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Yüzölçümü : 9749 ha Yükseklik : 810 m - 990 m

Boylam : 29,92ºD Ýl(ler) : Denizli, Afyon

Enlem : 38,22ºK Ýlçe(ler) : Çivril, Dinar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afyon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çivril Kaymakamlýðý; Dinar Kaymakamlýðý; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði

(EgeDoða); Doða Derneði;  Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT).

Ferdi Akarsu, Burak Bayýlý, Volkan Eroðlu

EGE030
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Akdað�ýn güneybatýsýndaki geniþ bir tatlý su gölünü ve bu gölün doðusunda
mevsimsel bataklýklarla çevrili Gökgöl Bataklýðý�ný içerir. En derin yeri yedi metre olan Iþýklý
Gölü�nün ortasýnda birkaç saz yer alýr. Batý, güney ve doðu kýyýlarý setlerle çevrilmiþ olan göl,
sulama amaçlý rezervuar olarak kullanýlýr. Büyük Menderes'in kuzeydeki kolu (Kufi) göle
yönlendirilmiþtir ve sulak alana giren suyun yüzde 60'ýný karþýlar.
Habitatlar: Geniþ bir tatlý su gölü olan Iþýklý Gölü�nün ortasýnda saz adalarý yer alýr. Alanýn
doðusunda Büyük Menderes nehrinin taþkýn alaný içinde yer alan Gökgöl ve etrafýndaki mevsimsel
bataklýklar yer alýr. Gölün etrafýnda kavaklýklar ve tarým alanlarý bulunur.
Türler: ÖDA, kýþ aylarýnda yüksek sayýlarda su kuþuna ev sahipliði yapar. Bir defada alanda
190 bin üzerinde sakarmeke (Fulica atra) gözlenmiþtir. ÖDA�da üreyen diðer kuþ türlerinin
arasýnda erguvani balýkçýl (Ardea purpurea) ve karabaþ martý (Larus ridibundus) yer alýr. Gölde
yýl boyunca görülen ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) Akdað�da üremektedir.

Iþýklý Gölü, içsu balýklarý için de önemlidir. Göl, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve ülkemize
endemik Aphanius anatoliae ve Chondrostoma meandrense türlerine ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Sulama amaçlý bir rezervuar olarak kullanýlan göldeki temel insan faaliyeti
balýkçýlýktýr. Kerevit (Astacus leptodactylus) bir zamanlar göldeki en yaygýn ve en çok gelir
getiren türken 1980'lerde Türkiye�de ilk kez burada ortaya çýkan mantar hastalýðý nedeniyle
yok olmuþtur.

Gölün etrafýndaki düzlük alanlarda yoðun olarak tarým ve kavakçýlýk yapýlýr. Göl çevresinde
oteller bulunur.
Tehditler: Aþýrý ve yasadýþý su ürünleri ve kara avcýlýðý gölün önemli sorunlarýndan biridir.
Göl suyunun Haziran ayýna kadar yüksek seviyede tutulmasý sazlýk ve mevsimsel bataklýk gibi
kuþlarýn üremesine ve beslenmesine olanak saðlayan yaþam alanlarýnýn oluþmasýný
zorlaþtýrmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkilileri denetim çalýþmalarý
yapmaktadýr. Bölgede düzenli olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý yapýlmaktadýr.
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Iþýklý Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Iþýklý Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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