
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, ramsar alaný, tabiatý koruma alaný

Seyfe Gölü
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Yüzölçümü : 46359 ha Yükseklik : 1120 m - 1200 m

Boylam : 34,45ºD Ýl(ler) : Kýrþehir

Enlem : 39,27ºK Ýlçe(ler) : Boztepe, Kozaklý, Mucur, Hacýbektaþ

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kýrþehir Valiliði; Kýrþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Devlet Su Ýþleri (DSÝ).

Murat Gülsaçan

ORT033
Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Kýrþehir il merkezinin kuzeydoðusundaki sýð tuzlu bir göl olan Seyfe Gölü
ile çevresindeki sulakalan ve bozkýrlardan oluþur. Malya yarý kapalý havzasýnýn güney ucunda
yer alýr. Alanýn doðusundaki tuzlu bataklýklar kuþlar için önemli bir beslenme ve üreme alanýdýr.
Ayrýca Seyfe Gölü içindeki adacýklar da kuþlar tarafýndan üreme alaný olarak kullanýlýr. Alanýn
kuzey bölümünde geniþ bozkýrlar ve tarým alanlarý uzanýr. Alan su rejimine yapýlan müdahaleler
nedeniyle son yýllarda tümüyle kurumuþtur.
Habitatlar: Alanda sýð tuzlu bir göl ve gölü çevreleyen sulak çayýrlar bulunur. Sulakalanýn etrafýnda
tuzcul bozkýrlar ve yer yer kuru tarým alanlarý bulunur.
Türler: Alandaki bozkýrlar bitki türleri için önem taþýr. Centaurea pergamacea ve Lepidium

caespitosum alanda yaþayan ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan türlerdir.
ÖDA çok yakýn zamana kadar kuþlar için önemli bir üreme, göç ve kýþlama alanýydý. Ancak

son yýllarda alanýn kurumasý sonucunda bu türlerin hemen hemen tümü ortadan kalkmýþtýr.
Alan Kullanýmý: Alanda hububat, ayçiçeði, þekerpancarý ve baklagil tarýmý yapýlmakta, alan
içindeki meralarda ise hayvancýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en büyük tehdit DSÝ tarafýndan su rejime yapýlan müdahalelerdir. Orta
Anadolu�daki pek çok sulakalan gibi Seyfe Gölü de kuruma noktasýna gelmiþtir. Gölün
kuzeyindeki bozkýrlar bir drenaj kanalýyla gölden ayrýlmýþtýr, bu alanlar yýkanýp tuzdan arýndýrýlarak
tarýma açýlmak istenmektedir.

DSÝ, 1990 yýlýnda göldeki kurutma projesini �Seyfe Gölü Ekoloji Koruma Projesi� olarak
deðiþtirmiþtir. Bu proje ile gölün çevresindeki doðal bozkýrlar, kuþlarýn ürediði doðal üreme
adacýklarý ve bataklýklar yok olacak, dolayýsýyla sulakalan sistemi bozulacaktýr. Proje sonucunda
kaybedilen bu alanlarýn tarým alanýna dönüþtürülmesi hedeflenmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu alanýn eski haline getirilmesi için bir dizi
karar almýþ olsa da bu kararlar bugüne kadar uygulanamamýþtýr.
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Seyfe Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Seyfe Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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