
A. tJ. Veteriner Fakültesi Su Ürünleri, Balıkçılık ve Av Hayvanları Kürsüsü
PrQf. Dr. Zifmi Erençin

YUKARI SAKARYA'NIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE
İNCELEMELER

Zihni Erençin *

Über die ökologische Eigenschhaften von dem oberen Sakarya

Zuzammenfassung: Der Sakan'a nimmt unter unseren Cewassern
einen besonderen Platz ein . .'lein Hauptquellgebiet ist die Provinz Eskişehir.
Eine der interessantesten seiner Qjıellen bdindet siclı bei Çifteler (Sakarya-
başı ). Sakarya nimmt seinen Lau] über die Provinzen Eskişehir, Ankara,
Bilecik, Adapazarı (Sakarya) und mündet am Karasu ins Sehwarzmeer.

in dem Sakaryabeeken b~findet sieh ein anderer Fluss (Porsuk). Dieser
nimmt erst einen süd-nördliehen, dann west-östliehen Ver/au] und vereinigt
sieh bei Cordion mit Sakarya.

Sakarya weisst milJeinen geologiseh-ekologisehen Eigenseha]ten drei
AbsehniUe au]' Diese sind: Der obej'e Sakarya (zwisehen Sakaryabaşı
und Cordion), der miulere Sakarya (zwisehen Cordiun und M ihalgazi) und
der untere Sakarya (zwisehen Mihalgazi und Karasu).

Die sieh dureh die lehmigen Bö'den der anatolisehen Hoehebene vielfiiltig
.leMangelnden Flüsse (Sakarya und Porsuk) hinterlassen mehrere F'euehtgebiete
(Sefıilfjelder). Die zwei bekanntesten dieser Ortsehaftm sind Balıkdamı
und Beylik köprü. ,

Dureh die vie?fiiltige Tierwelt war das Gebiet des oberen Sakarya bis
ı950 eines der namhaften ]agdgebiete der Türkei. Die bekannten ]ager der
Zeit, wie Franz von Papen (Politiker), Robert Churehil! (Cewehıfabrikant)
und Abbas Celal (Prim: von Egyptm) jagtm jcweils (ı 940) in der Türkei
bei Thrakim (Meritza). Antaky'a (Amik) und Sakarya (Balıkdamı und
Beylik köprü). Churehil! mumte in seinem Tagebueh den Erinnerungen in der
Türkei einen besonderen Platz ein. Er sagte "die Enten-und Ciinsesehwiirme,
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Die ursprunglichc TicrwcIt des oberen Sakarya (bis 1950 und nach 1950)
, ;\/ach 1950 und ausges

Bis 19500ft ab und zu selten torben
Name zu treffen trcffen; zu treffen zu denken

( -1-) ( :!:) (-) (!)

Fische
Karpfen +
Waller + -
Hecht + -
Döbel + -
GelbfiselZ
(Varu:orlzinus )
Rotfeder ...;- -
Brachse -+ -
Barbe +
Sterlet :c !
Slör - !-

Vögel
Tauc!li!r -,- -
Pelikan x - !
Sehwan - !-
Graugans -i- - !
Bliissgans .I -
Brandgans x -
Rostgans -
Kranic/ı -.- !~
Grosstrappe T - !
Triel + -
Waldschnepfe :ı:: -
Regenbrachvögel
Bliisslzuhn -i- -
Teiehhuhn --r- -
Wadıtelkönig -i- -
Sumpfhuhn T -
Fisclıreilıer --r- -
Pur/Jureiher :ı: -
Seidenreiher + -
Rallenreiher -i- -
Nachtreiher +
Rohrdommel T - i
Löfler -i- - !
Weissstorclı + -
Schwarzstorclı :ı: - !
Kibitz + -
Fluss-seesclıwalbe +- -
Slockente -i- -
Pfeifente ı -
Krickente + -
Spiessente
Liffelente :ı:: - !
Kolbenenle :ı: - !
Tafelenıe :ı:: :ı: -
Moorenle + -
Rebhulm + -
Sleinlıuhn :r: - !
Waehtel + -
Felsenlaube +
Turteltaııbe +
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Nach 1950

i
und ausges

Bis 1950 oft ab und zu selten torben
Name zu treffen trcffen; zu treffen zn denkcn

(+) (:I:J (-) ( !)
-------------
Sandjluglıun :r: -
Ziegenmelker -.- -
Blahrackc + :ı.:

],iSi1i.gel -+-
Fisclıadler :r..: - !
Seeadller -+- -~
Milcın -I. .,

Bussard -+ -
Rolırweilıe + .. ' --
Wieseııweihe -. :r: -
Graiffalke -\- ::ı:: -
Wallderfalke -!- :-i: -
Bmımfalke .L ı -
Turmlalke -\- :r: -

Saııçe/iere
Fisclıolter :r: -
Fuclıs -!- -
WildJchu;eilı -
J1-Tolj :r - !
Rolırka/,:e
(Felis "hall'-) ::ı:: - iSteinmflrder :r: - !

die ich bei Jı1eritza, Amik und Balıkdamı geselıen hatte, bildeten vor der Sonne
einen spektakuleren Vurhang, wessen Selıatten die Gegend verfinsterte.

Diese Erinlıerungen gewinnen nun in diesem Zeitalter der zunehmenden
Umwelifragtn mehr an Bedeutung.

Man startete in den 50 er Jahren im Sakaryabecken eine Urbarmachungs-
kampagne, in dem man diese Flüsse regulierte. Ihr fielen alle Feuchtgebiete
(Schi(ffelder) zum Opfer. Diese Rekultivierung verursachte eine völlige Ver-
nichtung des Ökos)'stems der Gegend.

Anschliesstnd wurde am Abfluss der Sakaryabaşıquelle (Çifteler) zu
Bewasserungszwecken ein Staudamm gebaut (Eminekin). Eminekinstausee
mit seinem Schilfgürtel und feuchten Strandwiesen liisst letzt die alte schon
ausgestorbene wilde Landschaft aes damaligen Sakaryabeckens, wenigstens,
erınnern.

Die Kontrolle und Beset?.ung mit wertvollen Fischen diesen Stausees
obliegt der Veterinar Medizinischen Fakultat der Universitat Ankara, welche
am Sakaryabaşı, bei Çifteler eine Fischzuchtstation hat. (Eingegangen ab
23. 11. 1978)

Özet: Sakarya akarsularımı?. arasında ö'nemli bir yere sahiptir. Sakar-
ya'nın büyük kaynakları Eskişehir ili sınırları ifindedir. Bu kaynaklardan biri,
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en enteresan olanı Çifteler ilçesındedir (Sakaryabaşı). Kaynağın suları ılım-
lıdır (18-20 oc). Havzada büyük bir ırmak daha vardır (Porsuk).

Sakarya jeostrukturu ve ekololik özellikleriyle üç bö"lümgö'sterir. Bunlar:
Yukarı Sakarya (Sakaryabaşı ve Cardian arası), Orta Sakarra (Cordion ve
Mihalgad arası) ve Aşağı Sakarya (Mihalgazi ve Karasu arası )dır.

Sakarya ve Porsuk, özellikle, yukarı Sakarya bir takım taşkınlar, ıslak
alanlar (sazlıklar) meydana getirirler. Bunlar (Balıkdamı ve Beylik köprü)
jaunistik ö'zellikleriyle ün yapmıştır. Bölgede ge.çmiş yıllarda ve halen rastlan-
mış olan jauna türler ve zenginlik bakımından ilginçtir (cetvel).

Yukarı. Sakarya çeşitli faunasıyla önceleri (1950' ye kadar), avcılık
bakımından Türki,'ede büyük üne sahipti. 1950' lerde yukarı Sakaryada yoğun
bir toprak-su kampanyası başlatıldı. Irmakların kanala alınmasıyla, ıslak
alanlar (taşkınlar ve sazlıklar) tamamen ortadan kalktı. Bu düzenlemelerden
bölgenin doğal yapısı (Ekosistem), büyük ölçüde, zarar gördü. Faulla için önem-
li Biotop ve kuluçka alanları yok oldu.

Ayni dö'nemde Sakaryabaşı kaynağının ayağı üzerinde (Eminekin) bir
sulama barajı yapıldı. Eminekin baraj gölü ve kıyı sazlıklan geçmiş yılların
doğal ö'zelliklerini, pek azda olsa, hala anımsatabilmektedir. Bu gölün bilinçli
korunması ve jaunistik restorasyonu (balıklalldırılması) Sakaryabaşında bir
Balık Oretim istasyonuna sahip olan Ankara Oniversitesi Veteriner Fakültesi
için doğal bir görevdir.

Giriş

Doğalolarak birçok göçmen ku~ların geçit yolları üzerinde,
arktik Regionla Athiopik Region arasında bulunan Anadoluda, çevrc
ekolojik özellikleriyle Trakya, Sakarya havzası ve Hatay, bu ku~ların
uğrağı olarak ayrıca önem ta~ır (2,9,11,13,19,20).

Sakarya Afyonkarahisar') il sınırları içinde ba~lar. Bunun ana
kaynakları Eski~ehir ili sınırları içindedir. ırmak üç bölümden olu~-
mu~tur.

Bunlar: yukarı Sakarya (Sakaryabaşı-Gordion arası), orta Sa-
karya (Gordion-Mihalgazi arası) ve a~ağı Sakarya (Mihalgazi-Karasu
arası) dır.

Tabanı neojenik bir yapıya sahip olan havza düzlüklerinin yuzu
aluviyonlu topraklarla kaplıdır. Bu geni~ düzlüklerin çevresinde kars-
tik kayalardan olu~an (Paleozoikum) yıpranmı~, beyaz renkli dağlar
yöre İçİn karakteristiktir (8, 15).
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Orta Sakarya kesiminde, Mihaliçcık, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan
yakınlarında volkanik masifler dikkati çeker. Bunlar bölgeye ilginç bir
görünüm verirler.

Sakarya, havzanın aluviyonlu topraklarında keskin kıvrımlar
çizerek akarken birçok ıslak alanlar (sazlıklar) meydana getirir. Bun-
lardan bazıları (Günyüzü, Çakmak, Balıkadamı, Kavuncu ve Beylik
köprü) ilginç bir ekosistem oluştururlar. Bunlar, havzanın faunistik
özelliğinde gerek Biotop ve gerekse kulu~~kaalanı olarak, önemli bir
yere sahiptirler.

Orta Sakarya, palcozoik (tersicl) bir taban üzerinde, yüksek dağ-
lar arasından hızlı bir akışla kuzeye doğru yol alır. Sarıyer ve Gökçe-
kaya barajları bu kesimdedir. Aşağı Sakarya, dağlık geçit bölgesini
geride bıraktıktan sonra, Adapazarı (Sakarya) ilinin düz ve geniş
ovasında yavaş bir akışla, kıvrımlar çizerek, Karadeniz kıyısına (Kara-
su) ulaşır. Yukarı Sakarya'y! kayıran kaynakların, özellikle Sakar-
başı'nın suları ılımlıdır (i 8-2OCC). Sakaryabaşında bir kaynak (Ilıca)
sıeaklığıyla (2~-30cC) dikkati çeker (8, IS, 18).

1950 lerden önce yukarı Sakarya, Trakya ve Hatay bölgeleri
düzeyinde, zengin ve karışık bir fatmaya sahipti (cetvel) (2,3,9,10, II
12,17,18,19,20).

Bölge, bu özellikleriyle, Türkiye avlakları arasında ünlü bir yere
sahiptir. Çağın milletlerarası düzeyde ad yapmış avcılarından Franz
von Papen (politikacı), Robert Churchill (silah fabrikatörü) ve Abbas
Celal (Mısır PrensIerinden) Türkiyede (Trakya-Meriç, Hatay-Amik
ve Sakarya-Balıkdamı) sık sık av partileri düzenlemişlerdir (1940).

Robert Churchill konferanslar vermiş (Ankara ve İstanbul),
anılarında Türkiye'deki av partilerine büyük önem vermiştir: "Me-
riç, Amik ve Balıkdamı yörelerinde gördüği.\m ördek ve kaz sürüleri
güneşin önünde görkemli bir perde meydana getiriyor, bunun göl-
gesiyle yöre tüm kararıyordu" demiştir (3).

1950 lerde, yoğun bir toprak-su kampanyasıyla, Sakarya ve Por-
suk kanala alındı. Bu işlemin sonucu olarak bölgedeki ekolojik önemi
büyük ıslak alanlar (sazlık ve çayırlar) tamamen kayboldu. Bu ekolo-
jik değişime bağlı olarak, bölgenin karakteristik faunası da, büyük
ölçüde, kaybolmaya başladı (6,16).

Orta Sakarya kesiminde, yoğun bir baraj yapımı kampanyası
dönemin özellikleri arasında önemli yere sahiptir (Porsuk, Sarıyer ve
Gökçekaya) .
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Bu arada Sakaryabaşı'nın ayağı üzerinde, Eminekinde bir de
sulama barajı yapıldı.

Eminekin baraj gölü, kıyısındaki sazhkları ve ıslak çayırlarla,
geçmiş yılların (1950 öncesi) doğal özelliklerini, az da olsa, henüz
anımsatabilmektedir.

Bu gölün ve çevresindeki biotop alanlarının korunması ve fau-
nistik restorasyonu (değerli balıklarla balıklandırma) Sakaryabaşında
bir balık yetiştiriciliği istasyonuna sahip olan Ankara üniversitesi
Veteriner Fakültesi için doğal bir görevdir (bu görevin DSİ tarafından
desteklenmesinde yarar vardır).

Material ve Metot

Aygıt olarak çeşitli, oltalar, ağlar, kapanlar ve optik araçlardan
yararlanılmıştır.

Uzun yıllar incelenen (i 945- 1978) bölgede populasyon yoğunluğu
saptanırken, endemik olarak, her defasında görülen hayvanlar için
(+) işareti, bazen görülen bazen görülmiyen hayvanlar için (::1::),ender
görülen hayvanlariçin (-) ve tamamen yok oldukları sanılan hayvanlar
için (!) işaretleri kullanılmıştır.

Bölgede görülen kuşların büyük kısmı göçmendir (bölgeye belirli
mevsimlerde, biotop alanı olarak gelirler, kuluçkayı başka ülkelerde
çıkarırlar). Bir kısım kuşlar kozmopolit'dir (bunlar bölgede şartlar
uygun olunca kuluçka da çıkarırlar). Bir kısım kuşlar ise yerlidirler
(bunlar her mevsimde bölgede görülebilirler).

Populasyon saptanmasında, genellikle, göçmen kuşlar mevsiminde
değerlendirilmiştir (2,3,4,9, i0,12,13,14,17,19).

Tartışma

Anadolu, Trakya, Hatay ve Göller bölgesi gibi, yöreleriyle geçmiş
yıllarda (1940 lere kadar) göçmen kuşların uğrağı olarak eşsiz bir
üne sahiptir. O yıllarda, İç Anadoluda, özellikle yukarı Sakarya hay-
zasında endemik olarak rastlanan fauna her çqit kuram ölçüsünün
iistündedir (1,2,3,4,9,10,11,12, i3, 14,17,18, ı9,20).

Anadolu, çeşitli, zengin faunasıyla, milletlerarası avcıhkta ilgi
çekmiştir. çağın ad yapmış avcılarından Franz von Papen (politi-
kacı), Robert Churchill (silah fabrikatörü) ve Abbas Celal (Mısır
prensi) Türkiyede (Trakya, Hatay ve Sakarya) avlanmışlardır (3).
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Yukarı Sakarya faunistik cct\'cli
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1950 ye kadar i950 den sonra

Sık rastla- Seyrek rast- Yok olduğu
Adı nan lanan Rastlanan saıulan

(-+) (+ ) (-) (!)
---_._-
Balıklar

Sazan
Yayın -t- -
Turna -
Kepcnez -r -
Sarı balık -;---
(Varicorhinus)
Kızılkanat -+ -
Çapak T

Bıyıklı .1.

Çıpa balığı -
(Acipenser rhudenus)
Asıl mersin

,-

Kuşlar
Karabatak -+ -
Pelikan += -
Kuğu - ---
Bozkaz -t- -
Karakaz i -
Alkuşaklı ördek cı: --
Anglt _.l- i

Turna :....c -
Toy -+ -
Mczgeldek + i

Çulluk i -
Kervan çuI1uğu :ı: -
Sakarmeke _L- --
Su tavuğu -+ -
Bıldırcın kılavuzu -+ -
Bataklık tavuğu _J. -
Gri balıkçı i --r -
Erguanı balıkçı i :;: -
Beyaz balıkçı i -+ -
Alaca balıkçı i -+ -
Gece balıkçılı + -
Balaban kuşu -" --
Kaşıkçı kuşu + -
Leylek -+ :ı:

Kara Leykk - ---
Kız kuşu .+ ~- -
ırmak-göl kırlangıcı -+ (Martı) -
Yeşilbaş ördek --r-- :L -
Fiyo .J- -
Çamurcu -i- i --
Kıl kuyruk -+ i -
Kaşıkcın ,- i -
Macar --j -
Elmabaş + i -
Pasbaş -+ -r -
Çil keklik ,- cı:: -
Kınalı kek. -+ - -
Bıldırcın -1- ::ı:
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Rastlanan
(-)

Adı

Kaya giin:r.
Üvevik
Bağl~tıak
Çoban aldatan
Kestane karg;ı~ı
Yalı çapkıııı
Balık Karta!ı
Göl kart2.1ı
Kızıl şahin (delice)
Doğan (delice)
Sazlık ~:aylağı
çayır çaylağı
Kavrayıcı şahin
Gezegen şahin
Ağaç şahini
Kcrkenez

Su samuru
Tilki
Yaban elomuzıı
Kurt
Sazhk kedi si
Kaya sansarı

i950 ye kadar

Sık rastla-
nan
(+)

-,-
-I

+
.1.

.,.

-i-

\-
+

'j-

Seyrek rast-
lanan
(=ı: )

_r
Or.

:.1":

:ı:
::1:
:ı:

+~--

~,kırıdikr
:ı:

:i:
_L

:ı:

i950 den sonra

Yok olduğu
sanılan

( !)

- -

-- -
--
--
--
--

---
-

-
-
-
- !
--
- !

1950']erde Türkiyede bir tarla açma kampanyası baş]atılmıştır.
Ekolojik denge kavramına değer verilmeden başlatılan bu düzenle-
meler sonucu, doğal meralar, İç Anadolu 'daki ıslak alanlar, çayırlar
ve sazlıklar tamamen ortadan kaldırılmıştır. Benzeri uygulamalarla
Hatay'daki ıslak alanlarda (Amik gölü) yok olmuştur. Bu uygula-
maları izleyen yıllarda özellikle 1960 larda fauna'nın hızlı gerilemesi,
bazı tür/erin yok olması dikkati çekmiştir.

Oysaki, doğal denge (ekosistem) kavramında, tarım topraklarına
kıyasla, orman, koru, ftındalık, mera, kırsal (geri bırakılmış yerler)
ıslak alançayırlık ve sazlıkların yüzlemleri büyük bir anlam (önem)
taşım ak tadı i' (6,16).

Doğal dengesi uygun bir bölgede belirli bir ünite (Birim) tarım
alanı başına düşen orman, koru, fundalık, mera, kırsal-ıslak alan, çayır-
lık ve sazlık, değişmemesi gereken, çevresel (ekolojik) bi i' denklem
olarak kabul edilmektedir.

Türkiyede, ekolojik denge bakımından, büyük önem taşıyan
doğal bölgeler (Trakya, Hatay ve Sakarya) çağın çevre kavramına
tamamen ters düşen biçimde plansız, kuralsız ve yasasız ava açıktır.
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Sakaryada (Balıkdamı ve Beylik köprü) bir partide (akşam ve
sabah avı) 200 üzerinde ördek vurulmuştur (3).

i950 ye kadar gerçekten bir doğa cenneti olan ünlü yörelerde
(Günyüzü, Çakmak, Balıkdamı, Kavuncu ve Beylik köprü) şimdi
gÖ7.alabildiğineı pancar tarlaları vardır.

Ormandan, gölden, çayırdan ve meradan, ekolojik dengeye
d(:ğer vermeden, kazanılacak tarım toprakları, çoraklaşma ve erozyon
yl)lunda, atılmış ilk adımlardır (6,16).

Eminekin kaynaklar sistemini (köyün güneyinde küçük bir havza)
ve sulama barajını, bilinçli biçimde düzenlemek suretiyle (koruma ve
restorasyon), yukarı Sakarya havzasının çevresel anılarına henüz
hizmet etme olasılığı vardır. Bu, yörede bir balık üretim istasyonuna
sahip, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi için görevolmalıdır.
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