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Öz: Sakarya ili Karasu ve Kaynarca ilçeleri sınırlarında bulunan ve ülkemizin sayılı sulak alan
ekosistemlerinden biri olan Acarlar Longozu, çeşitli insan faktörleri sonucu toplam alanının % 40’ını yitirmiş
bulunmaktadır. Biyolojik çeşitlilik açısından önemine rağmen saha yıllardır kullanım baskısı altında kalmıştır.
DSİ’nin çalışmaları sırasında kurutulan alanlar geri getirilemezken, bugün kirlilik ve diğer çevresel sorunlar bu
hassas ekosistemi tehdit etmektedir. Ayrıca Acarlar Longozu’nun da içinde bulunduğu saha yakın zamanda
Sakarya Serbest Bölge sahası olarak ilan edildi. Türkiye’nin bu özellikteki 2 sahasında biri olan (diğeri İğneada
Longozu) bu alan, tıpkı İğneada’da olduğu gibi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Hassas
ekosistemler olarak özellikle kıyı alanlarına yapılacak projelerde sürdürülebilir çevre içeriğinin korunması
önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Kıyı Alanları, Acarlar Longozu, Karasu
Abstract: Acarlar Flooded Forest Area (AFFA)is located between Karasu and Kaynarca districts in Sakarya
province. As one of the most important wetlands of Turkey, it lost their 40 % area by human impact (desiccation
of lake). AFFA lie on coast of Black Sea. Because of this location lake, forest, sand dunes and sea ecosystems
can seen on that area. In spite of rich biological diversity, ecosystems are under treat of unsustainable usage
and pollution by agriculture and human oriented disposals. Because of importance of wetlands areas for
biodiversity and fresh water, there should set up balance between usage and protection.
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1.Giriş
Dünyanın başlıca iki büyük coğrafi birimi olan karalar ve denizler arasında genellikle dar
ancak zengin bir ekosistemi olan kıyı alanları, son yıllarda giderek artan kentleşme, nüfus baskısı ve
hatalı arazi kullanımının etkisi altında kalmaktadır. Küresel anlamda kırdan kente göç ve özellikle kıyı
alanlarında artan kentleşme sürecinde birçok kıyı alanı ekolojik değerlerini kaybetme riski ile karşı
karşıya kalmaktadır.
8333 km.lik kıyı uzunluğu ile Türkiye, önemli bir kıyı ülkesidir. Ancak Antakya’dan Hopa’ya
kadar tüm kıyılar çevresel tehditlerin baskısı altında kalmıştır. Öte yandan hassas ekolojik dengeye
sahip kıyı alanlarının bazı bölümleri ise başka bir ekosisteme, sulak alanlara da ev sahipliği
yapmaktadır. Böylece kıyı ve sulak alan ekosistemlerinin iç içe geçtiği zengin ve üretken ekosistemler
ortaya çıkmıştır. Bu alanların en önemlilerinden biri, bilindiği gibi TC Çevre ve Orman Bakanlığı’nca
üzerinde GEF II projesi yürütülen Karadeniz’in batı kıyısında yer alan İğneada Longozu’dur. Ancak
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İğneada Longozu kadar önemli ve yine Karadeniz kıyısında yer alan Acarlar longozu ise onun kadar
tanınmamakta ve bilinmemektedir.
Kirlilik ve kurutma tehdidi altında olan Acarlar Longozu’nda bu güne kadar yapılan pek az
çalışmanın büyük bir bölümü coğrafyacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Acarlar Longozu zengin bir
biyolojik çeşitliliğe sahipken son yıllarda gerçekleştirilen tarla kazanma amaçlı kurutma çalışmaları ve
yine özellikle tarım ilaçlarından kaynaklanan kirlilik nedeniyle degradasyonel bir ekosistem
değişiminin tehdidi altındadır.
2.Proje Sahasının Yeri ve Sınırları
Acarlar Longozu, Marmara Bölgesinin kuzeydoğusunda, Sakarya ili sınırları içinde, Karasu
ve Kaynarca ilçeleri arasında yer almaktadır (Harita 1). Karadeniz’in kıyı çizgisinden ortalama 1.5 km
içeride ve kıyıya paralel uzanan longoz sahası, yaklaşık 7.5 km uzunluğunda en dar yer 250 m., en
geniş kesimi ise yaklaşık 1250 m. olan bir sulak alandır. Gölün alanı yaklaşık 23,200 km2 olarak
hesaplanmıştır (TÜRÇEK, 2004). Longozu oluşturan gölün derinliği genel olarak sulak alan tanımına
uygun bir biçimde yazın yaklaşık 1 m.’ye kadar düşerken, kışın ancak 5 m.’ye kadar çıkabilmektedir.
Longozu oluşturan gölün batı bölümünde yer alan 1576 ha’lık alan, Orman Bakanlığı, Milli Parklar
ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü’nce koruma ve üretme sahası olarak ayrılması uygun görülmüş
ve 1976 yılında “Yaban Hayatı Koruma Sahası” olarak ilan edilmiştir. Acarlar Longozu, 1976 yılında
aldığı bu statüden sonra 25.06.1998 tarihinde de Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından 1.Derece Doğal (Tabii) Sit alanı olarak ilan edilmiştir.

Şekil 1. Acarlar longozu’nun (ve göl ortamının) lokasyonu

3. Genel Coğrafi Özellikler (Fiziki)
Acarlar Longuzu genelde güneyinden katılan küçük derelerle beslenmektedir. Mevsimlik akışa
sahip bu dereler göl alanını beslerken, fazla sular doğuda Okçu dere vasıtasıyla önce Sakarya
Nehri’ne, oradan da Karadeniz’e ulaşır.
Karadeniz’e bu kadar yakın bir kıyı alanında şekillenen Acarlar Longozu’nun oluşumu eski bir
kıyı ovası tabanını kat eden akarsuların zamanla önünün kıyı kumulları tarafından tıkanmasıyla geride
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meydana gelen bir göllenme ile açıklamak mümkündür. Bununla birlikte kıyı kumullarının
oluşumunda kıyı oklarının zamanla büyüyerek set oluşturmalarını da bu sürecin içinde değerlendirmek
gerekir. Böylece Acarlar Longozu ve içinde yer alan göl aynı zamanda bir lagün karakteri de
taşımaktadır (Foto 1).

Foto 1. Acarlar longozu (gölü) ve yakın çevresinin uydu görüntüsü.

İlk zamanlarda, gölün fazla suları, kıyıdaki eski Denizköy civarından bir gidegen vasıtasıyla,
bugünkünden çok daha yakın bir mesafeden Karadeniz’e boşalırken, zamanla bu gidegenin de önünün
kumullarla tıkanmasıyla, kıyıya paralel uzanan kumul sırtlarını takiben doğuya doğru Sakarya nehri
ağzına kadar ötelenme ile yeni bir gidegen yatağı meydana gelmiştir (Kayacılar, 1995). Netice
itibariyle Acarlar Longozu göl ortamı, kıyının gerisinde uzanan kumul setlerinin arkasındaki çukur
alanın sularla kaplanması sonucunda oluşmuştur (İnandık, 1952-1953).
Acarlar Longozu’nun kuzey sınırını oluşturan ve Karadeniz’le bağlantısını kesen kıyı
kumulları tepeler ve sırtlar halinde uzanmaktadır. Yer yer 25 – 30 m.yi bulan tepeler ve 50 m.’ye
ulaşan sırtlar ayrı bir ekosistemin de kaynağını oluşturmaktadır. Kıyıda yer alan kumulların hakim
rüzgârlar doğrultusunda hareketi, başka kelimelerle aktifliği mevcuttur. Bugün halen kumul
ilerlemesinin izlerini görmek mümkündür.
Kıyı çizgisinden güneye, yani Longoza doğru ilerledikçe aktiflik yerini duraylığa bırakmıştır.
Fakat, gerideki bu iki hareketsiz kumul sırası, günümüzde insan etkisiyle (özellikle yapılaşma ve
karayolu) duraylılığını yitirip tekrar aktif hale geçme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Acarlar
Longozu’nun güney kesimi ise yükseltisi 100 – 150 m.ler arasında olan tepelerle çevrilidir.
Acarlar Longozunu birçok göl veya sulak alandan ayıran ve ülkemizde çok az sulak alanda
karşımıza çıkan özelliği, göl tabanının büyük ölçüde (tahribattan kurtulabilenler) geçilmesi zor, yoğun
bir orman formasyonu ile kaplı olmasıdır.
İklim özellikleri açısından ele alındığında Acarlar Longozu ve çevresi, Karadeniz Termik
Rejiminin etkisi altındadır. Bu rejimde denizel etkiler kuvvetli olup, yazlar fazla sıcak geçmez, kışlar
da çok soğuk olmamaktadır. Sıcaklık değişimleri nispeten düzenlidir(Koçman, 1993). Buna göre
sahanın yıllık ortalama sıcaklık 13.60 C’dir. Aylık ortalama en düşük sıcaklık 6.00 C olup, Ocak ayında
görülmektedir. Aylık ortalama en yüksek sıcaklık ise 21.90 C ile Temmuz ayında görülmektedir.
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Ortalama sıcaklık değerlerine bakıldığında mevsimler arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olmadığı,
mevsim geçişlerinin de sert olmadığı görülmektedir.
Yıllık ortalama nisbi nem ise % 81’dir. Yıl içerisinde ortalama nisbi nem değerleri % 77 ile %
83 arasında değişmekte, yıl içinde belirgin bir artış veya azalış olmamaktadır. Karadeniz kıyısında yer
alan sahada nemlilik oranı da denizel etkiden dolayı yüksektir.
Sahada yıllık ortalama yağış 948.0 mm’dir. Ortalama max. yağış 118.8 mm ile Ocak ayında,
ortalama min. yağış 46.4 mm ile Mayıs ayında görülmektedir. Yıllık yağışların % 50’sinden fazlası kış
ve sonbahar mevsimlerinde düşmektedir. Yağışlar büyük ölçüde yağmur şeklindedir. Yağış özellikleri
incelendiğinde Karadeniz Yağış Rejiminin etkili olduğunu görülmektedir. Her mevsim yağışlıdır.
Sahada hakim rüzgâr yönü Rubinstein formülüne göre SW ve NNE’dur. Kara ve denizlerin yıl
içinde farklı ısınması sonucunda ilkbahar ve yaz aylarında NE rüzgârları hakim iken sonbahar ve kışın
güney sektörlü rüzgârlar daha etkilidir.
Yağış ve sıcaklık değerlerinin ele alınarak analize tabi tutulduğu Thornthwaite iklim
sınıflamasına göre sahanın iklimi için B, B’2, sb’4 harfleriyle ifade edilen nemli, ikinci dereceden
mezotermal (orta sıcaklıkta) su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan, denizel koşullara sahip
iklim tipine girer (TÜRÇEK, 1997).
4. Acarlar Longozunun Biyocoğrafik Özellikleri
4.1. Bitki Örtüsünün Genel Değerlendirilmesi
İnsan faaliyetlerinin ulaşabildiği birçok alanda olduğu gibi Acarlar Longozu’nun bulunduğu
sahada da bitki örtüsünün bugünkü görünümünü almasında beşeri faktörler önemli bir oynamaktadır.
Gerçekten, bir sahanın bitki örtüsünü belirleyen unsurlar, iklim, toprak ve yüzey şekilleri gibi doğal
süreçler olsa da Acarlar Longozu’nda olduğu gibi bir çok hassas alanlarda insan faaliyetleri doğal
gelişimi kısıtlayan, hatta tersine çevirerek tahrip eden uygulamaları gerçekleştirmektedir.
Bu koşullar altında saha, iklim ve diğer fiziki unsurlar açısında gür bir bitki örtüsü sahip olma
potansiyeli varken, yanlış uygulamalar ve tahribat nedeniyle karakter değişikliğine maruz kalmıştır.
Buna göre doğal bitki örtüsü bir çok noktada yerini çalı topluluklarına ve tarım alanlarına terk etmiştir.
Acarlar Longozu, coğrafi konumuna bağlı olarak Avrupa-Sibirya flora bölgesinin Öksin alt
flora bölgesine dahildir (Atalay, 1983). Öksin bölgesine ait türlerden, dişbudak (Fraxinus ornus),
kızılağaç (Alnus), karaağaç (Ulmus campestris), kızılcık (Cornus), gürgen (Carpinus betulus-Carpinus
orientalis), fındık (Corylus), akçaağaç (Acer platanoides- Acer campestre), üvez (Sorbus torminalis)
ve kayın (Fagus orientalis) bu alanda görülen türlerdendir. Ormanın hakim ağacını dişbudak
(Fraxinus ornus) oluşturmaktadır. Dişbudak oranı %80’e varmaktadır.
Tüm tahribata rağmen insanın ulaşamadığı longozun içinde yer alan gölde hem orman örtüsü
hem de orman altı florası çok zengindir. Göl ortamına bağlı olarak bu alanlar henüz tam anlamıyla
tahribata uğramamıştır. Ancak daha önceki uygulamalarla kurutulan ve tüm longoz alanının yaklaşık
% 40’ına karşılık gelen sahalarda bugün başta fındık ve mısır olmak üzere tarım ürünlerine ait bitkiler
yer almaktadır (Harita 2, TÜRÇEK, 2004).
Acarlar Longozu’nda yer alan orman kışın, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sular altında
kaldığı halde yazın sular çekilmekte ve orman toprağı meydana çıkmaktadır. Orman alanında kış
aylarında sadece kayıkla dolaşılabilmektedir. Boylu ağaçlardan sazlıklara ve su bitkilerine kadar çok
çeşitli bitki türü bir arada bulunmaktadır. Gölün güneyinde saz ve kamışlarla, su altı bitkilerinin yanı
sıra yer yer nilüferlere rastlanmaktadır (Dönmez, 1979).
Sahada su ortamlarına uyum sağlamış bazı bitkilerde yer almaktadır. Bunlar su küpesi
(Circaea Iutetiana), su menekşesi (Hottonia palustris), göl soğanı (Leucojum aestivum), sarı nilüfer
(Nuphar luteus), su gülü (Nym phaea alba), su keneviri (Bidens tripartitus) ve Thelypteris
palustris’dir. Sahada orman altında yer alan önemli su bitkilerinden su menekşesi (Hottonia palustris)
Türkiye’de sadece burada yer alır. Göl soğanı (Leucojum aestivum) ve Thelypteris palustris ise
ülkemizde görülen nadir su bitkileri arasındadır (www.dhkd.org).
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Acarlar Longozu ile kıyı arasında uzanan kumullar üzerinde ise zambak (Lilium), sütleğen
türleri (Euphorbia), peygamber çiçeği (Centaure), katırtırnağı (Spertium junceum) ve kum sazı
(Ammophila arenaria) bulunmaktadır. Longozun kuzey kıyılarında boyları 3-4 m’yi aşmayan ve
yabani bir çalı türü olan böğürtlenler (Rubus) yer almaktadır (Dönmez, 1979).

Şekil 2. Acarlar longozu’nda kurutulan göl alanı.

4.2. Hayvan Topluluklarının Genel Değerlendirilmesi
Hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını coğrafi perspektifte inceleyen bilim dalı
bilindiği gibi zoocoğrafyadır. Bu çerçevede dünya 6 zoocoğrafya bölgesine ayrılmıştır. Kuzey
yarımkürede Yengeç Dönencesi’nin kuzey kesimi Palearktik zoocoğrafya bölgesine girmektedir
(Avcı, 2000). Ülkemizde coğrafi konumu nedeniyle bu bölge içinde yer almaktadır.
Acarlar Longozu’nun da içinde bulunduğu, Karadeniz kıyısında geniş bir alan her şeyden önce
coğrafi konumu itibariyle avifauna açısından çok zengindir. Çünkü bu alanlar Batı Palearktik sahayı
güneydeki kışlama alanlarına bağlamaktadır. Weser nehri’nden, Ural dağlarına kadar olan batı – doğu
yönlü uzanan bölgede kuluçkaya yatan milyonlarca kuş, hem Türkiye’ye hem de daha güneydeki
kışlama alanlarına varabilmek için sonbahar aylarında ülkemiz topraklarından geçerler veya
konaklarlar. İlkbahar mevsiminde ise kuzeye ve daha az yoğun bir göç gerçekleşir. Mevsimlere ve
yıllara göre değişen kuş dağılışı kışın kıyı kesimlerde yoğunlaşır (Ertan vd., 1990).
Acarlar Longozu’nun Anadolu üzerinden geçen iki önemli göç yolunun birisi üzerinde
bulunması bu sahayı göçmen kuşlar için eşsiz kılmaktadır. Balıkçıl türlerinin, dalgıçların, ibislerin,
karabatakların, yaban ördeklerinin ve bataklık kuşlarının birçok türünün, deniz ve balık kartalının bu
bölgede konakladığı ve bir kısmının da kuluçkaya yattığı belirlenmiştir (Kiziroğlu, 1989 / Türkiye
Çevre Sorunları Vakfı, 1993).
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Gölde yaşayan başlıca su canlıları arasında ise sazan (Cyprinus carpio.L.), yayın (Silurus
triostegus), yılan balığı (Anguilla anguilla), kızılkanat (Tinca tinca), turna (Esox lucius), kefal (Mugil
auratus Risso) gibi balık türleri yer almaktadır (Türkiye’nin Sulak Alanları, 1989). Ancak son dönem
yapılan çalışmalarda gerek tür sayısında ve gerekse popülasyonda azalma olduğu görülmektedir.
Özellikle dereler vasıtasıyla göle karışan kirlilik zaman zaman toplu balık ölümlerini de beraberinde
getirmiştir.
5. Acarlar Longozu Ekosistemlerinin Değerlendirilmesi
Erinç‘e göre ekosistem abiyotik ve biotik unsurların birbirleriyle ilişkilerinin yanı sıra bunlar
arasında meydana gelen enerji ve madde dolaşımıyla kendini yenileyen mekân birimidir (Erinç, 1984).
Çepel ise ekosistemi canlı ve cansızların karşılıklı ilişkileriyle oluşturduğu bir sistem olarak
görmektedir (Çepel, 1983).
Atalay’a göre ise organizmaların ortamla olan karşılıklı ilişkileri, ekosistem kavramı dahilinde
değerlendirilir (Atalay, 2008).
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere ekosistemlerin temel işlevleri barındırdıkları canlı
türlerinin nesillerini sürdürmelerini sağlamaktır. Ancak insanoğlunun devreye girmesiyle kırılan ekozincir, yeni ve bozulmuş bir ekosistemin o sahada yer almasına neden olmaktadır. Degradasyonel
ekosistem değişimi olarak da ifade edilebilecek bu durum, bu ekosistemle ilişki halinde olan diğer tüm
habitatları da etkileyebilecektir. Böylece mevcut biyoçeşitlilik daha fakir bir hale gelebilecektir.
İnsan-doğa ilişkisinde insanın tek yanlı bencilce kullanımından kaynaklanan bu durum Acarlar
Longozu’nda da görülmektedir. Bu çerçeveden yola çıkarak Acarlar Longozu’nda ayırt edilebilen
başlıca ekosistemleri (TÜRÇEK, 2004);
- Tarımsal topluluklar,
- Sucul ekosistem
- Kumul ekosistem,
- Subasar (longoz) orman ekosistemi,
- Orman ekosistemi,
olarak ayırmak mümkündür (Harita 3).
Acarlar Longozu’nda yer alan ekosistemlerin birbirleriyle sıkı ilişkileri söz konusudur. Ancak
insanın müdahalesi sonucu bu ilişki zayıfladığı gibi, özelliğini de kaybetme riski ile karşı karşıya
kalmıştır. Sadece gölün iç kesimlerinde, insanın yoğun bir şekilde ulaşamadığı alanlarda doğal
ekosistemler ayakta kalabilmiştir.
Buna karşılık mevsimlik olarak göl suyunun çekildiği alanlarda yapılan tarım faaliyetleri ve bu
faaliyetler sırasında kullanılan ilaçlar, göl ekosistemini tehdit eden diğer önemli bir unsur olmuştur.
Yağan yağmur sularının göl etrafındaki yerleşmelerden ve tarım arazilerinden insan ve hayvan
kaynaklı kirleticileri göle taşıdığına dair izlere rastlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda gölün çeşitli
noktalarından alınan su numunelerinde toplam koliform değerlerinin yüksek oluşu yanında nitrit azotu
değerlerinin de “Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrafikasyon Kontrolü Sınır
Değerleri”nin üzerinde oluşu, biyolojik kirlenme ve tarım alanlarından kaynaklanan kirlenmenin
sonucu olduğu söylenebilir (Ertürk, 2005). Yine toplam fosfor, KOİ, BOİ değerleri de kabul edilebilir
sınırların üzerinde olması (Ertürk, 2005) bu yargıyı desteklemektedir.
Acarlar Longozu, göl ve orman ekosistemi ile nadir bir özellik arz ederken, kıyısında yer
aldığı Karadeniz ve kıyıda var olan kumul ekosistemi de diğer hassas ekosistemler olarak
değerlendirilmektedir. Bu coğrafi konum sahanın her şeye rağmen zengin bir biyoçeşitlilik
potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Göl, orman, deniz, kumul gibi farklı ekosistemlerin
oluşturduğu bu hassas mozaiğin korunması gerekmektedir. Buna karşılık özellikle insan faaliyetleri
sonucu degrade olmuş alanların artışı ile tarım topluluklarının sahada giderek yayılması, Acarlar gölü
ve yakın çevresinin BAY süreci içinde olduğunu göstermektedir. Bozulma, Azalma ve Yok olma
süreci olarak adlandırılan bu süreç gittikçe hızlanmaktadır (Işık, 2004).
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Şekil 3: Acarlar Gölü’nün ekosistem sınıfları haritası.

6. Acarlar Longozu’nda Yaşanan Çevre Sorunları
Yöre halkının fiziki ve sosyal baskısı Acarlar Longozu için en önemli tehdit olarak
görülmektedir. 1980’li yıllarda göl seviyesini düşürmek amacıyla açılan drenaj kanalı sonucunda
kuruyan göl alanlarında devam eden tarım faaliyetleri bir yandan mülkiyet sorunlarını, diğer yandan
tarımsal kirliliği de beraberinde getirmiştir. Havza içinde yer alan köy yerleşmelerinin evsel atık
suları, ağıllardan sızan sular da yüzeysel yada yer altı sularıyla göle ulaşmaktadır. Göl alanının
kurutulması yanında longoz içersinde yer alan ağaçların kesimi neticesinde orman örtüsü de özelliğini
kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Diğer yandan kaçak ve aşırı avcılık da sahadaki avifauna için önemli bir sorun teşkil
etmektedir. Önemli bir kuş alanı olan Acarlar Longozu’nda avcılık yanında kuluçka dönemlerinde kuş
yumurtalarının toplanması da üreme faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
Ayrıca doğrudan longoz alanında olmasa da dolaylı olarak bu alanı etkileyebilecek diğer bir
gelişme de kıyıda yer alan kumul alanlarının insan müdahalesi ile aktifleşmesi riskidir. Hakim kuzeyli
rüzgârların varlığı, aktif hale geçebilecek kumulları göl alanına doğru taşıyabilecektir.
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7. Sonuç ve Tartışma
1.Derece Doğal Sit Alanı olan Acarlar Longozu’nda kimyasal ve biyolojik kirlenmenin önemli
bir boyuta varmış olmasının yanı sıra, biyolojik çeşitliliği etkileyecek müdahalelerin varlığı bu sahanın
iyileştirilmesi yolundaki mücadeleyi kaçınılmaz kılmaktadır.
Acarlar Longozu’nu tehdit eden çevre sorunlarının çözümünde bütüncül yaklaşımlar ve
hedefler ortaya konmalıdır. Bu çerçevede saha için ilk hedef, biyolojik çeşitliliğinin korunması
olmalıdır. Daha sonra ise mevcut kullanımlar iyileştirilmeli ve çevresel tahribatın önüne geçilmelidir.
Bu hedeflere ulaşmada yöre halkının bilinçlendirilmesi ve longoza olan baskıyı azaltmak üzere ekoturizm gibi alternatif geçim kaynaklarının yöreye ulaştırılması önemlidir.
Acarlar Longozu ve çevresine ait olan ekolojik potansiyelin gelecek nesillere aktarılması
gereken önemli bir coğrafi miras olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede son günlerde sahanın “Milli
Park” ilanı ile ilgili gelişmeler ve çalışmalar önem taşımaktadır. Bununla birlikte sahanın büyüklük
itibariyle “Milli Park” ölçülerine uymamasından dolayı diğer alternatiflerin (Tabiat Parkı, Biyolojik
Rezerv alanı veya Ramsar alanı vb.) değerlendirilmesi gerekmektedir.
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