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Yüzölçümü : 6654 ha Yükseklik : 475 m - 600 m

Boylam : 36,84ºD Ýl(ler) : Kahramanmaraþ, Gaziantep

Enlem : 37,31ºK Ýlçe(ler) : Türkoðlu, Nurdaðý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kahramanmaraþ Valiliði; Gaziantep Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gaziantep Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Türkoðlu Kaymakamlýðý;

Nurdaðý kaymakamlýðý; Türkoðlu Belediyesi; Nurdaðý Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

AKD073
Acil
Gerileme (-2)

Gavur Gölü © Hillary Welch, Geoff Welch

Alanýn Tanýmý: Gavur Gölü Kahramanmaraþ�ýn güneyindeki Saðlýk Ovasý�nda yer alýr. Türkoðlu
ile Nurdaðý ilçelerini baðlayan karayolu alanýn batýsýndan geçer. Alanýn doðusunda bozkýrlarla
kaplý tepeler kuzey ve güneyinde ise tarým alanlarý bulunur. ÖDA bir zamanlar sazlýk ve
bataklýklarla çevrili büyük bir göl iken, bugün kýþ aylarýnda su düzeyi yükselen mevsimsel bir
sulakalandýr. Göl sistemi Asi Nehri�ne tahliye edilerek büyük ölçüde tarým alanýna dönüþtürülmüþtür
ve alanýn kuzeyi seddelerle çevrilidir.
Habitatlar: ÖDA; tarým alanlarý, mevsimsel göl yüzeyi, bataklýk ve az miktarda sazlýk alandan
oluþur. Göl kýþ aylarýnda su tutar. Yaz döneminde ise kýsmen kuruyarak yer yer sazlýklar içeren
tarým alanlarýna dönüþür.
Türler: Alan, ülkemize endemik ve küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Convolvulus germaniciae

adlý bitki türü ile ÖDA kriterlerini saðlar.
Alanda uzunbacak (Himantopus himantopus), alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) ve küçük

balaban (Ixobrychus minutus) gibi sukuþlarý üremekte ve küçük karabatak (Phalacrocorax

pygmeus) göç döneminde konaklamaktadýr. Kurutma faaliyetleri gerçekleþtirilmeden önce
sukuþlarý için önemli bir kýþlama alaný olan ÖDA, bu özelliðini büyük ölçüde kaybetmiþtir. Gölde
1968�de dokuzyüzbin ve bir yýl sonra yüzbirbin su kuþu sayýlmýþtýr.
Alan Kullanýmý: Gölün kuruduðu yaz aylarýnda, tarým faaliyetleri gerçekleþtirilmektedir.
Tehditler: Gavur Gölü 1970�lerde kurutulmuþ bir göldür. Kurutma sonucu göl tabanýnda bulunan
turbalýklarýn yanmasý söz konusu olmuþ, bu sebeple göl tabanýnda çökmeler meydana gelmiþtir.
Çökmeler zaman zaman göllenmelere sebep olmuþ ve TÝGEM tarým arazileri bu göllenmeler
sebebiyle su basmasýyla karþý karþýya kalmýþtýr. Günümüzde gerek TÝGEM ve gerekse DSÝ bu
durumun önüne geçmek için çalýþmalar sürdürmektedir. Son yýllarda derinliði 4-5 metreye
ulaþan gölün kurutulmasý söz konusudur.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA�nýn tekrar su tutma vasýflarýný eskisi ölçüsünde kazanmasý amacýyla
bazý resmi giriþimler sürdürülmektedir. Alan kýþ ortasý sukuþu sayýmlarý kapsamýnda düzenli
olarak izlenmekte ve bölgedeki kuþ varlýðýnýn durumu takip edilmektedir.

Gavur Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Gavur Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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