedimanter birimler

Üçtepeler, Değirmen Tepe, Taşlı Tepelerin büyük bölümü, ve
deltanın kuzeyinde yer alan Foça Tepelerinin doğusundaki tepeliklerde
bulunur. Sırasıyla çakıllı kumtaşı, kiltaşı – çamurtaşı ardalanmasından
oluşmuştur. Ayrıca Yamanlar Dağı’nın deltaya bakan yamaçlarında deltada
zaman içerisinde çeşitli zamanlarda yer değiştiren akarsuyun etkisiyle
şekillenmiş bazı sedimanter göl tortul birimleri yer almaktadır.
o

Neojen (Miyosen): Volkanik birimler

Gediz Deltası’nı çevreleyen Yamanlar Dağı, Dumanlı Dağ ve Foça
Tepeleri Neojen’de meydana gelen volkanik hareketler sonucu ortaya
çıkmış çoğunlukla volkanik kökenli kayaçlarından oluşmaktadır.
o

Neojen (Miyosen): Volkanosedimanter birimler

Volkanosedimanter birimler Değirmen Tepe ve Taşlı Tepelerin
batıya bakan yamaçlarında, Foça Tepelerinin ve Taşlı Tepeler kuzeyinde
kalan kısımlarında bol miktarda gözlenmektedir.

19

o

Kuvaterner: Alüvyon birimleri

Deltada en geniş yer kaplayan birim alüvyon birimleridir. Taşlı
Tepeler, Üçtepeler, ve Değirmen Tepe nehrin taşıdığı alüvyonların
çevrelerinde birikmesinden önce ada olan yükseltilerdir. Gediz Nehri, delta
içerisinde tarih boyunca çeşitli yataklardan akmıştır. Günümüzde Gediz
Nehri deltanın kuzeyinden denize akmaktadır. Ancak bir adet kuzeyde ve iki
adet güneyde yer almak üzere toplam üç adet eski, ancak varlığını koruyan
yatağı bulunmaktadır.
Gediz Deltası tamamen düz olup denizden içeri doğru çok az bir
meyille yükselir. Nehrin farklı yataklardan akması sonucu alüvyon ovası
İzmir Körfezi içerisinde güneyde ve batıda gelişim göstermiştir. Nehrin
taşığı alüvyon ile deniz dalgalarının etkileşimi sonucu delta kıyıları
morfolojisi gelişim göstermiştir. Zaman içerisinde akıntılarla biriken
alüvyonlar deniz içerisinde kıyı kordonlarını oluşturmuştur. Çeşitli
etkileşimlerle kıyı kordonları denizden ayrı halde bulunan sığ su kütlelerinin
(dalyanlar) oluşumuna yol açmıştır (Tırıl, 2005; Erinç, 1955; Semenderoğlu,
1990). Günümüzde deltada üç adet dalyan bulunmaktadır. Bu dalyanlar
kuzeyden güneye sırasıyla Kırdeniz (yaklaşık 400 ha), Homa (yaklaşık 1824
ha) ve Çilazmak (yaklaşık 725 ha) Dalyanlarıdır (Pınar, 1998).
Delta kıyılarında deniz akıntıları sonucu düzenli olarak birikerek
zaman içerisinde dalyan oluşumlarına yol açmış deniz kordonları haricinde
düzensiz birikim sonucu çok sayıda küçük adacık oluşumu da
gözlenmektedir. Zaman içerisinde kıyı bataklıklarını oluşturan bu oluşumlar
günümüzde deltada özellikle Mavişehir ve Çamaltı Tuzlası arasında kalan
bölgede ve kuzeybatı Gediz Deltası’nda nehrin denize aktığı bölgede
bulunmakta ve kıyı şeritlerini oluşturmaktadır. Ayrıca kıyı bataklıklarının
arka kısımlarında deniz suyunun gel-git dönemlerinde etkilediği, tuzcul
kıyısal kum düzlükleri yer alır.
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Ï

Şekil 2.3 Gediz Deltası ve çevresinin jeoloji haritası (Çevre Bakanlığı, 1999).

Ï

Şekil 2.4 Gediz Deltası ve çevresinin jeomorfoloji haritası (Çevre Bakanlığı, 1999).
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2.1.3.

Toprak Yapısı

Toprak ana materyali, ana kayanın ayrışmasından meydana gelmiş
olduğundan, ana kayanın özelliklerini taşır. Ana kayanın ayrışmaya karşı
gösterdiği direnç durumu toprak oluşumunda önemli bir etken olmaktadır.
Çalışma alanının da büyük bölümünü oluşuran Gediz Deltası’nın düzlük
bölümlerinde, başlıca iki tip toprak tipi hakimdir. Bunlar, alüvyal topraklar
ve tuzlu-alkali topraklardır (Şekil 2.5).
Alüvyal topraklar deltaya Gediz Nehri yoluyla havzanın tamamından
taşınmışlardır. Bu nedenle alüvyal toprakların renkleri ve yapısı taşınan
materyale göre değişebilmektedir. Aynı zamanda oluşumlarını henüz
tamamlamadıklarından genç oluşumlu topraklardır. Deltadaki alüvyal
toprakların sulakalan ekosistemlerine yakın olanlarının drenajı kötü, uzak ve
dağlık alanlara yakın olanların ise drenajı iyidir (Çevre ve Orman Bakanlığı,
2007; Tırıl, 2005).
Alüvyal toprakların drenajın kötü olduğu denize yakın kıyı
kesimlerinde tuzlu taban sularının yükselmesi, deniz taşkınları, gel-git ve
sıcaklık nedeniyle artan evapotranspirasyon etkilerinin kompleks karışımı
sonucu toprak üst yüzeyinde tuz konsantrasyonu fazlaca artmaktadır. Bu
gibi topraklar halomorfik toprak ya da tuzlu - alkali topraklar olarak
tanımlanırlar (Keyikçi, 1996). Yüzeyde biriken tuzlar nedeniyle tuzlu
topraklara beyaz alkali topraklar da deniz. Tuzlu toprakların yüzeyi, tuzun
su tutma özellikleri nedeniyle az miktarda nemlidir. Aşırı sıcaklık etkileriyle
kuruduklarında oldukça sert olmalarına rağmen nemliyken dağılırlar (Tırıl,
2005).
Tuzlu alkali topraklar Gediz Deltası kıyılarının çok geniş bir
bölümünü kaplamaktadır. Doğal yapıları nedeniyle tarıma elverişli alanlar
değillerdir ancak doğal yaşam açısından sayısız canlıyı barındırırlar
(Topraksu Genel Müdürlüğü, 1974).
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Ï

Şekil 2.5 Gediz Deltası ve çevresinin toprak haritası (Çevre Bakanlığı, 1999).

2.1.4.

Hidrolojik Yapı

Gediz Nehri Kütahya ilindeki Murat Dağı ve Şaphane Dağları’ndan
doğarak, ana yatağı boyunca genel olarak doğu-batı doğrultusunda akar.
Nehir su toplama havzası başta Kütahya, Uşak, Manisa, ve İzmir illerini
kapsamakla birlikte az miktarda Denizli’nin doğu ve Balıkesir’in güney
bölgelerini de içine alır. Gediz Nehri ana yatağı yukarıda açıklanan iller
içinden doğan ve geçen Deliniş Çayı, Selendi Çayı, Demirci Çayı, Nif Çayı,
Alaşehir Çayı ve Kumçayı’nı bünyesine katar. Nehrin drenaj alanı yaklaşık
18.000 km2’dir (1,8 Milyon ha) (Pınar, 1998) (Şekil 2.1).
1 Şubat 1968 – 30 Eylül 1999 tarihleri arasında yapılan gözlemlere
göre Gediz Nehri’nin nehrin 30 yıllık ortalama akımı 40,30 m3/s’dir.
Maksimum ortalama akım şubat ayında, 206 m3/s, minimum ortalama akım
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ise ekim ayında 4,33 m3/s olarak ölçülmüştür. 1 Ekim 1998 -30 Eylül 1999
yılları arasında toplam su akımı 1,6312 Milyar m3 olarak ölçülmüştür (Tırıl,
2005).
Gediz Nehri üzerinde sulama, enerji ve taşkın kontrolü amaçlı
kurulan ve 1960 yılında tamamlanan, yılda 1.666x106 m3 kapasiteli
Demirköprü Barajı ve nehir yatağındaki suyu kontol amaçlı kullanılan
Ahmetli, Adala ve Emiralem Regülatörleri bulunmaktadır.
Bu su yapılarından başka havzada üç adet rezervuar daha
bulunmaktadır. Bunlar, Marmara Gölü, Afşar Barajı ve Buldan Barajı’dır.
Marmara Gölü de geçmiş yıllarda gerçek bir göl iken DSİ tarafından yapılan
bir sedde ile su toplama kapasitesi artırılarak bir rezervuar halini almıştır.
DSİ kriterlerine göre gölet statüsünde bulunan Marmara Gölü Manisa il
merkezinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Zaman zaman Demirköprü
Barajı’ndan aktarılan su ile beslenen Marmara Gölü’nden sağlanan su ile
aşağı Gediz Havzası sulanmaktadır. Ayrıca deltada sulama dönemi dışı olan
zamanlarda Gediz Nehri kaynaklı su direk olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde deltadaki yüzey suları, temelde tatlı, tuzlu ve acı
karakterde sular diye üç ayrı sınıfta incelenebilir.
o

Tatlı su kaynakları: Gediz Nehri aktif yatağı, eski Gediz yataklarının
denizden uzak kısımları, sulama döneminde Emiralem Regülatörü,
sulama dışında Gediz Nehri yatağı kaynaklı sulama kanalları suları,
Maltepe Beldesi’nin güneydoğusunda bulunan günümüzde küçük bir
gölcük şeklinde kalan Gediz Nehri’nin Körgediz ismiyle adlandırılan
eski kör yatağı, Taşlı Tepelerin ortasında bulunan tatlısu gölü
Sazlıgöl’dür.

o

Tuzlu su kaynakları: Dalyanlar, Kıyı Bataklıklarının denize yakın
kısımları, Çamaltı Tuzlası’nın tuz üretim için denizden deniz suyu
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pompaladığı tuz tavaları, Eski Gediz yataklarının denize açılan
kısımlarıdır.
o

Acı su kaynakları: Üçtepelerin kuzeyinde yer alan sazlıklar, eski
gediz yataklarında tatlı ve tuzlu suyun birlikte etkilediği kesişim
bölgeleridir.

Nehir yatağının değiştirilmesi, havzada inşa edilen su toplama ve
kontrol amaçlı hidrolojik yapılar, deltada bulunan drenaj kanalları kurulum
amaçlarına ulaşmışlar ve deltada ekolojik açıdan önemli olan sel
baskınlarını ve su birikmelerini engellemişlerdir. Ancak bu etkiler sonucu
deltadaki yeraltı sularının beslenmesi büyük oranda azalmıştır. Günümüzde
deltada yer altı suyunu besleyen en öneml unsurlardan birisi tatlısu
bataklıkları ve sazlıklardır. Bu bölgelerin yeraltı sularının beslenmesine
katkıları yaklaşık %20 kadardır. Bununla birlikte delta ovası içinde yeraltı
suyu tutma kapasitesi en çok olan birim en geniş yüzeysel alanı kaplayan
alüvyon ovasıdır. Üçtepeler ve taşlı tepeler yer altı suyu tutma kapasitesi
yüksek olan diğer jeolojik oluşumlardır (Tırıl, 2005; Somay, 2000).
Gediz Deltası’nda 1973 ve 1983 yıllarında DSİ tarafından yapılan
bir çalışma sonucunda 1973 yılında yeraltı su seviyesinin deniz
seviyesinden yüksek olduğu ve bu nedenle denize doğru yeraltı su akışının
olduğu, 1983 yılında ise yeraltı su seviyesinin azalarak deniz seviyesinin
altına düştüğü tespit edilmiştir Yapılan çalışmalar 1973 yılından itibaren
yeraltı su seviyesinin 5-10 m arasında düştüğünü ortaya koymuştur. Ayrıca
taban suyundan alınan örneklerde %5 oranında deniz suyu örnekleri tespit
edilmiştir (Tırıl, 2005).

2.1.5.

İklim Özellikleri

İzmir ve çevresinde yarı nemli Akdeniz iklimi egemen olmasına
rağmen, delta genelinde kurak ve az nemli bir iklim görülmektedir
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(Alpaydın, 1989). Bu iklimde yazın sıcaklıkların arttığı ve yağışların
olmadığı kurak bir dönem, kışın da denizsellik etisiyle sıcaklık değerlerinin
fazla düşmediği, yağışların arttığı nemli bir dönem yaşanmaktadır.
Köy Hizmetleri Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsü Meteoroloji
İstasyonu’nda yapılan 44 yıllık ölçümlere göre (1954 - 1998) Menemen ve
çevresinde yıllık toplam yağış miktarı 544.2 mm, ortalama sıcaklıkda 16.8
°C'dir. En düşük ortalama sıcaklık, 7,8 °C ile ocak ayında, en yüksek
ortalama sıcaklık 26,8 °C ile haziran ayında ölçülmüştür. Ayrıca ölçülen en
yüksek sıcaklık ağustos ayında 44,3 °C, en düşük sıcaklık ise ocak ayında 7,6 °C’dir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007; Tırıl, 2005).
Gediz Deltası’nda esen rüzgarlar içinde en yüksek frekansa sahip
olan rüzgarlar doğudan esen rüzgarlardır. Frekansı %37,6 olan doğu
rüzgarlarını, %19,4’lük frekansla kuzeydoğu, %12,0 frekansla kuzeybatı
rüzgarları izler. Kış mevsiminde yüksek basınç alanı olan karaların etkisi ve
Menemen Darboğazı’nın yönlendirmesiyle özellikle doğudan eserler.
İlkbaharda karaların ısınmaya başlamasıyla birlikte basınç merkezi kuzey
enlemlerine kaydığından baharda kuzey rüzgarlarının esme sıklığı artmaya
başlar. Yaz aylarında karaların iyice ısınmasıyla basınç merkezlerinin iyice
kuzeye kayması sonucu kuzeybatı, kuzeydoğu ve doğu rüzgarları baskın
hale gelir. Sonbahar dönemiyle birlikte karaların soğumaya başlamasıyla
yüksek basıç merkezi tekrar doğuya kaymaya başladığından doğu ve
kuzeydoğu kaynaklı rüzgarlar hakim olur. Köy Hizmetleri Menemen
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı ölçümlere göre deltada ortalama
rüzgar hızı 3 m/s, en yüksek rüzgar hızı ise şubat ayında güney yönünden
22,5 m/s olarak ölçülmüştür (Tırıl, 2005).
Deltada görülen buharlaşma kışın düşük, yazın ise yüksektir. Yıllık
potansiyel buharlaşmanın 1547,3 mm olduğu alanda ortalama en düşük
buharlaşma 45,1 mm ile aralık ayında, en yüksek buharlaşma ise 266,1 mm
ile temmuz ayında görülmektedir (Tırıl, 2005).
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2.1.6.

Flora, Vejetasyon ve Habitat Özellikleri

Gediz Deltası ovası ve yakın çevresi yazları sıcak ve kurak, kışları
ılık ve yağışlı olan Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu etkiler altında
bitki örtüsü kserofit özellikteki bitki formasyonlarından oluşmuş ve
Akdeniz’in çevresinde görülen, herdem yeşil – kurakçıl bitki kommüniteleri
ve ibreli ormanların baskın olduğu Akdeniz Fitocoğrafi Bölgesi içerisinde
yer alır. Deltayı çevreleyen yükseltilerde bu bölgenin karakteristik flora ve
vejetasyonuna rastlanırken, sulakalan bölgelerinde sulakalan vejetasyonuna
rastlanır (Tırıl, 2005; Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007). Gediz Deltası düz
topoğrafyaya sahip olması nedeniyle zengin bir flora ve vejetasyon
barındırmamaktadır (Keyikçi, 1996), ancak ekosistem değeri ve işlevleri,
habitat çeşitliliği açısından son derece önemli sulakalan vejetasyonlarına
sahiptir (Tırıl, 2005). Deltadaki doğal alanlar ve yerleşimleri Şekil 2.6’da
verilmiştir.
Keyikçi (1996) tarafından Çamaltı Tuzlası ve sazlıklar bölgesini
kapsayan “İzmir Kuş Cenneti’nin Florası” konulu bir yüksek lisans
çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında 60 Familya’ya ait 206 cins, ve
308 takson saptanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre takson sıralamasında 44
takson ile Compositae, 43 takson ile Legüminosea, ve 39 takson ile
Graminae ilk üç sırayı almıştır. Çalışma alanından toplanan bitkilerin
floristik bölgelere göre dağılımına bakıldığında ilk sırada 89 takson ile
Akdeniz ve Doğu Akdeniz Flora Bölgesinin yer aldığı, sekiz takson ile
Avrupa Sibirya Flora Bölgesi ve üç takson ile İran- Turan Flora Bölgesi
elementlerinin izlediği, ancak çalışma sırasında 199 taksonun flora
bölgesinin belirlenemediği, yedi taksonun ise kozmopolit taksondan
oluştuğu belirtilmiştir (Keyikçi, 1996).
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Şekil 2.6 Gediz Deltası’ndaki doğal alanlar (Orj., 2008)
(*Ragıppaşa Dalyanı 2004 yılında kaldırılmıştır) .
Aynı çalışmada toplanan bitkilerin ikisinin bölge için endemik
olduğu belirtilmiştir. Endemizm oranının düşük olması bataklık ve tuzcul
ortamda yaşayan bitkilerin yeryüzünün birçok yerinde kozmopolit yayılım
göstermesine bağlanmaktadır. Yine bu çalışmaya göre alandaki flora
incelendiğinde en çok taksonun tuzcul topraklarda yer aldığı belirtilmiştir
(Keyikçi, 1996).
Deltadaki vejetasyon tipleri beş ana başlık altında toplanmıştır
(Çevre Bakanlığı, 1999);
o

Çalı vejetasyonu,

o

Kuru çayırlar,

o

Yol ve tarla kenarı vejetasyonu,

o

Tarla yabancı otları.
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Ancak bu çalışmada sulakalan ekosistemi altında yer alan vejetasyon
tipleri tanımlanmamıştır. Sulakalan ekosistemi altında yer alan sucul
vejetasyon tipleri Tırıl’ın “Akılcı Kullanım Işığında Sulak Alanların
Yönetimi Gediz Deltası Örneği” isimli Doktora çalışmasında
tanımlanmışlardır (Tırıl, 2005);
o

Tuzlu bataklık vejetasyonu,

o

Bataklık vejetasyonu,

o

Sulak çayır vejetasyonu,

o

Su içi vejetasyonu.

Diğer araştırıcıların da yaptıkları çalışmalarla delta içerisinde çeşitli
bitki birlikleri tanımlanmıştır (Tırıl, 2005; Durmuşkahya, 2004; Seçmen ve
Leblebici, 1997);
o

Arthrocnema-Halocnemetum strobilacei (Oberd, 1957) Birliği,

o

Tamaricetum smyrnensi (Seçmen ve Leblebici, 1997) Birliği,

o

Pragmitetum communis (Scmale, 1939) Birliği,

o

Ceratophyllum demersi (Hild, 1947) Birliği,

o

Asphodelo-Sarcopoterietum (Durmuşkahya, 2005) Birliği,

Gediz Deltası’nın tuzlu bataklıklarında tuzcul bitki toplulukları
bulunmaktadır. Bu toplulukları Deniz Börülcesi (Salicornia europea)
Limonium sp. ve Ilgın (Tamarix smyrnensis) toplulukları temsil eder
(Durmuşkahya, 2005).
Gediz Deltası’ndaki Salicornia europea toplulukları, vejetasyon
bilimcilerince Arthrocnema-Halocnemetum strobilacei (Oberd, 1957)
Birliği olarak sınıflandırılmış ve tanımlanmıştır (Tırıl, 2005). Bu birlik
Gediz Deltası’nın tuzlu - alkali topraklarında yayılış gösterir. Salicornia
toplulukları genel olarak deltanın güneybatısında Çiğli Bataklığı kıyıları ile
güneyde yer alan Çilazmak Dalyanı arasıda kalan tüm kıyı boyunca ve
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Degaj mevkinde iç kesimlerde, kuzeybatıda Kozluca Seddi’nden itibaren
Gediz Nehri’nin döküldüğü bölgeyi içine alacak şekilde Foça Tepeleri
arasında yer alan bölgede, ayrıca sazlıklar ile Taşlı Tepeler arasında kalan
ve sazlıkların güneyinde bulunan bölgede yer almaktadırlar.
Bu birliğin bulunduğu habitatlarda bulunan ve kabaca bu birliğin en
tipik kuş türleri, acı ya da düşük tuzlu karakterde suyun egemen olduğu su
seviyesinin 10-20 cm den daha derin olduğu alanlarda genel olarak,
Himantopus himantopus, Sterna hirundo, zaman zaman Phoenicopterus
roseus, su seviyesinin düşük olduğu ya da zeminin kuru ya da çamurlu
olduğu yerlerde ise Charadrius alexandrinus, Tringa totanus, Calidris
alpina ve Calidris minuta’dır.
Gediz Deltası’nın tuzlu – alkali topraklarında yayılış gösteren Ilgın
(Tamarix smyrnensis) toplulukları Salicornia topluluklarının ardıl
kesimlerinde tuzluluğun daha düşük yoğunlukta olduğu alanlarda ve
deltanın birçok yerinde dağınık olarak yayılış göstermişlerdir. Bilim
çevrelerince Tamaricetum smyrnensi (Seçmen ve Leblebici, 1997) Birliği
olarak tanımlanmıştır. Ilgın topluluklarının deltadaki en güzel örnekleri
Güney Gediz Deltası’nda Degaj mevki ile Sasalı Beldesi’nin güneyinde yer
alan Okaliptüs ağaçlandırma sahasının güney bölgeleri arasında yer alır.
Bu birliğin bulunduğu habitatlarda bulunan ve kabaca bu birliği en
tipik kuş türleri, kuru düşük tuzcul - alkali toprak barındıran alanlarda,
Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla ve yer yer Burhinus
oedicnemus’dur.
Gediz Deltası’nın tatlı ya da acı karaterli bataklıklarında su içi
bitkilerinin de katıldığı birlikte genel olarak kamış 3 olarak bilinen
3

Phragmites toplulukları genel olarak halk arasında ve kısmen bilim çevrelerinde de yanlış

bir şekilde “saz” olarak tanımlanmaktadır. Oysa bu toplulukların gerçek adı “kamış”tır.
Gerçekte “saz” Typha topluluklarının Türkçe ismidir. Bu hatalı kullanım sebebiyle
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Phragmites australis baskın olmakta, yer yer genel olarak saz olarak bilinen
Typha latifolia baskın hale gelmektedir. Tatlı su indikatörü olan Typha tuzlu
alanlarda gelişemez. Ancak Phragmites tuz toleransının yüksek olması
nedeniyle tatlı su habitatlarından, deniz suyu ya da tuzlu taban suyunun
kısmen etkili olduğu acısu karakterli bölgelere kadar geniş bir alanda
gelişebilmektedir. Bilim çevreleri tarafından Phragmitetum communis
(Scmale, 1939) Birliği, çok sayıda sukuşu türü için olduğu kadar yaşam
dönemlerinde kısmen veya tamamen sulakalanlara bağımlı ötücü kuşlar ve
bazı memeli hayvanlar için de çok önemli habitatlar barındırmaktadır.
Günümüzde kamışlık alanlar İzmir Kuş Cenneti içerisinde sazlıklar
olarak bilinen bölgede, kanal ve eski dere yatakları civarında, Gediz
Nehri’nin aktif ve eski yataklarının deniz etkisinden uzak olan bölgelerinde,
sulama kanallarında ve drenaj kanallarının tuz oranı düşük olan kısımlarında
yer almaktadır.
Günümüzde deltada yıl boyu saz gelişimin olduğu tek yer Taşlı
Tepeler arasında yer alan Sazlıgöl’dür. Ayrıca güney Gediz Deltası’nda yer
alan eski Gediz yatağı’nda kısmen az miktarda bulunurlar. Bunun haricinde
Kuş Cenneti içerisindeki sazlıklar bölgesinin yükselti nedeniyle drenajı daha
iyi olan ve bu nedenle tuzluluk oranı düşük olan bölgelerde, kanal
boylarında, bahar döneminde yeni boylanmış sazlar olabilmektedir. Ancak
bu sazlar bölgede denetimsiz olarak yapılan büyükbaş hayvan otlatması ve
alanda sürekli tatlı su bulunmaması sonucu kısa süre içerisinde tekrar
ortadan kalkmaktadır. Sazlıklar bölgesinde ayrıca Rama Cansuyu yolundan
Kozluca Seddesi’ne doğru giden seddenin doğusu ve kuzeyinde eski azmak
yatağı çevresinde az miktarda ve dağınık olarak sazlık bulunmaktadır.

günümüzde İzmir Kuş Cenneti Sazlıklar’ı olarak bilinen alanın adı da yanlış olarak ifade
edilmektedir. Çünkü günümüzde alanda bulunan saz miktarı çok azdır ve daha yaygın
olarak bulunan kamış topluluklarıdır.
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Ancak bu alanlarda da otlatma düzeyinin ve su seviyesinin değişimine bağlı
olarak hızla gelişmekte ya da yok olmaktadırlar.
Bu birliğin bulunduğu habitatlarda bulunan ve kabaca bu birliğin en
tipik kuş türleri genel olarak, tatlı suyun olduğu alanlarda Ardea purpurea,
Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Rallus aquaticus, tatlı ya da acısu
karakterinde olan tüm alanlarda Passeriformes takımı altında yer alan
Acrocephalus scirpaceus, Cettia cetti ve Acrocephalus arundinaceus’dur.
Gediz Deltası’nda bulunan ve sığ ve tatlısuya bağımlı olan
Ceratophyllum demersi (Hild, 1947) Birliği iki tabakadan oluşmaktadır.
Birliğin ilk tabakasının ayırd edici türleri yaprakları suda yüzen tipte olan su
mercimeği (Lemna minor) ve gövdesi suya yarı batık tipte olan Su Düğün
Çiçeği (Ranunculus sp.)’dir. Birliğin ikinci tabakasında yer alan ve birliğin
karakteristik türü ise ise yaprakları ve gövdesi suya yarı batık olarak yaşıyan
köksüz ve otsu bir tür olan Ceratophyllum demersum’dur (Tırıl, 2005).
Deltada bulunan Ceratophyllum demersi (Hild, 1947) Birliği, genel
olarak tatlı su kanalları ve Güney ve Kuzey Gediz Deltasın’da yer alan eski
gediz yataklarının durgun ve akıntısız kısımları ve Phragmites’in yetişmesi
için derin olan kısımları, bahar döneminde oluşan geçici tatlı sulak çayırlar
ve Sazlıgöl’ün kenarında görülmektedir.
Bu birliğin yer aldığı habitatlarda bulunan en tipik kuş türleri genel
olarak Podiceps ruficollis, Fulica atra ve Gallinula chloropus’dur.
Deltada Üçtepeler ve Taşlı Tepeler ve Foça Tepelerinde yer yer
bulunan yer alan doğal vejetasyon antropojen etkiler sonucu tahrip olduğu
maki, frigana ve garig olarak adlandırılan vejetasyon yer almaktadır. Bu
vejetasyonunun
oluşturduğu
birlik
Asphodelo-Sarcopoterietum
(Durmuşkahya, 2005) Birliği olarak tanımlanmıştır. Bu birliğin vejetasyonu
iki tabakadan oluşmaktadır. Bu birliğin ilk katmanı çok yıllık bitkilerden
oluşan ve yaklaşık 30-50 cm yükselen bir çalı tabakası olup, ikincisi ise
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boyca ilk tabakaya göre çok daha kısa olan tek ya da çok yıllık bitkilerden
oluşmaktadır. (Tırıl, 2005). Günümüzde delta sınırları içerisinde az
bozulmuş ya da bozulmamış makiye ancak deltanın kuzey yamaçlarında
bulunan Foça Tepeleri’nde rastlanılmaktadır.
Bu birliğin bulunduğu habitatlarda görülen en tipik kuş türleri genel
olarak eğimli yamaçlar ve tepeliklerde Sylvia melanocephala ve görece daha
düzlük alanlarda ise Lanius nubicus’dur.
Yukarıdaki birliklerde açıklanmayan ancak ekolojik olarak önemli br
değere sahip olan diğer bir bitki örtüsü tipi Gediz Nehrinin aktif yatağı
üzerinde denizin tuz etkisinin ulaşmadığı alanlarda karşımıza çıkan ve tüm
nehir boyunu ve kıyısını yer yer 20-30 kadar kalınlıkta kaplayan söğütlükler
(Salix sp.)’dir. Yer yer akarsuyun taşkın alanlarında da bulunan bu nehir
kıyısı ekosistem deltada biyoçeşitliliği artırıcı önemli etkiler yapmaktadır.
Bu bitki komünitelerinin en tipik kuş türü Luscinia megarhynchos’dur.
Deltada yukarıda açıklanan ekolojik değeri çok yüksek olan doğal
vejetasyon tipleri dışında bazı diğer vejetasyonlar da bulunmaktadır.
Bunların başında Okaliptüs (Eucalyptus sp.) ve Fıstık Çamı (Pinus pinea) ve
bazı meyve ağacı implantasyonları yer almaktadır.
Okaliptüs implantasyonu Sasalı Beldesi ile Kaklıç Köyü’nün
güneyinde yer alan bölgededir. Resmi rakamlara göre 210.000 den fazla
dikilmiş Okaliptüs ağacı bulunmaktadır. Ayrıca Kuş Cenneti içerisinde
Üçtepeler, Çamaltı Tuzlası Müdürlük Tesisleri civarı ve kısmen sazlıklar
bölgesinde yer alırlar. Çam Fıstığı implantasyonu ise Üçtepeler bölgesinde
yer alır. Meyve ağacı implantasyonları, Üçtepelerin kuzeydeki bölümü olan
Poyraz Tepede, kısmen Taşlı Tepelerin güneybatısında yer alan eski
terkedilmiş Kozluca Çiftliğinde ve Maltepe Beldesinin Gediz Nehri
kıyılarında yer alır.
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2.1.7.

Fauna Özellikleri

Gediz Deltası, karasal ve denizel ekosistemlerin; dolayısıyla tuzlu,
tatlı ve acısu karakterli ekosistemlerin birlikte ve kompleks bir şekilde
karışımından oluşan yapısı nedeniyle habitat çeşitliliği açısından zengin bir
alandır. Deltanın sahip olduğu habitat çeşitliliği faunastik özellikler
bakımından oldukça zengin bir doğa alanı olmasına yol açar. Delta ile ilgili
yapılan fanunistik çalışmaların başında hidrofauna ve avifauna ile ilgili
yapılan çalışmalar yer almaktadır (Çevre Bakanlığı 1999; 2007; Sıkı vd.,
1998). Bununla birlikte sürüngen ve amfibiler üzerine yapılan çalışmalar da
vardır. Ancak deltanın sahip olduğu fauna türleri üzerine genel bir
çalışmaya rastlanılmamıştır.
Günümüze dek yapılan hidrofanuistik çalışmalarda delta kıyılarında
60 tür deniz balığı ve bunlardan 15 türün delta kıyılarında balık yumurtası
ve larvası, 5 tür zooplankton, 47 tür iç su zooplanktonu, nehir ağzı ve
durgun tatlı sularda (3 tür Sazlıgöl’de tespit edilmiştir) 14 tür tatlı su balığı 4
tespit edilmiştir.
Sıkı vd., (1998) arkadaşları tarafından yapılan çalışmada delta sulak
alanında toplam 4 amfibi türü ve 24 sürüngen türü tespit edilmiştir
Yapılan çok değerli faunistik çalışmalara rağmen Gediz Deltası’nın
dünya çapında tanınmasını sağlayan unsur alanın avifauna varlığı ve bu
konuda yapılan çalışmalardır (Gonzenbach, 1852; Sıkı, 1985; 1992; Ertan,
vd., 1989; Sıkı ve Öktem, 1992; Eken, 1997; Yarar ve Magnin, 1997; Sıkı
vd., 1998; Crivelli et al., 2000; Kılıç ve Eken, 2004; Eken vd., 2006; Onmuş
vd., 2007, Balkız vd., 2007). Alanın tanınmasında yayımlanmış bilimsel

4

Tatlı su balıkları üzerine yapılan çalışmalar 1979 yılına dayanmakta olup 20 yıl sonra

tekrar edilen çalışmada 9 türün kirlilik nedeniyle artık nehir ağzında görülmediği tespit
edilmiştir (Anonim 1999).
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çalışmalar haricinde birçok kamu ve sivil toplum kurumunun ve
personelininin çalışmaları ve katkıları vardır. Bu kurumların başında alanın
Ramsar Alanı ilan edilmesini sağlayan Çevre ve Orman Bakanlığı başta
olmak üzere, Doğa Derneği, EgeDoğa Derneği, Doğal Hayatı Koruma
Derneği, WWF Türkiye, Dünya Kuşları Koruma Örgütü (BirdLife
International) ve Tour du Valat Biyoloji Enstitüsü (Station Biologique de la
Tour du Valat) ve MedWET, RAC/SPA gibi sayısız yerel, ulusal ve
uluslararası kurum katkı sağlamıştır.
Yapılan ornitolojik çalışmalara göre günümüzde Gediz Deltası’nda
284 kuş türü tespit edilmiştir (Mehmet Sıkı ile sözlü görüşme). Bu kuş
türlerinden Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus), Küçük Kerkenez (Falco
naumanni), Sibirya Kazı (Branta ruficollis) nesli küresel ölçekte tehlike
altında olan türler olup alanda bulunan populasyonları ÖKA kriterlerini
sağlamaktadır (Kılıç ve Eken, 2004). Deltada günümüze dek tespit edilmiş
kuşlardan ÖKA kriterlerini sağlayan türler Çizelge 1.1’de verilmiştir.

2.1.8.

Alan Kullanımları

Deltanın doğusunda Karşıyaka ve Çiğli İlçeleri, kuzeydoğusunda
Menemen İlçesi yer alır. Ayrıca delta içinde güneyde Sasalı Beldesi, ve
Kaklıç Köyü, delta ortasında idari olarak Seyrek Beldesine bağlı Süzbeyli,
Tuzçullu, Villakent mahalleleri ve Seyrek Beldesi yer alır. Deltadaki insan
faaliyetleri tarım, hayvancılık ve balıkçılık, sanayi faaliyetleri, kentsel ve
kırsal yerleşim alanları, askeri aktiviteler, atıksu arıtma tesisi faaliyeti,
ulaşım, turizm ve rekreasyon olarak sınıflandırılabilir.
o

Tarım

Tarım deltadaki en önemli insan faaliyetlerinden birisidir. Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nün 2004 yılı verilerine göre Çiğli
İlçesi’nde toplam tarım alanı 1.739 ha.dır. Menemen İlçesi’nde ise toplam
tarım alanı 22.969 ha.dır. Menemen ilçesinde tarım alanları genel arazi
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dağılımı içerisinde %33.1 oranına sahiptir. Söz konusu oransal dağılımdan
da izlendiği üzere her iki ilçe sınırları içerisinde yer alan Gediz Deltası’nda
tarım en önemli ekonomik sektörlerden birisidir. Deltada yapılan tarla
üretimlerinde pamuk (31.300 ton), mısır (17.400 ton), buğday (13.000 ton)
ve yonca (2200 ton) ilk sıraları almaktadır. Sebze üretiminde ise domates
(42.600 ton), ıspanak (13.500 ton), karpuz (11.900 ton) ve kavun (4.000 ton)
ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca tüm İzmir ilinde üretilen dereotunun
%70,4’i maydanozun %61,7’i, ıspanağın %58,4’ü ve rokanın %52,7’si
deltada üretilmektedir (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2007; Sönmez ve
Onmuş, 2006).
o

Hayvancılık

Çiğli ve Menemen ilçelerinde hayvancılık yapılmaktadır.
Hayvancılık özellikle Menemen ilçesinde daha yoğun biçimde
gerçekleştirilmektedir. Çiğli ilçesinde 4821 adet, Menemen ilçesinde ise
56635 adet büyükbaş hayvan; Çiğli ilçesinde 3430 adet küçükbaş hayvan,
Menemen’de ise 35100 küçükbaş bulunmaktadır. Hayvanlardan özellikle
süt üretiminde faydalanılmaktadır. Her iki ilçede de en fazla bulunan
küçükbaş hayvan türü koyundur. Bu faaliyetler haricinde az miktarda kümes
ve ticari tavukçuluk, arıcılık faaliyetleri de yapılmaktadır.
Deltada yaklaşık 38.500 koyun, 11.900 sığır ve 9.600 keçi
bulunmaktadır. Ayrıca deltada yılda toplam yaklaşık 62.000 kg bal üretimi
yapılmaktadır (Anonim; 2004; Sönmez ve Onmuş, 2006).
o

Balıkçılık

Gediz Deltası sahip olduğu önemli hidrofauna nedeniyle balıkçılık
açısından önemli bir cazibe merkezidir. Deltadaki başlıça balıkçılık
faaliyetleri Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından işletilen Homa
Dalyanı’ndaki balıkçılık faaliyetleri, Balıkçılık kooperatifleri faaliyetleri ve
bireysel balıkçılık faaliyetleri olarak sınıflandırılabilir (Sönmez ve Onmuş,
2006).
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Homa Dalyanı’nda günümüzde yılda yaklaşık 20-30 ton civarında
bir balık rekoltesi bulunmaktadır. Ancak 1980 -1990 dönemlerinde
rekoltenin 200 - 250 ton olduğu bilinmektedir (Su Ürünleri Fakültesi’ndeki
Öğretim üyeleri ile sözlü görüşmeler, 2007). Dalyana tatlı su sağlayan dere
ve kanalların kapatılması ya da başka yöne yönlendirilmesi sonucu tuzluluk
oranı artmıştır. Ayrıca zaman içinde dalyanda yaşanan sığlaşma balık
rekoltesini olumsuz etkilemiştir.
Delta kıyılarında aktif olarak faaliyet gösteren dört balıkçılık
kooperatifi vardır; Gediz Nehri ağzı civarında konumlanan Bağarası su
ürünler koopreatifi, Kırdeniz ve Homa Dalyanı kıyılarında konumlanan
Tuzçullu ve çevresi köyler balıkçılık kooperatifi, Çilazmak Dalyanı
kıyısında konumlanan Sasalı su ürünleri kooperatifi, ve güneydoğu Gediz
Deltası’nda Mavişehir kıyısında konumlanan Mavişehir su ürünleri
kooperatifleri bulunmaktadır. Ancak delta kıyılarında konumlanmamış ve
İzmir Körfezi’nin çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda balıkçı da delta
kıyıları ya da açıklarında balıçılık faaliyetleri yapmaktadır. Ayrıca Delta
kıyılarında faaliyet gösteren çok sayıda balık yemi ve çeşitli su ürünleri
(kara midye, aquades, sülünez vb.) toplayıcı gruplar da bulumaktadır.
o

Kentsel ve kırsal yerleşim alanları, ulaşım

Gediz Deltası’nın güneydoğu bölgesinde İzmir metropolüne bağlı
Karşıyaka ve Çiğli, doğusunda ise Menemen ilçesi yer alır. Karşıyaka
ilçesinin batı bölgesi, Çiğli ve Menemen ilçelerinin tepelik araziler dışında
kalan tüm bölümleri Gediz Deltası sınırları içerisinde yer alır.
o

Tuz üretimi

Çamaltı Tuzlası, Gediz Deltası’nda yer alan önemli bir sınai
işletmedir. Tuzla ülkemizin tuz ihtiyacının yaklaşık %32’sini
karşılamaktadır. Yıllık kapasitesi 500.000 ila 600.000 ton olan Tuzla 3.300
ha büyüklüğüyle ülkemizin en büyük deniz tuzlasıdır. Çamaltı Tuzlası aynı
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zamanda Batı Anadolu’nun
karşılamaktadır (Özbay, 1976).

tuz

ihtiyacının

önemli

bir

kısmını

Çamaltı Tuzlası gerçekte Gediz Deltası’nın doğal kıyı
ekosistemlerinin bozulması ve değiştirilmesi sonucu yapılmış bir alan olsa
da günümüzde Gediz Deltası sulakalan ekosisteminin ayrılmaz bir parçası
haline gelmiş ve alanın büyük bir kısmı koruma bölgesidir. Çamaltı
Tuzlası’nın bazı bölümleri günümüzde çok önemli bir biyoçeşitliliği
bünyesinde barındırmakta ancak tuzlanın özelleştirme sürecinde olması
nedeniyle geleceği belirsizdir. Günümüze kadar alanın yönetiminin Tekel
işletiminde olması sebebiyle tuzla işletilmesi alanda barınan sukuşlarına
zarar vermeyecek şekilde uygulanmaktaydı. Ancak alan özelleştirildikten
sonra tuzlayı alan kişi ya da kurumların nasıl bir tutum sergileyeceği belli
değildir.
o

Sanayi faaliyetleri

Deltadaki kentsel yerleşim alanları ve sanayi alanlarının gelişimi
paraleldir. Günümüzde deltada çok sayıda sanayi alanı vardır.
İzmir Atatürk Organize Sanayii Bölgesi (İAOSB): Gediz
Deltası’nın güneydoğusunda yer alan Çiğli ilçesi sınırları içerisinde bulunan
İAOSB 1973 yılında yürülüğe giren nazım imar planı doğrultusunda
kurulmaya başlanmış ve Çiğli kıyı bölgesinde önemli ölçüde sulakalan
üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde 700 ha.lık bir alanda kurulu olan
İAOSB’de yaklaşık 25.000 kişinin çalıştığı bilinmektedir (Tırıl, 2005).
Menemen Deri Organize Sanayi Bölgesi (İDESBAŞ): Yerleşim
yeri Taşlı Tepelerin kuzeyidir. 1997 yılında açılışı yapılmış 1998 de serbest
bölge halini almıştır. Günümüzde 176 ha’lık bir alana yayılmış olan sanayi
bölgesinde 7500 kişi çalışmaktadır (Tırıl, 2005).
Sasalı Sanayi Bölgesi: Yerleşim yeri Sasalı Beldesi’nin kuzey ve
batısında Çamaltı Tuzlası sınırındadır. Ramsar Alanı, Mutlak Koruma,
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Sulakalan Bölgesi ve Ekolojk Etkilenme Bölgesi sınırlarında gelişmiş olan
bu sanayi sitesi 60 ha.lık bir alana yayılmıştır (Tırıl, 2005).
Yukarıda açıklanan sanayi bölgeleri dışında delta sınırları içinde yer
alan ancak deltanın doğal alanlarından uzakta yer alan Ulukent Sanayi
Bölgesi ve Menemen Sanayi Bölgeleri de bulunmaktadır.
o

Askeri aktiviteler

Deltada iki adet askeri havaalanı - Çiğli II. Ana Jet Üssü (yaklaşık
710 ha) ve Kaklıç Hava Meydanı (450 ha) - bulunmaktadır. Bu alanların
ikisi de askeri havacılık ve uçuş eğitimi amaçlı kullanılmaktadır. Deltanın
sahip olduğu coğrafya gereği hava şartlarının uçuşa uygun olması sonucu
günün çok büyük bir kısmında uçuş yapılmaktadır. Havaalanları askeri uçuş
eğitimi amacıyla ülkemizde en yoğun olarak kullanılan havaalanları
olmaları nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Askeri yetkililerle yapılan
görüşmelerde Türkiye’de askeri uçuş eğitimi verilen toplam 7 adet askeri
havaalanı olduğu ve Gediz Deltası’nda yapılan uçuş eğitimi toplamının
Türkiye toplamının %30’u olduğu sözlü olarak belirtilmiştir. Deltada askeri
havaalanları haricinde bir de Çiğli II. Ana Jet Üssü güneyinde yer alan
askeri bir alan daha vardır (yaklaşık 360 ha). Bu alanın doğal bitki örtüsü
korunmuştur ve vejetasyon açısından deltada önemli bir alandır.
o

Atıksu arıtma tesisi faaliyeti

İzmir Kentsel Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi alanda 2002 yılı
başında faaliyete geçmiştir. Atıksu işleme sonucu ortaya çıkan atık çamur
başlangıçta Harmandalı katı atık deponi alanına taşınmıştır. 2002 yılı ortası
itibari ile atık çamuru alanda depolanmaya başlamış ve bu işlem günümüze
dek süregelmiştir. Günlük olarak 500-600 ton arası atık çamur I. Derece
Doğal Sit Alanında depolanmaktadır. Atık çamur Doğal Sit alanına çok
ciddi zarar vermekte ve doğal habitatların bozulmasına ya da yok olmasına
yol açmaktadır. Alanda biriktirilen atık çamur aynı zamanda Sasalı, Kaklıç,
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Çiğli ve Karşıyaka Mavişehir bölgesinde önemli kötü koku sorunu
yaratmaktadır.
o

Eğitim, Turizm ve rekreasyon

Deltada eğitim, turizm ve rekreasyon faaliyetleri 2000’li yıllardan
sonra kendini göstermeye başlamıştır. Deltanın sahip olduğu biyoçeşitlilik,
habitat ve peyzaj değerleri deltayı cazibe merkezi yapmaktadır. Deltada
yapılan faaliyetlerin başında kuş gözlem aktiviteleri yer almaktadır. Ancak,
deltadaki biyoçeşitliliğin yeterince tanıtılamaması nedeniyle sulakalanlar ve
biyoçeşitliliğin önemli konusunda yeterince bilince sahip olmayan İzmir
halkının büyük bir kısmı İzmir’in yanıbaşında duran bu eşsiz doğa
alanından habersizdir. Bir başka sıkıntı da alana giden ziyaretçilerin alanda
yeterli rehberlik hizmeti alamaması nedeniyle alan hakkında çoğu zaman
olumsuz görüşler kazanarak geri dönmeleridir.
7.10.2005 tarihinde İzmir Valiliği’ne Prof. Dr. Mehmet Sıkı’nın
yaptığı bir başvurunun ardından İzmir Valiliği İzmir’de bulunan ilköğretim
okullarının deltayı ziyaret etmesi için gerekli girişimlerde bulunmuştur.
Ancak, ziyaretçiler alanda pedagojik eğitim almış, alanı ve kuşları tanıyan
rehber sayısının yetersizliği ve eğitim için gerekli alt yapının eksikliği
sonucu gelen ziyaretçiler alanı yeterince tanımadan ve sulakalanların değeri
konusunda yeterinde aydınlanmadan alandan ayrılmaktadır.

2.1.9.

Koruma Statüleri

Gediz Deltası sahip olduğu çok zengin fauna, habitat çeşitliliği ve
özellikleri ve barındırdığı bazı arkeolojik unsurlar nedeniyle çok çeşitli
koruma statülerine sahiptir (Şekil 2.7). Bunlar şöyle sıralanabilir:
o

Yaban Hayatı Koruma Sahası

Bölgedeki ilk koruma statüsü yaban hayatın korunması ile ilgili
olarak av yasağının getirilmesi şeklinde verilmiştir. İlk av yasağı 1980’de
gelmiş bu dönemde Homa Dalyanı, Üçtepeler civarı, sazlıklar bölgesi ve
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Çamaltı Tuzlası’nın bu alanlar dışında kalan diğer bölgeleri sezonluk olarak
ava kapatılmıştır. Daha sonra 1982 yılında alan “Su Kuşları Koruma ve
Üretme Sahası” ilan edilmiştir. Söz konusu alan Çilazmak Dalyanı, Çamaltı
Tuzlası, Homa Dalyanı, Üçtepeler, Kırdeniz Dalyanı, Sazlıklar ve Kozluca
seddi arası bölümü kapsamaktadır. 1984 yılında Su Kuşları Koruma ve
Üretme Sahası olarak belirlenmiş alan “Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan
edilmiş ve koruma statüsü geliştirilmiştir. Ancak bu statü 2007 yılında
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından sağduyulu bir gerekçe
gösterilmeksizin kaldırılmıştır. Bunun üzerine Yaban Hayatı Koruma
Sahasının statüsünün kaldırılması kararının iptali üzerine EgeDoğa Derneği
bir dava açmıştır. Milli Parklar personeli ile yapılan sözlü görüşmeler
sırasında alana bu statünün tekrar kazandırılacağı ifade edilmiştir.
o

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları

Deltada hem doğal hem de arkeolojik sit alanları mevcuttur.
Deltadaki en geniş koruma sınırı statüsü Doğal Sit Statüsüdür.
Deltadaki ilk Sit statüsü 1984 yılında Araş. Gör. Mehmet Sıkı’nın
başvurusu sonucunda Koruma Kurulunun 4 Nisan 1985 tarih ve 611 sayılı
kararı ile verilmiştir. Bu karar Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıkları Yüksek
kurulu tarafından 18.07.1985 tarihli ve 1284 sayılı kararı ile tescillenmiştir.
Bu karara göre Leucai Antik kentinin bulunduğu alan olan Üçtepeler ve
İzmir Kuş Cennetinin sazlıklar bölümü I. Derece Doğal Arkeolojik Sit Alanı
ve Sukuşu Üretme ve Koruma Sahasının diğer bölgelerini kapsayan tüm
alan ise II. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir.
Deltanın sulakalan ekosisteminin önemli bir bölümünün 1998
yılında Ramsar alanı olarak ilan edilmesinden sonra İzmir 1 No’lu Kültür ve
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 18.02.1999 tarihli ve 7770 no’lu
kararıyla Doğal Sit Alanları güneyde ve kuzeyde genişletilmiştir. Sit Alanı
sınırları güneyde Çilazmak Dalyanı’ndan güneydoğuda Ragıp Paşa
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Dalyanı’na kadar, kuzeyde ise Ramsar Alanı sınırlarını aşarak Gediz nehri
eski yatağına kadar uzatılmıştır. Yine aynı kararla Sasalı Köyü (günümüzde
Beldesi) III. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. İlerleyen
yıllarda yapılan baskılar ve girişimler neticesinde Sasalı bölgesinde III.
Derece Doğal Sit Alanı sınırları genişletilerek I. Derece Doğal Sit Alanı
sınırları daraltılmıştır.
2002 yılında İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu’nun 3.4.2002. ve 10550 no’lu aldığı karar ile I. Derece Doğal Sit
Alanları sınırları deltanın güneydoğusunda Mavişehir’e ve Çiğli pompa
hattına kadar genişletilmiştir.
o

Ramsar Alanı ve Sulakalan Koruma Bölgeleri

Deltanın 20.400 ha’lık alanı 1998 yılında Ramsar Alanı ilan
edilmiştir. Ramsar alanı kuzeyde Foça Tepeleri’nin güneyinden başlayarak
güneyde Çilazmak Dalyanı’nın açıklarını ve Degaj mevkiini içine alan tüm
bölgeyi kapsamaktadır. Gerek Ramsar sözleşmesi gerekse Ramsar
Sözleşmesinin ulusal düzeyde uygulamasını sağlamak amacıyla çıkarılan
“Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” gereğince 2005 yılında Gediz
Deltası “Sulakalan Koruma Bölgeleri” belirlenmiştir. Bu yönetmelik
kapsamında belirlenen Sulakalan Koruma Bölgeleri; Mutlak Koruma
Bölgesi, Sulakalan Bölgesi, Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Tampon
Bölge’dir. Bu bölgelerin tanımlamaları ve bu bölgeler altında yapılabilecek
aktiviteler Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile açıklanmıştır.
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Şekil 2.7 Gediz Deltası’ndaki koruma statüleri ve sınırları (Orj., 2008).
o

Diğer Koruma Statüleri

Delta yukarıda açıklanan ve alanda direkt koruma sınırı ve
uygulamaları getiren koruma uygulamaları haricinde çeşitli uluslararası
sözleşmelerle de koruma altına alınmıştır. Bunlar sırasıyla

Bern Sözleşmesi: Türleri yaşam alanları ile birlikte koruyan bir
sözleşmedir. Bu nedenle sözleşme ek listeleri altında yer alan türlerin yaşam
alanları da korunmak durumundadır. Ayrıca 2000 yılında Gediz Deltası
Bern Sözleşmesi altında Korunması İçin Özel Çaba Sarf Edilmesi Gereken
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Alanlar listesine (Area of Special Conservation Interest – ASCI) dahil
edilmiştir.

Barselona Sözleşmesi: Akdenizin Biyoçeşitliliğinin Korunması
üzerine imzalanmış bir sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında korunması
gereken türler sözleşme tarafından belirlenmiştir.

Avrupa Birliği Natura 2000 Korunan Alanlar Ağı: Avrupa Birliği’nde
korunan alanların ortak şekilde belirlenmesi amaçlı oluşturulmuş bir
yönetmeliktir. Bu yönetmelik altında Kuş Yönetmeliği ve Habitat
Yönetmeliği olarak iki adet yönetmelik bulunmaktadır. Kuş Yönetmeliği
BirdLife International’ın Önemi Kuş Alanları (ÖKA)’nı belirlemek için
kullandığı kriterleri temel almakta, Habitat Yönetmeliği ise tehlike altında
olan ya da korunması gereken nadir habitatları listelemektedir. Katılımcı
ülkeler ÖKA kriterlerini sağlayan alanları ve Habitat Yönetmeliği altında
listelenen habitatları korunan alan ilan etmekle yükümlüdür. Örneğin, Gediz
Deltası’nın en önemli habitatları arasında yer alan Kıyı Bataklıkları ve
Tuzcul Çayırlar Habitat Yönetmeliği’nde liste altına alınmış korunması
gereken habitatlara birer örnektir.
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2.2. Metot
Bu çalışmanın ana materyali Gediz Deltası sulakalan ekosisteminde
üreyen sukuşlarıdır. Deltada üreyen sukuşu türlerinin deltanın doğal
ekosistemlerinde meydana gelen değişikliklere göre durumunun
belirlenmesi amacıyla bir izleme metodolojisi oluşturulmuştur (Şekil 2.8 ).
Bu çalışmada üreyen sukuşu türleri, populasyon büyüklükleri, üreme
dağılımları, üreme habitatları, bu populasyonları tehdit eden etkenler
belirlenmiş ve bazı sukuşlarının yuvalama alanlarında yönetim ve
restorasyon uygulamaları yapılmıştır.

Şekil 2.8 Gediz Deltası sukuşu izleme çalışma şeması planı (Orj., 2008)
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2.2.1.

Çalışma Alanı ve Sınırları

Çalışma alanı olarak Gediz Deltası sulakalan ekosistemi ve bu
ekosisteme bitişik olan bütünleyici diğer ekosistemler alınmıştır. Belirlenen
alanda; kuzeyde Foça Tepeleri yamaçları, kuzeydoğuda Maltepe Beldesi
civarı Gediz Nehri kıyıları, doğuda Taşlı Tepelerin doğu yamaçları,
Tuzçullu mahallesi (köyü) doğusu, Sasalı Beldesi doğusu, güneydoğuda
Askeri bölgelerin güneyi ve Mavişehir kıyıları, güney ve batıda ise deltanın
İzmir Körfezi’ne uzanan kıyıları, adacıkları, dalyanları arasındaki alandır
(Şekil 2.10). Şekil 2.10’da ayrıca 1/25.000’lik pafta anahtarı bilgi amaçlı
verilmiştir. Toplam 30.500 ha (305 km²) alanı kapsayan Üreyen Sukuşu
Atlas çalışmasında alan 305 adet 1x1 km’lik UTM 5 karesine (Grid)
ayrılmıştır.

2.2.2.

Populasyon Dağılımının Belirlenmesi

Verilerin kıyaslanması ve türlere ait coğrafi dağılımların
belirlenmesi sırasında oluşan eksik bilgiler nedeniyle kuş araştırmaları
sonucu elde edilen verilerin doğrudan kıyaslanabilmesi için daha sistematik
ve tekrar edilebilir çalışmaların yapılması bir ihtiyaç haline gelmiştir

5

UTM Grid sistemi dünya yüzeyinde 80º Güney ve 84º Kuzey bölgesini kapsar. UTM

gridleri 6º’lik boylam genişliğinde 60 adet sütun ve 8º’lik enlem boyunda 20 adet sıra
içerir. 20 adet sıra ve 60 sütun toplam 1.200 Quadrilateral zonlar oluşturur. Bu zonlar
dikdörtgen değillerdir. 60 adet zon 180º Batı bölgesinden doğuya doğru sayı ve harf
kombinasyonlarından oluşan bir isim ile adlandırılır. Örneğin Çalışma alanımız

35S

bölgesinde yer alır. Her UTM bölgesi önce 50x50 km boyutlarında alanlara bu alanlar da
10x10 km boyutlarındaki daha küçük alanlara ve bu alanlarda 1x1 km boyutlarındaki UTM
gridlerine

bölünürler

(30.01.2001

http://www.geog.utoronto.ca/schulte/ggr273/utm_gnl_html, adresinden alınmıştır).

tarihinde
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Dağılım araştırmaları, temel olarak kuşların yerel, bölgesel, ulusal veya
biyocoğrafi yayılım alanlarını, tercih ettikleri habitat tiplerini, iklimsel
değişikliklerin kuş türlerinin dağılımı üzerine etkilerini, bir bölgedeki
tehditleri ve bölgenin korunma açısından önemini belirlemek ve tür koruma
ve alan yönetim çalışmalarında yararlanmak amacıyla kullanılmaktadır
(Bibby et al., 1998; 2000).
Bir türün dağılımı en basit şekilde türün bir alanda var olması ya da
olmaması, ya da o alandaki yoğunluk değeri verilerek gösterilebilir. Doğada
kuş türlerinin temel olarak üç farklı tipte dağılımı vardır. Bunlar; düzensiz
(rasgele) dağılım, kümelenmiş dağılım ve düzenli dağılımdır (Şekil 2.9).
Doğadaki kuş populasyonlarını belirlemek için uygulanan çeşitli
yöntemler bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; teritoryal haritalama
yöntemi; nokta sayımları yöntemi ve transekt sayımları yöntemidir. Bu
yöntemlerin her birinin avantaj ve dezavantajları vardır (Bibby et al., 1998;
2000).

Şekil 2.9 Kuşların dağılım tarzları; düzensiz (solda), kümelenmiş (ortada)
ve düzenli (sağda) (Bibby et al, 2000)
o Teritoryal haritalama yöntemi: Araştırma alanı küçük olan alanlarda
aynı anda en fazla birkaç türe uygulanabilecek, uygulaması zaman ve
gayret gerektiren zor bir yöntemdir. Çünkü üreme dönemi boyunca aynı
alanın birçok kez ziyaret edilmesi ve teritoryal alan tutan bireylerin
gözlenerek davranışların hassas bir şekilde arazi çalışması sırasında

47
haritalanması gerekir. Arazi çalışması sonucunda her harita bir araya
getirilerek ortak tek bir harita oluşturulur. Teknik olarak karışık
olmasına rağmen sonuçları kesin üreyen çiftlerin ve teritoryal alanlarının
belirlenmesi açısından çok başarılıdır.
o Nokta sayımları: Durarak yapılan sayımların doğası gereği, türlerin
tayin edilmesi, türler ile habitat ilişkilerini belirlemek daha kolaydır. Bu
yöntem daha çok durağan (sedanter) ya da az hareketli kuşlarda daha
başarılıdır. Ancak sayım yapılacak nokta civarındaki bazı kuş türlerinin
alanı geçici olarak terketmesi sonucu eksik sayım ya da çok hareketli
bazı kuşların birden fazla sayılması olasılığı vardır.
o Transekt sayımları: Nokta sayımlarına kıyasla aynı zamanda daha
geniş bir alan taranabilir, aynı kuşun iki kez hatalı sayılması olasılığı
daha azdır, hareketli kuşların sayımında daha başarılıdır. Ancak sabit
yürüyüş hızı gerekliliği nedeniyle tanımlanması güç kuşların
belirlenmesi ve aynı anda yürüyüş sırasında değişebilen habitatlar
hakkında notlar alınması oldukça zordur. Bu nedenle bu çalışmada
kuşların habitat tecihleri bağlantılarının kurulması daha güçtür.

2.2.3.

Üreyen Su kuşu Atlas Çalışması

Çalışma kapsamında boyunca 15 Mayıs – 9 Haziran 2002 ve 15
Mayıs - 11 Haziran 2006 tarihleri arasında iki defa Üreyen Sukuşu Atlası
çalışmaları yapılmıştır. Sayım yöntemi olarak tabakalandırılmış rasgele
nokta sayımı yöntemi uygulanmıştır (Bibby et al., 2000).
Her UTM karesinde bulunan habitatları temsil edecek ve birbirinden
en az 300 metre uzaklıkta olacak şekilde 3’er gözlem noktası alınmıştır. Bu
gözlem noktalarına kara yolu ile ulaşım olan yerlere araç ya da yürüyerek,
kara yolu ile ulaşım olmayan noktalara ise tekne kullanılarak deniz yoluyla
gidilmiştir. Bununla birlikte çok az sayıda bazı noktalara her üç ulaşım yolu
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ile ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu noktalardaki sayımlar ise teleskop (2040X 60mm) kullanılarak tamamlanmıştır. Bazı 1x1 km’lik UTM karelerinin
bir kısmının deniz ya da derin açık su yüzeyi olması ve adacık ya da benzeri
olası üreme alanı içermemesi sebebiyle bu tarz UTM karelerinde yapılan
nokta sayımı sayısı üç yerine iki ya da bir nokta ile sınırlandırılmıştır. Bu
özellikte karelerde yapılan sayım sayısı o UTM karesinin yaklaşık açıksu
yüzeyinin yüzde değerine bağlı olarak karar verilmiştir. Örneğin %70 ya da
daha fazlası karasal olan bir karede üç nokta alınırken %35-70 arasında olan
karelerde iki nokta, %35’in altında olan noktalarda sadece bir gözlem
noktası alınmıştır.
Her gözlem noktasında 10’ar dakikalık sabit bir süre boyunca
gözlem yapılmış. Nokta ve civarında gözlemlenen kuş türü ve sayısı, üreme
aktivitesi gösteren kuşlarla ilgili bilgiler, gözlem yapılan habitat özellikleri,
alanı tehdit eden faktörler, gözlem noktası UTM koordinatları, gözlem
zamanı ve meteorolojik tüm bilgiler toplanmış ve arazi çalışması öncesinde
oluşturulmuş standart ve üzerinde her 1x1 km’lik UTM karesine ait olan bir
harita eklenmiş alan kayıt fomlarına kaydedilmişlerdir. Arazi çalışması
sırasında kullanılan alan kayıt formları veri girişinin standart olmasını
sağlamış ve alanda çalışma sırasında dikkatsizlik sonucu eksik veri
toplanma olasılığını azaltmıştır. Arazi çalışmaları sırasında kullanılan alan
kayıt formlarına Ek 3’de örnek verilmiştir. Yukarıda açıklanan standart kuş
gözlemleri dışında, alanda üreyen kuşlarla ilgili azami bilgi elde edebilmek
için standart gözlem noktaları arasında hareket esnasında tespit edilen kuşlar
yol kayıtları olarak formda ayrıca kaydedilmişlerdir.
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Şekil 2.10 Çalışma alanı sınırları, UTM kareleri ve 1/25.000’lik pafta
anahtarı (Orj. 2008).
Görülen ya da sesi duyularak tespit edilen sukuşu türlerine Avrupa
Kuş Sayımları Komitesi (EBCC) üreme kodları verilmiştir. Bu tekniklere
göre gözlemlenen kuşların davranışları 16 farklı Üreme Kodu ile
değerlendirilmiştir. Bu üreme kodları kendi aralarında; 1-2, 3-9 ve 10-16
arası kodlar olarak 3 gruba ayrılmaktadırlar. 1-2 no’lu kodla “türün üremesi
olası” (possible breeding), 3-9 arası kodlar “türün üremesi Kuvvetle Olası”
(probable breeding) ve 10-16 arası kodlar “Kesin üreme” (confirmed
breeding) anlamına gelmektedir. EBCC Üreme Kodları Ek 4’te detaylı
olarak açıklanmıştır.
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Atlas çalışması metodolojisi mantığı gereği çalışma sonucu elde
edilen nokta kayıtları daha sonra UTM karelerine atanarak kullanılmışlardır.
Böylece bir kare için 3 adet nokta kaydı bir de 3 noktanın kayıtların atandığı
UTM kare merkez noktası verisi mevcuttur. Bu işlem noktasal ölçek
haricinde grid bazında da analiz imkanı vermektedir. Bu çalışmada sunulan
üreyen kuş dağılımı verileri 1x1km’lik UTM grid bazındadır.
Tür dağılım haritaları gözlem noktası bazında değil UTM karesi
ölçeğinde verilmişlerdir. Bunun üç gerekçesi vardır. Birincisi; nokta
sayımlarında toplanan veriler bir noktanın verileri değil nokta etrafındaki bir
poligonda yapılan gözlemleri içerir, bu nedenle bu verilerin noktasal olarak
ifade edilmesi bilimsel olarak hatalı olacaktır, ikincisi; sayım noktaları,
UTM karesini temsil eden örneklem noktaları olup sistematik olarak
(birbirleri arası en az 300 m mesafa kalacak şekilde) rasgele seçilmişlerdir.
Bu nedenle bir türün üreme verisini gözlem noktasına bağlı vermek, o türün
o UTM karesi içinde başka biryerde üremediği sonucunu doğuracağı için
eksik vermek demektir, üçüncüsü; bir tür yumurta bırakmak için noktasal
bir alana ihtiyaç duysa da üremek için bir habitata ihtiyaç duyar. Araştırma
kapsamı içerisinde olan hedef türler noktasal olarak belirtilebilecek bir
habitatta ürememektedirler.
Gün içerisindeki aktivasyon değişiklikleri nedeniyle kuşların tespit
edilebilirlikleri gün boyunca değişkenlik gösterir. Bu nedenle arazi
çalışmaları sırasında farklı farklı gözlemler arasında kuş aktivite farklılıkları
nedeniyle yanlılık yaratmamaya dikkat edilmesi gerekir (Bibby et al., 1998).
Arazi çalışması sırasında gözlemler literatürde önerilen zaman dilimleri ve
arazide çalışmalarımız sırasında edindiğimiz deneyimler sonucu sabah
06:00 ile 11:00 saatleri arası, öğleden sonra ise 16:00’dan 20:00’a kadar
olan zaman aralıklarında gerçekleştirilmiştir.
Koloniyel üremeyen türlere ait populasyon büyüklükleri
hesaplanırken en az üreyen çift sayısını belirlemek için üreme kodu 10 ve
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üzerinde olup kesin olarak kuluçkada olan ya da, çift olarak görülmüş
sukuşlarının toplamı alınmıştır. En çok üreyen sayı ise üreme kodu 1-9
arasında olan sukuşlarından belirgin teritoryal alan tutan bireyler dikkate
alınarak hesap edilmiştir. Bu nedenle en çok üreyen çift sayısı verilirken
“tahmin edilmektedir” şeklinde bir ifade ile verilmişlerdir.

2.2.4.

Koloniyel Su kuşu Sayımları

Üreme döneminde yapılan koloniyel sukuşu sayımları ile diğer
zamanlarda yapılan koloniyel sukuşu sayımları arasında bazı farklılıklar
bulunmaktadır. Üreme döneminde bir sukuşu kolonisinde sayım sonuçları,
gözlemcinin koloniye olan uzaklığına, sayım yapmak için kullanılan optik
ekipman kalitesine göre değişebilmektedir. Bazı durumlarda kolonide
üremeden bulunan kuşların varlığına göre dikkatli sayım yapmayı gerektirir
(Bibby et al., 1998; 2000).
Koloniyel sukuşu sayım yöntemleri sayım yapılacak türün ürediği
üreme habitatına göre; kayalık yarlarda yuva yapanlar, yerde üreyenler,
ağaçlar üzerinde üreyenler olarak ayrı ayrı ele alınır (Bibby et al., 2000). Bu
çalışmamızda çalışma alanında üreyen hedef türleri göz önüne alarak yerde
üreyen sukuşları ele alınacaktır.
1) Doğrudan Sayımlar: Koloniyel üreyen sukuşu populasyonu yaklaşık
200 çiftten daha az ise sayımlar doğrudan yapılabilir. Ancak sayımların
üreme dönemi ortasında yapılması, koloniye geç katılan yada koloniye
erken katılan tüm çiftleri belirlemek açısından önemlidir. Sayımlar
sırasında aktif kullanılan ve kullanılmayan yuvaların sayımlarının ayrı
yapılması gerekir. Bu sayım tekniği özellikle Martı ve Sumru
kolonilerinin sayımı için uygundur. Bu sayımlar sırasında
karşılaşılabilecek problemler tüm koloninin aynı anda görülemediği, ya
da bir çifti oluşturan bireylerin ayrı ayrı durduğu durumlardır.
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2) Transekt Sayımları: Bu sayım yöntemi özellikle sayıca çok büyük olan
sukuşu kolonileri için uygulanan bir yöntemdir. Bu sayım yönteminin
ilk adımı, koloninin uzaysal dağılımın bir uydu görüntüsü yada hava
fotoğrafı üzerinde kabaca işaretlenmesidir. Daha sonra koloninin
bulunduğu alanda yapılacak transekt rotası belirlenerek harita ya da hava
fotoğrafı üzerine işaretlenir. Ardından yapılacak işlem transekt sayımı
sırasında transekt rotası etrafında bulunan yuvaları saymaktır. Daha
sonra alınan örneklem ile, alanın toplam boyutu ve gerekli diğer
istatistiki unsurlara bakılarak koloniyi oluşturan gerçek yuva sayısı
hesaplanabilir. Bu yöntem üreme kolonisi üzerinde ciddi stres
yaratabilecek bir sayım yöntemi olduğundan sadece gerekli durumda ve
bilinçli kişiler tarafından yapılmalıdır.
3) Quadrat (Çeyrek) Sayımları: Yapılan sayım yöntemi Transekt
sayımlarına benzer bir şekilde uygulanır. Ancak sayım yapılacak alan
transekt rotası olarak değil bir quadrat (örneğin, sayım alanı bir grid
olabileceği gibi dairesel bir alanda olabilir) olarak seçilir. Bu alan
içerisinde sayım yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlar alandaki
yoğunluk göz önüne alınarak genelleştirilerek (eksrapole edilerek)
alandaki toplam üreyen çift sayısı hesaplanabilir. Bu yöntem quadrat
içindeki kuşlara çok ciddi baskı ve stres yapacağından çok hassas ve
ancak zorunlu durumlarda yapılmalıdır.
4) Ürküterek Yapılan Sayımlar: Bu sayımlar doğrudan sayım yapmak
için yeterli zamanın olmadığı ve yapılacak transetk yada quadtrat
sayımları ile alanda çok fazla baskı oluşturulacaksa tercih edilebilecek
bir yöntem olup küçük adacıklarda koloni ile üreyen kuşlara
uygulanabilir. Yüksek bir sesle ürkütülen kuşlar aniden havalanacakları
için koloniyi havada hızla saymak kolay olacaktır. Sayım birkaç kez
tekrar edilerek ortalaması alınarak daha doğru olması sağlanabilir.
Ancak bu sayım için hedef türün “kalibrasyon indeks” değerinin
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hesaplanması gerekir. Kalibrasyon indeksi küçük bir adacıkta doğrudan
yuva sayımı yapılması ve aynı sayımın daha sonra ikinci bir kez
ürküterek yapılan sayım yöntemi sonucu ile kıyaslanması ve işlemin
birkaç kez tekrarlanması sonucu elde edilebilir. Böylelikle ortalama bir
kolonideki çift sayısı ve adadaki üremeyen birey sayısı arasındaki oran
hakkında gerçekçi bilgi elde edilebilir.
Çalışma alanında üreyen ya da üreme kodu verilen türlerden Cramp
ve Perrins, (1998)’e göre koloniyel olarak üreyen sukuşları, Pelecanus
crispus, Platalea leucorodia, Phoenicopterus roseus, Himantopus
himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Larus
melanocephalus, Larus genei, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna
sandvicensis, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Chlydonias hybridus’dur.
Çalışma kapsamında yapılan tüm koloniyel sukuşu sayımları
koloniyi oluşturan çiftlere en az stres ve rahatsızlık verecek şekilde uygun
mesafeler ve yöntemler kullanılarak yapılmaya çalışılmıştır. Bununla
birlikte üreme adalarına çıkılması gerekli durumlarda bu adalar üzerinde
mümkün olan en kısa süre boyunca kalınarak sayımlar yapılmıştır. Kuluçka
alanları ve yuvaları belirgin yapıda olan Pelecanus crispus, Phoenicopterus
roseus ve Sterna caspia türlerinde üreyen çift sayılarını belirlemek için
üreme dönemi sonrası üreme adalarına çıkılmış ve aktif kullanılmış yuvalar
sayılmıştır.
Koloniyel üreyen sukuşlarının sayımları doğrudan sayım yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Sayımlar sırasında zaman zaman koloni bölgesinde
kuluçkada oturan çiftler haricinde kuluçkada oturup oturmadığı
belirlenemeyen oturan başka bireyler de gözlenmiştir. Bu tür durumlarda
kesin kuluçkada olanlar ve muhtemelen kuluçkada olanlar ayrı ayrı not
edilmişlerdir. Sayım sonucu bir kuşun üreyen populasyon büyüklüğü bilgisi
verilirken kesin üreyen çift sayısı toplamı en az üreyen çift sayısı olarak,
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kesin üreyen ve kuvvetle olasıen üreyen çift sayısı toplamları ise en çok
üreyen çift olarak verilmiştir.
Koloniyel sukuşu sayımları öncelikli olarak atlas çalışması nokta
sayımları sırasında yapılmıştır. Ancak koloniyal üreyen tüm sukuşları
populasyonlarını belirlemek için nokta sayımları haricinde koloniyal üreyen
sukuşlarının üreme bölgelerine ya da yakınlarına gidilerek ve ayrı sayımlar
yapılmıştır. Pelecanus crispus, Phoenicopterus roseus, Glareola pratincola,
Sterna caspia, Sterna sandvicensis ve Sterna hirundo’nun sayımları atlas
çalışmalarından ayrı olarak yapılmışlardır.
Pelecanus crispus yavrularına yapılan halkalama çalışması sırasında
yavru sayımları ve aktif kullanılan yuva sayımları yapılmış ve sayım
sonuçları verilirken bu sonuçlar haricinde çiftlerin üreme başarısı
hesaplanarak verilmiştir.

2.2.5.

Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS)

Yaşamak için sulak alanlara, göllere, deltalara, akarsulara, denizel
ortamlara bağımlı olan kuşlara sukuşları denir (Wetlands International
2006). Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) uluslararası ölçekte
Uluslarası
Sulakalanlar
Kurumu’nun
(Wetlands
International)
organizasyonu, Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife
International) desteği ve 15.000’den fazla sayıda uzman sukuşu sayımı
gönüllüsünün katılımıyla yapılmaktadır. Sayımlar her yıl 100’den fazla
ülkede 10.000’den fazla alanda yapılmaktadır (Delany et al., 1999).
KOSKS’lar ülkemizdeki sulak alanların ve sukuşlarının durumu ve
değişimi hakkında çok önemli bilgiler edinmemizi sağlamıştır. Birçok alan
ve tür hakkında bilgilerimiz bu sayımlara dayalı olarak gelişmiş, alan ve tür
koruma çalışmalarına, korunan alanların ilan edilmesine yön vermiştir. Çok
önemli bir izleme ve doğa koruma çalışması olan KOSKS’lar kışın çok
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düşük sıcaklıklarda, yağmur, kar ve çamur gibi zor şartlarda genellikle
araçla ulaşımın zor ya da mümkün olmadığı şatlarda yapılmaktadır.
Türkiye’deki sayımlar 1967-1973 ve 1986-1989 yılları arasında
çoğunlukla yurtdışından gelen kuş gözlemcilerinin oluşturduğu ekipler
tarafından gerçekleştirilmiştir. 1990, 1992, 1993, 1996, 1999 ve 2002
sayımlarını Doğal Hayatı Koruma Derneği yürütmüştür. 2002 yılındaki
sayımlarla ilk defa tamamı Türkiye’deki kuş gözlem topluluklarından
oluşan ekiplerle sayımlar yapılmaya başlanmıştır. 2005, 2006, 2007 ve 2008
yıllarının sayımları ise Doğa Derneği koordinatörlüğünde Türkiye’deki kuş
gözlemcileri ve kuş gözlem toplulukları tarafından gerçekleştirilmiştir
(Çağlayan vd., 2005; Suseven vd. 2006; Onmuş, 2007).
Sayımlar, çoğunlukla daha önceki kış ortası sukuşu sayımlarında
kaydedilen ve güncelleştirilen noktalarda, normal şartlarda tüm sulakalan
taranacak şekilde ve standart sayım teknikleri kullanılarak yapılır. Bir
sulakalandaki sayım, en çok bir günde tamamlanır. Kuşların gece
hareketleri, sayımı farklı günlerde yapmayı geçersiz kılmaktadır. Amaç
alandaki sayımları detaylı ama en hızlı bir şekilde bitirmektir. Bu, bize
asgari kuş hareketini sunacağından sayımlar da bir o kadar doğru olacaktır.
Standart sayım tekniklerinin uygulanma amacı, sayımların alanın büyük
çoğunluğunu kapsaması ve ayrı grupların aynı alanı iki kere sayması gibi
sorunlara engel olmaktır. Sayım ekipleri alan içerisinde herhangi bir nedenle
(avcı baskısı ve yırtıcı canlılar vb.) yer değiştiren kuş ya da kuş grupları
tespit ettiğinde bunları sayıca ve ilerleme yönü belirterek not eder. Sonuçta
bu grupların yer değiştirme yönüne bağlı olarak toplam sayım listesine ekler
ya da çifte sayımı engellemek için listeden çıkarır.
Kuşlar, grupların yoğunluğuna ve grup içerisindeki tür çeşitliliğine
göre tek tek sayılabilir. Sayıca büyük grupların sayılması için bir başka
yöntem ise 5’er, 10’ar, 20’şer bireylik gruplar ya da grubun büyüklüğüne
bağlı olarak arazide belirlenen uygun sayıda kümelendirme yaparak yapılan
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sayımdır. Yapılan bilimsel çalışmalar sayıca büyük kuş gruplarının
kümelenerek sayılmasının teker teker sayıma kıyasla daha doğru sonuçlar
verdiğini ortaya koymuştur (Bibby et al., 2000).
Sayımlar sırasında hava ve ışık şartlarının kötü olduğu, alanın
yeterince görülemediği, zamanın daraldığı, kuşların çok kalabalık, hareketli
ya da çok uzakta olduğu ve tür ayrımının sağlıklı olarak yapılamadığı
durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Bu tarz durumlarda sayım uzmanı
alanda bulunan kuşları tahminen kümeleyerek sayar. Bu durum sukuşu
populasyonunun minimum büyüklüğü hakkında çok önemli bilgiler vermesi
nedeniyle önem taşımaktadır. Bunlar kayıt formlarında ‘tanımsız sukuşu’
olarak kaydedilen kuşlardır (Onmuş, 2007).
Dünya’da en çok tehlike altında olan ekosistemlerden birisi
sulakalanlardır. Bu nedenle sulakalanları ve sukuşlarını koruyabilmek için,
sukuşlarının sayısı ve yaşam alanlarını belirlemek önemlidir. Bu amaçla
Batı Palearktik ve Güney Batı Asya’da 20.000 den fazla sulakalanda sukuşu
sayımları düzenli olarak yapılmaktadır. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan
yaklaşık 11.000 kişi sayımların gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Her yıl
düzenli olarak ortalama 175 tür ve 20 milyon sukuşu sayılmaktadır. Dünya
ölçeğinde Uluslararası Sulakalanları Koruma Kurumu (Wetlands
International) ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu (Birdlife International)
tarafından organize edilen küresel sayım organizasyonunun ülkemizdeki
resmi koordinasyonu Doğa Derneği tarafından yapılmaktadır (Çağlayan vd.,
2005; Suseven vd., 2006, Onmuş, 2007).
KOSKS, sukuşlarının göç ve yer değiştirme hareketlerinin en az ya
da hiç olmadığı ve sukuşlarının sulakalanlarda kümelendiği 15 Ocak – 15
Şubat dönemi arasında gerçekleştirilir. Sayımlar kuş tanımlama ve sayım
konusunda uzman kişilerden oluşan sayım ekipleri tarafından yapılmaktadır.
Bu sayımların amacı, bölgesel olarak bulunan toplam sukuşu sayısını; kuş
populasyon büyüklüklerinin kısa ve uzun vadede gösterdikleri değişimleri
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(populasyon trendi) ve türlerin kış aylarındaki biyocoğrafik dağılımını
belirlemektir. Sayımlar sırasında sayım ekipleri önceden belirledikleri
alanlarda ve yine önceden belirledikleri noktalarda uygun araç ve gereçleri
(teleskop, dürbün, el sayaçları) kullanarak sayımlarını yaparlar. Sayım
yapılan noktanın GPS koordinatları alınır ve veriler uygun alan kayıt
formlarına işlenir (Çağlayan vd., 2005; Suseven vd, 2006, Onmuş, 2007).

2.2.6.

Koloniyel Su kuşu Yönetimleri

Çalışma sırasında Pelecanus crispus ve Phoenicopterus roseus
türlerinin yuvalama alanlarında yönetim ve restorasyon çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken uygulanan yöntemler arazideki
gözlemlerimiz, deneyimlerimiz ve bu konuda kabul görmüş Perennou et al.,
(1996) tarafından hazırlanmış bilimsel yayın referans olarak kullanılmıştır.
Söz konusu türlerle ilgili yapılan yönetim ve restorasyon çalışmaları
bulgular bölümünde elde edilen sonuçlarla birlikte verilmişlerdir.
Bulgulardan ayrı verilmelerinin yapılan uygulamanın daha doğru
aktarılması için uygun olmayacağı düşünülmüştür.

2.2.7.

Su kuşu Halkalama Çalışmaları

Araştırmamız süresince 2003- 2007 yılları arasında alanda üreyen
Pelecanus crispus türüne ait yavruların halkalanması çalışmaları yapılmıştır.
Halkama çalışmaları Prof. Dr. Mehmet Sıkı ile ortaklaşa yapılmıştır.
Halkalama çalışması sırasında kullanılan halkalara Şekil 2.11’de
örnek verilmiştir. Yavru pelikanların her iki bacağına da birer halka olmak
üzere çift halka takılmıştır. Takılan halkalar Tour du Valat Biyoloji
Enstitüsü’nden Dr. Alain Crivelli tarafından sağlanmıştır. Tüm halkalama
çalışmaları Çevre ve Orman Bakanlığından alınan yasal izinler dahilinde
yapılmıştır. 2004 yılında 30 yavrunun tamamı, 2005 Yılında 67 yavrunun
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56’sı, 2006 yılında 69 yavrunun 50’si, 2007 yılında 73 yavrunun 4’ü
halkalanmıştır. 2005, 2006 yılında tüm yavruların halkalanamamış
olmasının sebebi çok büyümüş yavruların adayı kısa sürede terk etmesi ve
halkalamak için tutulamamasından dolayıdır. Ancak 2007 yılında
kullandığımız halkaların bitmesi sebebiyle halkalanan yavru sayısı 4 ile
kısıtlı kalmış ve 2008 yılında ise halkalama yapılamamıştır (Ek 5.C’de türün
halkanması sırasında çekilen bir fotoğraf verilmiştir).

Şekil 2.11 Türkiye’de Tepeli Pelikanların halkalanmasında kullanılan
plastik halkalara örnek.

2.2.8.

Veri Depolaması ve Analizi

2002 yılında toplanan tüm atlas ve koloniyal sukuşu sayımları
verileri MS Excel Veritabanına girilmiştir. Tür dağılım haritalarını
hazırlayabilmek ve istatistiki analizler yapabilmek için daha sonra bu veriler
MS Access veri tabanına aktarılmışlardır. 2006 yılı verileri ise doğrudan MS
Access veri tabanına girilmişlerdir. Şekil 2.12 ’de veritabanının bir
görüntüsü bilgi amaçlı verilmiştir. Ana veri MS Access’e aktarıldıktan
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sonra, sayım sonuçları, kare bilgileri, habitat bilgileri, tehdit bilgileri olarak
bölünmüş ve analiz edilmişlertir.

2.2.9.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak yapılan çalışmalar;
vektörel olan sayısal verilerin raster veriler ya da görüntüler aracılığıyla
oluşturulması ve Atlas çalışmasıyla elde edilen verilerin oluşturulan
vektörel veriler yoluyla analiz edilerek çeşitli tarzda tematik haritaların
üretilmesine dayanır.

Şekil 2.12 MS. Access’de oluşturulmuş veri tabanının görüntüsü (Orj., 2008).

Araştırmada Kullanılan Yazılımlar ve Özellikleri:
Araştırma süresince; coğrafi bilgi sistemi yazılımlarından ArcGIS
9.0 ve MapInfo 7.5, uydu görüntülerini işleme yazılımı olarak Erdas
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Imagine 9.1, görüntü, resim işleme ve ilustrasyon yazılımı olarak Adobe
Illustrator 8.0 ve Adobe Photoshop CS, uydu görüntülerine ulaşım için ProGoogle Earth, veri tabanı yazılımı olarak MS Excel 2003 ve MS Access
2003 kullanılmıştır.
Araştırmada Kullanılan Haritalar ve Uydu Görüntüleri:


Harita Genel Komutanlığı tarafından 1997 yılında havai fotogrametri
yöntemi ile hazırlanarak oluşturulmuş ve 2000 yılında basılmış Gediz
Deltası’na ait K17C1, K17C2, K17C3, K17C4, L17B2, L18A1 pafta
numaralı 1/25.000’lik paftalar kullanılmıştır. Şekil 2.10’da çalışma
sırasında kullanılan pafta anahtarı ve kullanılan paftaların yersel
yerleşimleri verilmektedir.



Ege Bölgesine ait Sayısal Yükseklik Modeli (Digital Elevation Model DEM)
Uzaysal referans: WGS 1984 UTM Zone 35N
Yersel çözünürlük: 90m x 90 m



Landsat uydu Görüntüsü:
Görüntüleme tarihi: 2000 yılı
Uzaysal referans: WGS 1984 UTM Zone 35N
Yersel çözünürlük: 15m x 15 m



Ortofoto görüntüsü
Görüntüleme tarihi: 2004 yılı
Uzaysal referans: European 1950 UTM Zone 35N
Yersel çözünürlük: 5m x 5 m

2.2.10.

Türlerin Dağılım Haritalarının Oluşturulması

Veritabanına aktarılan veriler ile CBS teknolojisi yardımıyla
oluşturulan sayısal haritalar birlikte analiz edilmiş ve türlerin dağılım
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haritaları oluşturulmuştur. Türlerin dağılım haritaları oluşturulurken bir
türün üreme kodu ve karedeki yoğunluk verileri kullanılmıştır. Bir türün
UTM karesindeki üreme kodu ve yoğunluğu şu şekilde belirlenmiştir.
a) Eğer tür UTM karesinde sadece bir kez görüldüyse verilen üreme
kodu o UTM karesinde türün üremesini temsil eden üreme kodu olarak
atanmıştır.
b) Bir türün bir UTM karesinde birden çok defa görüldüğü ve birden
farklı kez üreme kodu verildiği durumlar olmuştur. Bu durumlarda o türün o
UTM karesindeki üreme kodu türe karede verilen en yüksek üreme kodu
olarak atanmıştır. Bir türe en yüksek üreme kodu ataması yaparken yol
kayıtlarında tespit edilen üreme kodları da dikkate alınmıştır. Türlere ait
üreme kodu verileri yukarıda açıklandığı gibi Kesin, Kuvvetle Olası ve
Olası olarak üç ayrı kategori altında sınıflandırılmış ve haritalarda 3 farklı
renk kodlamasıyla gösterilmişlerdir.
Siyah renk: Kesin üreme
Koyu gri renk: Kuvvetle olası üreme
Açık gri renk: Olası üreme
Bir türün kare içerisindeki yoğunluk değeri o türün kare içerisindeki
standart üç gözlem noktasının kaçında görüldüğünün bir oranıdır. Yoğunluk
verisi olarak üç ayrı sınıflandırma yapılmıştır; Az yoğun, orta yoğunlukta ve
çok yoğun. Tür karedeki üç gözlem noktasından üçünde de görüldüyse
yoğunluk oranı 3/3 yani çok yoğun, sadece ikisinde görüldüyse 2/3 yani orta
yoğun ve sadece birinde görüldüyse 1/3 yani az yoğun olarak atanmıştır.
Türlerin UTM karesindeki 3 farklı yoğunluk verisi üç farklı daire
boyutu verilerek gösterilmiştir.
Küçük daire: Az yoğun,
Orta boy daire: Orta yoğun,
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Büyük daire: Çok yoğun,
anlamına gelmektedir. Türlerin dağılım haritalarının gösterilmesi ile
ilgili kullanılan işaret ve simgeler aşağıda örnek bir tür haritası ile
açıklanarak gösterilmiştir (Şekil 2.13).

Şekil 2.13 Türlerin dağılım haritalarında kullanılan işaret ve simgeler (Orj.,
2008).
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2.2.11.

Habitat Sınıflandırması

Atlas çalışmalarının nokta sayımları sırasında toplanan habitat
bilgileri veritabanına girilmiş ve sonra her bir habitat tipinin toplam kaç
UTM karesinde gözlemlendiği (Habitat gözlenme sayısı - hgs)
hesaplanmıştır. Ayrıca her bir habitat tipinin gözlenme oranları da
hesaplanarak verilmiştir. Bir habitatın gözlenme oranı (hgo) o habitatın UTM
karelerinde toplam gözlenme sayısının toplam sayım yapılan UTM karesi
sayısına (TUTM) oranı olarak verilmiştir.
hgo = (hgs/ TUTM)
hgo = Habitat gözlenme oranı
hgs = Habitat gözlenme sayısı
TUTM = Toplam sayım yapılan UTM karesi sayısı
Nokta sayımları habitat analizi haricinde, çeşitli uydu görüntüleri
kullanılarak delta için önemli bazı habitatlar referans amaçlı olarak
sayısallaştırılmıştır. Bununla birlikte çalışmanın genel amaçları içinde yer
almaması nedeniyle bütün habitat tipleri sayısallaştırılmamıştır.
Habitat

sınıflandırması

yapılırken

EUNIS 6

habitat
klasifikasyonundan faydalanılmıştır. Ancak bu çalışmanın amaçları içinde
bu tarz bir habitat klasifikasyonu yapılma amacı olmaması nedeniyle

6

EUNIS: Avrupa Doğa Bilgi Sistemidir (European Nature Information System) ve Avrupa

Doğa ve Biyoçeşitlilik Koruma Merkezi (European Topic Centre for Nature Protection and
Biodiversity (ETC/NPB) tarafından Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency EEA) ve Avrupa Çevresel Bilgi İzleme Ağı (European Environmental Information
Observation Network EIONET) için yapılmıştır. EUNIS habitat klasifikasyonu tüm
Avrupa’yı ve tüm AB Üye ülkelerini (Kanarya, Madeyra ve Azor Adaları dahil),
Anadolu’yu ve Kafkasya bölgesini kapsayan bir habitat klasifikasyon sistemidir.
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sayısallaştırılmamış başka bir çok EUNIS habitatları da bulunmaktadır.
Sayısallaştırılan habitatlar; kıyı bataklıkları, kıyısal kum düzlükleri, tuzlalar,
sazlıklar, açık su yüzeyleri ile sınırlıdır.

2.2.12.

Tehdit Analizi

Atlas çalışmaları nokta sayımları sırasında toplanan tehdit bilgileri
veri tabanına girilmiş ve sonra her bir tehdit unsurunun toplam kaç UTM
karesinde gözlemlendiği (Tehdit gözlenme sayısı-Tgs) hesaplanmıştır.
Ayrıca her bir tehdit unsurunun gözlenme oranları da (tgo) hesaplanmıştır.
Bir tehdit unsurunun gözlenme oranı tehditin UTM karelerinde toplam
gözlenme sayısının sayısı toplam sayım yapılan UTM karesine (TUTM) oranı
olarak verilmiştir.
tgo = (tgs/ TUTM)
tgo = Tehdit gözlenme oranı
tgs = Tehdit gözlenme sayısı
TUTM = Toplam sayım yapılan UTM karesi sayısı

2.2.13.

Çalışmada Kullanılan Taksonomi ve Nomenklatür

Bu çalışma sırasında elde edilen verilerin ve türlerin
sınıflandırılmasında Sibley veMonroe (1990; 1993)’ün Dünya Kuşları
Dağılımı ve Taksonomisi adlı çalışma ve BirdLife International (2008)
referans olarak kullanılmıştır.

2.2.14.

Çalışma Alanının Fotoğraflanması

Çalışma alanda ürediği tespit edilen kuş türleriyle ilgili bazı
fotoğraflar bilgi amaçlı olarak Ek 5’te verilmişledir.
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3.

BULGULAR

3.1. Üreyen Sukuşu Atlası
2002 yılında 28 gün süreyle yaptığımız atlas çalışması sırasında 305
UTM karesi formu tamamlanarak 747 gözlem noktası alınmış ve toplamda
124.5 saat süren standart nokta sayımı yapılmıştır. 2006 yılında 26 gün
süreyle devam eden atlas çalışması sırasında 272 UTM karesi formu
tamamlanarak 735 gözlem noktası alınmış toplamda 122.5 saat süren
standart Kuş Atlası çalışması nokta sayımı gerçekleştirilmiştir.
2006 yılında 2002 yılından farklı olarak çalışma alanı içinde kalan
Mavişehir’in doğusunda kalan bölgedeki bazı sayım kareleri bölgenin
sukuşu populasyonu barındırmaması, yıkılan Ragıppaşa Dalyanı bölgesi,
Çilazmak Dalyanı açıkları sadece açık su yüzeyleri barındırması nedeniyle
çalışma kapsamından çıkartılmıştır. Bu nedenle 2002 ve 2006 yılında alınan
gözlem nokta sayıları farklı olmuştur.
Yukarıda belirtilen nokta sayımları dışında sukuşu kolonilerinin
sayımları, tekne ile adacıklara gidilmesi ve sayımların yapılması, nokta
sayımları arası hareket ederken yapılan yol gözlemlerinin toplam süresi
yukarıda verilen nokta sayımları süresinden bağımsızdır ve yukarıdaki
sürelere dahil edilmemiştir.
2002 yılında toplanan veriler veritabanına girilerek 5.592 satır ve 72
sütundan oluşan toplam 402.624 adet veri barındıran bir veri tabanı
oluşturulmuştur. Benzeri şekilde 2006 yılında toplanan veriler de
veritabanına girilmiş, 6.024 satır ve 72 sütundan oluşan toplam 433.728 adet
veri barındıran ikinci bir veri tabanı oluşturulmuştur.
2002 ve 2006 yıllarında yapılan atlas çalışmalarında görülen toplam
sukuşu sayısı 67 tür olup toplam olarak bu türlerden 37 sukuşu türüne üreme
kodu verilmiştir. 2002 yılında toplam 18 farklı Familya’dan 58 sukuşu türü
görülmüş, bunlardan 16 farklı Familya içinde yer alan 35 türe üreme kodu
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verilmiştir. 2006 yılında ise 18 farklı Familya’dan 60 su kuşu türü görülmüş,
bunlardan 17 farklı Familya dahil 33 türe üreme kodu verilmiştir. 2002 ve
2006 yıllarında görülen ve üreme kodu verilen türler, Familya’ları ve
Ordo’ları liste olarak Çizelge 3.1’de verilmiştir.
Çizelge 3.1 Atlas çalışmaları süresince görülen ve üreme kodu verilen
sukuşları (Orj. 2008).
Ordo
Podicipediformes
Procellariiformes
Pelecaniformes

Familya
Podicipedidae
Procellaridae
Phalacrocoracidae
Phalacrocoracidae
Pelecanidae

Ciconiiformes

Ardeidae

Ciconiidae
Threskiornithidae
Phoenicopteriformes
Anseriformes

Phoenicopteridae
Anatidae

Gruiformes

Rallidae

E.K***
70
462
720
800
820
880
890
970
1040
1080
1110
1190
1220
1240
1310
1340
1360
1440
1470
1520
1590
1710
1730
1860
1890
1910
4070
4240
4290

Tür Adı
Tachybaptus ruficollis
Puffinus yelkouan
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Cygnus olor
Anser albifrons
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra

2002
2006
Göz* Ür** Göz* Ür**
+
C
+
C
+
+
+
+
+
+
+
A
+
+
C
+
C
+
B
+
B
+
+
+
A
+
C
+
+
+
+
+
+
B
+
B
+
+
+
C
+
C
+
+
+
A
+
A
+
C
+
C
+
+
+
C
+
C
+
C
+
C
+
B
+
+
A
+
A
+
A
+
B
+
C
+
C
+
C
+
C
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Çizelge 3.1’in devamı.
Ordo
Charadriiformes

Familya
Haematopotidae
Recurvirostridae
Burhinidae
Glareolidae
Charadriidae

Scolopacidae

Laridae

Sternidae

E.K***
4500
4550
4560
4590
4650
4690
4770
4850
4860
4870
4930
4960
5010
5090
5120
5170
5320
5410
5460
5530
5540
5560
5610
5640
5750
5820
5850
5921
5925
6050
6060
6110
6150
6240
6260
6270
6280

Tür Adı
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus spinosus
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Larus genei
Larus armenicus
Larus cachinnans
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus

2002
2006
Göz* Ür** Göz* Ür**
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
B
+
+
C
+
C
+
+
+
+
C
+
C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
B
+
+
B
+
C
+
+
+
+
+
B
+
B
+
+
+
C
+
C
+
+
A
+
B
+
+
C
+
C
+
C
+
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
C
+
A
+
C
+
B
+
+
+
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* Gözlenme durumu: (+) Gözlenmiş, (-) Gözlenmemiş
**Üreme Kodları: kesin üreme (C), kuvvetle olası üreme (B), olası üreme (A)
***E.K.: Türün Euring kodu

2002 yılında üreme kodu verilen 35 türden 22 türe kesin üreme
(C), 7 türe Kuvvetle Olası üreme (B) ve 6 türe olası üreme (A) kodları
verilmiştir. 2006 yılında ise üreme kodu verilen 33 türden 24 türe kesin
üreme (C), 6 türe kuvvetle olası üreme (B) ve 3 türe olası üreme (A) kodları
verilmiştir. 2002 ve 2006 yılında türlere verilen üreme kodları dağılımı
Şekil 3.1’de verilmiştir.
40

Üreyen Tür sayısı

35
30
25

35

2002 Yılı
2006 Yılı

22

33

24

20
15
7

10

6

6

5

3

0
Kesin

Kuvvetle Olası

Olası

Toplam

Üreme Durumu

Şekil 3.1 Atlas çalışmalarında türlere verilen üreme kodlarının dağılımı
(Orj. 2008).
Yapılan atlas çalışmaları ile ürediği belirlenen türlerin içinde yer
aldıkları Familya’ları gösterir sınıflandırma Şekil 3.2’de ve Ordo’ları
gösterir sınıflandırma Şekil 3.3’de verilmiştir.
Deltada üreyen sukuşları arasında en çok üreyen tür barındırdan
Familya Sternidae’dir. 2002 yılında toplam 7 türe (Gelochelidon nilotica,
Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Sterna albifrons
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Chlidonias hybridus, Chlidonias niger) üreme kodu, 2006’da ise 5 türe
(Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Sterna albifrons
Chlidonias hybridus) üreme kodu verilmiştir. 2006 Yılında deltada ikinci
olarak dört tür ile en çok üreyen tür sayısına sahip Familya Anatidae
Familya’sıdır.
Üçüncü olarak üç üreyen tür ile çok üreyen tür sayısına sahip diğer
Familyalar sırasıyla; 2002 ve 2006 yıllarında Ardeidae, 2006 yılında
Anatidae, 2002 ve 1006 yıllarında Rallidae, 2002 yılında Charadriidae,
2002 yılında Scolopacidae
ve 2002 ve 2006 yıllarında Laridae
Familya’larıdır.
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Familya

Şekil 3.2 2002 ve 2006 yılında üreme kodu verilen türlerin Familya’lara
göre sınıflandırılması (Orj. 2008).
Deltada en çok üreyen tür ile temsil edilen Ordo Charadriiformes
Ordo’sudur. 2002 yılında 21 farklı tür, 2006 yılında ise 17 farklı türe üreme
kodu verilmiştir. İkinci olarak en çok tür barındıran Ordo ise Ciconiiformes
Ordo’sudur. Üçüncü olarak en çok tür barındırdan Ordo ise Anseriformes
Ordo’sudur.

70

16

Tür sayısı

21

2002 Atlas
2006 Atlas

20

17

12
8
4

5 5
1 1

2

1

3

1 1

4

3 3

dr
iif
or
m

es

es
ru
ifo
rm

rif
ns
e
A

G

or
m
es

es
rm

Ordo

Ch
ar
a

Ph
oe
n

ic
op
te
rif
o

rm
es

es

Ci
co
ni
ifo

ifo
rm

Pe
le
ca
n

Po
d

ic
ip
e

di
fo
rm
es

0

Şekil 3.3 2002 ve 2006 yıllarında üreme kodu verilen türlerin Ordo’lara
göre sınıflandırılması (Orj. 2008).

3.2. Habitat Analizi
EUNIS habitat sınıflandırmasına göre deltanın sahip olduğu çok
sayıda habitat tipleri arasında en önemli bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir
(EUNIS, 2004); Deltadaki bazı önemli habitatlar Şekil 3.4’de verilmiştir.
1.

Denizel Habitatlar


Litoral Sediman (Denizel etki altındaki sedimanlar)
• Kıyısal Tuzcul Bataklıklar (Çiğli Bataklığı olarak da bilinen
Mavişehir batısında yer alan ancak Degaj tershanesine kadar
ulaşan Kıyı Bataklıkları bölgesi, Kuzey Gediz’de nehrin
döküldüğü bölge)
• Kıyısal Çamur Düzlükleri (Arıtma Tesisi güneyi ve Degaj
bölgesinde her zaman denizel etki altında olan çamur
düzlükleri, Kırdeniz Dalyanı kıyıları, Kuzey Gediz Deltası’nda
Kıyı Bataklıkları ardı bölge)
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• Kıyısal Kum ve Çamur Düzlükleri (kıyısal çamur düzlükleri
ardında yer alan mevsimsel olarak ıslanan bölge)


Sublitoral Sediman (Denizel etkinin olmadığı bölgeler)
• Sublitoral Kum Düzlükleri (Degaj bölgesinin kuzeyi Arıtma
Tesisi doğusu ve Okaliptüs implantasyon bölge arası kalan
tuzcul çayırlardan oluşan alanlar )
• Sublitoral Çamur Düzlükleri (Mevsimsel olarak su tutan
bölgeler
• Sublitoral Çamur ve Kum Karışık Düzlükleri


2.

Denizel Su Kütleleri (Homa, Çilazmak ve Kırdeniz Dalyanları)

Kıyısal Habitatlar:


Kıyısal Kumul Alanları ve Kumlu Kıyılar
• Gel-git çizgisi (Driftline) üzerinde kumlu plajlar (Homa Dalyanı
kıyısı alanlar)

3.

4.

5.

(Karasal) İç Yüzey Suları:


Durgun Açık Su Yüzeyleri (eski Gediz Nehri yatakları, Kör Gediz,
sulama kanalları ve drenaj kanalları, kısmen Sazlıgöl)



Akıntılı Açık Su Yüzeyleri (Gediz Nehri yatağı)

Fundalık, Çalılık ve Tundra Alanları:


Frigana (Üçtepeler ve Taşlı Tepeler)



Garig (Üçtepeler ve Taşlı Tepeler)



Nehir kıyısı otluk ve çalılık alanlar (Aktif Gediz Nehri yatağında
denizel etkiden uzak söğütlük alanlar)

Endüstriyel İnşa Edilmiş Yapay Alanlar


İnsan yapımı yüzeysel sular ve ilişkili yüksek oranda yapay yapılar
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• Tuzlalar

Şekil 3.4 Deltadaki bazı önemli habitatlar (Orj., 2008).
2002 yılında yapılan Atlas çalışması sonucu araştırma kapsamındaki
UTM karelerinde tespit edilen habitatların toplam gözlenme sayıları ve bu
sayıların toplam UTM karesi sayısına oranları yüzdelik olarak Çizelge
3.2’de verilmiştir. 2002 yılında en sık karşılaşılan ilk üç habitat tipi ve
yüzde oranları sırasıyla;
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Otlu Kuru Alan: 179 UTM karesinde gözlenmiştir, toplam UTM
karelerinin %58,69’u,



Kanal ya da Hendek: 152 UTM karesinde gözlenmiştir, toplam UTM
karelerinin % 49,84’ü



Sazlık: 134 UTM karesinde gözlenmiştir, toplam UTM karelerinin %
43,93’üdür.
Çizelge 3.2 2002 yılında yapılan Atlas çalışması nokta sayımları sırasında
tespit edilen habitatlar ve yüzde oranları (Orj. 2008).
Gözlem yapılan
nokta sayısı

%

Otlu Kuru Alan

179

58,69

Kanal ya da Hendek

152

49,84

Açık Deniz

Sazlık

134

43,93

Korunak

Çalılık Otluk
Sulu Tarım
Tuzcul Çayır

116
115
91

38,03
37,70
29,84

Kuru Tarım

90

29,51

Bataklık su Bitkileri
Kayalık alan
Kıyı Dalyanı
Mevsimsel Subasar
Çayır

Habitat tipi

Habitat tipi
Kentsel Endüstriyel
Alan

Çamur / Kum
Düzlükleri
Taş Sediment
Tuz Tavası

85

27,87

Kumsal / Plaj

82
74

26,89
24,26

Meyve Bahçeleri
Irmak (Hızlı Akan)

Irmak (Yavaş Akan)

60

19,67

İğne Yapraklı
Plantasyonları

Adacıklar

46

15,08

Kentsel Yeşil Alan

Makilik

41

13,44

Küçük Tatlı Su Gölü

Kıyı Bataklığı
Açık Tuzlu su

39
37

12,79
12,13

Çıplak Kaya yüzü

Gözlem yapılan
nokta sayısı

%

32

10,49

29

9,51

29
26
25
24

9,51
8,52
8,20
7,87

24

7,87

23
22
10

7,54
7,21
3,28

10
10

3,28
3,28

5
4

1,64
1,31

2006 Atlas araştırmasının fomları geliştirilirken 2002 yılında formda
yer alan bazı habitat tipleri uygun bulunmamış ve değiştirilmiştir. 2006
yılında yapılan Atlas çalışması sonucu sayım yapılan UTM karelerinde her
bir habitatın toplam gözlenme sayıları ve bu sayıların toplam UTM karesi
sayısına oranları Çizelge 3.3’de verilmiştir.
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Çizelge 3.3 2006 yılında yapılan Atlas çalışması sırasında UTM karelerinde
tespit edilen habitatlar ve yüzde oranları (Orj. 2008).
Habitat tipi
Çalılık Otluk Alan
Yol Kıyısı Habitatı ve
Çitler
Tuzcul Bitki
Toplulukları

Gözlem yapılan
%
Habitat tipi
UTM Karesi
174
63,97 Irmak ya da Dere Aktif

Gözlem yapılan
%
UTM Karesi
9,56
26

116

42,65

Kıyı Bataklığı

21

7,72

109

40,07

Okaliptüs

21

7,72

Sazlık

104

38,24 Yerleşim Alanları

21

7,72

Sulama ya da Drenaj
Kanalı

99

36,40

Su Kıyısı Bitkileri

17

6,25

Sulu Tarım

98

36,03 Kumsallar ve Plajlar

16

5,88

Açık Deniz

74

27,21 Sanayi

16

5,88

Kuru Tarım

63

23,16 Makilik

15

5,51

Tuz Tavası (Sulu)
Çamur ve Kum
Düzlükleri

54

19,85 Kayalık Alan

14

5,15

51

18,75

Subasar Çayır

13

4,78

Kayalık Sediment

50

18,38 Mera

13

4,78

Kum ve Toprak
Seddeler

46

16,91

11

4,04

Adacıklar

37

13,60 Bahçeler

10

3,68

Frigana

32

11,76 Tuz Tavası (Kuru)

9

3,31

Meyve Bahçeleri

31

11,40 İğne Yapraklı Plantasyonu

9

3,31

Kıyı Dalyanı

26

9,56

2

0,74

Irmak ya da Dere Kör
Ketsel Yeşil Alan ve

Tatlı Su Gölü

2006 yılında en sık karşılaşılan ilk üç habitat tipi ve yüzde oranları
sırasıyla;


Çalılık Otluk Alan: 174 UTM karesinde gözlenmiştir, toplam UTM
karelerinin % 63,97’i,



Yol Kıyısı Habitatı ve Çitler: 116 UTM karesinde gözlenmiştir, toplam
UTM karelerinin % 42,65’i,



Tuzcul Bitki Toplulukları: 109 UTM karesinde gözlenmiştir, toplam
UTM karesine oranı % 40,07’idir.
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3.3. Üreyen Sukuşları ve Dağılımları
3.3.1.

Tachybaptus ruficollis Pallas, 1764

Türkiye genelinde yerli ve üreyen bir populasyonu bulunan
Tachybaptus ruficollis ayrıca kış göçmeni bir türdür (Kirwan et al., 1998).
Üreme populasyonunun 6000 ila 8000 çift olduğu tahmin edilmektedir
(Kılıç ve Eken, 2004). Tür araştırma alanında yerli ve üreyen bir türdür
(Sıkı, 1985; 1988; Sıkı ve Öktem 1992). Yaptığımız çalışmalar sırasında
türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.5 ve 2006 yılında ürediği
bölgeler Şekil 3.6’da verilmiştir.
Türün üreyen populasyonunun en büyük bölümünün Güney Gediz
Deltası’nda eski Gediz yatağında diğer üreme alanlarının ise kuzey Gediz
Deltası eski Gediz Yatağı bölgesinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Çalışma
sırasında türün üremek için derin olmayan, durgun yavaş akıntılı tatlı su
kanallarında (5 ya da 10 metre genişliğinde) ya da akarsu bölgelerinde
sazlıklar ve su altı bitki örtüsünün gelişmiş olduğu bölgeleri tercih ettiği
belirlenmiştir. 2002 yılında çalışma alanında en az 13 çiftin ürediği, en çok
24 çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 12 çiftin ürediği, en çok 23
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir (Ek 5.B’de türün fotoğrafı verilmiştir).
Çalışmamız sırasında türün üreyen populasyonunu tehdit eden
unsurların başında sırasıyla üreme döneminde kuzey Gediz eski yatağı
bölgesinde DSİ tarafından yapılan kanal temizleme ve saz kesimi
çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca diğer bir tehdit unsuru Gediz Nehri ve
tarımsal kökenli su kirliliğidir. 2007 yılında yapmış olduğumuz gözlemlere
göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güney Gediz Deltası’nda eski Gediz
yatağı mevkiinde Doğal Yaşam Parkı inşaat çalışmaları sırasında nehir
yatağı kıyısındaki tüm bitki örtüsünü ortadan kaldırılmış ve bu nehir kıyısını
rekreasyon amaçlı kullanmayı planlamaktadır. Bu bölge T. ruficollis’in en
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Şekil 3.5 Tachybaptus ruficollis’in 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.6 Tachybaptus ruficollis’in 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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yoğun olarak ürediği bölge olup bu aktivite bölgede üreyen populasyonda
azalmaya yol açacaktır.

3.3.2.

Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773

Türkiye genelinde yerli olan Phalacrocorax pygmeus’un kışlayan bir
populasyonu da bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Üreyen populasyonun
1.300 ila 1.800 çift olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004).
Çalışma alanında önceden yapılan çalışmalar türün kış göçmeni olduğu ve
üreme dönemi sonrası yaz döneminde de az sayıda görüldüğü belirtmektedir
(Sıkı, 1985 ve 1988). 2002 yılında yaptığımız çalışmalar sırasında tür üreme
döneminde çalışma alanında gözlenmemiştir. Ancak 2004 yılı ve sonrasında
alanda kışlayan ve göç dönemi alanda konaklayan birey sayısında artışlar
gözlenmiştir. 2005 yılı üreme döneminde alanda bulunan bireyler
gözlenmiştir. Literatürde yapılan çalışmalara göre türün biyocoğrafik üreyen
populasyonunda bir artıştan bahsedilmektedir ve bu artış nedeniyle türün
IUCN koruma statüsünde 2004 yılında Hassas (VU)’dan Güvende (S)
olacak şekilde bir değişiklik yapılmıştır (BirdLife International, 2000; ve
2004).
2006 yılında yaptığımız çalışmalar türün üreme döneminde az
sayılarda bulunduğu ve bazı bireylerin üreme tüy örtüsüne büründüğünü
ortaya koymuştur. Ayrıca P. Pygmeus’un 2006 yılında yaptığımız arazi
çalışması sırasında görüldüğü bazı habitatların türün üreme habitatı ile ilgili
Cramp et al., 1998’de belirtilen tatlı su bataklıklarında, göl ya da yavaş
akıntılı akarsu kıyılarında yoğun vejetasyona sahip olan ağaç, çalı ya da
sazlıklar ve sazlıklar arasında bulunan açık su yüzeyleri arasında bulunan
ölü bitkilerden oluşan adacık şeklinde yapılardan oluşan habitatlara
uygunluk göstermesi sebebiyle türün uygun üreme habitatlarında görüldüğü
tanısı konmuş ve görülen bireylere de olası üreme kodu verilmiştir. Ancak
türün bu habitatlarda kesin ürediğine dair bir kanıt bulunamamıştır. Türün
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literatürde belirtildiği üzere (BirdLife International 2000 ve 2004) üreme
populasyonunda artış olması nedeniyle bu alanda da uygun habitatlarda
üreyebileceği kabul edilmiş ve türün populasyonunun dikkatli izlenebilmesi
için olası üreme kodu verilen bu alanlar çalışmamızda sunulmuştur. 2006
yılında P. Pygmeus’a olası üreme kodu verilen bölgeler Şekil 3.7’de
verilmiştir.

Şekil 3.7 Phalacrocorax pygmeus’un 2006 yılında olası üreme dağılımı
(Orj. 2008).

3.3.3.

Pelecanus crispus Brunch, 1832

Türkiye genelinde yerli ve üreyen bir populasyonu bulunan
Pelecanus crispus ayrıca kış göçmeni bir türdür (Kirwan et al., 1998).
Türkiye genelinde üreyen populasyonun 220 ila 250 çift olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tepeli Pelikan ülkemizde dört alanda
üremektedir. Bunlar Manyas Gölü, Gediz Deltası, Büyük Menderes Deltası
ve Aktaş Gölü’dür (Sarıgül, 2000). Tür deltada yerli üreyen bir türdür (Sıkı,
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1985; Sıkı ve Öktem 1992; Sıkı vd., 1998; Eken 1997). Yaptığımız
çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.8 ve
2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.9’da verilmiştir. Tür günümüzde
sadece Homa Dalyanı’ndaki adacıklarda üremektedir (Şekil 3.10). Bununla
birlikte Sıkı (1985) tarafından yapılan çalışmalarda türün Çilazmak
Dalyanı’nda da ürediği belirtilmiştir. Tepeli Pelikanlar vejetasyonun az ya
da hiç olmadığı kum ve midye kabuklarında oluşmuş dalyan adacıklarında
üremektedir. Yuva yeri olarak adacıkların su kıyısına yakın yerlerini tercih
etmektedir. Tepeli Pelikan yuvalarını kum ve midye kabukları üzerine ya da
seyrek Salicornia sp. vejetasyonu üzerine yerleştirdikleri çalı çırpı, bitki kök
ve gövdeleri, çevreden buldukları kargı, naylon torba parçaları ve kendi
teleklerini kullanarak yapmaktadırlar.
2002 yılında yaptığımız çalışmalar sırasında Tepeli Pelikanların
Homa Dalyanı’ndaki Batı Adası ve Orta Ada da 1, 2 ve 3 numaralı olmak
üzere toplam üç kolonide üredikleri tespit edilmiştir. 2007 yılında yapılan
çalışmada sırasında ise üremek için kullanılan koloni sayısının yediye
yükseldiği tespit edilmiştir. Çalışma alanında üreyen Tepeli Pelikan’ın yıllar
içinde üreyen çift sayısı ve yavru sayısı Şekil 3.11'de ve Çizelge 3.4’de
verilmiştir. Şekil 3.11 ve Çizelge 3.4’de verilen bilgilerin 2002 ve 2003
yılları verileri Mehmet Sıkı tarafından toplanmış veriler olup burada bilgi
amacıyla verilmiştir (Peja et al., 1996). 2004 - 2008 yılı arasındaki veriler
ise bu çalışma kapsamında toplanmış verilerdir.
Çalışmamız kapsamında üreyen Tepeli Pelikan kolonisinin izlenmesi
haricinde Tepeli Pelikan yavrularının halkalanması ve kuluçka yerlerinin
restorasyonu çalışmaları da yapılmıştır. Şekil 3.11’de çalışma dönemimiz
boyunca Homa Dalyanı’nda üreyen çift sayısı, yavru sayısı, üreme başarısı,
halkalanan yavru sayısı verilmiştir. (Ek 5.A’de koloninin fotoğrafı
verilmiştir)
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Şekil 3.8 Pelecanus crispus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.9 Pelecanus crispus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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Şekil 3.10 Homa Dalyanı’nda üreyen Tepeli Pelikan’ın üreme bölgelerini
gösterir uydu görüntüsü
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Şekil 3.11 Tepeli Pelikanın çalışma alanında üreyen çift ve yavru sayısının
yıllar içinde değişimi (Orj. 2008).
*: 2008 yılında yuva sayımı yapılamamıştır.
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Çizelge 3.4 Homa Dalyanı’nda üreyen Tepeli Pelikan populasyonuna dair
bilgiler.
Yıl

Yuva

2002

23

9

Üreme
Başarısı
(%)
0,39

2003
2004
2005
2006
2007
2008

27
35
75
75
78
*

11
30
67
69
73
75

0,41
0,86
0,89
0,92
0,94
*

Yavru
Sayısı

Halkalanan Halkama
Yavru Sayısı
oranı

Halka
sayısı

Halka
Kodu

Halka
Rengi

9

100%

Çift

T, P

Mavi

11
30
56
50
4
0

100%
100%
84%
72%
5%
0%

Çift
Çift
Çift
Çift
Çift

P
P
P
P
P

Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi

Restorasyon Çalışmaları:
Restorasyon çalışmaları Tepeli Pelikan yuvalarında 2004, 2005,
2006 ve 2007 yıllarında yapılmıştır. Tepeli Pelikan yuvalarının yüksekliği
50-70 cm genişliği ise 130 -170 cm dir (Sıkı, 1985). Bizim çalışmamızda
Tepeli Pelikan’ların yerden yaklaşık 5-10 cm’den 1 m’ye kadar yükseklikte
yuvalar kullanabildiği tespit edilmiştir. Eski yuvalar ise Sıkı (1985)’in
çalışmasında belirttiği gibi daha yüksek yuvalardır. Gözlemlerimiz eski
yuvalarda kuluçkaya yatan Tepeli Pelikan’ların bu yuvalar üzerine her yıl
yeni yuva materyalleri ekleyerek yeniden kullandıklarını ortaya koymuştur.
Eski yuvalar bir süre sonra aşırı yüksek olabilmekte ve kullanıma elverişsiz
olmaktadır. Bu nedenle eski yuvaları katman katman parçalayıp etrafa
yeniden yeni yuva olarak yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra bu
yeni yuvaların yere çalı ve kargılarla iyice sabitlenerek dayanıklı olması
sağlanmıştır. Üreme dönemi sonrasında yaptığımız gözlemlere göre bizim
tarafımızdan yerleştirilen yuvaların Tepeli Pelikanlar tarafından kuluçka için
kullanılmış ve reddedilmemiştir. Böylelikle yavrular ve evebeynler
tarafından tehlike yaratacak yükseklikte olan yuvalar parçalara ayrılmış ve
yeni yuvaların yapılması sağlanmıştır.
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Ayrıca kuluçka bölgelerinde yavrulara yada evebeylere zarar
verebilecek tipte bulunan bazı yabancı materyaller (şişe, üzerinde çivi
bulunan ahşap malzemeler, naylon poşet ve ipler) toplanmış ve adadan
uzaklaştırılmıştır.
Gözlenen Sonuçlar:
Çalışma süresi boyunca Tepeli Pelikan yuvalama alanlarında koloni
ve yavru sayılarında artışlar gözlenmiştir. 2002 yılında koloni sayısı 3 iken
2007 yılında koloni sayısı 7’ye yükselmiştir (Şekil 3.10). Tepeli
Pelikan’ların koloni sayısı 2005 yılında ilk artışı gösterek 4’e çıkmıştır. 4
numaralı koloni Doğu Adası’nda kurulmuştur. Nisan sonu Mayıs ayı
başlarında geç bir dönemde kurulan bu koloninin Büyük Menderes
Deltası’nda üreyen Tepeli Pelikan kolonisinin bir kısmı olduğunu
düşünmekteyiz. Çünkü Tepeli Pelikanların normal olarak mart ayı sonu
nisan ayı başında kuluçkaya yattıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 2005 yılı
ilkbaharında üreme döneminde Büyük Menderes Deltası’nda yağan şiddetli
sağnak yağmur sonucu Tepeli Pelikan yuvalarının kısmen su altında kalarak
zarar gördüğü tespit edilmiştir. (Biy. Serkan Eğilmez ile sözlü görüşme
2005). Çalışma alanında geç kurulan bu koloninin kurulma tarihi ile Büyük
Menderes Deltasında yaşanan sel olayı yaklaşık olarak ardışık dönemlere
karşılık gelmektedir.
Türün üreyen populasyonunu tehdit eden en önemli unsur beslenme
kaynaklı sorunlardır. Gözlemlerimiz evebeylerin yavruları beslemek için
zaman zaman sabah erken saatlarde büyük gruplar halinde Manisa yönünde
gittiklerini ortaya koymuştur. Adalarda yuvalarda bulunan yavruların
kusmuklarının incelenmesi sırasında yavruların bazen İsrail Sazanı
(Carassius carassius) ile de beslendikleri tespit edilmiştir. Çalışma alanına
en yakın İsrail Sazanı aşılanmış bölge Manisa İlinde bulunan Marmara
Gölü’dür. Evebeynlerin Manisa’da bulunan Marmara Gölü’ne gidip
gelmeleri için yaklaşık 200 km’lik bir uçuş yapmalarını gerektirir. Bu da
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çalışma alanındaki balık stokların zaman zaman Tepeli Pelikan populasyonu
yeterli gelmediğini düşündürmektedir. Su Ürünleri Fakültesi görevlileri ile
yapılan görüşmeler sonucu dalyandaki balık stoklarının yıldan yıla azalma
gösterdiği öğrenilmiştir. Ayrıca dalyan zamanla sığlaşmakta ve tuzluluğu
artmaktadır. Dalyanda yaşanan sığlaşma ve tuzluk artışının balık stoklarını
olumsuz etkileyen en önemli etkenler olduğu düşünülmektedir.
Türü tehdit eden diğer önemli bir unsur çalışmamız sırasında bazı
yavrularda tespit ettiğimiz endoparazitlerin varlığıdır. Evebeynler tarafından
beslenme sırasında geçtiğini düşündüğünüz bu parazitlerin hassas ve zayıf
olan yavrularda daha yüksek mortalite yaratabileceğini düşünmekteyiz. Bu
da türün üreme başarısında bir azalmaya yol açan etkenlerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.

3.3.4.

Ixobrychus minutus Linneaus, 1766

Türkiye genelinde yerli, üreyen ve ayrıca geçit kuşu (Kirwan et al.,
1998) olan Ixobrychus minutus’un üreme populasyonun 6000 ila 9000 çift
olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür delta da yaz göçmeni
ve üreyen bir türdür (Sıkı 1985). Yaptığımız çalışmalar sırasında türün
deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.12 ve 2006 yılında ürediği
bölgeler Şekil 3.13’da verilmiştir.
Türün üreyen populasyonunun 2002 yılında çalışma alanının belli
bir bölgesinde yoğunlaşmadığı ancak 2006 yılında ise Güney Gediz bölgesi
eski Gediz yatağı civarında yoğunlaştığı saptanmıştır. Çalışma sırasında
türün üremek için nehir ve büyük kanal bölgeleri (5 ya da 10 metre
genişliğinde),
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Şekil 3.12 Ixobrychus minutus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.13 Ixobrychus minutus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

86
durgun ya da orta hızlı akıntılı tatlı su kanal ya da akarsu kıyı bölgelerinde
ve tatlısu bataklığında yoğun ve boyca gelişmiş kamışlık (Phragmites) veya
sazlık (Typha) ya da kamışlık ve sazlık karışık toplulukları bulunan
habitatlarda yer yer su altı bitki örtüsünün gelişmiş olduğu ve seyrek olarak
söğüt ağaçlarının (Salix sp.) da bulunabiliği bölgeleri tercih ettiği tespit
edilmiştir. 2002 yılında çalışma alanında en az 5 çiftin ürediği, en çok 13
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 7 çiftin ürediği, en çok 19 çiftin
üreyebileceği tespit edilmiştir.
Çalışmamız sırasında türün üreyen populasyonunu tehdit eden
unsurların başında Gediz Nehri ve tarımsal kökenli su kirliliğinin geldiği
gözlenmiştir. 2007 yılında yapmış olduğumuz gözlemlere göre İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin güney Gediz Deltası’nda eski Gediz yatağı
mevkiinde Sasalı Doğal Yaşam Parkı inşaat çalışmaları sırasında nehir
yatağı kıyısındaki tüm bitki örtüsünü traşlamış ve bu nehir kıyısını
rekreasyon amaçlı kullanmayı planlamaktadır. Bu bölge Ixobrychus
minutus’un 2006 yılında en yoğun olarak ürediği bölge olup bu aktivite
bölgede üreyen populasyonda azalmaya yol açacaktır.

3.3.5.

Ardeola ralloides Scopoli, 1769

Türkiye genelinde yaz göçmeni ve geçit kuşu olan bir türdür
(Kirwan et al., 1998). Ancak Güney Ege ve Akdeniz kıyısı bazı
sulakalanlarda az sayıda birey düzenli olarak kışlamaktadır (Onmuş, 2007).
Türe ait üreme populasyonun 4000 ila 6000 çift olduğu tahmin edilmektedir
(Kılıç ve Eken, 2004). Tür hakkında çalışma alanında yapılan önceki
çalışmalara (Sıkı, 1985) göre yaz ilkbahar ve sonbahar göçü sırasında
gözlenen bir tür olarak bildirilmiştir. 2002 yılında yaptığımız gözlemlere
göre üreme döneminde üreme tüy formuna sahip 2 bireyin Güney Gediz
Deltası eski Gediz Nehri yatağı civarında teritoryum davranışı gösterdiği
tespit edilmiştir. Ancak 2002 yılında üreme davranışı ile ilgili kesin bir
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bulgu elde edilememiştir. Bununla birlikte 2006 yılında aynı bölgede
yaptığımız gözlemler sırasında 2 erişkin birey ve 1 yavru birey birlikte
görülmüştür. Bu gözlem türe ait deltadaki ilk kesin üreme kaydıdır. Türün
yaptığımız çalışmalar sırasında deltada tespit edilen 2002 yılında olası
üreme bölgesi Şekil 3.14’de ve 2006 yılında kesin olarak ve olası olarak
üreme kodu verilen bölgeler ise Şekil 3.15 verilmiştir.
Çalışmalarımız sırasında türün, tamamıyla tatlı su ekosistemine
sahip çok yoğun sucul bitki topluluklarının bulunduğu, yoğun ve boylu
kamış topluluklarının yer aldığı durgun ya da yavaş akıntılı nehir boylarında
üreme davranışı gösterdiği tespit edilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sırasında
2002 yılında kesin üreyen çift olmadığı, ancak 2006 yılında bir çiftin kesin
olarak ürediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak alanda üreyen populasyonun
ençok üç çift olabileceği tahmin edilmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBŞB)’nin Güney Gediz Deltası’nda
eki Gediz yatağı mevkiinde Sasalı Doğal Yaşam Parkı inşaat çalışmaları
sırasında nehir yatağı kıyısındaki tüm bitki örtüsünü traşlaması sonucu
Ardeola ralloides’in üreyen populasyonun olumsuz etkileneceği tahmin
edilmektedir.
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Şekil 3.14 Ardeola ralloides’un 2002 yılı Olası üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.15 Ardeola ralloides’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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3.3.6.

Ardea purpurea Linnaeus, 1766

Türkiye genelinde yaz göçmeni olan bir türdür (Kirwan et al., 1998).
Üreyen populasyonun 1500 ila 2000 çift olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç
ve Eken, 2004). Tür deltada yaz döneminde görülen bir tür olarak
belirtilmiştir (Sıkı 1985; Sıkı ve Öktem, 1992). Yaptığımız çalışmalar
sırasında türün 2002 yılında ve 2006 yılında deltada Sazlıgöl mevkiinde
ürediği belirlenmiş ve ürediği yer aynı olduğu için Şekil 3.16’da tek bir
harita üzerinde verilmiştir. Türün çalışma alanında kesin üreyen
populasyonu bir çifttir, bununla birlikte maksimum iki çift üreyebileceği
düşünülmektedir.
Çalışma sırasında türün üremek için parçalı olmayan çok geniş ve
bozulmamış, boyca gelişmiş, yoğun kamışlık (Phragmites) ve sazlık (Tyha)
karışık topluluğu bulunan, yer yer seyrek olarak Su Düğün Çiçeği
(Ranunculus) barındıran ve su seviyesinin sığ olduğu Sazlıgöl de ürediği
tespit edilmiştir. Türün üreme habitatı ile ilgili gözlemlerimiz literatürde yer
alan çalışmalarla uyum içindedir (Cramp ve Perrins, 1998). Çalışma
alanında bu özelliklerde başka bir habitatın var olmaması sebebiyle türün
günümüzde Sazlıgöl haricinde başka bir yerde üreyebileceği
düşünülmemektedir.
Türün üreyen populasyonunu tehdit eden en önemli unsur
Sazlıgöl’ün habitat özelliklerinde yaşanan olumsuz değişimlerdir. Bu
değişimlerin başında su seviyesinde azalma gemektedir (kişisel gözlemler
ve çeşitli öğretim üyeleri ile sözlü görüşmeler). Su seviyesindeki azalmanın
en temel nedeni Sazlıgöl’ün kuzeyinde yer alan tarla kıyısından geçen
drenaj ve sulama kanalıdır. Bu kanal aracılığıyla Sazlıgöl’den alınan su
yanındaki tarlada kullanılmaktadır. Ayrıca Sazlıgöl’ün batısında yer alan
tepe üzerinde geçtiğimiz son 3 yıldır zeytin tarımı yapılmaktadır. Bu
tarlanın ihtiyacı olan suyun Sazlıgöl’e kurulan kaçak motopomplarla
sağlandığı görülmüştür. Sazlıgöl’ü tehdit eden diğer önemli etkenin,
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Sazlıgöl’ün doğusuna kurulan Villakent yerleşimidir. Zaman içerisinde
alanda kirliliğin, insan baskısının artacağı ve Sazlıgöl’ün bundan olumsuz
etkileneceği düşünülmektedir. Ayrıca zaman zaman basında Sazlıgöl’ün
yapay bir gölet haline getirileceği ya da başka amaçlarla kullanılacağı
yönünde açıklamalar yer almaktadır (Tırıl, 2005).

Şekil 3.16 Ardea purpurea’nın 2002 ve 2006 yılı üreme dağılımı (Orj.
2008).

3.3.7.

Ciconia ciconia Linneaus, 1758

Türkiye genelinde güneydoğu bölgesinde kış sıcaklıkların ılıman
geçmesi sebebiyle az sayıda küçük bir yerli kış populasyonu olan ancak
büyük oranda yaz göçmeni ve geçit kuşu olan bir türdür (Kirwan et al.,
1998). Üreyen populasyonun 15,000 ila 35,000 çift olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Ciconia ciconia çalışma alanında da
üreyen yaz göçmeni bir türdür. Yaptığımız çalışmalar sırasında türün
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deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.17 ve 2006 yılında ürediği
bölgeler Şekil 3.18’de verilmiştir.
Tür deltada yerleşim yerlerinde elektrik direkleri üzerine kurdukları
platform şeklinde yuvalarda üremektedir. Çalışma alanı sınırları içerisinde
2002 yılında güneyden kuzeye doğru sırasıyla İBŞB’si Atık Su Arıtma
Tesisi (1 çift), Sasalı (3 çift), Süzbeyli (3 çift), Tuzçullu (3 çift), Seyrek (3
çift), Maltepe (2 çift) ve Kuzey Gediz Deltası’nda (1 çift) olarak toplam 16
çift üremiştir. 2006 yılında Sasalı (3 çift), Süzbeyli (1 çift), Tuzçullu (1 çift),
Seyrek (2 çift), Maltepe (2 çift) olarak toplam 9 çift üremiştir. 2002 yılında
Kuzey Gediz Deltası’nda ve Güney Gediz Deltası’ndaki üreme bölgeleri
2006’da kullanılmamıştır.
Üreyen Leylek çifti sayısında görülen azalmanın temel nedeni
yuvaların elektrik direkleri üzerinden Tedaş tarafından kaldırılması ve
yavruların ya da evebeynlerin elektrik hatlarına çarparak ölmeleridir.
Ciconia ciconia populasyonunda görülen azalmayı durdurmak ve üreyen
populasyonu tekrar eski durumuna getirmek için İzmir Kuş Cenneti Koruma
ve Geliştirme Birliği tarafından deltadaki eski leylek yuvaları kaldırılarak
yerlerine daha güvenli yeni platfom yuvalar takılmakta ve yuva civarındaki
elektrik telleri izole edilmektedir. Ancak tür koruma çalışmaları sadece
yuvalarda yapılan yenileme çalışmalarıyla yeterli kalmamalıdır. Bu
çalışmaların yanısıra türün beslendiği alanlar olan tatlı su habitatlarının (tatlı
su bataklıkları, geçici sulak çayırlar, sazlıklar vb.) restorasyonu da
sağlanmalıdır.
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Şekil 3.17 Ciconia ciconia’nın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.18 Ciconia ciconia’nın 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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3.3.8.

Platalea leucorodia Linneaus, 1758

Türkiye genelinde yaz ve kış göçmeni olan üreyen bir türdür
(Kirwan et al., 1998). Üreme populasyonu Kılıç ve Eken (2004) tarafından
600-1200 çift olarak öngörülmüştür. Ancak son yapılan çalışmalar
ülkemizde üreyen populasyonun 600 ila 800 çift arasında olduğunu
belirtmektedir (Triplet et al., 2008). Yaptığımız çalışmalar sırasında türün
2002 yılında görülerek üreme kodu verildiği bölgeler Şekil 3.19 ve 2006
yılında üreme kodu verilen bölgeler Şekil 3.20’de verilmiştir. P. leucorodia,
2002 yılında sazlıkların güneyinde yer alan tuz tavası içerisinde bulunan
toprak adacık etrafında kurumuş bitki öbeklerinin oluşturduğu küçük
adacıklar civarında gruplar halinde beslenirken ve dinlenirken görülmüştür.
Bu nedenle olası üreme kodu verilmiştir. 2006 yılında bir grup birey
sazlıklar mevkiinde kurumuş Kofalık (Juncus) ve Ilgın ağaççıkları
(Tamarix) civarında tekrar eşleşmiş şekilde beslenme davranışı sergilerken
görüldüğünden bu bölgede üremesi olası olarak değerlendirilmiştir. Ancak
her iki gözlem yılında da türün alanda ürediğine dair kesin bir bulgu elde
edilememiştir. Bununla birlikte, 27 Haziran 2008 tarihinde alanda yapılan
gözlemlerimizde sazlıklar bölgesinde, sığ sudan oluşan bir bölge de 2 çift’in
Kofalık ve kurumuş Ilgın öbeklerin oluşturduğu adacıklar üzerine yuva
materyali taşıyıp yuva kurma davranışı gösterdiği gözlenmiştir. Bu davranış
P. leucorodia’nın alanda kesin olarak ürediğini göstermekte olup bu üreme
bilgisi ilk kez bu çalışma kapsamında tespit edilmiştir.
2008 yılında alanda 2 çift kuluçkaya yatmıştır, sazlıklardaki su
seviyesin stabilizasyonu ve sazlıkların genel olarak restorasyonu sağlanırsa
üreyen çift sayısının çok daha fazla sayıda olabileceği öngörülmektedir.
Türün alanda üreme kodu verilen ve ürediği tespit edilen bölgelerdeki
habitat yapısının Triplet et.al., (2008) tarafından yapılan çalışma ile uyumlu
olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 3.19 Platalea leucorodia’nın 2002 yılı olası üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.20 Platalea leucorodia’nın 2006 yılı olası üreme dağılımı (Orj. 2008).
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Türü tehdit eden etkenlerin başında sazlıklardaki su seviyesinin
değişken olması yer almaktadır. Değişken su seviyesi türün kuluçkaya
yattığı bölgenin predatörler tarafından ulaşılabilir hale gelmesine yol
açabilir ve bu da kuluçka başarısını engelleyebilir. Diğer önemli etken ise
sazlıklar mevkinde başıboş gezen atların ve büyükbaş hayvan otlatmanın
varlığıdır. Su içerisinde dahi kolaylıkla hareket ettiği görülen başıboş at
populasyonunun azaltılması ve sığırların üreme dönemi civarında alanda
otlatılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.

3.3.9.

Phoenicopterus roseus Knox et al, 2002

Flamingo ülkemizde yerli üreyen ve ayrıca kış göçmeni olan bir
türdür. (Kirwan et al., 1998). Günümüzde sadece Tuz Gölü (Kasparek,
1992) ve Gediz Deltası’nda üremekte olup üreyen populasyonun 19,000
çifte kadar çıktığı tespit edilmiştir (Balkız et al., 2007). Flamingo deltada
üreyen bir tür olup üreyen kuş atlas çalışması dönemleri olan 2002 ve 2006
yıllarında ve diğer yıllarda ürediği bölgelerin aynı olması sebebiyle üreme
alanı gösterir harita Şekil 3.21’te ortak olarak verilmiştir. (Ek 5.D’de
flamingo yavrularının fotoğrafı verilmiştir)
Flamingonun çalışma alanında üreme durumu ile ilk bilgiler Sıkı
(1985 ve 1992) ve Johnson (1991) çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Şekil
3.22’de Flamingo’nun çalışma alanında üreyen çift sayısı ve yavru sayısının
yıllar içerisindeki değişimi grafik olarak, Çizelge 3.5’de ise sayısal olarak
verilmiştir. Bu veriler Mehmet Sıkı, Özge Balkız, kendi kişisel katkılarım,
Ege Kuş Gözlem Topluluğu’ndan Ömer Döndüren, Orhan Gül diğer bazı
kişilerin ortak çalışması ile toplanmıştır. Şekil 3.23’de Flamingo üreme
adacıklarında yapılan yuva sayımı çalışmasına bir örnek verilmiştir.
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Şekil 3.21 Phoenicopterus roseus’un 2002 ve 2006 yılı üreme dağılımı (Orj.
2008).
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Şekil 3.22 Phoenicopterus roseus’un çalışma alanında üreyen çift sayısı ve
yavru sayısının yıllara göre değişimi (Orj. 2008).
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Çizelge 3.5 Flamingo’nun çalışma alanında üreyen populasyonuna ait yuva
ve yavru sayıları.
Yıl
Yuva Sayısı Yavru sayısı
1982
125
88
1983
138
0
1984
125
15
1985
125
0
1986
125
0
1987
90
0
1988
120
75
1989
103
68
1990
600
500
1991
370
325
1992
93
0
1993
700
625
1994
1752
775
1995
0
0

Yıl
Yuva Sayısı Yavru sayısı
1996
980
0
1997
0
0
1998
0
0
1999
0
0
2000
405
0
2001
958
0
2002
768
70
2003
2541
3100
2004
3619
3250
2005
7407
4025
2006
10245
7140
2007
*
3500
2008
*
2800

*: Bu dönemde yuva sayısı sayılamamıştır
Bu çalışma kapsamında 2004, 2005 ve 2006 yılları içinde üreme
dönemi öncesinde adacıklarda restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Şekil
3.24 ’de Flamingo üreme adacıklarını gösteren bir uydu görüntüsü
verilmiştir. Üzerinde 1, 2 ve 3 yazılı adalar Flamingo üreme adacıklarıdır.
Uydu görüntüsünde adacık şeklinde görülen diğer kum yapılar, kuşların
üreme döneminde ve aynı zamanda tuz üretiminin başlangıç döneminde su
seviyesinin artmasıyla su altında kalmakta ve kuşlar tarafından
kullanılamamaktadır. Su seviyesinin yüksek olduğu üreme döneminde
sadece 1, 2 ve 3 no’lu adacıklar kullanılabilir durumdadır.
Flamingo üreme adacıklarında yapılan restorasyon çalışmaları:
2004 yılında Flamingo’ların sadece 1 numaralı adacık ve 2 numaralı
adacığın güney kıyısında dar bir kıyı bandında kuluçkaya yattığı tespit
edilmiştir. Bu nedenle ilk restorasyon çalışmamızın 1 numaralı adada
uygulanması kararı alınmıştır.
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.
Şekil 3.23 Flamingo üreme adacıklarında yapılan yuva sayımları ve ada
etrafında oluşan aşınma (Fotoğraf: S. Durusoy 24.07.2005)

Şekil 3.24 Flamingo üreme adalarını gösterir uydu görüntüsü.
2004 yılı üreme dönemi öncesi yapılan çalışmalar:
1 numaralı adacık: 1 numaralı ada 2004 yılına kadar ortasından
geçen tuz tavası seddesi ile ikiye bölünmüş ve ortası bir kanal gibi açık
durumdaydı. Ayrıca adacığın bazı kesimleri seviye olarak sudan çok
yüksekteydi ve adacık üzerinde tuz seddeleri yapımı döneminden kalma çok
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sayıda taş ve moloz bulunuyordu. Bu nedenle adacık Flamingolar tarafından
tamamen kullanılamıyordu. Restorasyon çalışması olarak öncelikle adanın
üzerindeki tüm taş ve moloz parçaları toplanarak alandan uzaklaştırıldı ve
bu taş ve moloz parçaları adacığı dalga erozyonundan korumak için
adacıktan belli mesafe açığa su içine belli yerlere döküldü. Daha sonra
bölünmüş durumda olan adacığın ortasından geçen kanal ada yüzeyinden
alınan kum ve çamurla doldurularak kapatıldı. Bu işlem aynı zamanda
adacığın seviyesini düşürerek düz yapıda daha ideal bir ada oluşumunu
sağladı.
2 numaralı adacık: 2 numaralı adacığın güney bölümünde çok
sayıda iri taş ve küçük kaya parçaları bulunmaktaydı. 2004 yılında bu adada
sadece bu kaya ve taş parçalarının bir kısmı temizlendi ve bunlar ada
kıyısına adayı dalga ve rüzgar erozyonundan korumak için küçük bir set
olarak dizildi.
Gözlenen sonuçlar: 2004 yılı üreme döneminde 1 numaralı
adacığın tamamımın kuluçka amaçlı kullanıldığı görüldü. Ayrıca 2 numaralı
adacıkta restorasyon yapılan bölgede kuluçkaya yatan çift sayısında artış
tespit edildi.
2005 yılı üreme dönemi öncesi yapılan çalışmalar:
2 numaralı adacık: Öncelikle 2 numaralı adacığın tamamı
üzerindeki tüm taş ve çakıl parçaları, kemik ve çöpler tırmıkla toplandı.
Adacık yüzeyi Flamingo’ların gagalarıyla yuva yapamayacakları kadar çok
sert olduğu için çapa, kazma ve benzeri aletlerle yumuşatıldı. Şekil 3.25’de
2 numaralı adacıkta yapılan restorasyon çalışması sırasında çekilmiş
fotoğraflar verilmiştir. Bu restorasyon çalışmaları çalışmamıza gönüllü
olarak katılan Ege Kuş Gözlem Topluluğu ve bazı Milli Parklar
Personeli’nin katkılarıyla yapılmıştır.
3 numaralı adacık: 3 numaralı adacıkta, toprak seviyesinin su
seviyesinden belli ölçüde yüksek olması sebebiyle ot vejetasyonu
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bulunmaktadır. 1990 yılında Flamingoların bu adada kuluçkaya yattığı
belirlenmiştir (Mehmet Sıkı ile sözlü görüşmeler, 2005). Ancak adacık
üzerinde erken kuluçkaya yatmış 5 çift Larus cachinnans yuvası bulunması
nedeniyle kuluçkadaki bireylere zarar vermemek için adacık üzerinde
yuvaların bulunduğu bu yerler hariç tüm ot vejetasyonu kaldırıldı ve bu
bölgelerde tekrar ot vejetasyonu gelişimi olmaması için tuzlu su ile ıslatıldı.
Gözlenen sonuçlar: Üreme döneminde 2 nolu adacığın yüzey
alanının %100’e yakın bir kısmı üreme adası olarak kullanıldı. 3 no’lu
adada ise eşleşmiş bazı Flamingo’ların ada çevresinde dolaştığı ve hatta
yuva yapma girişimin de bulunduğu gözlemlendi fakat sonuçta herhangi bir
kuluçkaya yatma davranışı tespit edilmedi. Adanın Flamingo’lar tarafından
kullanılmamasının sebebinin adada kuluçkada olan Gümüş Martı’lar ve
adada bırakılan ot vejetasyonu olduğu yorumu yapıldı.
2005 yılı üreme döneminde 1700 civarı sayıda flamingo çiftinin 1 ve
2 no’lu adacıklarda üreme yeri kalmaması sonucunda bu iki adacığın
güneyinde yer alan tahta tuz tavası seddeleri üzerinde kuluçkaya yattıkları
gözlemlenmiştir. Tuz tavası seddesi üzerinde kuluçkaya yatan çift sayısı,
eşleşen Flamingo’ların tamamının yeni yuva kurmadan sedde üzerindeki
kum yapılarını kullanması nedeniyle tam olarak tespit edilememiştir. Ancak
Gümüş Martı’ların Sedde üzerinde kuluçkada olan Flamingo’lara taciz,
yavru ve yumurta predasyonu yaptıkları gözlenmiştir. Bu nedenle hem
Gümüş Martı predasyonu hem de muhtemel Çakal (Canis aureus)
predasyonu sonucu bu seddeler üzerinde üreyen tüm populasyon kuluçkayı
terk etmiştir. Şekil 3.26’da 2005 yılına dair görülen üreyen çift sayısı ve
kuluçkadan çıkan yavru sayısı arasında büyük fark ve çok düşük üreme
başarısı bu nedenle kaynaklanmıştır. Gerçekte sedde üzerinde kuluçka
denemesi başarısız olan populasyon çıkarıldığında restore edilen adalardaki
üreme başarısının çok daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 3.25 2 numaralı adacıkta yapılan restorasyon çalışması. (Fotoğraf M.
Sıkı, Mart 2005)
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Şekil 3.26 Flamingo adacıkları restorasyonu öncesi ve sonrası çift ve yavru sayısı.
*: Bu yıllarda yuva sayımı yapılamamıştır.

Şekil 3.27 Flamingo adasında oluşan dalga erozyonu. (Fotoğraf: S. Durusoy
24.07.2005)
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2006 yılı üreme dönemi öncesi yapılan çalışmalar:
3 nolu adacık: Bu yıl adacığa Gümüş Martı’ların adada kuluçkaya
yatmasından çok daha erken gidilerek çalışma yapılmıştır. Adacığın
üzerindeki tüm ot vejetasyonu kaldırılmış ve sonra tekrar çıkmasını
engellemek için tuzlu su ile tüm ada ıslatılmıştır. Daha sonra adacığın tüm
yüzeyi çapa ve kazma aletleri kullanılarak yumuşatılmıştır. Ayrıca
Flamingo’ların dikatini çekmek için adada flamingo yuvası benzeri az
sayıda yuva yapılmıştır.
Gözlenen sonuçlar: Üreme döneminde tüm merkez bölgesi hariç 3
nolu adacığın dış çevresinin tamamının Flamingolar tarafından kullanıldığı
gözlemlenmiştir. Şekil 3.26’da 2006 yılı yuva sayısının bir önceki yıla
kıyasla %33 ve yavru sayısının ise % 77 arttığı görülmektedir. Fakat yine de
bu yılki üreme başarısı genel olarak düşük seviyede kalmıştır. Bu düşük
üreme başarısının bir neden: üreme adacıkları etrafında dalga erozyonu
sonucu gözlenen yuva bozulmaları ve ada çevresinde kuluçkaya yatan
Flamingo’ların bundan olumsuz etkilenmeleri olarak yorumlanmıştır.
Flamingo’yu tehdit eden en önemli etken üreme adalarında yaşanan
aşınmalardır. Bu aşınma ve erozyonun çeşitli sebepleri vardır:
Flamingoların üreme dönemindeki hareketleri sonucu ada çevresinde zemin
ve toprak yumuşaması görülür. Daha sonra bu zemin yumuşaması sonucu
zamanla ada kıyısı dalgalarla aşınır. Şekil 3.23’ de aşınma sonucu bozulan
yuvalar ve Şekil 3.27’de 2 numaralı Flamingo üreme adacıklarında görülen
dalga erozyonu sonuçları görülmektedir. Şekil 3.27’de önde tarafımızdan
yerleştirilen taş parçaları ile arkada yuvalar arasında bulunan bölgenin suyla
kaplı olduğu görülmektedir. Suyla kaplı olan bu bölge aşınmadan daha önce
adanın bir parçasıydı ve üzerinde flamingolar kuluçkaya yatmaktaydı.
Tespitlerimize göre 2006 yılı itibari ile tüm adalarda dalga erozyonu
sonucu aşınmalar yaşanmıştır. Bu aşınmalar 2007 yılı itibarı ile artış
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göstermiştir ve günümüze dek devam etmiştir. 3 numaralı adacıkta üreme
dönemi sonrası yapmış olduğumuz ölçümler sonucu adacığın yaklaşık
yüzey alanı olarak 675 - 820 m2 arasında bir değerde küçüldüğü tespit
edilmiştir. Üreme adacıkları üzerinde yaptığımız gözlemlere göre 1 m2 yuva
alanında sayıları 2 ila 4 çift Flamingo kuluçkaya yapmaktadır. Bu
gözlemlerimizi sadece 3 numaralı adacıkta tespit ettiğimiz erozyona uğrayan
yüzey alanı ile kıyasladığımızda yaklaşık olarak 1300 ila 3200 çift
Flamingo’nun kuluçkaya yatabileceği bir yüzey alanın sadece 1 yıl içinde
erozyona uğradığı sonucu elde edilir. Bu gözlemlerimiz arazi çalışması ile
elde ettiğimiz yuva ve yayru sayısındaki azalma uyumlu olup 2007 yılı ve
daha sonra yaşanan azalmanın en temel nedeni olduğu düşünülmektedir.
Adaların dalga erozyonuna dayanıklı hale getirilmesi için çok sayıda
girişimlerde bulunulmuş fakat restorasyon işinin büyük bir bütçe ve
bürokratik izin süreci gerektirmesi sonucu araştırma süresi boyunca ilgili
kurumlardan gerekli destek sağlanamamıştır.

3.3.10.

Tadorna ferruginea Pallas,1764

Türkiye genelinde yerli olan bir türdür (Kirwan et al., 1998). Türün
ülkemizde üreyen populasyonunun 10.000 ila 15.000 çift arasında olduğu
tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür deltada üreyen yerli bir
türdür (Sıkı 1985, Sıkı ve Öktem 1992, Sıkı vd.,1998). Yaptığımız
çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.28
ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.29 verilmiştir. Ertan vd., (1989)
tarafından yapılan çalışmada alanda üreyen çift sayısının 100 çift olduğu
belirtilmiş, Eken 1997 tarafından yapılan çalışmada 1995 yılında 28 çift
1996 yılında ise 25 çift olarak belirtilmiştir.
Türün üreme habitatı ile ilgili gözlemlerimiz türün acı karakterde su
(düşük tuz yoğunluğu) tipinden tuzlu su karakterine kadar değişen ölçekte
geniş bir ölçekte, vejetasyonun az yoğun ya da neredeyse hiç olmadığı, tuz
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tavası ya da kanal kıyılarında bulunan kayalık sediment ya da kum seddeleri
ve benzeri özellikleri barındıran doğal tepelik araziler kenarı ve geniş açık
arazileri tercih ettiğini göstermiştir. Yuva yerleri her zaman su kenarında
olmayıp yavrular kuluçkadan çıktıktan bir süre sonra su kenarında güvenli
bir yere gitmek için yer değiştirdikleri de tespit edilmiştir. Bu gözlemlerimiz
literatürde belirtilen çalışmalarla uyum içerisindedir (Cramp et al., 1998).
2002 yılında çalışma alanında en az 31 çiftin ürediği, en çok 40
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 27 çiftin ürediği, en çok 39 çiftin
üreyebileceği tespit edilmiştir. 2002 ve 2006 yılı sonuçları kıyaslandığında
2002 yılında çalışma alanı içerisinde Çamaltı Tuzlası’na ait işletim
sahasının kuzey tuz tavaları bölümünde üreyen populasyonun 2006’da
kalmadığı ancak 2006 yılında genel olarak tatlı su habitatlarının bulunduğu
sazlıklar bölgesinde üreyen populasyonda ise artış görüldüğü ortaya
çıkmaktadır. Bu sonuç, türün üremek için tatlı su habitatlarına daha yakın
bölgeleri tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Türün Üçtepeler batısında
bulunan Uçak Tavası bölgesinde üremeyi tercih etmesi, bu tuz tavasının su
ile kaplı olup olmamasına bağlıdır. 2006 yılında üreme döneminde önemli
ölçüde kurumuş durumda olması sebebiyle bu bölgede üreyen sayıda azalma
gözlenmiştir.
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Şekil 3.28 Tadorna ferruginea’nın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.29 Tadorna ferruginea’nın 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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Türü tehdit eden unsurların en önemlileri çalışma alanında yaşanan
kuraklık ve tatlı su habitatlarında yaşanan azalmadır. Tür üremek için direkt
olarak tatlı su habitatlarına ihtiyaç duymasa da yavrularını beslemek için
buna ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle alandaki tatlı su habitatlarının
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Tatlısu habitatlarının geliştirilmesi sadece beslenme açısından değil
predatör canlılardan korunmak için de gereklidir. Çünkü üreme döneminde
rahatsız edildiğinde Angıt evebeynleri, yavruları bırakıp uçarak rahatsızlık
veren unsurun dikkatini kendine çekmeye çalışmaktadırlar. Eğer türe
rahatsızlık veren unsur bir insan ya da insan kaynaklı bir etki ise bırakılan
yavrular fırsatçı predatörler tarafından avlanabilmektedir. Gözlemlerimiz
özellikle üreme dönemi civarı dikkatsiz davranan bazı görevli personelin ve
kuş gözlemcilerinin rahatsızlık vermeleri sonucu Angıt yavrularının Gümüş
Martılar (Larus cachinnans) tarafından predasyona uğradığını ortaya
koymuştur.

3.3.11.

Tadorna tadorna Linnaeus, 1758

Türkiye genelinde yerli ve kış göçmeni olan bir türdür (Kirwan et
al., 1998). Türün ülkemizde üreyen populasyonunun 600 ila 1.200 çift
arasında olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). T. tadorna
önceki çalışmalara göre çalışma alanında kış göçmeni olarak tanımlanan bir
türdür (Sıkı ve Öktem, 1992). Bununla birlikte 1995 yılında 7 ya da 8 çift T.
tadorna belirlenmiş ancak alan için ilk kesin üreme kaydı 1996 yılında
Ziyaretçi Merkezi’nin güneyinde kalan tuz tavalarında 9 yavru ile birlikte
bir ergin bireyin görülmesi ile gerçekleşmiştir. 1996’daki üreyen çift sayısı
en az 8 çift olarak belirlenmiştir (Eken, 1997) ve türün Çamaltı Tuzlası tuz
tavalarındaki seddeler arası taş yığınları arasında ürediği belirtilmiştir
(Eken, 1997). Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında
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ürediği bölgeler Şekil 3.30 ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.31 de
verilmiştir.
Çalışmamız sırasında türün tuzlu ya da acı su karakterli alanlarda sığ
su kıyılarında, tuz tavası seddelerinde bulunan kayalık sediment ya da
dalyan kıyısı kum seddelerinde ürediği tespit edilmiştir. Angıt’a kıyasla çok
daha yüksek tuz oranına sahip habitatlarda da üreyebilmesi nedeniyle
alandaki üreme dağılımı çok daha yaygındır.
2002 yılında çalışma alanında en az 30 çiftin ürediği, en çok 34
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 26 çiftin ürediği, en çok 34 çiftin
üreyebileceği tespit edilmiştir. Türün alanda üreyen populasyonu tahmin
edilen Türkiye populasyonu ile kıyaslandığında T. tadorna için çalışma
alanının önemli bir üreme alanı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. (Ek
5.K’de türün yavrularının fotoğrafı verilmiştir)
2002 ve 2006 yılında yapılan çalışma sonuçları kıyaslandığında
2002 yılında Homa Dalyanı batısında üreyen populasyonun 2006 yılında
aynı alanda üremediği belirlenmiştir. 2006 yılında Homa Dalyanı
kıyılarında gözlemlediğimiz başıboş gezen köpek gruplarının varlığının
buna yol açtığını düşünmekteyiz. Ayrıca 2002 yılında üreme olan Uçak
Tavası bölgesinin 2006 yılında üreme için kullanılmadığı sonucu
saptanmıştır. 2006 yılında uçak tavasının büyük ölçüde kurumuş olmasının
buna yol açtığı düşünülmüştür.
Türü tehdit eden faktörler arasında bilinçsiz gözlemcilerin alanda
yarattıkları baskı nedeniyle türe ait yavruların başka canlılar tarafından
predasyon daha açık hale gelmesi bulunmaktadır. Bununla birlikte T.
tadorna yavruların T. ferruginea yavrularına göre çok daha az sayıda
predasyona uğradığı görülmüştür. Bunun temel sebebinin insan baskısı
olduğunda T. tadorna evebenylerinden sadece birisinin baskı unsurunun
dikkatini kendine çekmek için yavrulardan ayrılması ve diğer evebeynin
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Şekil 3.30 Tadorna tadorna’nın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.31 Tadorna tadorna’nın 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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yavrularla kalmaya devam etmesidir. Diğer önemli etken ise alanda başıboş
gezen sahipsiz köpeklerdir. Başıboş köpekler direkt olarak T. tadorna
yavruları ya da evebeynleri ile beslenmedikleri halde, alandaki varlıklarının
üreyen kuşlar için stres yarattığı ve kuluçka alanı seçiminde etkili olduğu
düşünülmektedir.

3.3.12.

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Türkiye genelinde yerli ve kış göçmeni bir türdür (Kirwan et al.,
1998). Türün ülkemizde üreyen populasyonunun 30.000 ila 60.000 çift
arasında olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür deltada
üreyen yerli bir türdür (Sıkı, 1985; Sıkı ve Öktem 1992; Sıkı vd., 1998).
Ancak 1992 yılından sonra yaşanan kuraklıkların ardından populasyonunda
azalma görülmüş ve düzensiz olarak kuluçkaya yatmaktadır. Yaptığımız
çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında kesin üremesine dair bir
bulgu elde edilememiştir. Bununla birlikte 2006 yılında üreme kodu
verilmiş bölgeler Şekil 3.32 ’de verilmiştir.
Yeşilbaş ördek üremek için yavaş akıntılı ya da durgun tatlı sulardan
acı karekterli sulara, ve kıyı bataklıklarına ve dalyanlara kadar oldukça
geniş bir üreme habitatı tercih eder (Cramp et al., 1998). Literatürde
belirtilen bu genel habitat tercihine rağmen çalışma alanında yaygın olarak
üreyen bir tür değildir. 2006 yılında türün üreme davranışı gösterdiği sadece
iki alan belirlenebilmiştir. Bunlardan birincisi kuzey Gediz Deltası’nda kör
Gediz yatağının oluşturduğu yıl boyu kurumayan karakterde açık su yüzeyi
barındıran ve etrafı büyük ölçüde sazlık (Phragmites) ile kaplı alandır.
Diğer alan ise güney Gediz Deltası’nda bulunan Kör Gediz yatağıdır. Her
iki alanda da su derinliği alçak ve açık su yüzeyleri barındırmakta olup
birinci alanda su altı ve su üstü bitki örtüsü az gelişmişken ikinci alanda
oldukça gelişmiştir. Gözlem sonuçlarımıza göre 2006 yılında çalışma
alanında en az 1 çiftin, en çok 2-3 çiftin kuluçkaya yatabileceği
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belirlenmiştir. Cramp et al., (1998)’de türün diğer ördek türlerine kıyasla
insan baskısına en çok dayanıklı ve en az etkilenen tür olduğu belirtilmesine
rağmen türün çalışma alanında kuluçkaya yatmamasının ya da çok az sayıda
görülmesinin ana sebebinin türün vejetasyonun az gelişmiş olduğu kuru ya
da çok sert toprak ya da kaya barındıran ve yapay yüzey yapısına sahip olan
bölgeleri tercih etmemesi (Cramp et al., 1998) sonucuna bağlamaktayız. A.
platyrhynchos, T. tadorna ya da T. ferruginea örneklerinde olduğu gibi sert
toprak ya da kayalık alanlarda üremeyi tercih etmemektedir. 2006 yılında
türün üreme davranışı gösterdiği bölgeler de bu gözlemlerimiz ve
yorumlarımızla uyum içindedir.

Şekil 3.32 Anas plathyrynchos’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
Çalışma alanında türü tehdit eden bir etken belirlenememiştir. Türün
alandaki populasyonunun gelişmesi için tatlı su habitatlarının önemli ölçüde
restore edilmesi ve bu alanlarda vejetasyonun gelişmesinin gerektiği
düşünülmektedir.
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3.3.13.

Anas querquedula Linnaeus, 1758

Türkiye genelinde yaz göçmeni ve geçit kuşu ve kış göçmeni bir
türdür (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde üreyen populasyonunun
1.500 ila 2.500 çift arasında olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken,
2004). Türle ilgili yapılan çalışmalara göre türün ülkemizde Kızılırmak
Deltası’nda ürediği (Hustings ve Van Dijk, 1994), Cramp ve Perrins.,
(1998)’e göre İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’nun doğusunda bazı
alanlarda ürediği, Welch ve Welch 1998’e göre ise Uluabat Gölü’nde
ürediği tespit edilmiştir. Hustings (1994) Kızılırmak Deltası’nda üreyen
populasyonun 150 - 200 çift olduğunu, Welch ve Welch (1998) ise Uluabat
gölünde üreyen populasyonun en az 23 çift civarında olduğunu belirtmiştir.
Çalışma alanında yapılan öncek çalışmalar türün alanda üremediğini
belirtmektedir. Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada olası üreme
davranışı gösterdiği belirlenmiştir. Türün 2002 ve 2006 yılında üreme
davranışı gösterdiği bölgeler sırasıyla Şekil 3.33 ve Şekil 3.34 ’de
verilmiştir. Her iki yılda da çalışma alanında üreme dönemi boyunca bir ♀
ve bir ♂ erkek birey birlikte görülmüşlerdir. Bununla birlikte alanda daha
önce ürediğine dair kesin bir bulgunun olmaması sebebiyle Kuvvetle olası
“3” üreme kodu verilmemiş Olası“1” kodu verilmiştir. Tahmin edilen üreme
populasyonu her iki yılda da en çok 1 çifttir.
Türün üreme döneminde olası üreme davranışı gösterdiği habitatlar
Hustlings ve Van Dijk, (1994) ve Welch ve Welch, (1998)’de belirtilen,
geçici sulak çayırlar, taşkın çayırları, sazlık alanlar civarı sulak çayırları ile
uyumludur. Türün 2002 araştırmasında arazide üreme davranışı sergilediği
bölge Kuzey Gediz Deltası’nda Kozluca Seddi’nin Kuzeyinde yer alan acı
karakterli su yapısına sahip olan, su bitkilerinin bulunduğu tatlı su
bataklıkları civarındadır. 2006 yılında ise güney Gediz Deltası’nda eski
Gediz yatağı civarında oluşan 2002 yılı ile benzeri vejetasyona sahip taşkın
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Şekil 3.33 Anas querquedula’nın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.34 Anas querquedula’nın 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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düzlükleridir. Güney Gediz Deltası’nda önemli büyüklükte bir alan sulama
sonu arta kalan su sebebiyle taşkın ovası haline gelmiş ve bahar aylarında
bölgede tatlısu vejetasyonunun gelişmesini sağlamıştır. Yaptığımız
çalışmalar türün çalışma alanında kuluçkaya yatmasının yüksek olası
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle türün alanda üreyebileceği
yukarıda açıklanan habitatlarda yapılacak iyileştirme çalışmaları son derece
önemlidir.

3.3.14.

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Türkiye genelinde yerli ve kış göçmeni bir türdür (Kirwan et al.,
1998). Türün ülkemizde üreyen populasyonunun 8.000 ila 16.000 çift
arasında olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). . Tür çalışma
alanında üreyen bir türdür (Sıkı 1985). Yaptığımız çalışmalar sırasında
türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.35 ve 2006 yılında
ürediği bölgeler Şekil 3.36’da verilmiştir.
R. aquaticus üremek için su akışının yavaş ya da durgun olduğu,
boyca yüksek ve çok yoğun yaprakları ve gövdesi yarı batık tipte ve
yaprakları yüzen tarzda su bitkileri barındıran tatlı su vejetasyonu bulunan
(sıklıkla Phragmites ile kaplı) küçük, orta ya da büyük tatlı su kanalları,
kuzey ve güney Gediz Deltası’nda yer alan eski Gediz yataklarında
üremektedir. Her iki araştırma yılında da 2’şer adet öten erkek birey tespit
edilmiştir. Bu nedenle her iki yılda da üreyen en az çift sayısının 2 çift
olduğu düşünülmektedir. Çalışma alanının büyüklüğü ve türün üremek için
tercih ettiği habitat özellikleri kıyaslandığında gerçekte üreyen sayısının 2
çiftten daha çok olduğu düşünülmektedir.
Küçük bir sukuşu olması ve ayrıca yaşam alanı ve üreme alanı
olarak tercih ettiği habitatın araştırma zorluğu nedeniyle tespit edilmesi
kolay olmayan bir tür olup çalışma sırasında gözden kaçırılmış olması
kuvvetle olasıdır. Bu nedenle türün çalışma alanında üreyen populasyonu
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Şekil 3.35 Rallus aquaticus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.36 Rallus aquaticus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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hakkında yüksek doğrulukta bir yorum yapmak zordur. Tahminlerimiz türün
en çok üreyen çift sayısının 15-20 çift olabileceği şeklindedir. Tür hakkında
daha detaylı bir veri elde etmek için türün üreyebileceği yukarıda açıklanan
habitat bulunduran tüm alanlarda detaylı bir çalışma yapmak gerekir.
Çalışma süresinde türü tehdit eden belirgin bir etken gözlenmemiştir.
Fakat türün üreme alanını genel olarak tehdit eden diğer yaygın etkenlerin
(saz yakımı, üreme döneminde kanal kıyısı bitkilerin traşlanması vb.) tür
üzerine olumsuz etkileri olabilir.

3.3.15.

Gallinula chloropus Linnaeus, 1758

Türkiye genelinde yerli, geçit kuşu ve kış göçmeni bir türdür
(Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde üreyen populasyonunun 15.000 ila
25.000 çift arasında olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). . Tür
çalışma alanında üreyen bir türdür (Sıkı 1985). Yaptığımız çalışmalar
sırasında türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.37 ve 2006
yılında ürediği bölgeler Şekil 3.38’te verilmiştir.
G. chloropus üremek için R. aquaticus’a benzer şekilde su akışının
yavaş ya da durgun olduğu, boyca yüksek ancak çok yoğun olmayan yarı
batık tipte (Emergent) su bitkileri ve yüzen tarzda su bitkileri barındıran
(Floating), sıklıkla Phragmites ile kaplı tatlı su vejetasyonu bulunan belli
miktarda açık su yüzeyine sahip orta ya da büyük tüm tatlı su ve drenaj
kanalları, kuzey ve güney Gediz Deltası’nda yer alan eski Gediz
yataklarında ürediği gözlenmiştir. Ayrıca güneydoğu Gediz Deltası’nda
bulunan parçalı da olsa sazlık barındıran sığ geçici sulak çayırlar, su
birikintileri ve çukurluklarda da ürediği tespit edilmiştir. Türün üreme
davranışı gösterdiği birçok yerde kanal ya da ırmak kıyısı sazlıkların kıyıda
bazı açıklıklar barındırdığı ve türün zaman zaman beslenmek için bu
açıklıklardan kıyıya çıktıkları görülmüştür. Bu nedenle R. aquaticus’a
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Şekil 3.37 Gallinula chloropus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.38 Gallinula chloropus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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kıyasla çok daha geniş bir üreme dağılımına ve populasyonuna sahiptir.
2002 yılında Çamaltı Tuzlası ve sazlıklar mevkiinde üreyen bir populasyonu
tespit edilmemiştir. Ancak 2006 yılında sazlıklar mevkiinde de üreyen
çiftler tespit edilmiştir. 2006 yılında sazlıkların üreme döneminde
kurumamış olması ve sağlanan tatlı su ile alanın barındırdığı tuz
yoğunluğunun azalmasının bu sonucu doğurduğu düşünülmektedir.
2002 yılında çalışma alanında en az 16 çiftin ürediği, en çok 30
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 50 çiftin ürediği, en çok 62 çiftin
üreyebileceği tahmin edilmektedir. İki çalışma yılı arasında kesin ürediği
belirlenen ve ürediği tahmin edilen populasyonu arasında iki misliden fazla
fark olmasının en önemli nedeninin 2006 yılında G. chloropus’un
üreyebileceği habitatların daha iyi şekilde araştırılabilmesi olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle 2006 yılı araştırmasının türün deltada üreyen
populasyonunu daha doğru temsil ettiği düşünülmektedir.
Türün alanda üreyen populasyonunu tehdit eden en önemli etken
sulama kanallarında yapılan bitki örtüsü traşlama ve yakılması
çalışmalarıdır. Türün kuluçkaya yattığı dönem olan mayıs ayı başından
itibaren bu çalışmaların yapılmaması önerilmektedir.

3.3.16.

Fulica atra Linnaeus, 1758

Türkiye genelinde yerli ve kış göçmeni bir türdür (Kirwan et al.,
1998). Türün ülkemizde üreyen populasyonunun 20.000 ila 40.000 çift
arasında olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma
alanında üreyen ve yıl boyu görülen bir türdür (Sıkı, 1985).
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada çoğunlukla tatlısu
karakterinde olmak üzere acı karekterli bazı alanlarda da, durgun ya da
yavaş akıntılı büyük sulama ve drenaj kanalları, eski Gediz yataklarında
türün dalarak beslenebileceği tipte açık su yüzeyi barındıran kısımlarında ve
Gediz Nehri’nin az sayıda adacıklar barındırdan bazı kısımlarında ürediği
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Şekil 3.39 Fulica atra’nın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.40 Fulica atra’nın 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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tespit edilmiştir. 2002 yılında üreyen populasyonunun büyük birkısmının
güney Gediz Deltası’ndaki eski Gediz yatağında yoğunlaştığı tespit
edilmiştir. Ancak 2006 yılında aynı büyüklükte bir populasyon bu alanda
görülmemiştir. 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.39 ve 2006 yılında
ürediği bölgeler Şekil 3.40’da verilmiştir.
2002 yılında çalışma alanında en az 27 çiftin ürediği, en çok 39
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 15 çiftin ürediği, en çok 21 çiftin
üreyebileceği tespit edilmiştir. Türün üreyen populasyonunu tehdit eden
etkenlerin başında üreme döneminde yapılan kanal temizleme ve saz
traşlama çalışmaları gelmektedir. Çalışma alanında üreyen F. atra
populasyonunu gelişmesi için sazlıklardaki su varlığının devamlı bir hale
gelmesi ve sazlıklarda bulunan tuz oranının mümkün olan en az seyiyeye
indirilmesi gerekmektedir.

3.3.17.

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Tür ülkemizde yerli ve kış göçmenidir (Kirwan et al., 1998). Türün
ülkemizde üreyen populasyonunun 600 ila 1.200 çift arasında olduğu
tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen ve
yıl boyu görülen bir türdür (Sıkı, 1985; Sıkı ve Öktem,1992, Sıkı vd., 1998,
Eken 1997). Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında
ürediği bölgeler Şekil 3.41 ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.42’de
verilmiştir.
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün üreme alanı, olarak insan
yerleşimleri ve etkilerinin bulunmadığı doğal habitatlarda, tuzcul
vejetasyonun az gelişmiş ya da hiç olmadığı, çok sayıda mollusca, türlerinin
özellikle midye ve istridyeler açısından zengin ve sayıca bol olduğu
beslenme alanlarına yakın açık kıyı şeritleri ve alanlarını seçtiği
gözlenmiştir. 2002 yılında çalışma alanında en az 19 çiftin ürediği, en çok
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Şekil 3.41 Haematopus ostralegus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.42 Haematopus ostralegus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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28 çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 25 çiftin ürediği, en çok 31
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir.
2002 yılındaki gözlemlerimiz türün özellikle Homa Dalyanı batısı,
Kırdeniz Dalyanı adacıkları ve kıyısı, Çilazmak Dalyanı adacıkları ve
güneydoğu Gediz Deltası’nda yoğunlaştığını ortaya koymuştur. 2006
yılında yaptığımız gözlemler sonucu türün Homa Dalyanı ve Kırdeniz
Dalyanı populasyonunda önemli bir değişiklik olmadığı, ancak Çilazmak
Dalyanı ve güney Gediz Deltası’nda bulunan üreyen populasyonun azaldığı
tespit edilmiştir.
Güney Gediz Deltası’nda üreyen populasyon azalmasının bu bölgede
tam kapasite ile çalışmaya başlayan İBŞB Atıksu Arıtma Tesisi’nden deşarj
edilen atık suyun neden olduğu düşünülmektedir. 2002 yılında güney Gediz
Deltası’nda midye toplayıcılar ile yaptığımız görüşmeler sonucu o yıllarda
kişi başı günde 20 kg civarı midye çıkartabildiklerini tespit ettik. Ancak
2006 yılında aynı alanda midye toplayıcıların bulunmaması sonucu
yaptığımız görüşmeler sonucunda bölgedeki midye stoklarında büyük
azalmalar yaşandığı ve başka bölgelerde çalışmak zorunda kaldıkları
belirtilmiştir. Görüşme yaptığımız kişiler midye stoklarında yaşanan azalma
ile Arıtma Tesisi’nden deşarj edilen atıksu artışı arasında ilişki olduğu
yorumunu yapmışlardır.
Güney Gediz Deltası’nda görülen üreme populasyonundaki düşüşe
rağmen deltada üreyen toplam populasyonda azalma olmaması sonucu bu
bölgede üreyen populasyonun yer değiştirdiği ve çalışma alanında batıya ve
kuzeye kaydığı düşünülmektedir.
Türü tehdit eden en önemli etken Homa ve Çilazmak Dalyanı
civarında türün üreme habitatlarında yaşanan bozulmalardır. Sıkı (1985)’e
göre H. ostralegus Homa Dalyanı’nda çok daha yaygın bir bölge içerisinde
üremekteyken bu alanların bir kısmının çeşitli amaçlarla kullanmak için
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barakalar ile kaplanması sonucu daralmıştır. Ayrıca Homa Dalyanı’nda
bulunan başıboş köpekler de tür için önemli bir tehdit unsurudur.

3.3.18.

Himantopus himantopus Linnaeus, 1758

Tür ülkemizde yaz göçmeni ve kış göçmenidir (Kirwan et al., 1998).
Türün ülkemizde üreyen populasyonunun 9.000 ila 12.000 çift arasında
olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında
üreyen ve yıl boyu görülen bir türdür (Sıkı, 1985). Yaptığımız çalışmalar
sırasında türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.43 ve 2006
yılında ürediği bölgeler Şekil 3.44’de verilmiştir.
2002 yılındaki gözlemlerimiz türün çalışma alanında genel olarak iki
ayrı populasyonunun olduğunu ortaya koymuştur. Bu populasyonlardan
birisi güneydoğu Gediz Deltası Çiğli Bataklığı mevkiinde olup diğeri
Çamaltı Tuzlasında Ziyaretçi Merkezi, Sazlıklar ve Üçteler arasında kalan
tuz tavaları ve Sazlıkların güney bölgesindeki subasar çayırları içine alan
bölgede yer almaktaydı. 2006 yılında yaptığımız çalışmalar sırasında türün
2002’de var olan Çiğli Bataklığı populasyonunun azaldığı, Ziyaretçi
Merkezi ve Sazlıklar arasında kalan tuz tavaları populasyonun ise tamamen
ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Ancak Atık Su Arıtma Tesisi’nin güneyi
ve çevresinde ayrı bir populasyonun oluştuğu, sazlıklar bölümünde bulunan
populasyonda bir artış görüldüğü tespit edilmiştir.
Çalışmalarımız sırasında türün üremek için kıyı bataklıkları, tuz
tavaları, sazlık kıyısı sulak çayırlar barındıran bölgelerde tatlı ya da acı
karakterli, su seviyesinde hızlı değişimlerin olmadığı, dağınık şekilde
adacıklar ya da bitki öbekleri barındıran orta ve az yoğunlukta vejetasyon
bulunan ve zemin yüzeyinin genellikle çamur ya da kumlu olduğu alanları
tercih ettiği gözlenmiştir. (Ek 5.J’de H. himantopusun genç bireyinin
fotoğrafı verilmiştir)
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Şekil 3.43 Himantopus himantopus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.44 Himantopus himantopus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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2002 yılında çalışma alanında en az 340 çiftin ürediği, en çok 420
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 130 çiftin ürediği, en çok 152
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir. 2002 yılındaki yüksek üreme
populasyonunun 2006 da görülmemesinin başlıca nedenleri Ziyaretçi
Merkezi’nin kuzeyindeki tuz tavalarında ve Çiğli Bataklığı’nda üreyen
populasyonda yaşanan azalmalardır. 2002 yılında Ziyaretçi Merkezinin
kuzeyinde bulunan Tuz tavalarında bulunan doğal vejetasyon bölgeye bu
yıllardan itibaren verilen deniz suyu sebebiyle azalmış ve çoğu tatlısu ya da
az tuzlu ortamlara dayanıklı olan bitkiler kurumuştur. Bölgedeki türün
üreme ve beslenme habitatlarında yaşanan bu değişim sonucu buradaki
üreyen populasyon ortadan kalkmıştır. Yaptığımız gözlemler sonucu 2000 2001 yılları civarında bölgeye ilk deniz suyu verildiği dönemlerde tatlı ve
tuzlu habitatlarının karışık birliktelikleri sonucu sadece bu bölgede üreyen
H. himantopus populasyonu yaklaşık 600 çiftin üzerine çıkmıştı. Bölgedeki
tuzluluğun artmasıyla populasyonda azalma başlamış ve alan tamamen tuzlu
su habitatı halini aldığında üreyen populasyon tamamen ortadan kalmıştır.
Yaptığımız çalışmalar sırasında türü tehdit eden etkenlerin başında
üreme alanlarında yaşanan bozulmalar gelmektedir. Çiğli Bataklığı’nda
üreyen populasyonun 2006 yılında azalma göstermesinin en önemli sebebi
bölgedeki doğal habitatların kurutulması, çöp ve moloz dökülerek
bozulması ve bu alanlarda yapılaşma baskısının olmasıdır. 2006 yılında
Arıtma Tesisi civarında daha önceden olmayan üreyen yeni bir populasyon
ortaya çıkmıştır. Bu yeni oluşan üreyen populasyonun bölgede İBŞB
tarafından açılan çok büyük çukurluk alanlar nedeniyle oluştuğu
gözlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi Atıksu arıtımı sonucu açığa çıkan atık
çamurunu bölgede depolamakta ve bu depolama alanlarının etrafını civar
bölgeden çıkardığı toprak ile kapatmaktadır. Bu nedenle toprak alınan
bölgelerde yapay çukurluklar oluşmaktadır. Bölgede taban suyunun yüksek
olması nedeniyle bu çukurluk alanlar su ile kaplanmaktadır. Böylelikle

125
yapay üreme habitatları oluşmaktadır. Ancak bölgede sürekli çalışan ağır iş
makinaları ve bölgenin topoğrafyasında meydana gelen hızlı değişimlerin
alanda sağlıklı üreyen bir populasyon oluşumuna olanak tanımayacağı
düşünülmektedir. Bu nedenle böyle bir üreme bölgesinin Uzunbacak
populasyonu için ekolojik çukur alanı 7 yaratacağı düşünülmektedir.

3.3.19.

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Tür ülkemizde yerli bir türdür (Kirwan et al., 1998). Türün
ülkemizde üreyen populasyonunun 2.500 ila 5.000 çift arasında olduğu
tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanın da üreyen ve
yıl boyu görülen bir türdür (Sıkı, 1985). Yaptığımız çalışmalar sırasında
türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.45 ve 2006 yılında
ürediği bölgeler Şekil 3.46’da verilmiştir.
Çalışmalarımız sırasında türün üremek için su derinliğinin fazla
olmadığı ve çoğunlukla tuz oranının deniz seviyesinden daha yüksek olduğu
tuz tavalarında, çamur, kum, taş parçacıkları ya da midye kabuklarıyla
örtülü, vejetasyonun ya hiç olmadığı ya da çok az ve dağınık olduğu
adacıklarda ürediği tespit edilmiştir. Yukarıda açıklanan türün genel habitat
tercihi dışında kalan bir grup R. avosetta 2006 yılında sazlıkların kuzeybatı

7

Ekolojik çukur alanı (Ecological sink area): populasyonu oluşturan bireylerin var

olabildiği ancak, söz konusu alanın türün ekolojik gereksinimlerini bütünüyle
karşılamaması sonucu populasyonda doğum oranının ölüm oranından az olduğu alanlara
denir (births – deaths < 1). Bu tarz alanlar populasyonda azalmaya yol açarlar ve tür
koruma çalışmaları sırasında ekolojik açıdan istenen alanlar değildir. Benzeri şekilde
Ekolojik Kaynak Alanı (Source Areas) ise doğum oranının ölüm oranından yüksek olduğu
alanlar olarak tanımlanır (births – deaths > 1) ve bu tarz alanlar toplamda türün
populasyonunda pozitif yönde artış sağlayan alanlardır (Begon et al., 1996).
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Şekil 3.45 Recurvirostra avosetta’nın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.46 Recurvirostra avosetta’nın 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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bölgesinde teritoryel alan belirleme davranışı göstermişlerdir. Bu bölgenin
tuz oranı diğer alanlara göre oldukça düşüktür. Ancak Cramp et al.,
(1998)’de türün bu tarz alanlarda da üreyebilceği belirtildiğinden bölge
haritada olası üreme bölgesi olarak işaretlenmiştir. Türün çalışma süresi
boyunca düzenli ürediği iki alan tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Üç
Tepeler’de bulunan Abdül Tepenin doğusunda yer alan tuz tavası içindeki
adacık ve Ziyaretçi Merkezi’nin güneyinde ve güneybatısında kalan tuz
tavasıdır.
2002 yılında çalışma alanında en az 107 çiftin ürediği, en çok ise
121 çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 24 çiftin ürediği, en çok 28
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir. 2006 yılında alanda üreyen
populasyonda görülen düşüşün sebepleri tespit edilememiştir. Türün üreyen
populasyonunda meydana gelen değişimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için
daha uzun süreli bir izleme çalışması yapılmalı ve üreme kolonileri daha iyi
takip edilmelidir.
Çalışmalarımız sırasında türün üreyen populasyonunu tehdit eden
belirgin bir etken tespit edilmemiştir. Ayrıca R. avosetta'nın F. roseus, S.
hirundo ve S. albifrons ve T. tadorna ile aynı adacıkta kuluçkaya yattığı
tespit edilmiştir. Bu nedenle üreme zamanı diğer türlerle belirgin bir rekabet
yaşadığı düşünülmemektedir.

3.3.20.

Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758

Tür ülkemizde yaz göçmenidir (Kirwan et al., 1998). Türün
ülkemizde üreyen populasyonunun 3.000 ila 6.000 çift arasında olduğu
tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen ve
yıl boyu görülen bir türdür (Sıkı, 1985). Yaptığımız çalışmalar sırasında
türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.47 ve 2006 yılında
ürediği bölgeler Şekil 3.48’de verilmiştir.
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Şekil 3.47 Burhinus oedicnemus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.48 Burhinus oedicnemus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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Çalışmalarımız sırasında türün çalışma alanında yaygın olarak
ürediği tespit edilmiştir. Türün üremek için vejetasyonunun kısa boylu,
seyrek ve düzensiz olduğu geniş toprak, kum, çakıl ya da benzeri küçük
boylu sediment içeren, kısmen midye kabuklarından oluşan açıklıklar
barındıran tuzcul çayırlar, dalyan kıyıları, kuru kıyısal kum düzlükleri, tuz
tavaları seddeleri ve yolları ve mera alanlarını tercih ettiği tespit edilmiştir.
2002 yılında çalışma alanında en az 20 çiftin ürediği, en çok 32
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 31 çiftin ürediği, en çok 45 çiftin
üreyebileceği tespit edilmiştir. 2002 ve 2006 yılı kıyaslandığında Çamaltı
Tuzlası’nın güney bölümünde üreyen populasyonda artış gözlenmiştir. Bu
artışın sebebini bölgede var olan insan aktivitelerinde gözlediğimiz azalma
dolayısıyla türün üreme döneminde daha az rahatsız edilmesi olasılığına
bağlamaktayız. Çamaltı Tuzlası özelleştirme süreci içerisinde olup
personelinin büyük bir kısmının 2002 yılından sonra başka kurumlara nakli
yapılmış ve personel sayısı çok azalmıştır.
Kamuflaj yeteneği çok yüksek olan bir sukuşu türü olsa da üreme
dönemi boyunca rahatsız edildiğinde yuvasını kolaylıkla terkeden bir kuş
türü olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle türün üreyen populasyonunu korumak
için yapılması gereken en önemli çalışma türün üreme zamanında mümkün
olan en az şekilde rahatsız edilmesi olacaktır.

3.3.21.

Glareola pratincola Linnaeus, 1766

Tür ülkemizde yaz göçmenidir (Kirwan et al., 1998). Türün
ülkemizde üreyen populasyonunun 3.000 ila 6.000 çift arasında olduğu
tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen ve
yıl boyu görülen bir türdür (Sıkı, 1985). Yaptığımız çalışmalar sırasında
türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.49 ve 2006 yılında
ürediği bölgeler Şekil 3.50’de verilmiştir.
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Şekil 3.49 Glareola pratincola’nın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.50 Glareola pratincola’nın 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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Çalışmalarımız sırasında hem 2002 hem de 2006 yılında türün
üreyen populasyonunun kuzeybatı Gediz Deltası’nda yoğunlaştığı tespit
edilmiştir. Eken 1997’nin çalışmalarına göre 1995 ve 1996 yıllarında güney
Gediz Deltası’nda üreyen bir populasyonunun olduğu ifade edilmektedir.
Çalışmalarımız sırasında 2002 yılında güney Gediz Deltası Degaj mevki
kuzeyinde kuluçkaya yatan 1 çift tespit edilmiştir. Ancak 2006 yılında
kuzeybatı Gediz Deltası dışında üreyen bir populasyon tespit edilmemiştir.
Çalışmalarımız sırasında G. pratincola’nın üremek için
vejetasyonunun kısa boylu, seyrek ve düzensiz olduğu geniş toprak, kum,
çakıl ya da midye kabuklarından oluşan adacıklar, açıklıklar barındıran
tuzcul çayırlar, dalyan kıyıları, kuru kıyısal kum düzlüklerini tercih ettiği
tespit edilmiştir. (Ek 5.İ’de türün üreme alanındaki bir fotoğrafı verilmiştir)
2002 yılında çalışma alanında en az 54 çiftin ürediği, en çok 62
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 36 çiftin ürediği, en çok ise 42
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir.
Türü tehdit eden en önemli ekten üreme habitatları üzerindeki insan
baskılarıdır. Üreyen en büyük populasyonun bulunduğu Gediz Nehri
ağzında ve Kırdeniz Dalyanı’nda bulunan adacıklarda zaman zaman balıkçı
faaliyetleri nedeniyle türün üreme döneminde önemli baskılara maruz
kaldığı tespit edilmiştir.

3.3.22.

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Tür ülkemizde yaz ve kış göçmenidir (Kirwan et al., 1998). Türün
ülkemizde üreyen populasyonunun 3.000 ila 12.000 çift arasında olduğu
tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Türün 1995 ve 1996 yıllarında
Çiğli Bataklığı’nda beş çift olarak ürediği Eken (1997) tarafından
belirtilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında
olası üreme habitatında görüldüğü yer Şekil 3.51’de verilmiştir. Ancak 2006
yılında yapılan çalışmada ürediği tespit edilememiştir.

132

Şekil 3.51 Charadrius dubius’un 2002 yılı kuvvetle olası üreme dağılımı
(Orj. 2008).
2002 yılında çalışma alanında en az 1 çiftin ürediği en çok ise 2
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir. Türe olası üreme kodunun verildiği
alan Ziyaretçi Merkezi ile Taşlı Tepeler arasında kalan bölgedir. Bu bölge
drenaj kanalı kıyısına yakın, sulama sularının taşkın yaptığı geçici sulak
çayırların olduğu bir bölgedir. Bu taşkın bölgesinde seyrek miktarda yeni
gelişmeye başlamış Kamış (Phragmites) ve Ranunculus türleri tespit
edilmiştir.
Alanda türü en çok tehdit eden unsur türün doğal üreme alanı olan
akarsu kıyısı yarı tuzcul bataklıklardan oluşan Çiğli Bataklığının
yapılaşmaya açılması, moloz ve çöp dökülmesi sonucu tahrip edilmiş
olmasıdır.

133

3.3.23.

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758

Türün ülkemizde yerli, yaz göçmeni ve geçit kuşu olarak üç ayrı
populasyonu vardır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde üreyen
populasyonunun 8.000 ila 11.000 çift arasında olduğu tahmin edilmektedir
(Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen ve yıl boyu görülen bir
türdür (Sıkı, 1985; Eken, 1997). Yaptığımız çalışmalar sırasında türün
deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.52 ve 2006 yılında ürediği
bölgeler Şekil 3.53’de verilmiştir.
Çalışmalarımız sırasında C. alexandrinus’un üremek için
vejetasyonun hiç olmadığı ya da tuzcul ve çok seyrek olduğu kıyısal kum
düzlükleri, dalyan kıyıları ve geniş kumsal ya da çamur alanlar barındıran
adacıkların vejetasyon içermeyen kısımları gibi doğal habitatlar haricinde,
benzeri vejetasyon özelliklerine sahip toprak ya da küçük çakıltaşlarından
oluşan tuz tava seddeleri yolları ve tuz tavaları içi kum düzlüklerini seçtiği
tespit edilmiştir (Ek 5.M’de türün üreme alanındaki bir fotoğrafı
verilmiştir).
2002 yılında çalışma alanında en az 220 çiftin ürediği, en çok 300
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 214 çiftin ürediği, en çok 253
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir. Yaptığımız çalışmalar türün tüm
çalışma alanı boyunca yaygın bir tür olduğunu ortaya koymuştur. 2002
sonuçlarına göre türün üreyen populasyonunun yaklaşık %40’ı güneydoğu
Gediz Deltası’nda Arıtma tesisinin civarında kalan bölgede yer aldığı tespit
edilmiştir. 2006 yılında ise aynı bölgede üreyen populasyonun belirgin
şekilde azaldığı tespit edilmiştir. Bölgede üreyen populasyonun azalma
nedeni, bölgedeki doğal kıyısal kum düzlükleri ve tuzcul çayırlar üzerinde
atık çamur biriktirilmesi sonucu türün üreme habitatının tahrip edilmesi
olarak tespit edilmiştir.
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Şekil 3.52 Charadrius alexandrinus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.53 Charadrius alexandrinus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

135
Eken’e (1997) göre çalışma alanında üreyen çift sayısı 900 ila 1000
çift olarak tespit edilmiştir. 2002 ve 2006 yılında yaptığımız çalışmalar
sonucu üreyen populasyonun Eken’in çalışmasında belirtilen populasyonun
1/3’üne kadar düştüğü tespit edilmiştir. Eken ile yapılan sözlü görüşmeler
sonucu (2004) çalışma yaptığı yıllarda alanda Atıksu Arıtma Tesisinin
bulunmadığı, güneydoğu Gediz Deltası’nda kıyısal kum düzlüklerinin
günümüze göre çok daha geniş alanlar kapladığı ve bu bögelerde C.
alexandrinus’un çok yüksek sayılarda ürediği ifade edilmiştir. Türün alanda
üreyen populasyonunu tehdit eden en önemli unsurun güneydoğu Gediz
Deltası’ndaki Atıksu Arıtma Tesisi kaynaklı doğal ekosistem tahribatıdır.
Atıksu Arıtma Tesisinin alanda biriktirdiği çamur en kısa sürede alanda
uygun bir yerde kurulacak çamur bertaraf tesisi yardımı ile ortadan
kaldırılmalı ve bozulan habitatlarda restorasyon çalışmaları yapılması
gerekmektedir.

3.3.24.

Vanellus spinosus Linnaeus, 1758

Tür ülkemizde yaz göçmenidir (Kirwan et al., 1998). Türün
ülkemizde üreyen populasyonunun 1.000 ila 1.500 çift arasında olduğu
tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen bir
türdür (Sıkı, 1985). Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002
yılında ürediği bölgeler Şekil 3.54 ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil
3.55’te verilmiştir.
2002 yılındaki gözlemlerimiz türün çalışma alanında genel olarak 3
ayrı populasyonunun olduğunu ortaya koymuştur. Bu populasyonlardan
birisi güneydoğu Gediz Deltası Çiğli Bataklığı mevkiinde (I. populasyon),
bir diğeri Çamaltı Tuzlası’nda Ziyaretçi Merkezi ile Süzbeyli Köyü ve Taşlı
Tepeler ve Sazlıklar arasında kalan bölgede (II. populasyon) ve sonuncusu
Kozluca Seddi’nin batı tarafında yer alan bölgededir (III. populasyon). 2006
yılında yaptığımız çalışmalar sırasında türün 2002’de var olan Çiğli
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Bataklığı populasyonunun belirgin şekilde azaldığı, II ve III nolu
populasyonlarda kabaca değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Ancak Atıksu
Arıtma Tesisi’nin atık çamuru döktüğü bölge ve civarında ayrı bir
populasyonun (IV. populasyon) oluştuğu tespit edilmiştir. Bu IV.
populasyonun Çiğli Bataklığı’nda yapılan yapılaşma, moloz ve çöp
dökülmesi sonucu bu bölgede yer alan I numaralı populasyonun bozulması
sonucu oluştuğu düşünülmektedir.
Çalışmalarımız sırasında türün üremek için düşük tuz yoğunluğuna,
orta ve az yoğunlukta yer yer Salicornia, Tamarix ve Phragmites
toplulukları ve az miktarda spesifik olmayan ot vejetasyonu barındıran kıyı
bataklıkları, güneydoğu Gediz Deltası’nda yer alan eski Gediz Nehri
yatağının eski taşkın düzlükleri, bazı tuz tava seddeleri, tatlı ya da acı
karakterli sazlık kıyısı sulak çayırlarda zemin yüzeyinin genellikle parçalı
olarak kum ya da toprak olduğu alanları tercih ettiği gözlenmiştir. 2002
yılında çalışma alanında en az 41 çiftin ürediği, en çok 49 çiftin
üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 43 çiftin ürediği, en çok 48 çiftin
üreyebileceği tespit edilmiştir (Ek 5.I’da türün bir fotoğrafı verilmiştir).
Türü tehdit eden en önemli etken türün yaşam alanı olan Çiğli
Bataklığı’nda yapılan yapılaşma, çöp ve moloz dökülmesi aktiviteleridir.
Bölgede halen türün ürediği ve I. Derece Sit Alanı olan bölgeler vardır.
Ancak bu bölgelere yoğun şekilde çöp ve moloz dökülmesi devam
etmektedir. Bu olumsuz koşullar devam ettiği sürece türün bölgede ileriki
yıllarda da neslini devam ettirmesi mümkün gözükmemektedir. Arıtma
Tesisi civarında ortaya çıkan 4 - 5 çiftlik populasyon ilk bakışta olumlu
görülse de bölgede çok yoğun çalışan ağır iş makineleri ve yoğun insan
aktiviteleri sonucu çiftlerin üreme başarısının bu bölgede düşük olacağı
tahmin edilmektedir.
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Şekil 3.54 Vanellus spinosus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.55 Vanellus spinosus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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3.3.25.

Numenius arquata Linnaeus, 1758

Tür ülkemizde kış göçmeni ve geçit kuşudur (Kirwan et al., 1998).
Tür çalışma alanında yıl boyu görülen yerli bir tür olarak verilmiştir (Sıkı,
1985; Sıkı ve Öktem, 1992). N. arquata kuzey Avrupa’da çok yaygın olarak
üreyen bir türdür. Cramp et al., (1998) ve Birdlife International (2004)
tarafından yapılan çalışmalarda türün İspanya, İtalya ve Fransa’da üreyen
küçük bir populasyonundan bahsedilmektedir. Yaptığımız çalışmalar
sırasında türün deltada 2002 ve 2006 yaz döneminde düzenli olarak
Kırdeniz Dalyanı, güneydoğu Gediz Deltası kıyılarında, görüldüğü ve 2002
yılında 2 bireyin aynı alanda düzenli olarak birlikte görüldüğü
belirlenmiştir. Kirwan ve Perrins (1998)’de türün yazınki durumu ile ilgili
bir bilgi verilmemiştir. Fakat bulgularımız Sıkı, (1985), Sıkı ve Öktem
(1992)’in çalışmalarıyla uyum içindedir. Aynı bölgede ardışık günlerde
tekrarlanan gözlemlerimiz türün yer değiştirmediğini, teritoryal alan
belirlemesi tarzı davranışlar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle
türün rastlantısal olarak üreyebileceği düşünülmüş, ancak üreme ile ilgili
kesin bir bulgu elde edilememiştir. Türün 2 birey olarak görüldüğü olası
üreme bölgesi Şekil 3.56’da verilmiştir.
Genç tecrübesiz bazı bireylerin rastlantısal olarak bilinen üreme
alanlarının dışında da nadiren de olsa üreyebilmesi nedeniyle türün alanda
yazı geçiren populasyonunun dikkatle izlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Türü tehdit eden bir etken gözlenmemiştir.
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Şekil 3.56 Numenius arquata’nın 2002 yılı kuvvetle olası üreme dağılımı (Orj.
2008).

3.3.26.

Tringa totanus Linnaeus, 1758

Türün ülkemizde yerli, kış göçmeni ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
üreyen populasyonunun 4.000 ila 8.000 çift arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen bir türdür
(Sıkı, 1985). Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında
ürediği bölgeler Şekil 3.57 ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.58’de
verilmiştir.
Çalışmalarımız sırasında türün üremek için etrafı tamamıyla sığ su
ile çevrili yoğun ve boyca uzun Salicornia adacıklarından oluşan kıyı
bataklıklarını tercih ettiği ve yuvalarını ise bu adacıklardaki Salicornia’lar
arasına yaptığı düşünülmektedir. Üreme döneminde yuva alanı etrafında
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Şekil 3.57 Tringa totanus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.58 Tringa totanus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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Salicornia’lar üzerinde ayakta durduğu ve ötüş ve heyecanlı hareketler
yaparak teritoryal alan belirleme davranışı gösterdiği gözlenmiştir.
2002 yılında çalışma alanında en az 17 çiftin ürediği, en çok 26
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 30 çiftin ürediği, en çok 37 çiftin
üreyebileceği tespit edilmiştir.
Türü tehdit eden en önemli unsur üreme dönemi sırasında
güneydoğu Gediz Deltası’nda deniz börülcesi (Salicornia) toplayan
insanların verdiği rahatsızlıklardır. Üreme döneminde çok sayıda insan bu
bölgede deniz börülcelerini toplamakta ve çeşitli yerlerde satılmak üzere
çuvallara koymaktadır. Bölgenin I. Derece Doğal Sit Alanı olması ve
dolayısıyla yabani bitki toplayıcılığının yasaklanmış olmasına rağmen deniz
börülcesi toplayıcılığı yoğun bir şekilde devam etmektedir.

3.3.27.

Arenaria interpres Linnaeus, 1758

Arenaria interpres ülkemizde göç dönemleri konaklayan ve kış
göçmeni olarak belirtilmiş bir türdür (Kirwan et al., 1998). Ancak
yaptığımız çalışmalar sırasında çalışma alanında düzenli olarak yaz
dönemini geçiren bireyler tespit edilmiştir. Cramp ve Perrins’e (1998) göre
tür tipik olarak kuzey Avrupa deniz kıyısı tundralarında üremektedir.
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada çiftler halinde birlikte
bulundukları tespit edilmiştir. Ürediklerine dair kesin bir bulgu elde
edilememiştir. Ancak bu çiftlerin ardışık günlerde bulundukları bölgeyi terk
etmemesi sonucu olası üreme davranışı gösterdiği düşünülmüş ve üreme
kodu verilmiştir. Türün olası üreme davranışı gösterdiği bölgeler 2002 yılı
için Şekil 3.59 ve 2006 yılı için Şekil 3.60’da verilmiştir.
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Şekil 3.59 Arenaria interpres’in 2002 yılı kuvvetle olası üreme dağılımı (Orj. 2008)

Şekil 3.60 Arenaria interpres’in 2006 yılı kuvvetle olası üreme dağılımı (Orj.2008).
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2002 yılında 4 bireyden (2’şer çift) oluşan bir grup Homa Dalyanı
kıyılarında gözlenmiştir. Türün gözlendiği bölge tamamıyla midye ve
istiridye kabuklarından oluşan, vejetasyonun az ve seyrek olduğu bir
bölgedir. 2006 yılında ise 1 olası çift Homa Dalyanı kıyılarında 1 çift ise
güney Gediz Deltası’nda etrafı kıyı bataklığı ile çevrili eski Ragıppaşa
Dalyanı’nın taş duvarı üzerinde görülmüştür. Buradaki bireylerden ikisi de
yerden yaklaşık 30-40 cm yükseklikte bulunan taş parçalarından oluşan eski
duvarın üzerinde gözlenmiştir. Bir birey düzenli olarak otururken diğer
birey ise oturan bireyin etrafında düzenli olarak ileri geri gidip gelme
hareketi yaparken gözlenmiştir. Cramp ve Perrins’e 1998’e göre türün
üreme habitat tercihinin düz ya da engebeli yapıda taş ve kayalık
sedimentler, çakıl taşları ve yer yer killi topraktan oluşan mozaik şeklinde
bir habitat olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle türün alanda izlenmesi
önemlidir. Olası bir üreme kaydı türün ekolojisi hakkında çok önemli yeni
bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

3.3.28.

Larus melanocephalus Temminck, 1820

Türün ülkemizde yaz göçmeni, kış göçmeni ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
üreyen populasyonunun 4.900 ila 5.500 çift arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen bir türdür
(Sıkı, 1985). Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında
ürediği bölgeler Şekil 3.61 ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.62’de
verilmiştir.
Çalışmalarımız sırasında türün 2002 yılında güney Gediz
Deltası’nda Degaj mevkinde kıyı bataklıklarında ve Kırdeniz Dalyanı’nda
bulunan adacıklarda ürediği tespit edilmiştir. 2006 yılında Kırdeniz
populasyonu yerini korurken Degaj adacıklarındaki üreyen populasyonun
Çilazmak Dalyanı’ndaki adacıklara geçiş yaptığı gözlenmiştir. Yuvalarını
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etrafı derin su tabakası ile çevrili olan adacıklarda sık ve boylu
Salicornia’lar arasına yaptıkları ve kuluçka bölgesini S. hirundo,
S.sandvicensis, S. albifrons, H. ostralegus gibi diğer bazı türlerle
paylaşabildiği tespit edilmiştir.
2002 yılında çalışma alanında en az 794 çiftin ürediği, en çok 830
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 1030 çiftin ürediği, en çok 1100
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir. Populasyonda görülen artışa neden
olarak türün besin olanaklarının artması düşünülmektedir. Alanda besin
artışı iki nedenle gerçekleşmiştir: 1) Atıksu arıtma tesisi civarında kirlilik
nedeniyle böcek populasyonunun arttığı ve çok fazla sayıda Akdeniz
Martısı’nın bu böceklerle beslendikleri gözlenmiştir. 2) 2006 yılında Güney
Gediz Deltası’na kullanılamayan sulama suyu bırakılmış ve bu bölgedeki bir
çok eski tarım arazisi ve tuzcul çayırların subastığı ve bu subasmış
topraklarda yine çok fazla sayıda Akdeniz Martısının toprak yüzeyine çıkan
böceklerle beslendikleri görülmüştür. 2002 yılındaki çalışmamız da her iki
etken bulunmamaktaydı ve yeni su basılmış tarlalardaki toprak yüzeyine
çıkan böcekleri yemek için çok sayıda bireyin deltanın iç kesimlerindeki
tarlalara beslenmek üzere gittikleri gözlenmiştir.
Türü tehdit eden unsurların başında kuluçka adalarının balıkçılar
tarafından rahatsız edilmesi gelmektedir. 2006 yılında Çilazmak
Dalyanı’nda üreme adasında bir balıkçı tespit edilmiştir. Bu balıkçı elindeki
serpme ağı ile ada çevresindeki balıkları avlamaya çalışırken görülmüştür.
Kırdeniz Dalyanı’ndaki kuluçka adası yakınında başka bir ada
balıkçılar tarafından kullanılmaktadır. Balıkçılar direkt olarak koloniyi
rahatsız etmese de kullandıkları adaya geliş gidişleri sırasında üreme
kolonisini rahatsız ettikleri tespit edilmiştir.
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Şekil 3.61 Larus melanocephalus’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.62 Larus melanocephalus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
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3.3.29.

Larus genei Breme, 1839

Türün ülkemizde yerli, kış göçmeni ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
üreyen populasyonunun 3.800 ila 5.500 çift arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür ile ilgili alanda önceden yapılan
çalışmalar türün üreme dönemi sonrası (7.-12. aylar) ve kış dönemi (1.-2.
aylar) arasında bulunduğunu göstermektedir (Sıkı, 1985; Sıkı ve Öktem
1992).
2002 yılında Ziyaretçi Merkezi ile Sazlıklar arasında kalan tuz
tavalarındaki adacıklarda 4 ve 5’er bireylik iki ayrı grubun bulunduğu
gözlenmiştir. 2006 yılında ise 2002 yılında olası üreme kodu verilen
bölgede (22 bireylik bir grup halinde) ve Ziyaretçi Merkezi’nin güneyinde
bulunan tuz tavalarında var olan adacıklarda görülmüştür (10 bireylik tek bir
grup halinde). Her iki çalışma yılında da gözlenen bireylerin üreme tüy
örtüsü barındıran ergin bireyler olması, grup halinde adacıklarda Salicornia
vejetasyonu içinde bulunmaları, ve ardışık birkaç gün boyunca alanda tekrar
gözlenmeleri sonucu alanda üreyebilecekleri ihtimali göz önünde tutularak
üreme kodu verilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002
yılında olası üreme kodu verilen bölgeler Şekil 3.63 ve 2006 yılında
kuvvetle olası üreme kodu verilen bölgeler Şekil 3.64’de verilmiştir.
Bununla birlikte türün çalışma alanında üremesine dair kesin bir bulgu elde
edilememiştir (Ek 5.L’de türün üreme formunda ki bir fotoğrafı verilmiştir).
Alanda olası ve kuvvetle olası üreme kodu verilen adacıklar, tuz
tavaları içerisinde kıyı ile bağlantının olmadığı adacıklar olup, dağınık ve
parçalı ancak yoğun Salicornia vejetasyonu ve etrafında geniş kum
açıklıklar barındıran adacıklardır. Çalışma alanında türe üreme kodu verilen
alanların habitatları türün literatürde verilen üreme alanları ile uyumludur
(Cramp ve Perrins, 1998). Ayrıca Kılıç ve Eken (2004) türün Türkiye’de
üreyen populasyonunun arttığını belirtmektedir. Bu gerekçelerden dolayı

147

Şekil 3.63 Larus genei’nin 2002 yılı olası üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.64 Larus genei’nin 2006 yılı kuvvetle olası üreme dağılımı (Orj. 2008).
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türün alanda üreyebileceği düşünülmekte ve düzenli olarak izlenmesi
önerilmektedir.

3.3.30.

Larus cachinnans Pallas, 1811

Türün ülkemizde yerli ve kış göçmeni olarak ayrı populasyonları
bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde üreyen
populasyonunun 20.000 ila 30.000 çift arasında olduğu tahmin edilmektedir
(Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen bir türdür (Sıkı, 1985).
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler
Şekil 3.65 ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.66’da verilmiştir.
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada yaygın olarak ürediği
tespit edilmiştir. Türün üremek için kıyı bataklıklıklarında yer alan yoğun
Salicornia vejetasyonu arası açıklıklar ve adacıklar, kum ya da az
vejetasyon barındıran dalyan kıyıları ve adaları, bazı eski ahşap tuz tavası
seddeleri üzeri, tuz tavası içinde yer alan adacıklardan oluşan çok sayıda yer
ve habitatı yaygın olarak kullandığı gözlenmiştir. Türün üreyen
populasyonunun büyük kısmının Homa Dalyanı adacıkları ve Güney Gediz
Deltası’nda Degaj mevkinde bulunan adacıklar ve Çilazmak Dalyanı’ndaki
adacıklarda ürediği tespit edilmiştir.
Türün beslenme menüsü oldukça geniştir (Cramp ve Perrins, 1998).
Besin yelpazesi içinde başta denizel kaynaklı sayısız canlı olmak üzere,
diğer kuşların av ve besinlerine asalaklık yaparak beslenmek, balıkçıların
atıklarıyla beslenmek, çeşitli kuş türlerine ve yavrularına predatörlük
yaparak beslenmek, şehir çöplüklerindeki atık ve leşlerle beslenmek ve
zaman zaman çeşitli kemirgen omurgasız canlılar ve reptiller ile beslenmek
yer almaktadır. Bu kadar geniş bir besin yelpazesi olması ve saldırgan bir
tür olması nedeniyle türün doğal bir düşmanı yoktur.
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Şekil 3.65 Larus cachinnans’ın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.66 Larus cachinnans’ın 2006 yılı üreme dağılımı(Orj. 2008).
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2002 yılında çalışma alanında en az 1610 çiftin ürediği, en çok 1920
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 1253 çiftin ürediği, en çok 1502
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir. Türün 2002 yılı ve 2006 yılı
populasyonu kıyaslandığında 2006 populasyonunda bir azalma olduğu
görülmüştür. Bu azalan populasyonun daha çok güney Gediz Deltası’nda
üreyen populasyonda olduğu tespit edilmiştir. Bu azalmanın birkaç nedeni
olduğu düşünülmektedir. Birincisi; güney Gediz Deltası’nda arıtma tesisi
kaynaklı habitat bozulmaları, ikincisi ise; denizel kaynaklı besinde yaşanan
olası azalmadır. Üreme populasyonunda görülen azalmaya benzer bir
azalma alanda kışlayan populasyonunda da görülmektedir. 1999 yılında
40.000 civarı sayıda kışlayan Gümüş Martı bireyi (Aydemir, 1989) tespit
edilmiş olmasına rağmen bu sayı 2006 yılında 6500 bireye (Suseven vd.
2006) ve 2007 yılında 3800 bireye (Onmuş, 2007) kadar gerilemiştir.

3.3.31.

Gelochelidon nilotica Gmelin, 1789

Türün ülkemizde yaz göçmeni ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
üreyen populasyonunun 2.000 ila 6.000 çift arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında Homa Dalyanı
adacıklarında üreyen bir tür olarak tanımlanmıştır. Ancak türün alanda
üreyen populasyonu ile ilgili bir bilgi verilmemiştir (Sıkı, 1985; Sıkı ve
Öktem, 1992). Daha sonraları Eken (1997) tarafından yapılan çalışma
sırasında üreme ve yaz döneminde az sayıda bireylerin tespit edildiği, ancak
türün alanda üreyen populasyonunun tespit edilemediği belirtilmiştir.
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında tespit edildiği ve
ürediği bölgeler Şekil 3.67’de verilmiştir. Bununla beraber 2006 yılında
yapılan çalışmada üreme kolonisi tespit edilememiştir.
2002 yılında çalışma alanında en az 20 çiftin ürediği, en çok 22
çiftin üreyebileceği belirlenmiştir. Üreyen populasyonun güney Gediz
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Deltası’nda Degaj Mevki adacıklarında Sumru (S. hirundo) kolonisi ile
birlikte kuluçkaya yattığı tespit edilmiştir.
2006 yılında çalışma alanında kesin üreyen çift tespit edilmemekle
birlikte üreme döneminde görülen bireylerin varlığı sonucu türün kuluçkaya
yattığı alanın S. hirundo kolonileri arasında gözden kaçmış olabileceği
düşünülmüştür. Bu nedenle 2006 yılında üreyen küçük bir populasyonun
olabileceği ve üreyebilecek en çok çift sayısının 10 çift olabileceği tahmin
edilmektedir. Türün 2006 yılında görülmemesinin bir başka sebebi de türün
çalışma alanında düzensiz kuluçkaya yatması ile açıklanabilir. Türün
bölgedeki bilinen tek üreme bölgesi Büyük Menderes Deltası’dır (Ertan,
vd., 1989). Ancak Eken (1997) tarafından alanda uzun süredir üreme kaydı
olmadığından bahsedilmektedir.

Şekil 3.67 Gelochelidon nilotica’nın 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
Çalışma sırasında türün populasyonunu tehdit eden belirgin bir etken
tespit edilmemiştir.
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3.3.32.

Sterna caspia Pallas, 1770

Türün ülkemizde yaz göçmeni, kış göçmeni ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
üreyen populasyonunun 300 ila 600 çift arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen bir türdür
(Sıkı, 1985; Sıkı ve Öktem 1992) ancak üreyen populasyon belirtilmemiştir.
1995 yılında Çilazmak Dalyanı’nda 37 çiftin ürediği, 1996 yılında ise
deltada toplam üreyen populasyonun 103 çift olduğu ve Homa Dalyanı ve
Kırdeniz Dalyanı’nda üredikleri belirtilmiştir (Eken, 1997). Yaptığımız
çalışmalar sırasında türün 2002 ve 2006 yılında her iki çalışma döneminde
de aynı yerde üremesi nedeniyle ürediği bölgeler Şekil 3.68’de ortak olarak
verilmiştir. Çalışmalarımız sırasında literatürde belirtilen Kırdeniz ve
Çilazmak Dalyanları’ndaki diğer üreme kolonilerin artık kalmadığı, türün
sadece Homa Dalyanı’nda ürediği tepit edilmiştir.
2002 yılında çalışma alanında 62 çiftin ürediği; 2006 yılında ise en
az 52 çiftin ürediği, en çok 55 çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir. Ayrıca
27 Haziran 2008 tarihinde alanda yaptığımız çalışmalar sırasında 56 yavru
sayılmıştır (Ek 5.H’de türün bir fotoğrafı verilmiştir).
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün diğer sukuşlarına kıyasla
mayısın 3. haftası civarı gibi daha geç bir dönemde kuluçkaya yattığı tespit
edilmiştir. Yavruların haziran ayının 2. ya da 3. haftası ortası gibi
yumurtadan çıktıkları gözlenmiştir. Türün üremek için Homa Dalyanı’ndaki
vejetasyonun az ve dağınık olduğu, üzeri midye ve istiridye kabuklarıyla
örtülü adacıkta ürediği tespit edilmiştir. Yuvasını kum ve midye
kabuklarının üzerine yaptığı küçük çukurluklar üzerine yapmaktadır.
Yaptığımız çalışmalar sırasında türü tehdit eden belirgin bir unsur
gözlenmemiştir. Ancak türün literatürde belirtilen Kırdeniz ve Çilazmak
populasyonlarının artık olmaması, bu alanlardaki adacıkların balıkçılar

153

Şekil 3.68 Sterna caspia’nın 2002 ve 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008).
tarafından kullanılıyor olması ile açıklanabilir. Çünkü gözlemlerimiz S.
caspia’nın üreme döneminde üreme adasının birkaç yüz metre uzağındaki
(bazen 500 meetreden daha uzaktan bile) insan aktivitelerinden rahatsız
olduğu ve rahatsızlık veren unsura taciz uçuşları yaptıkları görülmüştür.
Tepeli Pelikan halkalama çalışmalarımız sırasında S. caspia kolonisinden
çok uzakta olduğumuz zamanlarda bile bizden rahatsız oldukları tespit
edilmiştir. Bu nedenle Çilazmak ve Kırdeniz Dalyanları’nda her ada
balıkçılar tarafından kullanılmasa bile alandaki balıkçıların varlığının türün
bölgeyi üreme amaçlı seçmesini zorlaştırdığı düşünülmektedir.

3.3.33.

Sterna sandvicensis Latham, 1787

Türün ülkemizde yerli, kış göçmeni, ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
ürediği tek alan Gediz Deltası’dır (Kılıç ve Eken, 2004). Türle ilgili ilk
çalışmalar türün 1984 yılında Homa Dalyanı’nda, (Sıkı, 1985), 1985 ve
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1988 yılında ikinci bir koloninin Çilazmak Dalyanı’nda ürediğini
belirtmektedir (Sıkı ve Öktem; 1992). Ancak bu çalışmalarda türün üreyen
populasyonu ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Daha sonraları Eken tarafından
yapılan çalışmada türün 53 çiftlik üreyen bir populasyonu olduğu ve güney
Gediz Deltası’nda Degaj adacıkları ile Ragıppaşa Dalyanı arasında kalan
adacıklarda ürediği belirtilmiştir (Eken, 1997). Eken (1997) tarafından
yapılan çalışmada ayrıca türün ürediği adada Akdeniz Martılarının da (L.
melanocephalus)
ürediğinden
bahsedilmiştir.
Türün
Türkiye’de
günümüzdeki populasyonunun Gediz Deltası’nda ve tahminen 50 ila 60 çift
arasında olduğu belirtilmiştir (Kılıç ve Eken, 2004).
Türün deltada 2002 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.69 ve 2006
yılında ürediği bölgeler Şekil 3.70’de verilmiştir. Yaptığımız çalışmalar
sırasında türün 2002 yılında üremek için güney Gediz Deltası’nda Degaj
adacıklarını ve Kırdeniz Dalyanı’ndaki dalyan adacıklarını seçtiği tespit
edilmiştir. 2006 yılındaki çalışmalarımıza göre Güney Gediz Deltası’nda
üreyen populasyonun tamamıyla ortadan kalktığı ve üreyen tüm
populasyonun Kırdeniz Dalyanı’ndaki dalyan adacıklarında yuvalandıkları
düşünülmektedir (Ek 5.G’de türün bir fotoğrafı verilmiştir).
2002 yılında çalışma alanında en az 51 çiftin ürediği, en çok 53
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 63 çiftin ürediği, en çok 66 çiftin
üreyebileceği tespit edilmiştir. Ayrıca 2007 yılı mayıs ayında Homa
Dalyanı’nda üreyen Tepeli Pelikan’ları halkalama çalışmamız sırasında
yaklaşık 30 - 35 çift kadar bir populasyonun Homa Dalyanı Su Ürünleri
binasının batısında kalan dalyan adacıklarında kuluçkaya yattığı tespit
edilmiştir. 27 Haziran 2008 tarihinde yaptığımız arazi gözlemleri sırasında
Kırdeniz dalyanındaki koloninin aynı adada üremeye devam ettiği ve
yaklaşık üreyen populasyonun 50 - 65 çift kadar olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 3.69 Sterna sandvicensis’in 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008)

Şekil 3.70 Sterna sandvicensis’in 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008)
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Türün üremek için kısmen midye ve deniz kabuklularından oluşan
kumsal barındıran yer yer yoğun Salicornia vejetasyonu barındıran insan
yerleşim ve etkilerinden uzak adacıklarda, Larus melanocephalus, Sterna
albifrons, Haematopus ostralegus gibi türlerle bir arada kuluçkaya
yatabildiği tespit edilmiştir.
Türü tehdit eden en önemli etkenin türün ürediği bölge yakınında
yapılan balıkçılık aktiviteleri olduğu görülmüştür. güney Gediz Deltası’nda
üreyen populasyonun yer değiştirmesinin sebebinin de bu adalar üzerinde
olan balıkçı baskıları olduğunu düşünmekteyiz. 2006 yılında yaptığımız
gözlemler sırasında 2002 yılında S. sandvicensis’in güney Gediz Deltası’nda
ürediği adada bir balıkçı kayığının düzenli olarak bağlı bırakıldığı tespit
edilmiştir. Yine aynı dönemdeki gözlemlerimiz 2002 yılında bulunan Degaj
tersanesinin 2006 yılında tamamen yıkıldığı ve artık kullanılmadığı ve bu
nedenle aynı alanda çok sayıda balıkçı barakasının kurulduğu yönündedir.
Bu nedenle türün üreme bölgelerinde bulunan balıkçı barakalarının
kaldırılması ve üreme adaları yakınlarında balıkçılık ve diğer aktiviteleri
yapan kişilerin engellenmesi önerilmektedir.

3.3.34.

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Türün ülkemizde yaz göçmeni, ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
üreyen populasyonunun 8.000 ila 12.000 çift arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Türün çalışma alanında üreyen bir tür
olduğu ve yaygın olarak kıyı bataklıkları ve dalyan adacıklarında ürediği
belirtilmiştir (Sıkı, 1985; Sıkı ve Öktem 1992; Eken, 1997). 1996 yılında
yapılan bir çalışma tüm deltada üreyen populasyonun 2150 çift olduğunu
belirtmektedir (Eken, 1997).
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında ürediği
bölgeler Şekil 3.71 ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.72’de
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verilmiştir. Çalışmalarımız sırasında türün delta genelinde yaygın olarak
ürediği görülmüştür. Üreyen populasyonun büyük kısmının Güney Gediz
Deltası’nda Degaj adacıkları ve yıkılan Ragıppaşa Dalyanı arasında olduğu
tespit edilmiştir. Bu bölgede yoğun ve boylu Salicornia vejetasyonu
barındıran çok sayıda kıyı bataklığı adacığı bulunmaktadır.
Türün üreme alanı olarak doğal, insan müdahalesi olmayan kıyı
bataklıkları, deniz adacıkları, Homa, Çilazmak ve Kırdeniz Dalyanı
kıyılarının ve adalarının insan kullanımı içermeyen kısımları, Çamaltı
Tuzlası’nın doğal tuzcul vejetasyon barındıran adacıklarında ürediği
belirlenmiştir. Yuvalarını özellikle yoğun Salicornia vejetasyonu barındıran
adacıklarda vejetasyon içine, diğer adacıklarda kum, midye kabukları
üzerine, Çamaltı Tuzlası’nda bazı adacıklarda küçük çakıl taşlarından
oluşan bölgelere, bazen tuz tavaları içinde kurumuş bitki öbeklerinin üzerine
kurabildikleri tespit edilmiştir (Ek 5.F’de türün bir fotoğrafı verilmiştir).
2002 yılında çalışma alanında en az 1800 çiftin ürediği, en çok 2040
çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 1660 çiftin ürediği, en çok 1920
çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir. Çalışmalarımız ile elde ettiğimiz
sonuçlar Eken (1997) çalışması ile kıyaslandığında yıllar içinde
populasyonda sayıca bir miktar azalmanın olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu
azalmanın çeşitli nedenleri olabilir. Türün yuvalama alanlarının ve üreme
habitatlarının Atıksu Arıtma tesisi kaynaklı bozulmaları ve besin
kaynaklarının azalması türün populasyonunda yaşanan azalmayı açıklayacak
en önemli etken olarak düşünülmektedir. Başka bir etken olarak Çilazmak
ve Kırdeniz Dalyanları’ndaki adaların balıkçılar tarafından yoğun şekilde
kullanılması sonucu türün olası üreme alanlarında bir azalma olasılığı
düşünülmektedir.
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Şekil 3.71 Sterna hirundo’nun 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008)

Şekil 3.72 Sterna hirundo’nun 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008)
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3.3.35.

Sterna albifrons Pallas, 1764

Türün ülkemizde yaz göçmeni ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
üreyen populasyonunun 6.000 ila 10.000 çift arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında üreyen bir tür olup
türün üreme populasyonu ile ilgili bilgi verilmemiştir (Sıkı, 1985; Sıkı ve
Öktem, 1992). 1995 yılında yapılan bir çalışmada 158 çiftlik bir
populasyondan bahsedilmektedir ve 1995 yılında üreyen populasyonun çok
düşük olabileceği bildirilmektedir. Yine aynı çalışmada 1996 yılında
deltanın kuzey bölgelerinde başka kolonilerin bulunduğundan sözedilmekte
ancak en büyük kolonilerin deltada Çamaltı Tuzlası’nda yer alan
adacıklarda yer aldığı ifade edilmiştir. Fakat bu çalışmada da deltada üreyen
toplam populasyon hakkında detaylı bilgi verilmemektedir .
Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında ürediği
bölgeler Şekil 3.73 ve 2006 yılında ürediği bölgeler Şekil 3.74’de
verilmiştir. 2002 yılında çalışma alanında en az 386 çiftin ürediği, en çok
438 çiftin üreyebileceği; 2006 yılında ise en az 669 çiftin ürediği, en çok
776 çiftin üreyebileceği tespit edilmiştir.
Çalışmalarımız sırasında Sterna albifrons’un üremek için Çamaltı
Tuzlası tuz tavalarında yer alan büyük ölçüde kum, çakıl ya da deniz
kabuklularından oluşan adacıklarda, Çamaltı Tuzlası’nın eski akşap
seddeleri üzerinde kumluk alanlarda, Homa, Kırdeniz ve Çilazmak
Dalyanları kıyılarında ve adacıklarında kum, midye ve istiridye
kabuklarından oluşan adacıklarda ve düzlüklerde ürediği tespit edilmiştir.
Gözlemlerimiz türün yuvalarını kum ya da midye kabukları üstünde
oluşturduğu küçük çukurluklarda yaptığını ve türün bir çift olarak yalnız
olarak kuluçkaya yatabildiği gibi 100-120 çifti bulunan büyük koloniler
kurarak da kuluçkaya yatabildiğini ortaya koymuştur.
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Şekil 3.73 Sterna albifrons’un 2002 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008)

Şekil 3.74 Sterna albifrons’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008)
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Gözlemlerimiz sonucu S. albifrons’un diğer bazı Sterna türleri gibi
çok daha spesifik olan habitat gereksinimlerine ihtiyaç duyan bir tür
olmadığı ve diğer Sterna türlerine göre insan etkileşimlerinden daha az
etkilendiği tespit edilmiştir. Ancak yine de türü tehdit eden çeşitli etkenler
bulunmaktadır. Bu etkenlerin başında Homa Dalyanı ve civarında başıboş
gezen köpeklerin yarattıkları baskılar yer almaktadır. 2007 yılında başıboş
gezen çok sayıda köpeğin olumsuz baskılar yarattıkları gözlenmiştir. Diğer
önemli bir tehdit ise tuz tavalarında üreme döneminde yaşanan bazı ani su
seviyesi değişimleridir. Çalışmalarımız 2002 yılında Çamaltı Tuzlası girişi
ile Ziyaretçi Merkezi arasında kalan bazı üreme adacıklarının türün üreme
dönemi başında uygun olduğunu ve tür tarafından kuluçkaya yatmak için
kullanıldığını, ancak üreme döneminin ilerleyen günlerinde aynı adacıkların
bir kısmının su altında kaldığını ve buradaki yuvaların terkedilmek zorunda
kaldığını ortaya koymuştur. Bu tarz durumlar türün bir üreme dönemindeki
üreme başarısını olumsuz olarak etkilemektedir (Ek 5.E’de türün bir
fotoğrafı verilmiştir).
Diğer bir olumsuz etken ise Homa, Kırdeniz ve Çilazmak
Dalyanlarında dalyan kıyılarının ve adacıkların bir kısmının yoğun olarak
balıkçılık faaliyetleri nedeniyle kullanılması sonucu yaşanan türün üreme
habitat kaybı ve bozulmalarıdır.

3.3.36.

Chlidonias hybridus Pallas, 1811

Türün ülkemizde yaz göçmeni, geçit kuşu ve az sayıda kış göçmeni
olarak tanımlanan ayrı populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998).
Türün ülkemizde üreyen populasyonunun 4.000 ila 8.000 çift arasında
olduğu tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Tür çalışma alanında
daha önceden nisan - eylül ayları (Sıkı, 1985) ve nisan - temmuz ayları (Sıkı
ve Öktem, 1992) arasında gözlenen yaz göçmeni olarak belirtilmiştir. Türün
alanda ürediğine dair elde edilmiş kesin bir bulgu bulunmamaktadır.
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Yaptığımız çalışmalar sırasında tür her iki üreme dönemi boyunca da
düzenli olarak görülmüştür ve çalışma alanında habitatın uygun olduğu bazı
bölgelerde çiftler halinde ve teritoryal alan belirleme davranışları yaparken
gözlenmişlerdir. Yaptığımız çalışmalar sırasında türün deltada 2002 yılında
görülerek olası üreme kodu verildiği bölgeler Şekil 3.75 ve 2006 yılında
Kuvvetle olası üreme kodu verildiği bölgeler Şekil 3.76’da verilmiştir.
2002 ve 2006 yıllarında yaptığımız çalışmalar sırasında tür tüm eski
Gediz yatakları boyunca düzenli olarak gözlemlenmiştir. Ancak türün
kuluçkaya yattığı bir alan bulunamamıştır. 2002 yılında güney Gediz
Deltası’nda yer alan eski Gediz Nehri yatağının tatlısu ekosistemi ve geniş
açık su yüzeyleriyle ortasında saz ve su bitkilerinden oluşan adacıklar
barındıran bir bölgede sıklıkla görülmüşlerdir. Bölgenin habitat özellikleri
ve durgun su kütleleri barındırması sonucu bu bölgede olası üreme kodu
verilmiştir. 2006 yılında tekrarladığımız çalışmamızda tür yine aynı bölgede
gözlenlenmiş ve olası üreme kodu verilmiştir. Ancak 2006 yılında bu
bölgenin doğusunda kalan bir bölgede 14 bireyde oluşan bir grup, güney
Gediz Deltası’nda okaliptüs ağaçlandırılması yapılmış bölgenin güneyinde
sulama suyu fazlası nedeniyle tamamıyla su kaplamış bir bölgede
görülmüşlerdir. Bu bölgede tatlısu vejetasyonu oluşmuş, yer yer Ranunculus
ve Phragmites öbekleri görülmüştür. Yine aynı bölgede zeminin düz yapıda
olmaması sonucu bazı küçük tepeciklerin üzerlerinin sucul bitki toplulukları
ve bazı otlarla kaplandığı ve adacık şekilde yapılar oluşturduğu tespit
edilmiştir. Gözlenen bu adacıklar üzerinde 2 farklı adacıkta 2’şer bireyin
yanyaya durdukları gözlenmiştir. Türün birincil besinin bazı sucul böcekler
ve onlara ait larvalar olması (Cramp ve Perrins, 1998), bölgedeki su
varlığının çok olması ve kısa sürede kurumasının beklenmemesi, türün
oluşan bu küçük adacıklarda üreyebileceğini düşündürmüş ve bu bölgede
kuvvetle olası üreme kodu verilmiştir.

163

Şekil 3.75 Chlidonias hybridus’un 2002 yılı olası üreme dağılımı (Orj. 2008)

Şekil 3.76 Chlidonias hybridus’un 2006 yılı üreme dağılımı (Orj. 2008)
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2002 ve 2006 yılında çalışma alanında ürediği kesin olarak tespit
edilmiş çift yoktur. Bununla birlikte 2002 ve 2006 yıllarında tespit
edilememiş olma olasılığı göz önüne alındığında 2002 yılında en çok 3
çiftin üreyebileceği, 2006 yılında ise en çok 7 çiftin üreyebileceği tahmin
edilmektedir.

3.3.37.

Chlidonias niger Linnaeus, 1758

Türün ülkemizde yaz göçmeni ve geçit kuşu olarak ayrı
populasyonları bulunmaktadır (Kirwan et al., 1998). Türün ülkemizde
üreyen populasyonunun 200 ila 600 çift arasında olduğu tahmin
edilmektedir (Kılıç ve Eken, 2004). Türün çalışma alanında üremesine dair
kesin bir bulgu elde edilememiş ancak yıl içerisinde mayıs- temmuz ayları
arasında görüldüğü belirtilmiştir (Sıkı, 1985; Sıkı ve Öktem, 1992).
Yaptığımız çalışmalar sırasında 2002 yılında birt çift Ziyaretçi
Merkezi ile Sazlıklar arasında kalan tuz tavalarında bitki adacıklarından
birinde görülmüştür. Türün ardışık günlerde alanda aynı bölgede görülmesi
ve çift olarak bulunması sonucu kuvvetle olası üreme kodu verilmiştir.
Ancak tür alanda ürememiştir. Bununla birlikte türün populasyonunun
izlenmesi için bu bilginin çalışmamız içinde yer almasıdüşünülmüştür.
Türün 2002 yılında görüldüğü ve üreme kodu verildiği bölgeler Şekil
3.77’de verilmiştir. 2006 yılında yapılan çalışmalar sırasında türe ait
bireyler gözlenmiş ancak üreme kodu verilmemiştir
Gözlemlerimiz C. niger’in alandaki tatlı su habitatların gelişmesiyle
alanda üreme olasılığı olan türlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.
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Şekil 3.77 Chlidonias niger’in 2002 yılı Olası üreme dağılımı (Orj. 2008).

3.4. Üreyen Türlerin Populasyon Büyüklükleri ve Dağılımları
Çalışma sırasında Atlas metodolojisi ve koloniyel sukuşu sayımları
ile elde edilen populasyon büyüklükleri Çizelge 3.6’da verilmiştir.
Çizelge 3.6 Üreyen sukuşu populasyon büyüklükleri (çift olarak).
Tür adı
Tachybaptus ruficollis
Phalarocorax pygmeus
Pelecanus crispus*
Ixobrychus minutus
Ardeola ralloides

Değer 2002 2006 ı
En Az

13

12

En Çok

24

23

En Az

0

0

En Çok

0

2

En Az

23

75

En Çok

23

75

En Az

5

7

En Çok

13

19

En Az

0

1

En Çok

0

3

Tür adı
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Charadrius dubius

Değer

20

31

En Çok

32

45

En Az

54

36

En Çok

62

42

En Az

1

0

En Çok
Charadrius alexandrinus
Vanellus spinosus

2002 2006

En Az

2

0

En Az

220

214

En Çok

300

253

En Az

41

43

En Çok

49

48
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Çizelge 3.6’nın devamı
Tür adı
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus*
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Rallus aquaticus

Değer 2002 2006 ı
En Az

1

1

En Çok

2

2

En Az

16

9

En Çok

16

9

En Az

0

0

En Çok

0

1

En Az

768

10245

En Çok

768

10245

En Az

31

27

En Çok

40

39

En Az

30

26

En Çok

34

34

En Az

0

1

En Çok

0

2

En Az

0

0

En Çok

1

2

En Az

2

2

Tür adı
Numenius arquata
Tringa totanus
Arenaria interpres
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus cachinnans
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis

Değer

2002 2006

En Az

0

0

En Çok

1

0

En Az

17

30

En Çok

26

37

En Az

0

0

En Çok

2

2

En Az

794

1030

En Çok

830

1100

En Az

0

0

En Çok

2

32

En Az

1610

1253

En Çok

1920

1502

En Az

20

0

En Çok

22

10

En Az

62

52

En Çok

62

55

En Az

51

63

En Çok

15

15

53

66

Gallinula chloropus

En Az

16

50

Sterna hirundo

En Az

1800

1660

Fulica atra

En Çok
En Az

30
27

62
15

Sterna albifrons

En Çok
En Az

2040
386

1920
669

En Çok

39

21

En Çok

En Az

19

25

Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta

En Çok

28

31

En Az

340

130

En Çok

420

152

En Az

107

24

En Çok

121

28

En Çok

Chlidonias hybridus
Chlidonias niger

438

776

En Az

0

2

En Çok

3

7

En Az

0

0

En Çok

1

0

*: En az ve en çok çift sayısı eşit olarak verilen türlerde verilen çift sayısı
kesin üreyen çift sayılarıdır.
2002 ve 2006 yılında UTM karelerinde üreyen toplam sukuşlarının
dağılımları belirlenmiş ve iki atlas çalışması arasındaki farklar
yorumlanmıştır. Dağılım haritaları sırasıyla Şekil 3.78 ve Şekil 3.79’da
verilmiştir.
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Her iki Atlas çalışmasında da UTM karesi başına ürediği tespit
edilen tür çeşitliliği sayısı 6 ila 10 tür arasında olan kareler önemli
biyoçeşitliliğe sahip olan alanlar olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlar;


Kırdeniz Dalyanı adacıkları,



Homa Dalyanı batı kıyısı bölgesi,



Sazlıkların kuzeybatı bölümü ve Kozluca Seddi’nin batısı arasında kalan
bölge,



Degaj bölgesinin doğu kıyıları ve adacıkları,



Çiğli Bataklığı bölgesi,



Gediz Nehri ağzı bölgesi,

Her iki Atlas çalışması sonucu kıyaslandığında üreyen tür sayısı
değişiminin en çok olduğu alanlar ve bu değişimin olası nedenleri:


Ziyaretçi Merkezi ile sazlıklar arasında kalan tuzla bölgesinde 2002
yılında üreyen tür sayısı belirgin şekilde düşmüştür. Bu olumsuz
değişimin ana sebebi, bölgeye pompalanan deniz suyunun zaman içinde
bölgedeki tuzluluğu arttırması ve tuz toleransı düşük bitki türlerinin
alanı terk etmek zorunda kalması olarak yorumlanmaktadır.
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Şekil 3.78. 2002 yılı üreyen sukuşu çeşitliliği ve dağılımı (Orj. 2008).

Şekil 3.79 2006 yılı üreyen sukuşu çeşitliliği ve dağılımı (Orj. 2008).
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İkinci ana olumsuz değişim Çiğli Bataklığı bölgesinde görülmüştür.
2002 yılında yüksek sayıda türün geniş bir bölgede ürediği bölgede 2006
yılında üreyen sukuşu sayısı ve dağılımları azalmıştır. Değişimin sebebi
hiç kuşkusuz, alanda yapılaşma faaliyetleri sonucu habitat kalitesinde
oluşan bozulmalar ve bazı doğal alanların yok olmasıdır (Onmuş vd.,
2002).



Alanda gözlenen üçüncü olumsuz değişim güney Gediz Deltası’nda
Atıksu Arıtma Tesisi güneyinde üreyen sukuşu türü sayısı ve bu türlerin
populasyon büyüklüklerinde yaşanan azalmadır. Azalmanın sebebi
Atıksu Arıtma Tesisinin sulakalan ekosistemi üzerinde atık çamuru ve
moloz biriktirmesi sonucu yaşanan habitat bozulmalarıdır.



Çalışma alanında Sazlıklar bölgesinde üreyen tür sayısı 2006 yılında
artmıştır. Bu olumlu değişimin temel sebebinin alana tatlı su sağlanması
çalışmalarıdır. Ancak hala sazlıklar bölgesindeki yüksek tuz oranı
alanda tatlı su ekosisteminin sağlıklı olarak gelişmesine izin verecek
durumda olmaması ve yazın kurumasıdır.

3.5. Kış Ortası Sukuşu Sayımları
Çalışma dönemi kapsamında alanda ürediği tespit edilen ya da
üreme kodu verilen sukuşlarından 19 türün kış döneminde alanda
bulundukları tespit edilmiştir. Alanda kışlayan bu türlerin 2002, 2005, 2006
ve 2007 yıllarındaki populasyon büyüklükleri Çizelge 3.7’de verilmiştir.
Çalışma kapsamı içerisinde 2008 yılında da sayım yapılması planlanırken
bu yıl bürokratik bazı engeller sonucu sayım yapılamamıştır.
KOSKS sonuçlarına göre alanda kışlayan bir türün (Tadorna
ferruginea) populasyonunda artış, iki türün (Recurvirostra avosetta, Larus
cachinnans) populasyonunda azalma olduğu ve dört türün (Charadrius
alexandrinus, Tringa totanus, Rallus aquaticus, Phoenicopterus roseus)
populasyonunun yaklaşık olarak sabit olduğu belirlenmiştir. Bunlar dışında
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ayrıca üç türün (Ciconia ciconia, Himantopus himantopus, Charadrius
dubius) kışlayan populasyonun rastlantısal, üç türün (Tadorna tadorna,
Anas platyrhynchos, Fulica atra) populasyonunun değişken ve altı türün
(Arenaria interpres, Tachybaptus ruficollis, Platalea leucorodia, Gallinula
chloropus, Haematopus ostralegus, Sterna sandvicensis) alanda az sayılarda
kışladığı tespit edilmiştir.
Çizelge 3.7 Çalışma sırasında üreme kodu verilen türlerden 2002, 2005,
2006 ve 2007 yıllarında alanda kışlayan türlerin populasyonları (Birey).
Euring Kodu
70
1340
1440
1470
1710
1730
1860
4070
4240
4290
4500
4500
4560
4690
4770
5460
5610
5925
6110

Latince
Tachybaptus ruficollis
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Tringa totanus
Arenaria interpres
Larus cachinnans
Sterna sandvicensis

2002
54
0
4
19.656
502
387
222
0
6
10.882
11
0
620
6
29
696
2006
13.052
0

2005
45
0
15
17.332
633
1.019
59
3
6
552
0
0
417
0
192
1.214
0
4.017
5

2006
50
0
85
17.189
838
1.644
2.867
1
3
4.717
0
0
21
0
168
1.410
10
8.542
1

2007
82
1
4
18.035
1.376
913
740
5
1
5.330
9
3
342
0
575
1.555
0
3.853
9

Alanda kışlayan populasyonu azalan türlerden L. cachinansın’ın
muhtemel besin kaynaklarının azalması sebebiyle azaldığı, R. avosetta’nın
ise alanda kışladığı doğal kıyı habitatlarda yaşanan bozulmalar sebebiyle
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azaldığı düşünülmektedir. R. avosetta Atıksu Arıtma Tesisinin güney
bölgesinde kıyısal kum düzlüklerinde çok yüksek sayılarda görülmektedir.
Ancak bu bölge günümüzde Arıtma Tesisinin olumsuz etkilediği bir
bölgedir.
Alanda kışlayan populasyonu artan T. ferruginea’nın tercih ettiği
habitatların kalitesinde olumlu gelişmeler olması nedeniyle arttığı
düşünülmektedir. Çalışma alanı içindeki Sazlıklar bölgesine kış döneminde
sağlanan tatlı su nedeniyle bölgenin habitat kalitesinde ve bölgede kışlayan
birey sayısında artış kaydedilmiştir.
Alanda kışlayan populasyonu değişken olan üç türün (Tadorna
tadorna, Anas platyrhynchos, Fulica atra) alanda kışlamalarının mevsimsel
şartlara bağlı olduğu gözlenmiştir. Balkanlar ve İç Anadolu’da çok soğuk
geçen kış dönemlerinde bu türlerin alanda kışlayan populasyonlarında
artışlar gözlenmektedir. Bu da doğal olarak türün kullandığı başka
alanlardaki olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle olmaktadır.

3.6. Üreyen Türlerin IUCN Kategorileri
Çalışma süresince tespit edilen ve üreme kodu verilen türlerin IUCN
tehlike statüleri Çizelge 3.8’de verilmiştir (Ek 1). Atlas çalışmaları
süresinde üreme kodu verilen türlerin IUCN Dünya ve IUCN Avrupa ve
Kırmızı Liste statüleri, IUCN Türkiye Kırmızı Liste statüleri ve Avrupa
Birliği Açısından Öncelikli Türler (SPEC) (E5 6) ve türlerin Koruma
Statüleri de verilmiştir.
IUCN sınıflandırmasına göre bir tür (Pelecanus crispus)’ün nesli
Dünya ölçeğinde Tehlike Altında (Vu - hassas)’dır.
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Çizelge 3.8 Alanda üreme kodu verilen türlerin koruma statüleri *
Tür adı

IUCN IUCN
Dünya Avrupa

Tachybaptus ruficollis
–
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus crispus
Hassas
Ixobrychus minutus
–
Ardeola ralloides
–
Ardea purpurea
–
Ciconia ciconia
–
Platalea leucorodia
–
Phoenicopterus roseus
–
Tadorna ferruginea
–
Tadorna tadorna
–
Anas platyrhynchos
–
Anas querquedula
–
Rallus aquaticus
–
Gallinula chloropus
–
Fulica atra
–
Haematopus ostralegus
–
Himantopus himantopus
–
Recurvirostra avosetta
–
Burhinus oedicnemus
–
Glareola pratincola
–
Charadrius dubius
–
Charadrius alexandrinus
–
Vanellus spinosus
–
Numenius arquata
–
Tringa totanus
–
Arenaria interpres
–
Larus melanocephalus
–
Larus genei
–
Larus cachinnans
–
Gelochelidon nilotica
–
Sterna caspia
–
Sterna sandvicensis
–
Sterna hirundo
–
Sterna albifrons
–
Chlidonias hybridus
–
Chlidonias niger
–

–
–
Nadir
–
–
–
–
–
–
Hassas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hassas
–
–
–
Hassas
–
–
–
–
–
–
Hassas
Hassas
–
–
–
–
–

SPEC
Durumu

SPEC
Statüsü

TR Kırmızı
Liste

Non_Spec
SPEC 1
SPEC 1
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 3
Non SPEC
Non SPEC
SPEC 3
Non SPEC
Non SPEC
Non SPEC
Non SPEC
Non SPEC
Non SPEC
SPEC 3
SPEC 3
Non SPEC
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 2
Non SPEC
Non SPEC
SPEC 3
Non SPEC
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
Non SPEC
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3

Güvende
Güvende
Nadir
Azalmış
Azalıyor
Azalıyor
Azalmış
Nadir
Lokalize
Hassas
Güvende
Güvende
Azalıyor
Güvende
Güvende
Güvende
Güvende
Güvende
Güvende
Hassas
Azalıyor
Güvende
Azalıyor
Hassas
Azalıyor
Azalıyor
Güvende
Güvende
Lokalize
Güvende
Hassas
Nadir
Azalmış
Güvende
Azalıyor
Azalmış
Azalmış

LC
VU
VU
NT
VU
VU
LC
EN
EN
LC
VU
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
VU
VU
VU
NT
VU
VU
NE
NT
NE
VU
VU
LC
VU
VU
EN
LC
NT
NT
VU
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*: BirdLife International (2004), Kılıç ve Eken (2004)

IUCN sınıflandırmasına göre beş tür (Burhinus oedicnemus,
Vanellus spinosus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Tadorna
ferruginea)’ün nesli Avrupa ölçeğinde Tehlike Altında (Vu - hassas)’dır.
IUCN sınıflandırmasına göre Türkiye’de üreyen türler ölçeğinde
toplam 18 türün (üç tür; Platalea leucorodia, Phoenicopterus roseus, Sterna
sandvicensis EN kategorisi altında, 15 tür; Phalacrocorax pygmeus,
Pelacanus crispus, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Tadorna tadorna,
Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus,
Larus melanocephalus, Larus genei, Chlidonias niger, Pelecanus crispus,
Burhinus oedicnemus, Vanellus spinosus, Gelochelidon nilotica Vu
kategorisi altında) nesli Tehlike Altında, yedi türün (Ixobrychus minutus,
Anas querquedula, Haematopus ostralegus, Charadrius dubius, Tringa
totanus, Sterna albifrons, Chlidonias hybridus) Tehlike Altına Girmeye
Yakın (NT), 10 türün (Tachybaptus ruficollis, Ciconia ciconia, Anas
platyrhynchos, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra,
Himantopus himantopus, Larus cachinnans, Sterna hirundo,Tadorna
ferruginea) Önceliği Düşük (LC) ve iki türün (Numenius arquata, Arenaria
interpres) Değerlendirilmemiş olarak sınıflandırılmıştır. Alanda üreyen
sukuşlarının IUCN Türkiye Kırmızı Liste kategorileri Şekil 3.80’de
verilmiştir.
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Şekil 3.80 Çalışma alanında üreyen sukuşlarının IUCN Türkiye Kırmızı
Liste kategorileri.
Çalışma sırasında üreme kodu verilen türlerden Avrupa Birliği
Öncelik (SPEC) sınıflandırmasına göre iki tür (Phalacrocorax pygmeus,
Pelecanus crispus) SPEC 1, beş tür (Ciconia ciconia, Platalea leucorodia,
Numenius arquata, Tringa totanus, Sterna sandvicensis) SPEC 2, 16 tür
(Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Phoenicopterus
roseus, Tadorna ferruginea, Anas querquedula, Burhinus oedicnemus,
Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Vanellus spinosus, Larus
genei, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna albifrons, Chlidonias
hybridus, Chlidonias niger) SPEC 3 ve 14 tür Non-SPEC’dir. Atlas
çalışması sırasında üreme kodu verilen türlerin SPEC statüleri Şekil 3.81’de
verilmiştir.
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Şekil 3.81 Üreme kodu verilen türlerin SPEC statüleri.

3.7. Alanı Tehdit Eden Unsurlar
2002 ve 2006 yıllarındaki çalışmalarımız sırasında deltadaki doğal
ekosistemleri tehdit eden unsurlar belirlenmiştir.
2002 yılında 305 UTM karesinden 173 karede çeşitli tehdit unsurları
belirlenmiştir ve sonuçları Çizelge 3.9’da verilmiştir. Bunların arasında en
sık karşılaşılan ve en yaygın olarak alanı etkileyen ilk üç tehdit unsuru
sırasıyla:


Kirlilik: 88 farklı UTM karesinde karşılaşılmış olup UTM karelerinin
%28,85’inde gözlenmiştir,



Aşırı Otlatma: 64 farklı UTM karesinde karşılaşılmış olup UTM
karelerinin %20,98’inde gözlenmiştir,



Kaçak Avcılık: 63 farklı UTM karesinde karşılaşılmış olup UTM
karelerinin %20,66’sında gözlenmiştir,

Çizelge 3.9 2002 yılında deltadaki doğal ekosistemleri ve kuşları tehdit eden
unsurlar (Orj. 2008).

176
Tehdit Unsuru
Kirlilik
Aşırı Otlatma
Kaçak Avcılık
Sanayileşme
Kurutma
Kentleşme
Saz kesimi
Ağaç Kesimi

Gözlenme Sayısı
88
64
63
34
28
27
6
0

Oran
%28,85
%20,98
%20,66
%11,15
%9,18
%8,85
%1,97
%0,00

2006 yılında çalışma alanındaki 91 UTM karesinde doğal
ekosistemleri ve canlı populasyonlarını tehdit eden etkenler belirlenmiştir
(Çizelge 3.10). Bunların arasında en sık karşılaşılan ve en yaygın olarak
alanı etkileyen ilk üç tehdit unsuru sırasıyla:


Çöp ve Moloz Dökülmesi: 41 farklı UTM karesinde karşılaşılmış olup
UTM karelerinin %13,44’ünde gözlenmiştir,



Kuşlara Rahatsızlık Verilmesi: 22 farklı UTM karesinde karşılaşılmış

olup UTM karelerinin %7,21’inde gözlenmiştir,


Sanayileşme: 15 farklı UTM karesinde karşılaşılmış olup UTM
karelerinin % 4,92’sinde gözlenmiştir.
Çizelge 3.10 2006 yılında deltadaki doğal ekosistemleri ve kuşları tehdit
eden unsurlar (Orj. 2008).
Tehdit Unsuru
Çöp ve Moloz Dökülmesi
Kuşlara Rahatsızlık verilmesi
Sanayileşme
Kaçak Avcılık
Kirli Su Desarjı
Kentleşme
Aşırı Otlatma
Saz kesimi

Gözlenme Sayısı
41
22
15
13
12
12
11
6

Yüzde
Oran
%13,44
%7,21
%4,92
%4,26
%3,93
%3,93
%3,61
%1,97
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Tarımsal Genişleme
Kurutma
Ağaç kesimi

5
5
0

%1,64
%1,64
%0,00
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4.

SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

4.1. Sonuçlar
Araştırmamız kapsamında Gediz Deltası sulakalan ekosistemi ve bu
ekosistemlere komşu ekosistemlerde 2002 ve 2006 yıllarında sukuşu Atlas
çalışmaları, koloniyal sukuşu sayımları ve 2002 - 2007 yılları arasında Kış
Ortası Sukuşu Sayımları yapılmıştır.Atlas çalışması sonu üreyen türlerin
dağılım ve yoğunluk haritaları hazırlanmıştır.
Atlas çalışmaları sırasında toplam 7 Ordo’ya dahil, 19 Familya üyesi
67 sukuşu türü tespit edilmiş, bu türlerden 37 sukuşu türüne üreme kodu
verilmiştir.
2002 yılında toplam 18 Familya üyesi 58 sukuşu türü görülmüş,
bunlardan 16 Familya üyesi 35 türe üreme kodu verilmiştir. 2006 yılında ise
18 Familya üyesi 60 sukuşu türü görülmüş, bunlardan 17 Familya üyesi 33
türe üreme kodu verilmiştir.
2002 yılında üreme kodu verilen 35 türden 22 türe kesin üreme (C),
7 türe kuvvetle olası üreme (B) ve 6 türe olası üreme (A) kodları verilmiştir.
2006 yılında ise üreme kodu verilen 33 türden 24 türe kesin üreme (C), 6
türe kuvvetle olası üreme (B) ve 3 türe olası üreme (A) kodları verilmiştir.
Deltada en çok üreyen tür ile temsil edilen ordo Charadriiformes
Ordosu’dur. 2002 yılında 21 farklı tür, 2006 yılında ise 17 farklı türe üreme
kodu verilmiştir. İkinci olarak en çok tür barındıran Ordo Ciconiiformes,
üçüncü olarak en çok tür barındıran Ordo ise Anseriformes Ordo’sudur.
Deltada üreyen sukuşları arasında en çok üreyen tür barındıran
Familya Sternidae’dir. 2002 yılında toplam 7 türe üreme kodu, 2006’da 5
türe üreme kodu verilmiştir. Deltada ikinci olarak en çok üreyen tür sayısına
sahip Familya Anatidae (sadece 2002 yılında) Familya’sı ve üçüncü olarak
en çok üreyen tür sayısına sahip Familya’lar üç üreyen tür ile temsil edilen;
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Ardeidae (2002 ve 2006 yıllarında), Anatidae (2006 yılında), Rallidae (2002
ve 2006 yıllarında), Charadriidae (sadece 2002 yılında), Scolopacidae
(sadece 2002 yılına) Laridae (2002 ve 2006 yıllarında) Familya’larıdır.
Atlas çalışmaları sırasında alanda kesin olarak ürediği tespit edilen
17 tür (Pelecanus crispus, Phoenicopterus roseus, Tadorna ferruginea,
Tadorna tadorna, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus,
Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola,
Charadrius alexandrinus, Vanellus spinosus, Larus melanocephalus,
Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo
ve Sterna albifrons)’ün çalışma alanında üreyen populasyon büyüklükleri
ÖKA Kriterleri eşik değerlerinin çok çok üzerinde oldukları tespit
edilmiştir.
Çalışma dönemi kapsamında alanda ürediği tespit edilen ya da
üreme kodu verilen sukuşlarından 19 türün kış döneminde alanda
bulundukları tespit edilmiştir. KOSKS sonuçlarına göre alanda kışlayan bir
türün (Tadorna ferruginea) populasyonunda artış, iki türün (Recurvirostra
avosetta, Larus cachinnans) populasyonunda azalma olduğu ve dört türün
(Charadrius
alexandrinus,
Tringa
totanus,
Rallus
aquaticus,
Phoenicopterus roseus) populasyonunun yaklaşık olarak sabit olduğu
belirlenmiştir. Bunlar dışında ayrıca üç türün (Ciconia ciconia, Himantopus
himantopus, Charadrius dubius) kışlayan populasyonun rastlantısal, üç
türün (Tadorna tadorna, Anas platyrhynchos, Fulica atra) populasyonunun
değişken ve altı türün (Arenaria interpres, Tachybaptus ruficollis, Platalea
leucorodia, Gallinula chloropus, Haematopus ostralegus,
sandvicensis) alanda az sayılarda kışladığı tespit edilmiştir.

Sterna

IUCN sınıflandırmasına göre bir tür (Pelecanus crispus)’ün nesli
Dünya ölçeğinde Tehlike Altında (Vu - hassas)’dır.
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IUCN sınıflandırmasına göre beş tür (Burhinus oedicnemus,
Vanellus spinosus, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Tadorna
ferruginea)’ün nesli Avrupa ölçeğinde Tehlike Altında (Vu - hassas)’dır.
IUCN sınıflandırmasına göre Türkiye’de üreyen türler ölçeğinde
toplam 18 türün (üç tür; Platalea leucorodia, Phoenicopterus roseus, Sterna
sandvicensis EN kategorisi altında, 15 tür; Phalacrocorax pygmeus,
Pelecanus crispus, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Tadorna tadorna,
Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus,
Larus melanocephalus, Larus genei, Chlidonias niger, Pelecanus crispus,
Burhinus oedicnemus, Vanellus spinosus, Gelochelidon nilotica Vu
kategorisi altında) nesli Tehlike Altında, yedi türün (Ixobrychus minutus,
Anas querquedula, Haematopus ostralegus, Charadrius dubius, Tringa
totanus, Sterna albifrons, Chlidonias hybridus) Tehlike Altına Girmeye
Yakın (NT), 10 türün (Tachybaptus ruficollis, Ciconia ciconia, Anas
platyrhynchos, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra,
Himantopus himantopus, Larus cachinnans, Sterna hirundo,Tadorna
ferruginea) Önceliği Düşük (LC) ve iki türün (Numenius arquata, Arenaria
interpres) Değerlendirilmemiş olarak sınıflandırılmıştır.
Çalışma sırasında üreme kodu verilen türlerden Avrupa Birliği
Öncelik (SPEC) sınıflandırmasına göre iki tür (Phalacrocorax pygmeus,
Pelecanus crispus) SPEC 1, beş tür (Ciconia ciconia, Platalea leucorodia,
Numenius arquata, Tringa totanus, Sterna sandvicensis) SPEC 2, 16 tür
(Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Phoenicopterus
roseus, Tadorna ferruginea, Anas querquedula, Burhinus oedicnemus,
Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Vanellus spinosus, Larus
genei, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna albifrons, Chlidonias
hybridus ve Chlidonias niger) SPEC 3 ve 14 tür Non-SPEC’dir.
Atlas çalışmaları sonrasında her UTM karesinde üreyen sukuşu tür
sayısı belirlenmiştir. Bu analize göre her iki Atlas çalışmasında da UTM
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karesi bazında üreyen tür çeşitliliği sayısı 6 ila 10 tür arasında olan önemli
alanlar tespit edilmiştir. bu alanlar; Kırdeniz Dalyanı adacıkları, Homa
Dalyanı batı kıyısı bölgesi, sazlık bölgesinin kuzeybatı bölümü ve Kozluca
Seddi’nin batısı arasında kalan bölge, Degaj bölgesinin doğu kıyıları ve
adacıkları, Çiğli Bataklığı bölgesi ve Gediz Nehri ağzı bölgesidir.
Araştırmalarımız sırasında alandaki habitat tipleri belirlenmiştir.
2002 yılında en sık karşılaşılan ilk üç habitat tipi ve yüzde oranları sırasıyla
“Otlu Kuru Alan” (%58,69), “Kanal ya da Hendek” (% 49,84) ve “Sazlık”,
(% 43,93’tür)’dır. 2006 yılında ise en sık karşılaşılan ilk üç habitat tipi ve
yüzde oranları sırasıyla “Çalılık Otluk Alan” (% 62,82), “Yol Kıyısı
Habitatı ve Çitler” (% 41,88), “Tuzcul Bitki Toplulukları” (% 39,35)’dır.
2002 yılında çalışma alanındaki UTM karelerinin %56,72’sinde (173
UTM karesi) ekosistemleri ve canlı populasyonlarını tehdit eden çeşitli
etkenler belirlenmiştir. Bunların arasında en yaygın olarak görülen ilk üç
tehdit unsuru sırasıyla: %28,85 oran ile “Kirlilik” (88 farklı UTM karesi);
%20,98 oran ile “Aşırı Otlatma” (64 farklı UTM karesi); ve %20,66 oran ile
“Kaçak Avcılık” (63 farklı UTM karesinde)’dır.
2006 yılında çalışma alanındaki UTM karelerinin %33,21’inde (191
UTM karesi) ekosistemleri ve canlı populasyonlarını tehdit eden çeşitli
etkenler belirlenmiştir. Bunların arasında en yaygın olarak görülen ilk üç
tehdit unsuru sırasıyla: %13,44’ oran ile “Çöp ve Moloz Dökülmesi” (41
farklı UTM karesi); %7,21 oran ile “Yaban Hayvanlarına Rahatsızlık
Verilmesi” (22 farklı UTM karesi); ve % 4,92 oran ile “Sanayileşme” (15
farklı UTM karesinde)’dir.
Her iki Atlas çalışması sonucu kıyaslandığında UTM karesi bazında
üreyen tür sayısı değişiminin en çok olduğu alanlar ve bu değişimin olası
nedenleri araştırılmıştır. Bu analize göre;
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o Ziyaretçi Merkezi ile sazlıklar arasında kalan tuzla bölgesinde 2006
yılında üreyen tür sayısı belirgin şekilde düşmüştür. Bu olumsuz
değişimin sebebinin bölgeye pompalanan deniz suyunun zaman içinde
bölgede tuzlanmayı arttırması ve habitat özellikleriden değişikliğe yol
açarak tuz toleransı düşük bazı sukuşu türlerinin alanı terk etmek
zorunda kalması olarak yorumlanmıştır.
o İkinci ana olumsuz değişim Çiğli Bataklığı bölgesinde gelişmiştir. 2002
yılında yüksek sayıda türün geniş bir bölgede ürediği alanda 2006
yılında üreyen sukuşu sayısı azalmış ve dağılımları küçülmüştür.
Değişimin sebebi hiç kuşkusuz, alanda yapılaşma faaliyetleri yaşanan
habitat kalitesinde sonucu bozulmalar ve bazı doğal alanların yok
olmasıdır (Onmuş vd., 2002).
o Alanda gözlenen üçüncü olumsuz değişim Güney Gediz Deltası’nda
Atıksu Arıtma Tesisi güneyinde üreyen sukuşu türü sayısı ve bu türlerin
populasyon büyüklüklerinde yaşanan azalmadır. Azalmanın sebebi
Atıksu Arıtma Tesisinin sulakalan ekosistemi üzerinde atık çamuru ve
moloz biriktirmesi sonucu yaşanan habitat bozulmalarıdır.
o Çalışma alanında sazlıklar bölgesinde üreyen tür sayısı 2006 yılında
artmıştır. Bu olumlu değişimin temel sebebi alana tatlı su sağlanması
çalışmalarıdır. Ancak hala sazlıklar bölgesindeki yüksek tuz oranı
alanda tatlı su ekosisteminin sağlıklı olarak gelişmesine izin verecek
durumda değildir. Sazlıklar 2008 yılı Ağustos ayının ilk haftasında
kurumuştur.

4.2. Tartışma ve Öneriler
Türleri tehdit eden spesifik etkenler ve bunlara çözüm önerileri
bulgular bölümünde ilgili türün başlığı altında detaylı olarak verilmiş olup
bu nedenle burada tekrar ele alınmayacaktır.
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Gediz Deltası’nda yaptığımız araştırma sonuçları deltanın sukuşları
için Dünya ölçeğinde önemli bir sulakalan olduğunu net bir şekilde ortaya
koymuştur.
Alanda üreme populasyonlarını ve dağılımlarını belirlediğimiz bu
türlerin çoğunun IUCN sınıflandırmasına göre Dünya, Avrupa ve Türkiye
ölçeğinde tehlike altında olan türlerdir.
Çalışma sonuçlarımız Gediz Deltası’ndaki sukuşlarını ve doğal
ekosistemleri tehdit eden çok sayıda tehdit etkeninin olduğunu ortaya
çıkarmıştır.
Araştırma sırasında gözlemlerimiz deltadaki doğal ekosistem
tahribatlarının deltanın güneydoğu bölgesinde Mavişehrin batı bölgesi, Çiğli
Bataklığı bölgesi, Arıtma Tesisi bölgesinde yoğunlaştığı ve bu bölgedeki
tehditlerin yapılaşma, sanaliyeşme, çöp ve moloz dökümü olduğunu ortaya
çıkarmıştır.
Bir Dünya mirası olan Gediz Deltası’nın korunması amacına yönelik
çok sayıda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışmalar kamu
kurumları arası, kamu ve sivil toplum örgütleri arasında yaşanan iletişim
kopuklukları nedeniyle yeterince başarılı olamamaktadır. Yapılan koruma
çalışmaları deltanın özellikle güney bölgelerini de içine alacak şekilde
genişletilmelidir. Alanın korunma çalışmalarındaki gerçek büyük bir adım
alanın biyolojik, ekolojik, peyzaj, eğitim ve ekonomik değerlerinin doğru ve
hızlı bir şekilde İzmir halkına anlatılması ve benimsetilmesi ile olacaktır. Bu
konuda her kurum üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
Gediz Deltası sulak alanını ve bu sulakalanda üreyen kuşları izlemek
için oluşturulan izleme metedolojisi sonuçları, izleme programının
çalışmanın amaçlarına ulaşmak için başarılı olduğunu ortaya koymuştur.
İzleme programı türün populasyonlarındaki değişimi tehditlerle
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ilişkilendirebildiği için türlerin doğrudan korunması için yapılması
gerekenlerin aktivitelerin listesini oluşturmaktadır.
Araştırma çalışmamız süresince edindiğimiz sayısız deneyim
bulunmaktadır. Bu deneyimlerden bazıları öneri olarak aşağıda liste
şeklinde verilmiştir.
1.

Gediz Deltası Sukuşu populsayonları izleme programı uygulanmaya
devam edilmeli ve sonuçları düzenli olarak analiz edilerek yayın
olarak basılmalıdır.

2.

Sukuşu atlas çalışmaları her 4 ya da 5 yılda bir tekrar edilmelidir.

3.

Alanda üreyen koloniyal bazı sukuşlarının yuvalama alanlarında
restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır.

4.

Çalışmamız sırasında elde ettiğimiz sonuçlar tür koruma ve izleme
çalışmalarının bazen çok düşük bütçeli çalışmalar ile yapılabildiğini
ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle koruma ve izleme çalışmalarını
mümkün olan en etkili ve basit olan yöntemlerden seçilmedir.

5.

Koruma ve izleme çalışmaları için gönüllü katılımcılar tercih
edilmelidir.
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EKLER
Ek 1: IUCN Kırmızı Liste Kategorileri
Kaynak: Kılıç ve Eken, (2004)’ten alınmıştır.

Nesli Tükenmiş (EX): Hiçbir şüpheye yer bırakmadan türün son bireyinin
ölmesi durumunda, o türün nesli tükenmiş sayılır.
Nesli Doğada Tükenmiş (EW): Tür esaret altında, insan yardımıyla
yaşamını sürdürüyor veya eski dağılım alanı dışında bir yerde populasyon
oluşturuyor ise nesli doğada tükenmiş olarak kabul edilir.
Yok Olmak Üzere (CR): En iyi kanıtlar sonucunda tür, “Yok Olmak
Üzere” kriterinin A ve E maddelerinden biriyle eşleşiyorsa “Yok Olmak
Üzere” kategorisine dâhil edilir ve “Nesli Doğada Tükenmiş” kategorisine
yaklaşmış olur.
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Tehlike Altında (EN): En iyi kanıtlar sonucunda tür, “Tehlike Altında”
kriterinin A ve E maddelerinden biriyle eşleşiyorsa “Tehlike Altında”
kategorisine dâhil edilir ve “Nesli Doğada Tükenmiş” kategorisine
yaklaşmış olur.
Hassas (VU): En iyi kanıtlar sonucunda tür, “Hassas” kriterinin A ve E
maddelerinden biriyle eşleşiyorsa “Hassas” kategorisine dâhil edilir ve
“Nesli Doğada Tükenmiş” kategorisine yaklaşmış olur.
Tehlike Altına Girmeye Yakın (NT): Değerlendirildiğinde “Yok Olmak
Üzere, Tehlike Altında ve Hassas” kategorilerine girmeyen fakat yakın
zamanda bu tehlike sınıflarından biriyle tanımlanabilecek türler “Tehlike
Altına Girmeye Yakın” kategorisine dâhil edilirler.
Önceliği Düşük (LC): Değerlendirildiğinde “Yok Olmak Üzere, Tehlike
Altında ve Hassas” kategorilerine girmeyen türler “Önceliği Düşük”
kategorisine dahil edilirler. Geniş yayılışlı ve çok sayıda bulunan türler bu
sınıfa yerleştirilir.
Yetersiz Bilgi (DD): Dağılım ve/veya populasyon durumuna göre doğrudan
ve dolaylı bir yok olma riski çalışması yapabilecek kadar yeterli bilgi
bulunmayan türler bu kategoriye dâhil edilirler. Bu kategorideki türlerin
biyolojisi iyi çalışılmış ve biliniyor olabilir fakat populasyon ve/veya
dağılımı hakkında bilgi eksikliği olabilir. Bu nedenle “Yetersiz Bilgi” bir
tehlike sınıfı değildir.
Değerlendirilmemiş (NE): Bir tür kriterlere göre sınıflandırılmamış ise bu
kategoriye dahil edilir.
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Ek 2: Önemli Kuş Alanı (ÖKA) Kriterleri

Küresel Ölçekte Önemli Alanlar

Kaynak. Kılıç 2004’den alınmıştır.
A1

Alan, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan kuş türlerinden bir
ya da daha fazlasını önemli sayılarda ve düzenli olarak barındırır.

A2

Alan, dünya dağılımı 50 bin km2’den daha küçük olan bir ya da
daha çok dar yayılışlı türün önemli bir populasyonunu barındırır.

A3

Alan, dünya populasyonunun tamamı ya da büyük bir bölümü tek
bir biyom içinde yaşayan kuş türlerinin önemli birliklerini içerir.

A4

(i) Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya
da birkaç su kuşu türünün dünya veya biyocoğrafik
populasyonunun % 1’inden fazlasını düzenli olarak barındırır.
(ii) Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde bir ya da birkaç
denizkuşu türünün veya karasal türlerin dünya populasyonunun
% 1’inden fazlasını düzenli olarak barındırır.
(iii) Alan, bir ya da birden fazla türden en az 20.000 birey su
kuşunu ya da en az 10.000 çift denizkuşunu düzenli olarak
barındırır.
(iv) Alan, göç sırasında toplu halde süzülerek uçan 20.000’den çok
kuş için “göç geçidi” işlevi görür.

Avrupa Ölçeğinde Önemli Alanlar

B1:

(i) Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya
da birkaç su kuşu türünün göç yolu ya da başka bir belirgin alt
populasyonunun % 1’inden fazlasını düzenli olarak barındırır.
(ii) Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya
da birkaç deniz kuşu türünün belirgin bir alt populasyonunun %
1’inden fazlasını düzenli olarak barındırır.
(iii) Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya
da birkaç karasal kuş türünün belirgin bir alt populasyonunun %
1’inden fazlasını düzenli olarak barındırır.
(iv) Alan, göç sırasında 5000’den fazla leylek ya da 3000’den fazla
yırtıcı kuş türü, pelikan ve turna için “göç geçidi” işlevi görür.

B2

Alan, nesli tehlike altında olan bir tür için ülkedeki en önemli
alanlardan biridir

B3

Alan, Avrupa’da yoğunlaşmış bir tür için ülkedeki en önemli
alanlardan biridir.
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Ek 3: Alan Kayıt Formu
Kaynak: Orijinal çalışma
(Ön sayfa)
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Alan Kayıt Formu
(İkinci sayfa)
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Alan Kayıt Formu
(Üçüncü Sayfa)

201
Alan Kayıt Formu
(Arka sayfa)
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Ek 4: EBCC Üreme Kodları ve Açıklamaları
Kaynak: Hagemeijer ve Blair, (1997)’den alınarak Türkçe’ye çevrilmiştir.
Üremesi olası – A
1: Tür, üreme döneminde olası üreme HABİTATINDA gözlendi.
2: Öten (ya da üreme çağrıları duyulan) erkek(ler) gözlendi.
Üremesi kuvvetle olası – B
3: Üreme döneminde uygun yuvalama habitatında bir ÇİFT gözlendi.
4: En az iki farklı günde üreme alanı belirleme (TERRİTORYUM)
davranışı gözlendi.
5: Çiftleşme ve KUR DAVRANIŞI gözlendi (erkek ve dişi arasında
olabileceği gibi iki erkek bireyin alan koruma davranışını da
içerebilir).
6: Tür, OLASI YUVAYI ZİYARET ediyor.
7: Erişkinlerin heyecanlı, sinirli, kızgın davranışları (TERRİTORYAL
ALAN SAVUNMASI) ve ötüşleri gözlendi.
8: Ele alınıp incelenen bireyde KULUÇKA İZİ belirlendi.
9: Yuva yapımı ya da yuva deliği açma davranışı gözlendi.
Kesin üreme –C
10: Erişkin ilgiyi kendine çekiyor ya da YARALI TAKLİDİ yapıyor.
11: KULLANILMIŞ YUVA ya da yumurta kabuğu gözlendi.
12: Yeni uçmaya başlamış (telek ve tüyleri iyi gelişmemiş) YAVRU
gözlendi.
13: AKTİF OLARAK KULLANILAN YUVA gözlendi.
14: Yetişkin, YAVRUYA YİYECEK TAŞIRKEN ya da yuvadan atık
taşırken gözlendi.
15: YUMURTA İÇEREN YUVA gözlendi.
16: YUVADA YAVRU görüldü ya da duyuldu.
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Ek 5: Çalışma Alanı ve Alanda Üreyen Sukuşu Türleri ile İlgili
Bazı Fotoğraflar

A) P. crispus kolonisi M. Sıkı, 1992.

B) T. ruficollis ve yavrusu, O. Bilge,
2005

C) Tepeli Pelikan halkalama çalışması
M. Sıkı, 2006

D) Flamingo Yavruları, M.Sıkı, 2003

E) S. albifrons O. Bilge 2006

F) S. hirundo yavruları, K. Çapacı,
2006
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Ek 5: (Devam)

G) S. sandvicensis, K. Çapacı, 2006

H) S. caspia, K. Çapacı, 2006

I) V. spinosus, K.Çapacı 2006

İ) G. pratincola, O. Bilge 2006

J) H. himantopus genç bireyi
K. Çapacı 2006

K) T. tadorna yavruları,
K. Çapacı 2006
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Ek 5: (Devam)

L) L. genei üreme formunda
K. Çapacı 2006

M) C. alexandrinus yuvada
K. Çapacı 2006
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Ek 6. Avrupa Birliği Açısından Öncelikli Tür (SPEC) Statüleri
Kaynak: BirdLife 2004
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ÖZGEÇMİŞ

Ortaç Onmuş 16.06.1975 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta
eğitimini Manisa’da, Lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Lisans öğrenimini
1996 - 2000 yıllarında Ege Ünivesitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde
tamamlayarak “Fizikçi” ünvanını aldı. 2000 - 2004 yılları arasında İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca
aynı kurumda 2001 - 2004 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.
2004 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Mühendisliği Doktora Programına kabul edildi. Ancak 1999 yılından
beri aktif olarak devam ettiği kuş araştırmaları ve kuş gözlemciliği
aktivitelerini profesyonel olarak yapabilmek amacı için 2004 Yılında Ege
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (Zooloji) Anabilim Dalında
Doktora programına başvurdu. Doktora başvurusu kabul edildikten sonra
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndeki görevinden ve Doktora
programından ayrıldı. Ege Üniversitesi’nde Doktora eğitimine devam
ederken kuş araştırmları ve doğa koruma çalışmaları yapan EgeDoğa
Derneği ve Dünya Kuşları Koruma Kurumunun Türkiye Temsilcisi olan
Doğa Derneği’nde sulak alan koruma koordinatörü ve sulak alan envanter
sorumlusu olarak 3 yıl çalıştı. Evli ve bir çocuk babası olup ve 2007
yılından beri Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde Araştırma
Görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Bildiği Yabancı Diller İngilizce ve Fransızca’dır. Mesleki
Kuruluşlara Üyeliği; IUCN Specis Survival Commission (SSC) Üyeliği,
Barselona Sözleşmesi kuş türleri sorumlusu, Doğa Derneği, Kuş
Araştırmaları Derneği, Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği’dir.

