
Koruma Statüleri : Tabiat parký

Gölcük Gölü
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Yüzölçümü : 433 ha Yükseklik : 1365 m - 1615 m

Boylam : 30,50ºD Ýl(ler) : Isparta

Enlem : 37,73ºK Ýlçe(ler) : Isparta merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Isparta Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.

Bahtiyar Kurt

AKD026
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Gölcük Gölü, Isparta'ya 12 kilometre uzaklýkta þehrin güneybatýsýnda yer alan
sönmüþ bir yanardað kraterinde bulunmaktadýr. Gölün en derin yeri 36 metredir. Aladað
(Gelincik) kütlesinin kuzeyinde bulunan orta yükseklikte dað ve tepelerle kuþatýlmýþtýr. Gölün
yerleþtiði çukurun çevresinde volkanik kayaçlar geniþ yer tutar. Çukurun dibinde, bir tanesi
ilgi çekecek biçimde yükselen, trakitlerden oluþmuþ konik volkanik tepeler vardýr. Göl, Isparta
halkýnýn önemli mesire yerlerinden biridir.
Habitatlar: ÖDA, volkanik göl ve civarýndaki ince kýyý þeridinden oluþur. Gölün etrafý seyrek
aðaçlar, sulu tarým alanlarý ve meyve bahçelerinden oluþur.
Türler: Gölcük Gölü, içsu balýklarý için önemli bir alandýr. Ülkemize endemik ve nesli dünya
ölçeðinde tehlike altýnda bulunan diþli sazancýk (Aphanius anatoliae), Hemigrammocapoeta

kemali türlerinin yaný sýra yine ülkemize endemik bir tür olan saz balýðý (Tylognathus klatti)

alanda bulunan önemli canlýlardýr.
Coenagrion ornatum adlý kýzböceði de alandaki önemli türler arasýnda yer alýr.

Alan Kullanýmý: Göl, 1978�de kurulmuþ olan orman içi dinlenme yeriyle çevre halkýnýn gözde bir
mesire alanýdýr. Piknik, yürüyüþ ve benzer etkinlikler için kullanýlýr. Göle yakýn bir restoran
vardýr.

Ayrýca, Isparta kentinin çevresindeki meyve ve sebze bahçeleri için de önemlidir. Bir sifon
aracýlýðýyla emilen sular, gölün kuzey kenarýnda açýlan bir tünelle Isparta Ovasý�nýn güney
kenarýna indirilerek sulamada kullanýlýr. Alanda rastlanan eski tünel kalýntýlarýndan, Isparta
Ovasý�nýn sulanmasýnda göl sularýndan ilkçaðdan beri yararlanýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Tehditler: Gölde yaþayan balýk türleri, yabancý balýk türlerinin salýnmasý sebebiyle tehdit altýndadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Tabiat parký statüsü olan alanda bilinen baþka bir koruma çalýþmasý
bulunmamaktadýr.

Aðaç kurbaðasý (Hyla arborea) © Laurens Vogelaers
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Gölcük Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Gölcük Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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