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Genel olarak ekosistem hizmetleri, doğa ekosistemlerinin insanlara sundukları 

nimetler anlamına gelmektedir. Farkına varmasak dahi, bu hizmetler mevcut ve bizler 

onlardan sürekli yararlanmaktayız. Hayatımız ekosistem kaynaklarıyla doğrudan ilişkilidir ve 

onlara bağlıdır. Bu kaynakları kullandığımız, yönettiğimiz ve koruduğumuz şekil doğada 

bıraktığımız izlerle, yaşam modelimizin istikrarıyla ve çevreye duyarlılığımızla direk 

ilintilidir.  

 

1 Vaya Gölü 

1.1 İnsan etkisi 
Varoluşundan bugüne dek ve özellikle son 50 yılda Vaya Gölü büyük bir antropojen 

baskıya maruz kalarak kaydadeğer değişime uğramıştır. Bunların arasında sığlaşma, dibinin 

düzlenmesi, toplam su ve açık su yüzeyinin azalması, tuz oranının şiddetle azalması ve en 

önemlisi petrol ürünleriyle kirlenmesi yer alıyor. Son birkaç yılda, ağır tarım makinelerinin 

kullanılmasına başlanması ve ülkede sübvansyonlu tarım geçilmesiyle göl sularına toprak 

çökeltileri ve zirai gübrelerin taşınması sorunu ciddi boyutlara ulaşmıştır. Göl etrafındaki 

kamış plantasyonlarının bakımı açık su yüzeyinin korunması açısından çok önemlidir, çünkü 

bu yüzey kuşların beslenmesi ve dinlenmesi için gereklidir. 

Burgas Gölünün su kalitesinin kötüleşmesi kuşlar ve balıkların besın kaynaklarına 

yönelik ciddi bir tehdittir. Geçen yüzyılın 60 yıllarında dahi göl suları ötrofik ve hipetrofiktir. 

1967 yılı ve sonrasında gölün petrol ürünleriyle ciddi bir şekilde kirlenmesi üzerine mavi-

yeşil yosunların türediği, damarlı bitkilerin azaldığı ve su sümbülünün (Potamogeton 

pektinatus) yaygınlaştığı kaydedilmiştir. 1962 yılında toksik olaylar vuku bulmuş, akabinde 

balık ölümleri yaşanmıştır. Gölde yaşayan hayvanların sağlığı içn tehlikeli olan aşırı toksik 

yosun türleri türemeye başlamıştır. Dipteki kalın tabaka kirleticileri kalıcı olarak 

barındırmakta olup, 1996 yılında yapılan inceleme göl çamurunda hala petrol ürünleri izleri 

olduğunu göstermiştir. Çevre ve Su Bakanlığı'nın RD-272/03.05.2001 sayılı Genelgesiyle 

Vaya Gölü suları ikinci sınıf olarak belirlenmiştir. 

 Bulgaristan'daki en önemli sulak alanların korunmasına ilişkin 2013 – 2022 Ulusal 

Plana göre sulak alanın genel durumu tatmin edici değil ve kuşların korunması için gerekli 

koşullar kötüleşme eğilimindedir. Başlıca tehditler şunlardır: çok güçlü antropojen baskı – 

sulak alanda bazı yerlere toprak dolgu yapılması ve inşaat faaliyetleri, petrol ürünleri, 
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kimyasallar ve katı evsel atıklarla kirletilmesi, aşırı balık avlamave kuşlar için tehlikeli balık 

avlama düzenekleri kullanımı, göldeki balık faunasının azalmasına sebep olan  kaçak veya 

yasal olmayan araçlarla (balık ağları) balık avlama, üreme dönenlerinde dahi balık avlanma 

yapılması, çok nadir ve nesli tükenmekte olan türler, kuşlar ve sürüngenlerin kurban olması, , 

kaçak avlanmanın gölde yuvalayan, beslenen ve istirahat eden tüler arasında huzursuzluk 

yaratması, göl ile deniz arasındaki bağlantının engellenmesi, kuşlar için zararlı olan elektrik 

hatlarının mevcudiyeti, rüzgardan elektrik üretme planları. Ornitofauna için spesifik tehditler 

şunlardır: huzursuzluk, illegal avlanma, beslenme kaynaklarının kötüleşmesi, göl çevresindeki 

elektrik hatlarından kaynaklanan ölümler, yuvalama yerleri eksikliği, kirlenme, aşırı avlanma, 

tarımda kimyasalların kullamılması.  Balıklar ve herpetofauna için spesifik tehditler: aşırı 

avlanma, yerel olmayan balık türlerinin yaygınlaşması, tuz oranında azalma, bitki örtüsünde 

azalma, göl etrafındaki bitkilerin yok edilmesi, herbisit ve pestisitlerle kirletme, üreme 

dönemlerinde yangınlar. 

 Günümüzde Burgas'ın Kuzey ve Güney Sanayi Bölgelerinden atık sular, kurulan 

arıtma tesislerinden geçtikten sonra, limana akmaktadır. Fakat Aytoska Nehri'nin arıtılmamış 

suları da buraya akmaktadır. Ayrıca Burgas'ın çöp toplama deposundan çökelti suları ve 

Gorno Ezerovo semti yakınındaki taş ocaklarından sular da buraya akmaktadır. Burgas 

Çevvre İl Müdürlüğü'nin 2016 için yıllık raporunda, alüminyum ve ötrofikasyon süreçlerinde 

standartların aşıldığı, amonyum ve  nitrit azot parametrelerinde de bir önceki yıla gör 

kötüleşme kaydedildiği belirtilmiştir. 
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Ses kirliliği de olumsuz etkisini gösterir – gölün doğu ve kuzey sahillerinden geçen 

anayol, Burgas Havaalanına iniş yapmak üzere alçaktan geçen uçaklar, büyük sanayi 

işletmeleri ses kirlilği kaynakları arasındadır. Gölün sahillerine yakın geçen yollar evsel 

atıklarla da kirlenmesine sebep olmaktadır. 

2013 yılına kadar gölün doğusunda, göl dibinden pompalanarak çıkartılan inert 

materyaller ocağı faaliyet göstermiştir. Netice olarak gölün dibi zarar görmüş olup, derinlik 

kat ve kat artmıştır. 

Gölün korunması için tedbirler alınmıştır. 2005 yılında Yönetim Planı hazırlanmıştır. 

Bazı faaliyetler gerçekleştirilmiştir (kaçak avlanmaya karşı yasal işlemlerin uygulanmasına 

yönelik, gözlemleme, pelikanları yuva yapmaya teşvik eden suni adacıkların tesisi), fakat 

planın tamamının gerçekleştirilmesine yönelik insan kaynakları ve mali kaynaklar 

sağlanmamıştır. Planda yer alan bazı tedbirlerin uygulanmasına 2010 yılında, AB'nni LIFE+ 

Programı çerçevesinde Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği (BDZP) tarafından yürütülen 

proje ile başlanmıştır (özellikle yerel kurumların kapasitesini arttırmaya, partnerlikler 

oluşturmaya yönelik). 

 

Gölün korunmasına yönelik önemli spresifik tedbirler şunlardır: suyun tuzluluğu ve 

sulak alanın diğer ilintili özelliikleri için önemli olan su rejiminin ve özellikle Karadeniz ile 

bağlantı yolunun bakımı, endüstryel kaynaklı kirliliğin sınırlandırılması, çevredeki tarım 

arazilerinden kaynaklana difüsyon kirliliğin kısıtlanması, inşaat ve inşaat ile endüstriyel 

atıkların kontrolü, balık avlanma kontrolü. 
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Koruma alanında getirilen yasaklar: çayır, otlak ve meralarda ağaç dikilmesi, bunların 

işlenen tarlaya veya meyve bahçesine dönüştürülmesi, otlak ve çayırlarda pestisit ve mineral 

gübrelerin kullanımı, bölgedeki kui türlerinin üreme dönemleri olan 1 Mart – 15 Ağustos 

tarihleri arasında kamışların biçilmesi, kamış plantasyonlarının ve sahi boyundaki bitkilerin 

yakılması. 

Via Pontica kuş göç yolunun kilit konumunda işlevsel elementi olarak, biyolojik 

çeşitliliği destekleyen bir “depo” görevi görmesi, yerel mikro iklimde faktör olması ve çevre 

dostu girişimlerin (örneğin çevre turizmi, su ve balık kaynaklarının iyi düzenlenmiş 

kullanımı) geliştirilmesinde bir önkoşul niteliği taşıması sebepleriyle göl çok büyük ekosistem 

önemdedir. 

İnsan faaliyetleri neticesi Vaya Gölü için başlıca tehditler aşağıda gibidir: 

- Sığlaşma, siltasyon ve dibin düzleşmesi; 

- Gölün toplam yüzölçümünün ve açık su yüzeyinin azalması; 

- Tuzluluk oranının azalması; 

- Petrol ürünleriyle aşırı kirlenmesi; 

- Alçaktan geçen uçaklar; 

- Toprak erozyonu; 

- Tarım arazilerinin gübrelenmesi ve pestisitlerle kirlenmesi; 

- Su kalitesinin kötüleşmesi; 

- Belirli kısımlarında suyun çekilmesi; 

- Aşırı inşaat; 

- Evsel atıklarla kirlenmesi; 

- Aşırı balık avlanması ve avlanmada tehlikeli araçların kullanılması; 

- Kaçak avlanma; 

- Gölün denizle temasının engellenmesi; 

- Kuşlar için tehlikeli olan elektrik hatları; 

- Kuşların huzursuz edilmesi; 

- Yuva kurulacak uygun yerlerin eksikliği; 
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- Yerel olmayan balıkların yaygınlaşması; 

- Ormansızlaşma; 

- Orman ve çayır yangınları; 

- Ses kirliliği; 

- Atık evsel ve başkaca sularla kirletilmesi. 

 

1.2 Olanaklar 
Vaya Gölü bölgesinde ekosistem hizmetlerinin gelecekte geliştirilmesi için tehditlerin 

yanı sıra kullanılması gereken kayda değer avantajlar da var: 

- Burgas’dan ve çevredeki köylerden insanların göle yakınlığı ve kolay erişimleri; 

- Gölde ve çevresinde zengin biyolojik çeşitliliğin, koruma alanlarının, ormanlık 

bölgelerin, çok sayıda kültürel ve tarihi objelerin varlığı; 

- Kuşların Via Pontica göç yolu üzerinde bulunması; 

 

 

Vaya Gölü Burgas ve çevresinde yaşayan insanların hayatında önemli rol 

oynamaktadır. Sunduğu ekosistem hizmetleri arasında en büyük ağırlık düzenleyici ve 
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destekleyici olanlardır. Göle akan nehirlerle gelen yoğun yağmur suları için tampon işlevi ve 

özellikle petrol rafinerisi, evsel atıklar deposu, arıtma tesisi, inert madde ocağı başta olmak 

üzere sanayi işletmelerinden kaynaklanan kirli sular için çökertme ve filtre görevi görmesi 

paha biçilmezdir. 

Göl insanların hayatını çeşitlendirmekte olup, onlara birçok kültür ekosistem 

hizmetleri sunmaktadır. İşte burada gölün en az geliştirilmiş potansiyeli bulunmaktadır. 

Gelecekte aşağıdaki faaliyetlerin daha iyi geliştirilmesine yönelik tedbirler alınabilir: 

- Kuşların izlenmesi ve incelenmesi; 

- Öğrenci ve üniversitelilerin eğitim amaçlı ziyaretleri; 

- Ziyaretçi merkezleri, yaya ve bisiklet güzergâhları ve kuş gözlemleme kuleleri tesisi 

ile doğanın ve biyolojik çeşitliliğin tanıtımı ve incelenmesine yönelik diğer interaktif 

yöntemlerin kullanılması; 

- Su sporlarının geliştirilmesi; 

- Deniz turizmini doğa ve tarihi mekânlarına ziyaretlerle kombine edilmesi. 
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2 Gala Gölü 

2.1 İnsan etkisi 
 

Gala Gölü Enez’den 10 kilometre ve Edirne İli İpsala’dan 23 kilometre mesafede 

Meriç Nehri deltası yakınında bulunan yapay duvarı olan alüvyal tatlı su gölüdür. Büyük Gala 

ve Küçük Gala olarak adlandırılan iki kısımdan oluşmaktadır. Yüzölçümü 5,6 km2 olup, deniz 

seviyesinin 2 metre üzerinde bulunmaktadır. Derinlik 0,4-2,2 m arasında değişmektedir. 

Meriç Nehrinden başlayan ve su seviyesini düzenleyen drenaj kanalı ile beslenmektedir. Göl 

çevresindeki geniş çeltik tarlalarını sulamak için kullanılmaktadır. 

Pirinç üretimi Enez bölgesinde başlıca geçim kaynağıdır. Türkiye’den üretilen pirincin 

%25’i burada yetişmektedir. Dolayısıyla bu üretim ekosistem ve doğa kaynakları üzerindeki 

antropojenik etkilerin başında geliyor. Toprağın, suyun ve havanın kirletilmesi suretiyle 

biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kalitesine yönelik başlıca tehditler de bu üretim 

ile ilgilidir. 

Çeltik, Enez ve İpsala arasında onlarca yıldan bu yana aynı tarım arazileri üzerinde 

monokültür bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Sonuç olarak toprak yıprandığı için yoğun bir 

şekilde gübrelenmesi gerekmektedir. 

 

 



 
 

YEŞİL ISTRANCA DERNEĞİ 
 

9 

 

Geniş tarım arazileriyle çevrelenmiş olan Gala Gölü gibi bir sulak alanda tarımda 

kullanılan fosfat, sülfat, nitrit ve nitrat seviyelerinin yüksek olduğu beklenilmektedir. Yine de 

göl ile tarım arazileri arasında bulunan sık kamış plantasyonları ve drenaj kanalları sülfat ve 

fosfat iyonlarının suya karışmasını kısmen engellemektedir. Fakat bunun neticesinde gölün su 

yüzeyi azalmakta, kamış olan bölgeler hızlı büyümeyle genişlemektedir. (Güher H., S. 

Erdoğan, T. Kırgız, B. Çamur-Elipek, The Dynamics of Zooplankton in National Park of Lake 

Gala (Edirne-Turkey), www.researchgate.net, August 2011). 

 

 

 

Gala Gölü çevresinde ekosistem hizmetlerine yönelik başlıca tehditler şunlardır: 

- Yoğun monokültür tarımı; 

- Toprağın ve suların pestisitlerle kirlenmesi; 

- Çeltik hasadından sonra anızların yakılması; 

- Göl sınırları içerisinde yoğun hayvancılık; 

- Yaban hayvanlarının kaçak avlanması; 

- Kuşların göç yolunda bulunan rüzgâr jeneratörleri ile elektrik üretimi. 

http://www.researchgate.net/
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2.2. Olanaklar 
Gala Gölü çevresi büyük bir potansiyele sahiptir ve ekosistem hizmetlerinin ileride 

gelişmesi perspektifleri yüksektir. Ancak ilk aşamada hâlihazırdaki bazı doğal kaynaklarının 

yoğun bir şekilde kullanılması ile yeni hizmetlerin geliştirilmesi arasında bir denge 

aranmalıdır. 

- Yeni yol altyapısı ile İstanbul, Edirne ve Türkiye’nin Avrupa yakasının tamamından 

çok sayıda insan akınına kolay erişim sağlanması; 

- Gölde ve çevresinde zengin biyolojik çeşitliliğin, koruma alanlarının, ormanlık 

bölgelerin, çok sayıda kültürel ve tarihi objelerin mevcudiyeti; 

- Ege Denizi kıyısında geniş ve ziyaret edilmeyen plaj şeridinin varlığı; 

- Meriç Nehir ağzının yakınlığı; 

- Enez’de tarihi ve arkeolojik objelerin bolluğu; 

- Via Pontica kuş göç yolunun bir parçası; 

 

Gelecekte aşağıdaki faaliyetler daha yaygınlaştırılabilir: 

- Kuşların gözlemlenmesi ve incelenmesi; 

- Öğrenci ve üniversitelilerle eğitim amaçlı ziyaretler; 

- Ziyaretçi merkezleri, yaya ve bisiklet güzergâhları ve kuş gözlemleme kuleleri tesisi 

ile doğanın ve biyolojik çeşitliliğin tanıtımı ve incelenmesine yönelik diğer interaktif 

yöntemlerin kullanılması; 

- Su sporlarının geliştirilmesi; 

- Deniz turizmini doğa ve tarihi mekânlarına ziyaretlerle kombine edilmesi. 
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