
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Palas Gölü
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Yüzölçümü : 4676 ha Yükseklik : 1130 m - 1220 m

Boylam : 35,82ºD Ýl(ler) : Kayseri

Enlem : 39,03ºK Ýlçe(ler) : Sarýoðlan

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kayseri Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Palas Belediyesi, Tuzhisar Belediyesi; Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü;

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulu Müdürlüðü; Ulusal Doða Koruma ve Belgeselleme Derneði; Erciyes Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

Suat Çabuk, Mehmet Somuncu, Serkan Yýlmaz

ORT039
Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: Palas Gölü, Kayseri�nin kuzeydoðusunda bir çöküntü ovasý olan Palas Ovasý�nýn
içinde yer alýr. Gölün diðer adý Tuzla Gölü�dür. En derin yeri iki metre olan gölün mevsimsel
deðiþikliklere baðlý olarak kapladýðý alan 25�35 kilometrekare arasýnda deðiþmektedir. Ana
su kaynaklarýný doðuda Deðirmen, güneydoðuda Yertaþpýnar, güneyde ise Körpýnar, Baþpýnar
ve Soðukpýnar dereleri oluþturur. Gölün doðusunda uzanan ýslak çayýrlardaki pýnarlar gölü
besleyen diðer su kaynaklarýdýr. Yaz aylarýnda göl alaný daralmakta ve suyun içindeki tuz göl
kenarýnda çökelmektedir. Göl havzasý alanýn kuzeyini bir set þeklinde çeviren tepelerle bir
kilometre uzaklýktaki Kýzýlýrmak nehrinden ayrýlýr.

1993 yýlýnda doðal sit alaný ilan edilen Palas Gölü, farklý ekosistemleri bir arada barýndýrýr.
Palas Ovasý ve Palas Gölü yarý kapalý su havzasýnda tarým amaçlý yeraltý su çekimlerinin artmasý
ve sulu tarýma geçiþ, son yýllarda gölün haziran ve aðustos aylarý arasýnda tamamen kurumasýna
neden olmaktadýr. Bu durum, göl ve çevresindeki yaþam alanlarýna baðlý olan kuþ, bitki ve
memeli hayvan türlerinin sayýsýnýn gün geçtikçe azalmasýna neden olmaktadýr.
Habitatlar: Tuzlu göl aynasýnýn çevresinde sulak çayýrlar, sazlýklar, tuzcul bozkýrlar, dað bozkýrlarý
ve tarým arazileri yer alýr. Ýnsan eliyle oluþmuþ ve gölün güneydoðusunda bulunan Yertaþpýnar
ve Körpýnar sazlýklarý, sukuþlarýnýn önemli üreme ve barýnma alanlarýdýr.
Türler: Göl çevresi nesli tehlike altýndaki ve Türkiye�ye endemik Lepidium caespitosum adlý bitki
türüne ev sahipliði yapar.

Palas Gölü, büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus), turna (Grus grus) ve angýt
(Tadorna ferruginea) gibi kuþ türleri için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Göl çevresindeki düzlükler bölgede tarým ve hayvancýlýðýn geliþmesine olanak
saðlamýþtýr. Tarým arazilerinde genellikle tahýlgiller, pancar, yonca ve ayçiçeði ekilmektedir.
Göl çevresinde ayný zamanda meyve ve sebze üretimi de yapýlmaktadýr. Yöre halkýnýn bir kýsmý
geleneksel halý dokumacýlýðý yapmaktadýr.

Yöre insanýnýn gelir elde ettiði ve kullandýðý diðer önemli bir ürün tuzdur. Buharlaþmaya ve
yaðýþýn azalmasýna baðlý olarak göl kýyýsýnda biriken tuz, geleneksel yöntemlerle yöre halký

tarafýndan çýkarýlmaktadýr. Tuz çýkarýmý mayýs ayý sonundan eylül ortasýna kadar yapýlmaktadýr.
Tehditler: Palas Gölü çevresindeki meralar büyük ölçüde tarým alanlarýna dönüþtürülmüþtür.
Sulama amacýyla gölü besleyen su kaynaklarýnýn tutulmasý ve yeraltý sularýnýn yöre halký
tarafýndan aþýrý kullanýlmasý, son yýllarda gölün yaz aylarýnda tamamen kurumasýna neden
olmaktadýr.

Kalan mera alanlarýnda yapýlan aþýrý ve bilinçsiz otlatma nadir bitki türlerinin ve kýyý kuþlarýnýn
yaþam alanlarýnýn yok olmasýna neden olmaktadýr. Ayrýca soðanlý bitki türleri günübirlik
ziyaretçiler ve yöre halký tarafýndan sökülmektedir.

Alanda soda çýkarma ve arama ruhsatlarýna sahip iþletmeler bulunmaktadýr. Bu iþletmeler
göle giden su kaynaklarýný tutmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: DoðaBel, Palas Gölü�nde ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak sürdürülebilir
tuz çýkarýmý ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý için UNDP GEF/SGP desteðiyle Temmuz 2004�ten
bu yana çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Bunun yaný sýra Erciyes Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi ve DoðaBel, Tuzla Gölü çevresindeki
yerleþim alanlarýnýn biyolojik çeþitliliði koruyacak bir yapýda geliþmesi için bölgenin yapýlaþma
planýný hazýrlamaktadýr.
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Palas Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Palas Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý © Behiye Yýlmaz - DoðaBel
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