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Yüzölçümü : 9977 ha Yükseklik : 1240 m - 1380 m

Boylam : 39,37ºD Ýl(ler) : Elazýð

Enlem : 38,48ºK Ýlçe(ler) : Elazýð merkez, Sivrice, Maden

Yerel Ýlgi Sahipleri

Elazýð Valiliði; Elazýð Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Elazýð Tarým Ýl Müdürlüðü

Fýrat Üniversitesi Su Ürünleri Araþtýrma Enstitüsü; Elazýð Belediyesi; Sivrice Belediyesi; Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

Hýdýr Kýlýnç

DOG005
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Hazar Gölü, Elazýð�ýn 25 km güneydoðusunda bulunur. Kuzeyinde Mastar
Daðý, güneyinde Hazarbaba Daðý bulunan gölün kuzey kýyýsýndan Elazýð-Diyarbakýr karayolu
geçmektedir. Güney kýyýsýnda Sivrice ilçesi ve güneydoðusunda Gezin Beldesi bulunmaktadýr.
Uzunluðu 22 km, geniþliði 3�4 km olan gölün yüzey alaný 9200 hektardýr. En derin yeri
216 metredir. Gölde Kilise Adasý adý verilen ada yer almaktadýr. Ada çevresinden baþlayýp
Sivrice ilçesine kadar uzanan batýk bir kente ait kalýntýlar bulunmaktadýr. Göl, taban suyuyla
beslenmektedir. Ayrýca Kürk ve Zýkkým dereleri de göle akmaktadýr. Göl suyu acý olup tatlý
sularýn katýldýðý yerlerde sazlýklar mevcuttur. Bölgeye, Doðu Anadolu�nun karasal iklim
koþullarý hâkimdir. Ancak ilin çevresindeki Keban ve Karakaya baraj göllerinden dolayý
son yýllarda iklimde deðiþiklikler görülmektedir.
Habitatlar: Gölün batýsýndaki Kürk Suyu�nun katýldýðý yerde Kürk Deltasý, doðusundaki Zýkkým
Deresi�nin katýldýðý yerde Gezin Deltasý bulunmaktadýr. Gölün sazlýk alanlarý bu deltalarla
sýnýrlýdýr. Göl çevresinde yüksek eðimli bozkýr karakterinde yamaçlar mevcuttur. Gölün
kuzeyindeki yamaçlarda ise seyrek meþe ve badem aðaçlarý yer alýr. Ayrýca gölün güney
ve güneydoðu kýyýlarýnda yer yer iðneyapraklý aðaçlandýrma alanlarý görülmektedir.
Türler: Alan endemik bitki türleri açýsýndan oldukça önemlidir. Hazar Gölü ülkemize endemik
ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda dört bitki türünü barýndýrýr. Bu türlerden Isatis

constricta dünyada Hazar Gölü dýþýnda yalnýzca birkaç alanda bulunmaktadýr.
Ýçsu balýklarýndan Alburnus heckeli, Aphanius asquamatus ve Cobitis elazigensis dünyada

sadece Hazar Gölü�nde yaþayan balýk türleridir. Bu türler henüz dünya ölçeðinde tehlike
altýnda tanýmlanmamakla birlikte büyük olasýlýkla üçü de tükenme tehlikesiyle karþý
karþýyadýr. ÖDA�da ayrýca Fýrat Üniversitesi tarafýndan yapýlan çalýþmalar altýnda rotifer
ailesine ait on bir tür plankton belirlenmiþtir.

Gölün doðu ve batý kýyýlarýnda bulunan sazlýk alanlar birçok kuþ türü için üreme, göç
veya kýþlama alanýdýr. Göldeki adalarda Van Gölü martýsý (Larus armenicus) üremekle
birlikte türün popülasyonunun büyüklüðü hakkýnda veri bulunmamaktadýr. Ayný adalarda
eski yýllarda tepeli pelikan (Pelecanus crispus) da üremiþtir.

Bu tür gruplarýnýn yanýnda alan iki kelebek ve bir kýzböceði türü için de ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Göl sularý sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacýyla kullanýlmaktadýr. Göl
çevresinde yaklaþýk yirmi beþ kamu kurum ve kuruluþuna ait eðitim ve dinlenme tesisleri,
ayrýca, konaklama tesisi, lokanta, günübirlik piknik alaný ve balýk restoranlarý bulunmaktadýr.
Gölde su sporlarý ve balýk avcýlýðý yapýlmaktadýr. Gölün güneyindeki Hazarbaba Daðý�nda
kayak tesisleri bulunmakta olup kýþ sporlarý yapýlmaktadýr.

Çevresinde tarýma elveriþli alan çok azdýr, genellikle baðcýlýk ve bahçe ziraatý yapýlmaktadýr.
Diðer alanlarda ise hayvancýlýk yapýlýr. Sivrice ilçesinde üç tuðla ve kiremit fabrikasý
bulunmaktadýr ve tuðla hammaddesi Kürk Deltasý�ndan temin edilmektedir.
Tehditler: 1220 metre eþik kotunda bir tünel vasýtasýyla gölden önemli miktarda su alýnmakta;
enerji üretimi ve sulama amacýyla kullanýlmaktadýr. Bu durum, göldeki su miktarýný önemli
ölçüde azaltmaktadýr. Sivrice ilçesindeki tuðla ve kiremit fabrikasý, hammadde teminini
Kürk Deltasý�ndan saðlamakta ve sýnýrlý sazlýk alan tahrip edilmektedir.

Göl çevresindeki yüksek eðimli yamaçlarda su ve rüzgâra baðlý erozyon mevcuttur.
Erozyon göl dibinde balçýk birikimine neden olmaktadýr.

Göl kýyýsýndaki tesislerin ve yazlýk evlerin atýklarý göle karýþtýðý için göl kirlenme tehlikesiyle
karþý karþýyadýr. Fýrat Üniversitesi yetkilileri, Hazar Gölü'ne her yýl 178 milyon kilogram
katý atýðýn akarsular aracýlýðý ile taþýndýðýný bildirmiþtir. Göle kýyýsý olan Sivrice ilçesi ve
Gezin beldesine ait atýk sular da arýtýlmadan göle verilmektedir. Gölün kuzey kýyýlarý, yer
yer rekreasyonel tesislerin yapýmý amacýyla doldurulmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Gölde sýðlaþmanýn ve balçýk oluþumunun önüne geçilmesi için erozyon
ile mücadele çalýþmalarý devam etmektedir. Bir arýtma tesisi kurularak atýk sularýn havza
dýþýna çýkýþýnýn saðlanmasý, ayrýca Sivrice ilçesi, göle kýyýsý olan beldeler, turistik tesisler
ve yazlýk konutlarýn atýk sularýný toplayýp bu arýtma sistemine aktaracak bir kolektör
yapýlmasý planlanmaktadýr.
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Hazar Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Hazar Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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