
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Karakuyu Sazlýðý
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Yüzölçümü : 1582 ha Yükseklik : 1000 m - 1030 m

Boylam : 30,25ºD Ýl(ler) : Afyonkarahisar

Enlem : 38,06ºK Ýlçe(ler) : Dinar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Afyonkarahisar Valiliði; Afyonkarahisar Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi; Süleyman Demirel

Üniversitesi; DSÝ Isparta Bölge Müdürlüðü; Doða Derneði; Burdur Kuþ Gözlem Topluluðu.

Okan Koçyiðit

AKD025
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Dinar ilçe merkezinin yaklaþýk 16 kilometre doðusunda bulunan sulak alandýr.
Afyonkarahisar-Antalya karayolu, alanýn hemen yanýndan geçer ve gölün doðu ve güneydoðusunu
çevreler. ÖDA�nýn kuzey ve doðusunu Karakuþ Daðlarý�nýn batý uzantýsý, güneyini ise Söðüt
Daðlarý�nýn kuzeydoðuya yaptýðý uzantý sýnýrlandýrýr. Karakuyu Sazlýðý; sulama, taþkýndan koruma
ve elektrik üretimi amaçlarýyla Büyük Menderes Nehri�nin kaynaðýnda, DSÝ tarafýndan uzunluðu
14,647 metreye ulaþan seddeler inþa edilerek meydana getirilmiþ bir  yapay sulakalandýr.
Sazlýðýn ana kaynaðý, alanýn kuzeydoðusundaki Eldere köyünün içinden çýkan tatlý su kaynaðýdýr.
Sazlýðý besleyen ana kaynak bu olmakla birlikte güneydeki Ýncesu köyünden ve kuzeydeki
Kumalar Daðý�ndan gelen mevsimsel dereler de gölete akar.
Habitatlar: ÖDA�nýn sýnýrlarý içinde kalan alanýn tamamý tatlý su gölü habitatýdýr ve göl alanýnýn
hemen hemen tamamý yoðun sazlýklarla, hasýrotu (Typha domingensis), kamýþ ve nilüferlerle
(Nymphaea alba) kaplýdýr. Karakuyu Sazlýðý çevresinde ayrýca Gökçeli, Karakuyu, Ýncesu,
Çapalý ve Bülüçalan köylerine ait buðday, arpa, þekerpancarý ve haþhaþ ekiminin yoðunlaþtýðý
tarým arazileri de bulunur.
Türler: Sukuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr. Sazlýkta alaca balýkçýl (Ardeola ralloides), pasbaþ
patka (Aythya nyroca), saz delicesi (Circus aeruginosus), turna (Grus grus), küçük balaban
(Ixobrychus minutus) ve nesli tehlike altýnda olan dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ürer.
Alan Kullanýmý: Alanýn çevresinde aðýrlýklý olarak kuru ve sulu tarým ile meyvecilik yapýlmaktadýr.
Giderek azalmakla birlikte hayvancýlýk devam etmektedir.
Tehditler: Karakuyu Sazlýðý�nýn çevresindeki köylerde buðday, arpa, þekerpancarý, haþhaþ aðýrlýklý
tarým faaliyetleri için göletten su çekilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Þube Müdürlüðü yetkilileri
periyodik olarak alan üzerinde kontrollerini yapmakta ve Bölge Jandarma Komutanlýðý Karakuyu
Sazlýðý�ný her gün düzenli olarak kontrol etmektedir.
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Karakuyu Sazlýðý önemli doða alaný topografya haritasý Karakuyu Sazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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