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GALA GÖLÜ, ENEZ'DE EKOSİSTEM KAYNAKLARI VE HİZMETLERİ
Koordinatlar- 40.772403, 26.190290

Gala Gölü, Türkiye'nin Edirne ilinde, Maritsa Nehri'nin deltasının yakınında, Enez
ilçesine 10 km, Ipsala ilçesine 23 km uzaklıkta bulunan Ipsala ve Enez ilçeleri arasında
yer alan alüvyal bir tatlı su baraj gölüdür. Büyük Gala Gölü ve Küçük Gala Gölü adlı iki
bölümden oluşmaktadır. 5.6 km2 yüzey alanına sahiptir ve deniz seviyesinden 2 m
yüksektir. Derinlik 0,4-2,2 m arasında değişmektedir. Drenaj kanalı (Basamaklar Deresi),
Kızkapan Deresi, diğer küçük dereler ve yağmurla beslenir. Göl, geniş sazlık alanlarla
çevrilidir (Phragmites australis ve Thypasp.). Gölün çevresindeki Enez ve Ipsala
arasındaki tarım arazisi, endüstriyel pirinç ekiminde kullanılır.
1991'den itibaren Gala Gölü doğa rezervinin bir parçasıdır ve koruma altına alınmıştır.
1997 yılında Gala Gölü, Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası öneme sahip bir
sulak alan olarak ilan edildi. 2005 yılında göl ve çevresi milli park olarak ilan edildi ve
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3090 hektar sulak alandan (Büyük Gala Gölü, Küçük Gala Gölü, Pamuk Gölü) ve 3000
hektar ormanlık alandan (Hisli Dağı) oluşan bir alanı kapsamaktadır.
Korunan alan, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
tarafından yönetilmektedir.
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Maritza deltasındaki biyoçeşitlilik, bazı kayıplara rağmen, çok zengin olarak kabul edilir.
Gala Gölü'nde 55 tür bitki planktonu, 31 tür hayvan planktonu (zooplankton), 42 tür su
bitkisi vardır. Ormanda yaklaşık 15 ağaç türü yetişir.
Gala Gölü Milli Parkı'nda 311 bitki türü tespit edilmiş ve bunların 5'i endemiktir. Ayrıca,
59 takson tıbbi ve süs kullanımına uygundur. Gölde birçok nilüfer vardır. Kıyı boyunca
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ot,

çalı

ve
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29
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var.

Alanda gözlemlenen 217 kuş türünün yaklaşık 46'sı yerleşik, 27’si kış göçmeni ve 90’ı
yaz göçmen kuşudur. Gala Gölü, Via Pontica'nın kuzey-güney kuş göç yolunun önemli
bir noktasındadır. Kuş türlerinin çoğunu hep birlikte gözlemlemek için en iyi zaman
ilkbaharda Nisan ve Mayıs, sonbaharda ise Eylül ve Ekim aylarıdır. Göl, yaklaşık 45.000
kuşa ev sahipliği yapmaktadır ve dünyanın en büyük göçmen kuş rotalarından birinde yer
almaktadır.
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İki Gala gölü, Avrupa yılan balığı (Anguilla anguilla, L.), pike levrek (Stizostedion
lucioperca L.), ortak sazan (Cyprinus carpio L.) ve kuzey pike (Esox lucius) gibi yüksek
ekonomik değere sahip 16 balık türüne ev sahipliği yapmaktadır.
Yoğun arazi kullanımı ve hayvancılık, su ürünleri, avcılık, rüzgar enerjisi üretimi - Gala
Gölü çevresinin yüksek antropojenik yüke tabi tutar. Tarımda kullanılan fosfat, sülfat,
nitrit ve nitratın yoğun tarım alanları ile çevrili olan Gala Gölü gibi sulak alanlarda
yüksek olması beklenmektedir. Bununla birlikte, sülfat ve fosfat iyonlarının göle girişi,
tarım arazileri ve göl arasındaki yoğun saz alanlarla ve onu tarım alanlarından ayıran
küçük kanallarla kısmen sınırlıdır. Yabani su bitkilerinin bu yapay gübrelenmesi, göl
yüzeyinin sazlık alanlarının daha hızlı gelişmesine neden olur. Gala Gölü'nde ölçülen pH,
EC ve Ca değerleri gibi bazı fiziksel-kimyasal parametrelerin Trakya bölgesindeki benzer
göllerle karşılaştırılması durumunda, bu değerlerin tamamen orman içinde bulunan
göllerden daha yüksekken, kıyı göllerine benzer olduğu görülmektedir.
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Gala Gölü, çoğunlukla Maritsa Nehri'nin suları ile beslenir. Gölde su seviyesi bir kanal
ve kilit sistemi ile düzenlenmektedir. Bu, tarım arazilerinin etrafa taşmasını önler veya
suyun sulama için kullanımını sağlar.

Gölün ortasında su akıtmak için belirli yerlerde kesintiye uğrayan gevşek bir hazne var.
Milli Parkın yönetim planı bu hendekin çıkarılmasını sağlamıştır.
Gala Gölü, Türkiye'nin ikinci en büyük kuş gölü olarak bilinir ve İstanbul gibi bir
metropole yakınlığı nedeniyle sıkça ziyaret edilir. Kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığa ek
olarak, gölün aktiviteleri arasında piknik, yürüyüş ve bisiklet turu bulunmaktadır.
Ziyaretçiler göldeki doğal yaşam alanlarını rahatsız etmemek için çok dikkatli
olmalıdırlar.

Korunan bölgede 2013 yılına kadar avlanma yasaklandı.Kademeli olarak toparlanması
için yapılan bir plandı . Maritsa Nehri'nde, Maritsa Nehri etrafında inşa edilen iki barajda
ve Gala Gölü'nün yanında inşa edilen 30 km uzunluğundaki pirinç tarlasında balık avı
var. Barajlar 1991-92 yıllarında pirinç tarlalarının sulanması için yapılmıştır. Su, Sular ve
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Orman Bakanlığı Su ve Atık Dairesi tarafından özel olarak oluşturulan kanallardan
pompalanır.
Kanallar, deniz suyunu, pirinç ekiminde kullanılan pestisitlerden ve mineral gübrelerden
korumaktadır. Pirinç tarlaları, yerel halkın asıl geçimini sağlar.
Milli Park topraklarında avlanma yasaktır. Pirinç tarlalarının topraklarında avlanır. / kışın
ördek avı . Avlanma düzenlenmez, vergi ödenmez.
Milli Park'taki büyük biyoçeşitlilik göz önüne alındığında, bölgenin genetik kaynakların
koruyucusu olarak önemi büyük ölçüde takdir edilebilir.
Gölün kıyıları boyunca kitlesel olarak, inekler ve koyunlar otluyor ve kamp yapıyor.Su
yüzeyinin yaklaşık ½ si kamış ve kabuklu ağaçlarla kaplıdır. Bitkilerin kapsadığı alanı
azaltmak için bir plan bulunmaktadır. Su samurlarının sazlık köklerini yediği
saptanmıştır.
Bugün , kuşları gözlemlemek ve incelemek için büyük fırsatlar barındırdığından dolayı
park, ornitologlar için en gözde yerlerden biridir. İstanbul ve Edirne'den gelen öğrenciler
ve bilim adamları, biyolojik çeşitliliği incelemek için düzenli olarak Milli Parkı ziyaret
eder.
Gala Gölü Ulusal Park Müdürlüğü, bir ziyaretçi merkezi ve tuvalet, kuş gözlemciliği için
kuleler ve biyolojik çeşitliliği göstermek ve incelemek için diğer tüm materyallere
birlikte 14 kilometrelik bir yürüyüş parkuru inşa etmeyi planlıyor.
Su sporlarının düzenlenmesi ve bisiklete binme olasılıkları görüşüldü. Doğal ve
arkeolojik anıtları ve deniz turizmini birleştirme olasılıkları üzerine de görüşmeler var.
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