Acarlar Longozu
Sakarya’nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin sınırları
dahilinde bulunan Acarlar Longozu İstanbul’a 200,
Ankara’ya 290 km.lik mesafede yer alır. Longoz
Sakarya nehrinin Karadeniz’e ulaştığı ağız kesiminin
yaklaşık 6 km. batısındadır.
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Longoz, içi ormanla kaplı su basar ormanı
anlamına gelmektedir. İğneada’dan sonra
Türkiye’nin ikinci büyük longozudur. Türkiye’nin
uluslararası öneme sahip sulak alanlar
listesinde 135 adet sulak alandan biri olarak yer
almaktadır. “Yaban hayatı geliştirme sahası”
olarak koruma altındadır.
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Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu tarafından 1998 yılında “Birinci Derecede
Doğal Sit Alanı” ilân edilen Acarlar Longozu ve
longoz ormanlarını içinde barındıran Sakarya
Deltası, kısa adı RAMSAR olan “Yaşama
Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanlar Sözleşmesi”ne aday sahalardan biridir.

Halk arasında Acarlar Gölü de denen longozun
kapladığı alan yaklaşık 1560 hektardır.
Karadeniz’e paralel olarak konumlanmış,
kuzeyde bulunan denize 2 km. mesafede, 12
km. uzunluğunda ve 1-1,5 km. arasında
değişen genişliğe sahip sulak bir alandır.
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Acarlar Longozu’nda 243 kuş türünün
görüldüğü tespit edilmiştir. Nadir kuş türleri
ve bitkilerle göz dolduran longoz Avrupa’nın
en zengin kuş cennetleri arasındadır.
Sahanın kendine özgü bitki örtüsü ve flora
yapısı da bilhassa üzerinde durulmaya
değer. Nilüferin en âlâsı buradadır. Su
menekşesi ülkemizde sadece Acarlar
Longozu’nda bulunur. Ayrıca göl lâlesi ve
benzer birkaç nadir tür de, bu sahada yer
almaktadır. Longoz sulak bir alan olduğu
için balıkçıl türler, yaban ördekleri,
karabataklar ve bataklık kuşlarının birçok
türüne ev sahipliği yapıyor. Kuşların burayı
böylesine sahiplenmesi, göç yollarının
üzerinde bulunan bitki örtüsü ve flora
yapısıyla bulunmaz bir alan olmasındandır.

Acarlar Longuzu sadece Sakarya ve bölgemiz
açısından değil, ülkemiz için turizm bakımından
en önemli yerlerden biridir. Gölün tabanı yoğun
dişbudak ağaçlarıyla kaplıdır. Kışın biriken
yağmur sularıyla orman göle dönüşür. Göl,
oldukça yoğun bir orman ve bitki örtüsü
tarafından kaplanmış sulak-bataklık özelliği ile
longoz karakterine sahiptir.

