
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma alaný

Kulu Gölü
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Yüzölçümü : 2442 ha Yükseklik : 965 m - 1000 m

Boylam : 33,13ºD Ýl(ler) : Konya

Enlem : 39,08ºK Ýlçe(ler) : Kulu

Yerel Ýlgi Sahipleri

Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Konya

Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gölyazý ve Saðlýk Köyü Kültür Çevre Yardýmlaþma Dayanýþma Derneði (GÖLSAÐ); Konya Çevre Koruma ve

Araþtýrma Derneði (KONÇED); WWF-Türkiye; Tema Vakfý Konya Þubesi; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Doða Derneði.

Murat Gülsaçan

ORT023
Çok Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: Tuz Gölü�nün kuzeybatýsýnda ve Kulu ilçe merkezinin beþ kilometre doðusunda
yer alýr. ÖDA, hafif tuzlu sýð bir göl olan Kulu Gölü ile güneyindeki küçük bir tatlý su gölünden
(Küçük Göl) ve bunlarýn çevresindeki sulakalan ve bozkýrlardan oluþur. Baþlýca yüzey su giriþi
Kulu ilçe merkezinden geçerek göle batýdan baðlanan Kulu Deresi aracýlýðýyla olur, bunun
dýþýnda göle su saðlayan küçük pýnarlar da vardýr. Kýyý bitki örtüsü göle tatlý suyun girdiði
noktalar dýþýnda zayýftýr. Küçük Göl�ün kýyýsý yer yer sazlýklarla çevrilidir. Göldeki dokuz adadan
bazýlarýnda deniz kuþlarýnýn önemli üreme kolonileri bulunur. Adalarýn çoðu ilkbaharda otlarla
kaplanýr. Göl çevresinde sulak çayýrlar ve yavþan bozkýrlarý uzanýr.
Habitatlar: Alan, hafif tuzlu büyük bir göl ile onunla baðlantýlý ve sazlýklarla çevrili tatlý bir gölden
oluþur. Göllerin etrafýnda Orta Anadolu ova bozkýrlarý ve kuru tarým alanlarý bulunur. Göl
çevresinde özellikle derelerin göl ile buluþtuðu noktalarda ince bir hat halinde sulak çayýrlar
görülür.
Türler: ÖDA, sukuþlarý için hem üreme hem de göç döneminde büyük önem taþýr. Göldeki
adalarda martý ve sumrular kalabalýk koloniler oluþtururken, ördekler genelde güneydeki tatlý
su bölümünde kuluçkaya yatar. Kulu Gölü, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki dikkuyruklarýn
(Oxyura leucocephala) Türkiye�deki en önemli üreme alanlarýndan biridir.

Alanda üreyen ancak ÖDA kriterini saðlamayan kuþlar arasýnda kaþýkçý (Platalea leucorodia),
bataklýkkýrlangýcý (Glareola pratincola) ve karabaþ martý (Larus ridibundus) bulunur. Alan, göç
dönemlerinde kýyý kuþlarý için de önemli bir konaklama bölgesidir.
Alan Kullanýmý: Göl çevresindeki bozkýrlarda ve ýslak çayýrlarda otlatma yapýlýr. ÖDA�da yer yer
kuru tarým alanlarý bulunur. Kulu Gölü Ankara�daki kuþ gözlemcileri tarafýndan yoðun olarak
ziyaret edilir.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit, alanýn su seviyesindeki düþüþtür. Konya Kapalý
Havzasý�nýn yeraltý ve yerüstü kaynaklarýnýn aþýrý tüketimi son yýllarda Kulu Gölü�nü de etkilemeye
baþlamýþtýr. 2006 yýlýnda yoðun kar yaðýþýna raðmen Kulu Gölü de neredeyse tümüyle
kurumuþtur. Su seviyesinin düþmesi sonucunda adalarla kara birbirine baðlanmýþtýr ve adalarda

üreyen kuþlarýn üreme baþarýsý olumsuz etkilenmiþtir.
Diðer önemli bir tehdit, Kulu Deresi aracýlýðýyla göle ulaþan atýk sularýn ve çöplerin yol açtýðý

kirliliktir. Küçük Göl çevresi özel çevre koruma alaný ve sit alaný olmasýna karþýn kaçak yapýlaþma
sürmektedir. Gölde kaçak avcýlýk da devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanýn tanýnmasý için Kulu Belediyesi tarafýndan bir festival düzenlenmektedir.
WWF-Türkiye tarafýndan 2004 yýlýnda baþlatýlan �Konya Kapalý Havzasý�nýn Akýlcý Kullanýmýna
Doðru� adlý proje 2006 yýlý içinde sonlanacaktýr. Proje, Kulu Gölü�nün de dahil olduðu Konya
Kapalý Havzasý�nýn entegre yönetimini amaçlamaktadýr. Özel Çevre Koruma Kurumu tarafýndan
tüm özel çevre koruma alanýný kapsayan �Koruma Alanlarý Sentezi� ve �Çevre Düzeni Planý
Çalýþmalarý� yürütülmektedir.
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Kulu Gölü - Kýlýçgaga (Recurvirostra avosetta) © Cüneyt Oðuztüzün



Kara kýzýlbacak (Tringa erythropus) © Tamer Zeybek
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Kulu Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Kulu Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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