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"Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı” Kuzey Ege Havzası’nda, Edrem�t �lçes� Balıkes�r �l� sınırları �ç�nde
olup Edrem�t Körfez� kıyısında yer alır. Bu sulak alan özell�ğ�ndek� saha sazlık bataklık hab�tat
özell�ğ�nde olup 148,20 hektar (ha) boyutlarında b�r sulak alandır. 

Alan, Sulak Alanların Korunması Yönetmel�ğ�’n�n 4. maddes� (g)’nde tanımlandığı üzere; “Tab��
veya sun�, devamlı veya geç�c�, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, den�zler�n
gelg�t hareketler�n�n çek�lme devres�nde altı metrey� geçmeyen der�nl�kler� kapsayan, başta
su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık,
sazlık ve turb�yeler �le bu alanların kıyı kenar ç�zg�s�nden �t�baren kara tarafına doğru
ekoloj�k açıdan sulak alan kalan yerler”den olup, aynı yönetmel�ğ�n 6. maddes� gereğ�
koruma altındadır. 

Alanın korumada öncelikli bitki varlığı ve doğal yaşam ortamları bakımından
değerlendirilmesi

Türk�ye, b�tk� coğrafyası bakımından Akden�z flor�st�k bölgen�n etk�s� altındadır. Akçay Sazlığı
ve Sulak Alanı; tuzcul, kumul b�tk�ler�n�n yoğun olduğu saha �le Akden�z f�tocoğraf�k
bölges�n�n t�p�k Mak� vejetasyonu �ç�nded�r. Sulak alan ve �l�şk�l� peyzajda toplam 63 fam�lyaya
a�t 294 tür tesp�t ed�lm�şt�r. Bu türler�n f�tocoğraf�k bölgelere göre dağılımı; Akden�z element�
128, Doğu Akden�z element� 22, İran-Turan element� 9, Avrupa-S�b�rya element� 5 ve 152 gen�ş
yayılışlı yan� kozmopol�t veya f�tocoğraf�k bölges� bel�rs�zler kategor�s�nded�r.

Foto: Orman düdükçünü  
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Fotoğraf 1:  Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nı oluşturan doğal yaşam ortamlarının genel görünüşü

Den�z ve karalar arasındak� geç�ş alanlarını meydana get�ren kıyılardak� kumul alanlarının b�tk�
örtüsü, d�ğer alanlardan oldukça farklıdır. Bu farkı yaratan b�r yet�şme ortamı olarak
kumulların özell�kler� ve konumlarıdır. 

Kıyılarda kumullar b�tk� örtüsünün yet�şme koşulları bakımından karmaşık s�stemlerd�r.
Kıyılarda ayırt ed�len ön kıyı ve art kıyı alanlarında ortaya çıkan kumulların özell�kler�ne göre
b�tk� örtüsü de farklılaşmaktadır.

Ekos�stem, 1-1,5 m rakım arasında b�r tuzcul lagün formasyonu (Arthrocnemum frut�cosum,
Suaeda prostrata subsp., Sal�corn�a europea ve Arthrocnemum frut�cosum) kumul
formasyonu (Phragm�tes austral�s (Cav.) Tr�n., Arundo donax L., Juncus acutus, Juncus
mar�t�mus g�b� türler (Fotoğraf 2) �le 5 m ‘den sonra başlayan Mak� formasyonunda (P�nus
brut�a Ten., Myrtus commun�s L, Jasm�num frut�cans L., Olea europea L. var. Sylvestr�s (M�ller)
Lehr., Ph�llyrea lat�fol�a L., Ner�um oleander L., Quercus cocc�fera L., P�stac�a lent�scus L.,
Laurus nob�l�s, Cal�cotome v�llosa, Asparagus acut�fol�us L.) �ç�nde yer alırken yer yer P�nus
brut�a Ten., Pyrus amygdal�form�s V�ll., b�reyler� tek tek dağılmış halde bulunur. 

Den�z üzer�nden bölgeye kuş bakışı bakacak olursak Kızılkeç�l� Çayı, Zeyt�nl� Çayı, Edrem�t Çayı,
Kadıncık Deres�, Havran Çayı başta olmak üzere beş ana su yatağından oluşan aslı gen�ş b�r
delta olan ekos�stem, b�rkaç lagünle tuzcul bataklıklar ve çamur düzlükler�n� kapsayan taşkın
düzlükler�nden oluşan b�r sulak alan kompleks�d�r (Fotoğraf 1). 
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 Fotoğraf 2: Tuzcul Lagün-Kumul Vejetasyonu Kompleks�

Alanda bulunan doğal yaşam ortamlarından Avrupa Doğa B�lg� S�stem� (EUNIS)’ne göre Tablo
1’de sunulan t�pler, Türk�ye’n�n taraf olduğu Bern Sözleşmes� bağlamında tehl�ke altındak�
doğal yaşam ortamı (Endangered Natural Hab�tat Types)* l�stes�ne dah�l ed�lm�şt�r.  

Tablo 1: Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda bulunan Bern Sözleşmesi kapsamında
koruma altında olan doğal yaşam ortamı tipleri

İng�l�zce İsm� Türkçe İsm�EUNIS Kodu

A 2.5.

B 1

X 01

X 03
X 04

Coastal saltmarshes and sal�ne reedbeds Kıyı tuzcul çayırları ve tuzlu sazlıklar

Coastal dunes and sandy shores Kıyı kumulları ve kumlu sah�ller

Neh�r ağızları

Tuzlu kıyı lagünler�

Acısu kıyı lagünler�

Estuar�es

Brack�sh coastal lagoons

Sal�ne coastal lagoons

Alanın korumada öncelikli hayvan varlığı bakımından değerlendirilmesi

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı, Edrem�t Körfez�’ne dökülen Kızılkeç�l� Çayı, Zeyt�nl� Çayı, Edrem�t
Çayı, Kadıncık Deres�, Havran Çayı başta olmak üzere çeş�tl� yüzeysel drenajların yüzyıllar
boyunca sürdürdüğü hareketler�n b�r sonucu olarak var oluşunu sürdürmekted�r. Bu
akarsulardan Kadıncık Deres�, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma B�rl�ğ� (IUCN)
tarafından objekt�f ve b�l�msel temell� ölçütler kullanılarak tanımlanan Kırmızı L�ste kr�terler�ne
göre nesl� küresel ölçekte kr�t�k sev�yede yok olma tehl�kes� �le karşı karşıya olan yılan
balıklarının (A. angu�lla) korunması amacıyla doğal s�t olarak �lan ed�lm�şt�r. 

*https://rm.coe.�nt/16807468cc 
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Balıkes�r Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes� B�yoloj� Bölümü Zooloj� Ana B�l�m Dalı’nda
“Edrem�t Körfez� Or-Jan Sulak Alan Bölges�nde Makro Faunanın Bel�rlenmes� ve Alt B�leşen
Yılan Balığı (Angu�lla angu�lla)'nın D�ğer Alt B�leşenler �le Etk�leş�m�n�n Araştırılması” �s�ml�
BAP projes� 2021/083 koduyla devam etmekted�r. Proje kapsamında yapılan çalışmalar
küresel sev�yede yok olma tehl�kes� karşı karşıya olan yılan balıklarının yalnızca Kadıncık
Deres� değ�l, Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda da bulunduğunu gösterm�şt�r. 

Türk�ye’n�n taraf olduğu B�yoloj�k Çeş�tl�l�k Sözleşmes�’n�n 8. Maddes� (k) Tehd�t altındak�
türler�n ve popülasyonların korunması �ç�n gerekl� mevzuatı ve/veya düzenley�c� d�ğer
hükümler� gel�şt�recek veya �dame ett�recekt�r demekted�r. Bu bağlamda Akçay Sazlığı ve
Sulak Alanı’nın alanın korunması, yasal b�r zorunluluktur. 

Bu raporun �k�nc� bölümünde sunulan ve Doğa Araştırmaları Derneğ� tarafından hazırlanan
Akçay Sazlığı Kuş Raporu �ncelend�ğ�nde Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda bugüne kadar
toplam 165 kuş türünün gözlemlenm�ş olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayı Türk�ye’de bugüne
kadar kayded�lm�ş 491 kuş türünün % 34'üne eş�tt�r. Yan� Türk�ye bulunan her üç kuş türünden
b�r� Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda görülmekted�r. 

Alanda gözlemlenen ve kayıt altına alınan 165 kuş türünün 111’� yan� % 67's� Türk�ye’n�n taraf
olduğu Bern Sözleşmes� Ek L�ste II Mutlak korunacak hayvan türler� l�stes�nde yer almaktadır.
Türlerden Üvey�k, Yelkovan ve Elmabaş patka’nın nes�ller� küresel sev�yede; Kızıl kumkuşu,
Poyrazkuşu, Kervançulluğu, Kızkuşu, Çamurçulluğu ve Yalıçapkını’nın nes�ller� �se Avrupa
ölçeğ�nde yok olma tehl�kes�nded�r. Ulusal sev�yede �se alanda bulunan Akça cılıbıt, Alaca
balıkçıl, Bataklık kırlangıcı, Çelt�kç�, Dere düdükçünü, Ev kırlangıcı, Flam�ngo, Gülen sumru,
Kara gagalı sumru, Kum kırlangıcı, Mahmuzlu kızkuşu, Taşkuşu, Büyük ak balıkçıl, Akden�z
martısı, Suna, Yılan kartalı, Kaşıkçı, Çayır taşkuşu, Suçulluğu, Ak pel�kan, Tepel� pel�kan, İnce
gagalı martı, Kuğu ve Kılkuyruk türler� korumada öncel�kl� türler olarak bel�rlenm�şt�r.

Foto: Çelt�kç�                                                                                                              
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Bern Sözleşmesi Madde 4:

(1) Her Âk�t Taraf, yaban� flora ve fauna türler�n�n yaşama ortamlarının, özell�kle I ve II numaralı
ek l�stelerde bel�rt�lenler�n ve yok olma tehl�kes� altında bulunan doğal yaşama ortamlarının
muhafazasını güvence altına almak üzere, uygun ve gerekl� yasal ve �dar� önlemler� alacaktır. 

(2) Âk�t Taraflar, planlama ve kalkınma pol�t�kalarını saptarken, öncek� paragraf uyarınca
korunan sahaların muhafaza gereks�n�mler�ne, bu g�b� yerler�n her türlü tahr�battan uzak veya
tahr�batın mümkün olan en alt düzeyde tutulmasına özen göstereceklerd�r. 

(3) Âk�t Taraflar, II ve III nolu ek l�stelerde bel�rt�len göçmen türler �ç�n önem taşıyan ve
kışlama, toplanma, beslenme, üreme veya tüy değ�şt�rme yönünden göç yollarına uygun �l�şk�
konumunda bulunan sahaların korunmasına özel d�kkat göstermey� kabul ederler. 

(4) Âk�t Taraflar, bu maddede değ�n�len doğal yaşama ortamlarının korunması �ç�n bunların
sınır bölgeler�nde bulunması hal�nde, çabalarını uyumlu kılmak yönünden eşgüdüm
sağlamayı taahhüt ederler.

Foto: Uzunbacak                                                                                                   



Bern Sözleşmesi Madde 6:

Her Âk�t Taraf, II numaralı ek l�stede bel�rt�len yaban� fauna türler�n�n özel olarak korunmasını
güvence altına alacak uygun ve gerekl� yasal ve �dar� önlemler� alacaktır. Bu türler �ç�n özell�kle
aşağıdak� hususlar yasaklanacaktır:

a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şek�ller�;

b) Üreme veya d�nlenme yerler�ne kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahr�p etmek;

c) Yaban� faunayı, bu Sözleşmen�n amacına ters düşecek şek�lde, özell�kle üreme, gel�şt�rme
ve kış uykusu dönemler�nde kasıtlı olarak rahatsız etmek;

d) Yaban� çevreden yumurta toplamak veya kasten tahr�p etmek veya boş dah� olsa bu
yumurtaları alıkoymak;

e) Bu madde hükümler�n�n etk�nl�ğ�ne katkı sağlayacak hallerde, tahn�t ed�lm�ş hayvanlar ve
hayvandan elde ed�lm�ş kolayca tanınab�l�r herhang� b�r kısım veya bunun kullanıldığı
malzeme dah�l, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve �ç t�caret�.
demekted�r. 
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Foto: Küçük Akbalıkçıl                                                                                          

Bu bağlamda Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın korunması Bern
Sözleşmes�’n�n 4 ve 6. maddeler� uyarınca yasal b�r zorunluluktur. 

"
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Alanın Ramsar kriterlerine göre değerlendirilmesi

Küresel iklim değişikliğine karşı koruma ve restorasyon potansiyelinin
değerlendirilmesi

Yapılan çalışmalar, sulak alanların karbon yutak alanı olarak önem�n� ortaya koymuştur. Sulak
alanlar, yağmur ormanlarından sonra atmosfer�k karbonu en çok bağlayan doğal yaşam
ortamlarıdır. B�r d�ğer taraftan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı g�b� kıyısal sulak alanlar küresel
�kl�m değ�ş�kl�ğ�ne bağlı den�z sev�yes� yükselmes�ne karşı �ç kes�mler� koruyan doğal
bar�yerlerd�r. Kıyı sulak alanları yeraltı suyu beslen�m�n� sağlayarak tuzlu su -tatlı su kamasının
�ç kes�mlere �lerlemes�n� engeller ve böylel�kle �çme, kullanma ve sulama suyunun tedar�k
ed�ld�ğ� ak�ferlere den�z suyunun karışmasını engeller. Bu sebeple sağlıklı sulak alanlar
gelecekte su kıtlığı �le başa çıkmanın tem�natıdır. Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı her ne kadar
bel�rl� b�r sev�yede doğal yapısından uzaklaşmış olsa da rehab�l�tasyon potans�yel� yüksek
sulak alanlar arasındadır.

Akçay Sulak Alanı’nı kaybetmek yalnızca Edrem�t Körfez�’n� değ�l
Saros’tan Ged�z’e tüm Kuzey Ege kıyı sulak alanlar s�stem�n�n anahtar

b�r halkasını kaybetmek anlamına gel�r.

"

 

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı, nesl� küresel ölçekte yok olma tehl�kes� �le karşı karşıya olan;
Üvey�k, Yelkovan ve Elmabaş patka; nesl� Avrupa ölçeğ�nde yok olma tehl�kes� �le karşı karşıya
olan Kızıl kumkuşu, Poyrazkuşu, Kervançulluğu, Kızkuşu, Çamurçulluğu ve Yalıçapkını
türler�ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır (Ramsar Kr�ter� 2). 

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı, nesl� küresel ölçekte yok olma tehl�kes� �le karşı karşıya olan Yılan
balığına ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. (Ramsar Kr�ter� 7 ve 8). 

Bu sebeplerle Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda bulunan Yılan balığı, Üvey�k, Yelkovan ve
Elmabaş Patka nüfusları detaylı olarak �ncelenmel� ve alanın uluslararası önem ha�z sulak alan
�lan ed�lmes� �ç�n başvuru yapılmalıdır.

Böylel�kle hem alanın doğal yapısı korunarak ulusal ve uluslararası mevzuatın yükümlülükler�
yer�ne get�r�lecek hem de Edrem�t Körfez� küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�, kıtlık, susuzluk g�b�
gelecekte sıklaşarak artacak felaketlere karşı daha dayanıklı hale gelecekt�r. B�r d�ğer taraftan
alanın ekotur�zm potans�yel� yükselerek gel�r get�r�c� faal�yetler de çeş�tlenecekt�r.

Doğal h�droloj�k s�steme yapılan müdahaleler�n ortadan kaldırılması,
doğal yüzeysel drenajın sağlanması, b�tk� örtüsü süksesyonunun

desteklenmes� g�b� akt�f ve pas�f rehab�l�tasyon/restorasyon
tekn�kler�n�n b�rl�kte kullanılacağı b�r proje �le sulak alan, doğal
ortamlar �ç�n kısa sayılab�lecek 5 sene g�b� kısa b�r sürede doğal

yapısına ger� dönmeye başlayacaktır.

"



Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı Kuş Raporu
Hazırlayan: L�der S�nav , Ver� Sağlayan: Kadr� Kaya, Eylül 2021

Alan Tanımı
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Üreme Dönemindeki Kuş Araştırmaları

Doğa Araştırmaları Derneğ� tarafından bu sulak alan özel�nde hazırlanmış olan kuş raporunda,
kuş türler�ne yönel�k üreme dönem�nde yapılmış olan çalışmaların yeters�z olduğundan
bahsed�lm�şt�r. 

Üreme dönem�nde alanda üreyen kuş türler�ne yönel�k b�r çalışmaya �ht�yaç duyulmuş,
bölgede üreyen kuş türler�n�n tesp�t�ne yönel�k 8 Mayıs 2021 ve 18 Mayıs 2021 tar�hler�nde Kadr�
Kaya tarafından araz� çalışmaları yapılmıştır. 

Bu çalışmalar sırasında alanda üreyen ve konaklayan kuş türler� tesp�t ed�lm�şt�r. Mayıs 2021’de
yapılan araz� çalışmaları sırasında 75 kuş türü �k� gün �ç�nde kayded�lm�şt�r. Bu türler�n l�stes� ve
koruma durumları Ek I’de ver�lm�şt�r.

Kuzey Ege Havzası’ndak� Akçay Sazlığı, Edrem�t �lçes� Balıkes�r �l� sınırları �ç�nde olup Edrem�t
Körfez� kıyısında yer alır. Bu sulak alan özell�ğ�ndek� saha sazlık bataklık hab�tat özell�ğ�nde
olup 148,20 hektar (ha) boyutlarında b�r sulak alandır. Koruma statüsü bulunmamaktadır.



 

Üreme Dönemindeki Kuş Türlerinin Koruma Durumları

Üreme Durumlarının Değerlendirilmesi 

Araştırma alanı olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda tesp�t ed�len kuş türler�n�n sulak alan
hab�tatı �le doğrudan �l�şk�l� olanlarının üreme durumlarına bakıldığında kuvvetle olası ve kes�n
üreme durumunda olan türler d�kkat çekmekted�r. Bu türler Tablo 2’de bel�rt�lm�şt�r.  

Foto: Sarı Kuyruksallayan       

 
Tablo 2: Sulak alanla doğrudan ilişkili türlerin üreme durumu
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Mahmuzlu kızkuşu

B�l�msel Adı
Üreme Durumu 

( Kuvvetel olası ve Kes�n)Türkçe Adı

Akça cılıbıt  

Büyük Kamışçın

Çulhakuşu

Halkalı küçük cılıbıt

Kamışbülbülü

Kara leylek

Heyecanlı davranış ve end�şel� ötüş 
(Kuvvetle Olası)

Charadr�us alexandr�nus

Ç�ft gözlend� (Kuvvetle Olası)Acrocephalus arund�naceus

Rem�z pendul�nus Muhtemel yuva z�yaret� 
(Kuvvetle Olası)

Charadr�us dub�us
Heyecanlı davranış ve end�şel� ötüş 

(Kuvvetle Olası)

Cett�a cett� Ç�ft gözlend� (Kuvvetle Olası)

C�con�a n�gra Ç�ft gözlend� (Kuvvetle Olası)

Vanellus sp�nosus Kullanılan yuva (Kes�n)Mahmuzlu kızkuşu

Tesp�t ed�len 75 kuş türünün 24’ü Kuş D�rekt�f�’n�n Ek-I l�stes�nde yer almaktadır. Türler�n 51’�
Bern Sözleşmes�’n�n Ek-II l�stes�nde ve 19’u Ek-III l�stes�nde yer almaktadır. Dünya Doğa ve
Doğal Kaynakları Koruma B�rl�ğ�’ne (IUCN) göre 1 tür hassas (VU) 2 tür tehd�tte yakın (NT)
durumdadır. Avrupa B�rl�ğ� Kuş D�rekt�f�’n�n Ek-I l�stes�nde bulunan türler�n korunması �ç�n
bulundukları alanlar bölgesel ölçekte Öneml� Kuş Alanı (ÖKA) kr�terler�n� sağlamaktadır.
Türk�ye Cumhur�yet� devlet�, Bern Sözleşmes�’n�n Ek-II l�stes�nde bulunan türler�n ve doğal
yaşam ortamlarının mutlak sev�yede korunmasını taahhüt etmekted�r.
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Tablo 2’de ver�len türler�n bu alandak� üreme durumları güçlü gözlem ver�ler� �le
desteklenm�şt�r. Bu durum d�kkate alındığında bu alan sulak alanlarda üreyen kuşlar
bakımından öne çıkmaktadır. Öyle k�, alanın görece küçük b�r sulak alan olması ve yüksek
�nsan baskısı d�kkate alındığında gerek yüksek tür sayısı gerek üreyen türler arasında sulak
alana bağımlı 13 türün bulunması neden�yle bu alanın kuşlar �ç�n öneml� olduğu söyleneb�l�r. 

Bu durumun açıklaması olarak, üreme dönem�nde kuşların alan seç�m� konusunda hassas
olmaları ve yüksek alan sadakat� göstermeler� ver�leb�l�r. Bu açıdan bakıldığında kuşlar �ç�n
uygun koşulların alandak� varlığı açıkça görülmekted�r. Yanı sıra alanı göç dönem�nde
kullanan türler�n varlığı da bu alanın önem�ne d�kkat çekmekt�r.

Son 11 Yılın Kuş Gözlemleri 

Edrem�t Körfez� Bölges�’nde 2010-2021 yıllarında Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) her kış
yapılmış olup düzenl� ver� toplanmıştır. Bu çalışmalar kuş gözlemc�s� Kadr� Kaya tarafından
Balıkes�r� �l� Burhan�ye Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Şefl�ğ�n�n katkılarıyla yapılmıştır. Yapılan
kuş gözlemler� sab�t noktadan ve hat üzer�nde yürüyüşler şekl�nde �k� farklı yöntemle
yapılmıştır. Ayrıca yılın ger� kalanında az sayıda kuş gözlem� çalışması da yapılmamıştır.
İlkbahar ve son bahar dönem�nde az sayıda gözlem yapılmış olup Kış Ortası Su Kuşu
Sayımları’na göre yeters�z kalmaktadırlar. Bu gözlem ver�s� �ç�nde Mayıs 2021’de yapılan üreme
çalışmasının ver�ler� bulunmamaktadır.

Kuş Gözlem Verisi

Alanda Kadr� Kaya tarafından yapılmış olan kuş gözlemler� sırasında toplanan ver�ler eB�rd.org
ver� tabanında toplanmıştır. Bu ver�ler bu kısa rapordak� anal�zlerde kullanılmıştır. eB�rd.org
ver� kullanımı sözleşmes� gereğ� eB�rd ver� tabanından alınan ver�ler t�car� amaçla kullanılamaz.
Sözleşmen�n bu maddes� d�kkate alınarak Kadr� Kaya’nın �zn� �le k�ş� hesabındak� gözlemler
kullanılmıştır.

B�l�msel Adı
Üreme Durumu 

( Kuvvetel olası ve Kes�n)Türkçe Adı

Sarı kuyruksallayan  

Saz del�ces�

Saz kamışçını

Sutavuğu

Uzunbacak

Yelpazekuyruk

Heyecanlı davranış ve end�şel� ötüş 
(Kuvvetle Olası)

C�rcus aerug�nosus
 

Ç�ft gözlend� (Kuvvetle Olası)

Motac�lla flava
 
 

Acrocephalus sc�rpaceus

Heyecanlı davranış ve end�şel� ötüş 
(Kuvvetle Olası)

 

Gall�nula chloropus

Heyecanlı davranış ve end�şel� ötüş 
(Kuvvetle Olası)

H�mantopus h�mantopus Tüysüz yavru (Kes�n)
 

C�st�cola junc�d�s Heyecanlı davranış ve end�şel� ötüş 
(Kuvvetle Olası



 
 
 

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı Türk�ye’n�n toplamında kayded�lm�ş
olan 491 kuş türünün % 34'üne ev sah�pl�ğ� yapıyor.
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Edrem�t Körfez� bölges�nde kayded�len kuş türler�n�n 36’sı Kuş D�rekt�f�’n�n EK I l�stes�nde, 1 tür
EK I, II B, III B l�stes�nde, 1 tür EK II A l�stes�nde, 2 tür EK II A, EK III A l�stes�nde, 6 tür EK II A, III B
l�stes�nde, 21 tür �se EK III B l�stes�nde yer almaktadır. 

Kayded�len 98 kuş türü BERN sözleşmes� EK II l�stes�nde ve 42 kuş türü EK III l�stes�nde
bulunmaktadır. 1 tür CITES sözleşmes�n�n Ek I l�stes�nde ve 11 tür EK II l�stes�nde
bulunmaktadır. Merkez Av Kom�syonu EK I ve Ek II l�stes�nde 39 tür ve EK I ve EK III l�stes�nde
107 tür bulunmaktadır. EK II l�stes�nde 2 tür bulunmaktadır. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları
Koruma B�rl�ğ� (IUCN) tarafından küresel ölçekte tehd�t altında olduğu bel�rt�len 2 tür Hassas
(VU) kategor�s�nde ve 7 tür Tehd�tte Yakın (NT) kategor�s�nde değerlend�r�lmekted�r. Avrupa
ölçeğ�nde �se 4 tür Tehd�tte Yakın (NT) ve 7 tür hassas (VU) kategor�s�nde yer almaktadır.
Ulusal ölçekte 1 tür Kr�t�k Tehl�kede (CR), 6 tür Tehl�kede (EN), 12 tür Tehd�tte Yakın (NT) ve 14
tür Hassas (VU) kategor�s�nde yer almaktadır (Ek 2).

Son 11 Yılda Kaydedilen Türlerin Koruma Durumları

"

Yapılan anal�zler sonucunda son 11 yılın ver�ler�ne göre Gömeç KOSKS:02 Kız Koyu gözlem
alanında 21 gözlem yapılmış olup 132 tür gözlenm�şt�r.  D�ğer gözlem alanları, gözlem sayıları ve
gözlemlenen tür sayıları sırasıyla; Edrem�t KOSKS:01 Dalyan alanında 13 gözlem, 79 tür,
Burhan�ye KOSKS:02 Orjan Köprüsü alanında 10 gözlem,  73 tür, Burhan�ye Ören alanında 1
gözlem, 9 tür ve Kocasey�t Haval�manı alanında 1 gözlem yapılmış olup 4 tür gözlemlenm�şt�r.

Gözlem Sonuçları

Ver� anal�zler� R programı sürüm 3.4.2’de yapılmıştır. Anal�zler sırasında 11 yılda yapılmış olan 40
gözlem ve toplamda 1180 satırlık ver� kullanılmıştır. Gözlem alanlarında yapılan kuş gözlem
sayıları ve görülen tür sayıları sonuçlar bölümünde ver�lm�şt�r.

Veri Analizi

Yorum

Son 11 yıllık dönem �ç�nde Akçay Sazlığı’nda (Edrem�t KOSKS: 01 Dalyan) 13 gözlem yapılmış
olup bu gözlemler sırasında toplam 79 kuş türü görülmüştür. Bu gözlemler�n sıklıkla kış
dönem�nde yapılmış olması neden�yle alandak� tüm av�faunayı tems�l etme gücü düşüktür.
Yanı sıra yakın çevrelerde yapılan gözlemlerde çok daha yüksek sayıda tür görüldüğüne
d�kkat çekmek gerek�r. Akçay Sazlığı’nın korunması ve hab�tat kal�tes�n�n sürekl�l�ğ�n�n
sağlanması durumunda yakın çevrede kayded�len türler�n uğrak yer� olma potans�yel�ne
sah�p olduğu söyleneb�l�r. 
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B�l�nd�ğ� üzere yüksek sayıda gözlem yapılan sahalarda tesp�t ed�len kuş türü sayısı yüksekt�r.
Ayrıca, b�r sahada yüksek sayıda kuş türü kaydetmek �ç�n yılın tamamında yayılan gözlemler
yapmak gerek�r. Kış, yaz ve göç dönemler�nde b�r alanda bulunan kuş türü kompoz�syonu
değ�ş�r. Bu nedenle b�r sahanın av�faunasını bel�rlemek �ç�n yıl genel�ne dağılan gözlemler
yapmak gerekl�d�r. Bu kapsamda üreme dönem�nde Akçay Sazlığı Sulak Alanı’nda kuş
araştırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada 75 kuş türü tesp�t ed�lm�şt�r. Bu sayı sulak alan
özell�ğ�ndek� bu alanın üreme dönem�nde yüksek kuş türü zeng�nl�ğ�ne sah�p olduğunu
göstermekted�r.

Edrem�t Körfez� bölges�nde görece az sayıda gözlem yapılmış olmasına karşın yüksek sayıda
kuş türü kayded�lm�şt�r. Öyle k�, toplamda kayded�len 165 kuş türünün Türk�ye’de kayded�lm�ş
olan 491 kuş türünün % 34 olduğu düşünüldüğüne bu sayı oldukça yüksekt�r. 

Alanda gözlemlenen ve kayıt altına alınan 165 kuş türünün 111’� yan� % 67's� Türk�ye’n�n taraf
olduğu Bern Sözleşmes� Ek L�ste II Mutlak korunacak hayvan türler� l�stes�nde yer almaktadır.
Türlerden Üvey�k, Yelkovan ve Elmabaş patka’nın nes�ller� küresel sev�yede; Kızıl kumkuşu,
Poyrazkuşu, Kervançulluğu, Kızkuşu, Çamurçulluğu ve Yalıçapkını’nın nes�ller� �se Avrupa
ölçeğ�nde yok olma tehl�kes�nded�r. Ulusal sev�yede �se alanda bulunan Akça cılıbıt, Alaca
balıkçıl, Bataklıkkırlangıcı, Çelt�kç�, Dere düdükçünü, Ev kırlangıcı, Flam�ngo, Gülen sumru,
Kara gagalı sumru, Kum kırlangıcı, Mahmuzlu kızkuşu, Taşkuşu, Büyük ak balıkçıl, Akden�z
martısı, Suna, Yılan kartalı, Kaşıkçı, Çayır taşkuşu, Suçulluğu, Ak pel�kan, Tepel� pel�kan, İnce
gagalı martı, Kuğu ve Kılkuyruk türler� korumada öncel�kl� türler olarak bel�rlenm�şt�r.

Tüm bunların yanı sıra, �nsan kaynaklı b�yoloj�k çeş�tl�l�k kayıpları ve Ege kıyılarındak� hab�tat
kayıpları d�kkate alındığında bölgedek� doğa koruma çalışmalarının önem� açıktır. Ayrıca,
yapılacak olan kapsamlı araştırma çalışmaları �le yalnızca bölgen�n kuş zeng�nl�ğ� bel�rlenecek
olmayıp, kuşların alanları nasıl kullandığı, ne amaçla ve yılın hang� dönem�nde kullandıkları da
tesp�t ed�lecekt�r. Ancak ve ancak bu tesp�tler sayes�nde sağlıklı b�r alan değerlend�rmes�
yapılab�l�r. Bu nedenle, hızla kaybolan sulak alanların hem b�yoloj�k çeş�tl�l�k �ç�n hem de
rekreasyon değer� d�kkate alınarak alanda kapsamlı b�r av�fauna araştırma çalışması
yapılmalıdır. Elde ed�lecek olan ver�ler kapsamında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma
B�rl�ğ� (IUCN), Bern, CITES g�b� sözleşme kr�terler� de d�kkate alınarak bölgedek� sulak alanlar
�ç�n sağlıklı kararlar alınab�l�r. 
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Ek I: Tespit edilen kuş türleri ve koruma durumları
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Ek 2: Son 11 yılda kaydedilen kuş türleri ve koruma durumları
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Kadıncık Deresi ve Akçay Sazlığı ve Sulak
Alanı Yılan Balığı Ön Araştırma Raporu
Doç. Dr. D�lek Türkmen
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Balıkes�r’�n Edrem�t �lçes�ne bağlı yerleş�m yer� olan Akçay’ın �ç�nden Dalyan mevk�s�n�
geçerek Burhan�ye-Ören �st�kamet�ne �lerlend�ğ�nde pek çok alan her ne kadar �mara açılarak
konuta dönmüş ya da dere yatakları ıslah etmek amacıyla doğal yapısı bozulmuş olsa da
Kadıncık Deres�’ne ulaşılır. 

Kadıncık Deres� 2010 yılında Burhan�ye Beled�yes�n�n de desteğ� �le deredek� ekos�stem�
korumak, özell�kle de yılan balıklarının (Angu�lla angu�lla) üreme ve yaşama alanı olmasından
dolayı 1. derece doğal SİT alanı �lan ed�lm�şt�r. Bölgedek� Havran Çayı ve Zeyt�nl� Çayı da
Kadıncık Deres� �le etk�leş�mded�r. Bu etk�leş�mler her ne kadar su yüzeyel su bağlantıları
beşer� etk�ler �le kes�lm�ş g�b� gözükse de su kal�tes� parametreler� �ncelend�ğ�nde etk�leş�m�n
devam ett�ğ�n� düşündürmekted�r. 

Balıkes�r Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes� B�yoloj� Bölümü Zooloj� Ana B�l�m Dalı’nda 
 “Edrem�t Körfez� Or-Jan Sulak Alan Bölges�nde Makro Faunanın Bel�rlenmes� Ve Alt B�leşen
Yılan Balığı (Angu�lla Angu�lla)'nın D�ğer Alt B�leşenler İle Etk�leş�m�n�n Araştırılması” �s�ml�
BAP projes� 2021/083 koduyla devam etmekted�r.

 Foto: Tepel� Toygar                                                                                                 
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Başta Kadıncık Deres� olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Sulak Alan Envanter S�stem�
SAYBİS’te de kayıtlı olan 148 hektar büyüklüğündek� “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı”nın ve d�ğer
c�var sulak alan ekos�stem�n �ht�yofaunasını ortaya çıkarmak amacıyla Tarım ve Orman
Bakanlığından elektroşok, serpme ağ ve p�nter avcılığı �ç�n �z�n alınmış ve bu �z�nler �le
pandem� şartlarında 9 farklı zamanda örnekleme yapılmıştır. Bu örneklemelere a�t zaman
tablosu ve bu örneklemlerden elde ed�len faunanın en d�kkat çek�c� türüne a�t boy ve ağırlık
b�lg�ler� aşağıda ver�lm�şt�r. 

Tablo 3: Yılan balığı örneklerine ait boy ve ağırlık verileri

Dünya üzer�nde 18 tür �le tems�l ed�len yılan balıkları (Eschmayer, 2018) Kuzey Atlant�k, H�nt ve
Pas�f�k okyanusları �le Kore ve Japonya sah�ller�ne kadar olan gen�ş b�r alanda yayılış
göstermekted�r. Bu türlerden çoğu Pas�f�k Okyanusu havzasına yayılırken, Atlas Okyanusu �le
bağlantılı den�z ve �çsularda �se yalnız Angu�lla angu�lla L�nnaeus 1758 (Avrupa yılanbalığı) ve
A. rostrata (Amer�kan yılanbalığı) olmak üzere �k� türü bulunmaktadır (Nelson, 2006).  Avrupa
yılan balığı, güney sınırı Mor�tanya (30° N) ve kuzey sınırı Barents Den�z� (72° N) olmak üzere;
Akden�z’e kıyısı olan Avrupa ve Kuzey Afr�ka ülkeler�n�n çoğunluğunda yayılış göster�r (Wgeel,
2017). 

Uzun yaşamları sırasında yalnız b�r kez üreyen (semelparous) ve gen�ş yayılış stokları olan
Avrupa yılan balıkları, panm�kt�k üreme (rastgele eşleşme) davranışı gösterd�kler�nden genet�k
olarak tek b�r stoku paylaşırlar. 

Örnek  No Örnekleme tar�h W (g) TL (cm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.12.2020

8.04.2021

17.05.2021

18.05.2021

31.05.2021

02.06.2021

17.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

28.05.2021

02.06.2021

475.30

425,68

415,02

722,26

356,58

104,62

155,43

122,05

126,44

143,47

101,58

121,33

137,55

71,2

60,4

58,4

70,9

65,9

39,3

43,8

41,4

43,2

40,7

40,4

42,8

37,7
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Meks�ka Körfez�’ndek� Sargasso Den�z�’nde leptocephalus (�nce kafalı) larvası olarak hayata
başlayan tür, okyanus akıntıları (Gulf Stream; Azor akıntısı, Portek�z akıntısı ve Kuzey Atlant�k
akıntısı) �le doğuya doğru yaklaşık �k� yıl süren plankton�k yolculuğu sonunda Batı Avrupa
kıyıları, Batı Afr�ka kıyıları ve Akden�z’e kıyısı olan tüm akarsulara g�rerler (Weber, 1986; Mor�arty
ve Dekker, 1997; Dekker, 2003; 2004; Küçük ve ark., 2005).

Neh�r ağızlarına ulaştıklarında başkalaşım (metamorfoz) geç�rerek cam yılan balığı evres�ne
geçerler. Bu sürüklenme sırasında akt�f şek�lde beslenerek ortalama 75 mm boya ulaşırlar
(Küçük ve ark.,2005). Den�zden akarsulara g�rmeler�yle b�rl�kte �se p�gmentleşerek elver
formuna dönüşürler. Elverler akarsu deltalarının lagünler�ne veya akarsuyun üst kes�mler�ne
göç ederek önce sarı yılan balığı, sonra gümüş� yılan balığı evres�ne geçerler.
( Şek�l 1) (Lecomte-F�n�ger ve Rasouls, 1981; Dekker, 2003).

Şek�l 1 : Yılan balığının yaşam döngüsü ( Wh�te ve Kn�ghts, 1994'ten değ�şt�r�lerek)

Yılan balığı b�reyler� sarı yılan balığı olarak b�l�nen büyüme evres�n� çoğunlukla acı su (geç�ş
bölges�) ya da tatlı sularda geç�reb�l�rler. Olgunlaşma ve gümüş� yılan balığına dönüşüm �ç�n
geçen başkalaşım süres�n�n �se genell�kle �k� yıldan 25 yıla -hatta 50 yıldan fazla olab�l�r kadar
sürdüğü �ler� sürülmüştür. 

Sarı yılan balıkları 8-18 yıl akarsuda kaldıktan sonra gümüş� yılan balığına dönüşür ve Sargasso
Den�z�’ndek� üreme yolculuğuna başlamak �ç�n önce neh�rler�n alt havzalarına, sonra da
den�zlere geçerek okyanusa doğru göç ederler. 

Yılan balıklarının “beslenme evres�” olarak da adlandırılan �ç sulardak� evreler�nden (Tesch,
2003) den�zlere olan göçler� sırasında öneml� morfoloj�k değ�ş�m geç�r�rler. Gümüş� yılan
balıklarında oluşan morfoloj�k değ�ş�mler Şek�l 2'de göster�lm�şt�r.
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Ülkem�z kıyı suları ve bağlantılı göller �le lagünler�nde de yaşayan ve 1990’lı yılların sonuna
kadar öneml� ekonom�k kazanç get�ren yılan balıklarının balıkçılık b�yoloj�s� ve �ç sularımızdak�
yaşam döngüler� konusunda yeterl� ve uzun sürel� ver�ler yoktur. Ancak yılanbalığı yavrularının
(elverler�n) akarsulara g�r�şler�ne �l�şk�n olarak 1990 yılların sonlarına doğru yapılan b�l�msel
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre yılan balığı yavrularının ülkem�z�n
Batı Akden�z bölges�ndek� (Antalya ve Muğla kıyıları) akarsulara mart-haz�ran ayları arasında;
46-62 mm boy ve 0,174-0,380 g ağırlıkta cam yılanbalığı evres�nde �ken g�rd�kler� bel�rlenm�şt�r
(İk�z ve ark., 1998; Güven ve ark., 2002; Küçük ve ark., 2005).  Balıkes�r Ün�vers�tes� tarafından
desteklenerek yürütülen BAP projes� tamamlandığında türe a�t daha fazla b�yoloj�k b�lg�ye
sah�p olunacağı aş�kardır. Kısaca eldek� ver�lerle boy-ağırlık �l�şk�s�ne a�t korelasyon türün her
ne kadar �ğs� vücut yapısına a�t olmasına rağmen gösterd�ğ� eğ�l�m bölgen�n �y� b�r büyüme
potans�yel� oluşturduğunu gerçeğ�n� göster�r.

Şek�l 2 : Üreme göçüne hazır gümüş� yılan balığı b�reyler� ( Kapıkargın Kanalı, Dalaman- Muğla)

Yılan balıklarındaki boy-ağırlık ilişkisi



 

"
Türün dünya üzer�nde k� b�rey durum çokluğu ve tehl�ke durum

varlığını �nceleyen RED LİST ver�s� �ncelend�ğ�nde CR yan� kr�t�k tehl�ke
altında olduğu 2020 ver�ler�nce gözlenecekt�r.

Yılan balıkları dışında aynı sulak alan �çer�nde �ht�yofauna b�reyler� arasında vatozg�llerden
Raja clavata, kefal Mug�l cephalus, gümüş balıklarında Ather�na hepsetus b�rçok yengeç türü
ve su kaplumbağaları bulunmaktadır. Ayrıca yapılan gözlemlere göre deren�n den�z ağzına
yakın sulak alanında adacıklar mevcut olup çeş�tl� kuş türler� de sürekl� buradadır. Erken
saatlerde gelen Flam�ngolar ve tahm�n� en az 4-5 farklı tür balıkçıl kuşu gün boyunca bu
adacıklarda bulunmaktadır. Yukarıda bel�rt�len balık türler� deren�n den�ze açılan ağız kısmı
sayes�nde bel�rl� dönemlere g�r�ş çıkışlar yaparak bu derey� akt�f olarak kullanmaktadırlar.
Büyük resme bakıldığında bu alan b�r kuş cennet�n� andırmaktadır.  R. clavata �se 2005
yılından ber� Redl�st’te y�ne nüfusu azalmakta olan türlerden b�r�d�r. Ş�md�l�k kefal (M.
cephalus) nüfusu Redl�st’te stab�l olarak bel�rt�lmekted�r. 

Redlist’e göre bahsi geçen yılan balıklarının (A. anguilla) neslinin tehdit
unsurları;

22

1

2

3

Konut yapmak ve t�caret amaçlı hab�tatlarının yok ed�lmes�

4

5

6

7

Tarım ve hayvancılık faal�yetler� sonucu sulara atık madde karışması

Petrol ve doğal gaz sondajı

Ulaşım amaçlı kurutulan su kaynakları

Gereğ�nden fazla ve yasa dışı balıkçılık faal�yetler�

Evsel,kentsel ve endüstr�yel atıkların sulara karıştırılması

İkl�m değ�ş�kl�ğ�
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Yukarıda bel�rt�len çoğu tehd�t unsuru �nsanlar ve yönet�m kaynaklı oluşmaktadır. Bu nedenle
hem söz konusu olan Kadıncık Deres� ve Tarım ve Orman Bakanlığı Sulak Alan Envanter
S�stem� SAYBİS’te de kayıtlı olan 148 hektar büyüklüğündek� “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı”nı
ekos�stem� hem de d�ğer bölgelerdek� ekos�stemler� korumak b�z �nsanlar ve yetk�l�ler�n en
öneml� görevler�nden olmalıdır.



Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı Floristik Yapı
Ön Raporu
Doç.Dr. D�lek TÜRKER ve Prof. Dr. Gülendam TÜMEN, Eylül 2021
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Türk�ye, b�tk� coğrafyası bakımından Akden�z flor�st�k bölgen�n etk�s� altındadır. Proje alanı
tuzcul, kumul b�tk�ler�n�n yoğun olduğu saha �le Akden�z f�tocoğraf�k bölges�n�n t�p�k Mak�
vegetasyonu �ç�nded�r.

Proje alanı ve etüt alanı �çer�s�nde tesp�t ed�len türler�n F�tocoğraf�k bölgeler�, Tablo X ‘de
bel�rt�lm�şt�r. F�tocoğraf�k bölges� tam olarak b�l�nmeyen veya gen�ş yayılışlı türler� ç�n (gen�ş)
olarak �şaret� �le bel�rt�lm�şt�r. Proje alanı �le çevres�nde toplam 63 fam�lyaya a�t 294 tür tesp�t
ed�lm�şt�r. Bu türler�n f�tocoğraf�k bölgelere göre dağılımı; Akden�z element� 128, Doğu
Akden�z element� 22, İran-Turan element� 9, Avrupa-S�b�rya element� 5 ve 152 gen�ş yayılışlı
yan� kozmopol�t veya f�tocoğraf�k bölges� bel�rs�zler kategor�s�nded�r.

Floristik Yapı: Flora Türlerinin Fitocoğrafik Bölgelere Göre Dağılımı

Den�z üzer�nden bölgeye kuş bakışı bakacak olursak Kızılkeç�l� Çayı, Zeyt�nl� Çayı, Edrem�t
Çayı, Kadıncık Deres�, Havran Çayı başta olmak üzere beş ana su yatağından oluşan aslı gen�ş
b�r delta olan bölgen�n, b�rkaç lagünle tuzcul bataklıklar ve çamur düzlükler�n� kapsayan
taşkın özell�ğ�nde ve her ne kadar beşer� etk�yle çoğuna dokunulmuş olsa da alanın
tamamının sulak alan olduğu söylemek h�ç de yanlış olmaz.
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Den�z ve karalar arasındak� geç�ş alanlarını meydana get�ren kıyılardak� kumul alanlarının
b�tk� örtüsü, d�ğer alanlardan oldukça farklıdır. Bu farkı yaratan b�r yet�şme ortamı olarak
kumulların özell�kler� ve konumlarıdır. Kıyılarda kumullar b�tk� örtüsünün yet�şme koşulları
bakımından karmaşık s�stemlerd�r. Kıyılarda ayırt ed�len ön kıyı ve art kıyı alanlarında ortaya
çıkan kumulların özell�kler�ne göre b�tk� örtüsü de farklılaşmaktadır. (Avcı,2017).

 
İnceleme alanı, 1-1.5 m rakım arasında b�r tuzcul lagün formasyonu (Arthrocnemum
frut�cosum, Suaeda prostrata subsp., Sal�corn�a europea ve Arthrocnemum frut�cosum)
kumul formasyonu (Phragm�tes austral�s (Cav.) Tr�n., Arundo donax L., Juncus acutus, Juncus
mar�t�mus g�b� türler �le 5 m ‘den sonra başlayan Mak� formasyonunda (P�nus brut�a Ten.,
Myrtus commun�s L, Jasm�num frut�cans L., Olea europea L. var. Sylvestr�s (M�ller) Lehr.,
Ph�llyrea lat�fol�a L., Ner�um oleander L., Quercus cocc�fera L., P�stac�a lent�scus L., Laurus
nob�l�s, Cal�cotome v�llosa, Asparagus acut�fol�us L.)�ç�nde yer alırken yer yer P�nus brut�a Ten.,
Pyrus amygdal�form�s V�ll., b�reyler� tek tek dağılmış halde bulunur.  Fotoğraf 3’te tuzcul lagün
formasyonu vegetasyonu, Fotoğraf 4’te kumul vegetasyonu görülmekted�r.
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 Fotoğraf  3: Tatlı suyun den�ze karıştığı alanda kıyı tuzcul kumul ekos�stem�

Fotoğraf 4: Araştırma Alanı kumul vegetasyonu 
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Çalışma alanından toplanan b�tk�ler başta Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Dav�s,
1965-1988) adlı eser olmak üzere �lg�l� flora ve http:// turkherb.�bu.edu.tr kullanılarak teşh�s
ed�lm�şt�r. 

Endem�k ve endem�k olmadığı halde tehd�t altında olan türler�n tehl�ke kategor�ler�n�n tesp�t�
�ç�n Ek�m ve arkadaşları tarafından hazırlanan Türk�ye B�tk�ler� Kırmızı K�tabı (Ek�m ve ark.,
2000) referans alınmıştır. Ayrıca IUCN Redl�st (2020-2)’ten �se dünyadak� tehl�ke kategor�ler�n�
tesp�t etmek �ç�n faydalanılmıştır. B�tk�ler�n Türkçe �s�mler� tesp�t� �ç�n Türk�ye B�tk�ler� L�stes�
�s�ml� eserden yararlanılmıştır (Güner, 2012).


