
Koruma Statüleri : Yok

Ulaþ Gölleri
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Yüzölçümü : 13573 ha Yükseklik : 1370 m - 1810 m

Boylam : 37,02ºD Ýl(ler) : Sivas

Enlem : 39,45ºK Ýlçe(ler) : Ulaþ

Yerel Ýlgi Sahipleri

Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ulaþ Kaymakamlýðý; Ulaþ Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Doða Derneði; Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattý Þirketi.

Bahtiyar Kurt

ORT042
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Sivas il merkezinin güneyinde, Kýzýlýrmak Nehri�nin bir kolu olan Tecer Çayý
ve onun ana kollarýndan Karacalar Çayý�nýn güney ucunda yer alan göller ve onlarý çevreleyen
bozkýrlardan oluþur. Alanda 10 adet irili ufaklý sýð göl bulunur. Bostankaya Gölü ve Ulaþ Gölü
en büyük göller olmakla birlikte Bostankaya Gölü�nün bir kýsmý drene edilmiþtir. Sulakalanlarýn
arasýnda jipsli bozkýrlar uzanýr. Tecer Daðý�ndan gelen yüzey ve yeraltý sularý ÖDA�daki
sulakalanlarý besler. Alandaki sulama kanallarý ÖDA�nýn kuzey kýsýmda yoðunlaþmaktadýr.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý Ulaþ ilçesinin hemen kuzeyinden doðubatý doðrultusunda alan
içinden geçmektedir.
Habitatlar: ÖDA, mevsimsel sulakalanlar, çukur yerlerde bulunan sýð göller, jipsli bozkýrlar ve
tarým alanlarýndan oluþur. Göl kýyýlarýnda ince bir hat halinde sazlýklar yer alýr. Alaný ikiye ayýran
çay boyunca kavak aðaçlarý, söðütler ve yer yer sazlýklar vardýr.
Türler: Bölge, endemik ve nesli tehlike altýnda olan bitkiler açýsýndan önem taþýr. Altý bitki türü
için ÖDA kriterlerini saðlayan alan, Physoptychis purpurescens ve Astragalus ulaschensis adlý
bitki türlerinin dünyada bilinen tek daðýlýþ alanýdýr.

Alan kuþ türleri açýsýndan da öneme sahiptir. Alanda üreyen ve ÖDA kriterlerini saðlayan
kuþlar arasýnda pasbaþ patka (Aythya nyroca), dikkuyruk (Oxyura leucocephala), kocagöz
(Burchinus oedicnemus) ve uzunbacak (Himantopus himantopus) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölge halký genelde tarým faaliyetleri yürütmektedir. Kuru tarým yapýlan alanda
son yýllarda sulu tarým aðýrlýk kazanmaya baþlamýþtýr. Bunun yanýnda  büyükbaþ ve küçükbaþ
hayvancýlýk da yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit sulakalanlar üzerinde açýlan irili ufaklý drenaj kanallarýdýr.
Bölgede son dönemlerde artan yapýlaþma faaliyetleri de alaný tehdit etmektedir. Devlet Su Ýþleri
(DSÝ) alanda Karacalar Barajý�ný inþa etmeyi planlamaktadýr.

Alan içinden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý, alandaki göllerin su rejimini etkilemeyecek
þekilde inþa edilmiþtir. Ancak bir sýzýntý durumunda Tecer Çayý�nýn izlenmesi gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Ulaþ Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý Ulaþ Gölleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B
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