Tuz Gölünde yavru flamingolar © Cüneyt Oðuztüzün
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Orta Anadolu Bölgesi
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Akþehir ve Eber
Gölleri

ORT001

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-2)

Küçük balaban (Ixobrychus minutus) © Ali Murtaza Doðan

Yüzölçümü : 82810 ha
Yükseklik : 950 m - 1460 m
Boylam
: 31,37ºD
Ýl(ler)
: Afyon, Konya
Enlem
: 38,57ºK
Ýlçe(ler) : Bolvadin, Sultansazlýðý, Çay, Tuzlukçu, Akþehir
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Sultan Daðlarýnýn kuzeyinde Akarçay Kapalý Havzasýnda birbirleriyle
baðlantýlý Akþehir ve Eber göllerini ve bunlarýn çevresindeki taþkýn düzlüklerini kapsar. Sulak
alan, tektonik bir çöküntü içinde yer alýr. Eber Gölü, Sultan Daðlarýndan gelen dereler ve
Akarçay ile beslenen bir tatlý su gölüdür. Akþehir Gölü ise su seviyesinin yüksek olduðu
zamanlarda Eber Gölünden çýkan Eber Kanalý (Taþköprü Çayý) ve yine Sultan Daðýndan gelen
beþ dere ile beslenir. Akþehir Gölünün sularý batý ve güneyde göle buradan giriþ yapan kanal
ve dereler nedeniyle tatlý su özelliði gösterirken gölün ortasý ve kuzeyinde suyun tuzluluk oraný
yüksektir. Son yýllarda bozulan su rejimi ve su girdisinin azalmasý nedeniyle Akþehir Gölünün
tuzluluðu giderek artmaktadýr ve göl yaz aylarýnda tümüyle kurumaktadýr. Göllerin çevresinde
yer alan geniþ sazlýk alanlar ve ýslak çayýrlar tür çeþitliliði açýsýndan son derece önemlidir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý ve yarý tuzlu göller, bataklýklar, sazlýk alanlar, mevsimsel sulak çayýrlar,
tarým alanlarý, az miktarda meyve bahçeleri ve ova bozkýrlarýndan oluþur. Özellikle Eber Gölünde
sazlýklar geniþ yer kaplar. Kýsmen tuzlu olan Akþehir Gölünde ise sazlýk alanlar kýsýtlý bir alan
kaplar.
Türler: ÖDA, Thermopsis turcica adlý bitkinin dünyada bilinen tek yaþam alanýdýr.
Çok sayýda kuþ türü için önemli bir üreme alaný olan Akþehir ve Eber Gölleri, ayný zamanda
kýþ aylarýnda yüksek sayýlarda sakarca kazýna (Anser albifrons) ev sahipliði yapar. Ak pelikan
(Pelecanus onocrotalus) ve çeltikçi (Plegadis falcinellus) alanda göç döneminde yüksek sayýlarda
konaklar.
Akþehir ve Eber Gölleri, Alburnus nasreddini ve Leuciscus anatolicus adlý içsu balýklarýnýn
dünyadaki en önemli üreme alanlarýndan biridir. Bu türlerden ilki dünyada yalnýzca bu ÖDAda
yaþamaktadýr.
Sivriburunlu bataklýkfaresinin (Neomys anomalus) dar yayýlýþlý bir popülasyonunu barýndýran
alan ayný zamanda kelebek ve kýzböcekleri açýsýndan da önemlidir.
Alan Kullanýmý: Bölge için önemli bir geçim kaynaðý olan balýkçýlýk göllerin su seviyesindeki aþýrý
düþüþ nedeniyle tamamen yok olmuþtur. Sulak alanýn küçülmesine paralel olarak hayvancýlýk
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da son yýllarda düþüþ göstermektedir.
Afyon Çay Seka Kâðýt Fabrikasýnda kullanýlmak üzere kesilen sazlar bölgedeki diðer bir önemli
geçim kaynaðýdýr. Alanýn güney ve batýsýnda yerleþim birimleri ve çok sayýda küçük sanayi
tesisleri bulunmaktadýr.
ÖDAyý çevreleyen bölgede sulu ve kuru tarým yapýlmaktadýr. Alanýnýn güneyinde ve batýsýnda
kiraz üretimi baþta olmak üzere meyvecilik, kuzeyinde ise tahýl ekimi yapýlmaktadýr.
Tehditler: Bölgedeki en önemli tehdit, su düzeyindeki sürekli ve aþýrý düþmedir. Devlet Su Ýþleri
(DSÝ) tarafýndan Akarçay üzerine yapýlan barajlar ve su rejimini deðiþtirmeye yönelik faaliyetler
sisteme giren su miktarýný önemli oranda düþürmüþtür. Bu duruma son yýllarda görülen kuraklýðýn
etkisi de eklenince Akþehir Gölünün sularý 20052006 yýllarýnda neredeyse tümüyle çekilmiþ,
alandaki balýk stoklarý ortadan kalkmýþtýr. Eskiden balýkçýlýkla geçinen halk kuruyan göl alanýnda
tarýmsal faaliyetler yapmaya baþlamýþtýr.
Kapalý Akarçay Havzasýna yüksek miktarda evsel, tarýmsal ve sanayi atýklarý karýþmaktadýr
ve bu durum göl sularýnýn kimyasal bileþimini bozmaktadýr. Kirlilik Eber Gölünde daha yoðun
olmak üzere yasal sýnýrlarýn üzerine çýkmýþtýr. Kirlilik ve sularýn çekilmesiyle artan tuzluluk göl
çevresindeki taþkýn alanlarýný da olumsuz etkilemiþ ve bitki örtüsü kuþaklarý tamamen deðiþmiþtir.
Endemik bitki türlerini bulunduran alanda yapýlan tarýmsal faaliyetler doðal bitki örtüsünü
olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý 2006 yýlýnda alanýn yönetim planýnýn uluslararasý
standartlarda hazýrlanmasý için bir proje baþlatmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Çevre ve Orman Bakanlýðý Sulak Alanlar Þubesi; Konya Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Turizm ve Orman Müdürlüðü; Akþehir Kaymakamlýðý;
Akþehir Belediyesi; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Tema Vakfý Konya Þubesi.

Murat Gülsaçan

Akþehir ve Eber Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akþehir ve Eber Gölleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Akþehir Gölü © Cüneyt Oðuztüzün
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Eber Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

33

Aliken

ORT002

Yeterince Bilinmiyor
Gerileme (-1)

Toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs

Yüzölçümü : 19665 ha
Boylam
: 31,27ºD
Enlem
: 39,31ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 830 m - 880 m
Ýl(ler)
: Eskiþehir
Ýlçe(ler) : Sivrihisar, Çifteler, Emirdað

Alanýn Tanýmý: Sivrihisar ilçesinin güneybatýsýnda yer alan ÖDA, tarým alanlarý ve yüksek
kesimlerinde bozkýrlardan oluþan bir platodur. Alan, kuzeyde ve güneyde Sakarya Nehrinin
kollarýndan Aliken ve Seydi çaylarý ile çevrelenmiþtir. Güneydeki Aliken Çayý boyunca bataklýk
alanlara rastlanýr. ÖDAda yer yer nadasa býrakýlan geniþ alanlar ve ekilmeyen taþlýk araziler
bulunur. Diðer bölgelerde ise yoðun olarak tarým yapýlýr.
Habitatlar: Bölgenin büyük kýsmýný tarým alanlarý ve taþlýk ova bozkýrlarý kaplar. Alandaki dere
ve akarsularýn taþkýnlarýnda bataklýk alanlar uzanýr.
Türler: Aliken ülkemizin batýsýnda yer alan en önemli toy (Otis tarda) yaþam alanlarýndan birisidir.
Alanda 40  60 birey arasýnda toy kuþunun ürediði bilinmektedir. Alanda toylar dýþýnda kýzýl
þahin (Buteo rufinus), çayýr delicesi (Circus pygargus) gibi baþka birçok bozkýr türü yaþar.
Alan Kullanýmý: Alandaki baþlýca kullaným þekli kuru tarýmdýr. Ekilemeyen taþlýk bölgelerde ise
hayvancýlýk faaliyetleri sürdürülmektedir.
Tehditler: Su rejimine müdahale ve sulu tarým alanlarýnýn geniþletilmesi ÖDAnýn karþý karþýya
olduðu en büyük tehdittir. Geçmiþ yýllarda yapýlan drenaj çalýþmalarý bölgedeki sazlýklarýn
çoðunun yok olmasýna neden olmuþtur. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) alanýn yaklaþýk üçte birinin sulu
tarýma açýlmasýný planlamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Aliken, ulusal toy eylem planýnda
yer alan önemli toy üreme alanlarýndan biridir.

Aliken © H. Çaðlar Ýnce
Yerel Ýlgi Sahipleri
Eskiþehir Valiliði; Eskiþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sivrihisar Kaymakamlýðý; Çifteler Kaymakamlýðý; Emirdað Kaymakamlýðý; Çifteler Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý; Emirdað Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Doða Derneði; ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Bahtiyar Kurt

Aliken önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Aliken önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Gelengi (Spermophilus xanthoprymnus) © Murat Bozdoðan
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Acýkýr Bozkýrlarý ORT003

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Achillea ketenoglui © Mecit Vural

Yüzölçümü : 98439 ha
Boylam
: 31,77ºD
Enlem
: 39,45ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 650 m - 1819 m
Ýl(ler)
: Eskiþehir
Ýlçe(ler) : Sivrihisar, Polatlý, Günyüzü

Alanýn Tanýmý: ÖDAnýn orta bölgesinde uzanan tepelik alan askeri bölgedir. Alan Ankara 
Eskiþehir karayolu tarafýndan ikiye ayrýlýr ve geniþ ova bozkýrlarýyla kaplýdýr. Batýda ise Sivrihisar
Daðlarýnýn bir uzantýsý olan Arayýt Daðý bulunur. ÖDAnýn doðusu Sakarya nehri ile sýnýrlanýr.
Alanýn içinde yer yer tarým alanlarý uzanýr.
Habitatlar: Alanýn orta bölümünde kalan düzlükler el deðmemiþ geniþ ova bozkýrlarýyla kaplýdýr
ve çok sayýda bitki türüne ev sahipliði yapar. Arayýt Daðýnýn karstik kayaçlarý üzerinde dað
bozkýrlarý uzanýr. ÖDAnýn doðusu ve güneyi baþta olmak üzere parçalý daðýlýþ gösteren tarým
alanlarý bulunur.
Türler: Acýkýr Bozkýrlarý bitkiler açýsýndan son derece zengindir. Alanda ÖDA kriterlerini saðlayan
19 bitki taksonu bulunmaktadýr ve bunlarýn tamamý Türkiyeye endemiktir.
Alanda bitkilerin yaný sýra küçük kerkenez (Falco naumanni) ve küçük akbaba (Neophron
percnopterus) gibi kuþ türleri üremektedir. Kocaaðýz balýðý (Aspius aspius) alanda yaþayan
diðer bir önemli türdür.
Alan Kullanýmý: Alanýn önemli bir kýsmý askeri bölgedir ve topçu eðitim merkezinin atýþ sahasý
olarak kullanýlýr. Batýdaki dað bozkýrlarý ise bölge halký tarafýndan otlatma amacýyla kullanýlýr.
ÖDAda yaygýn olarak kuru tarým ve daha az oranda sulu tarým yapýlýr.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDAnýn bir kýsmý askeri bölge sýnýrlarý içinde kaldýðýndan iyi korunmuþtur.
Bunun dýþýnda alanda bilinen baþka bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Astragalus kochakii © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Eskiþehir Valiliði; Eskiþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sivrihisar Kaymakamlýðý; Sivrihisar Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.
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Bahtiyar Kurt

Acýkýr Bozkýrlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Acýkýr Bozkýrlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Balýkdamý ORT004

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Su çulluðu (Gallinago galinago) © Mehmet Altuð

Yüzölçümü : 3297 ha
Yükseklik : 800 m - 900 m
Boylam
: 31,63ºD
Ýl(ler)
: Eskiþehir
Enlem
: 39,19ºK
Ýlçe(ler) : Sivrihisar
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Sivrihisar ilçe merkezinin yaklaþýk 25 kilometre güneyinde yer alan Balýkdamýna
Sivrihisar - Çeltik karayolu üzerinden Ahiler istikameti izlenerek ulaþýlýr. Sakarya nehrinin
oluþturduðu taþkýn alanlarýnýn günümüze dek kurutulmadan kalan en önemli örneðidir. Nehrin
güney kýsmýnda bulunan bu taþkýn alaný, batýda Aliken Platosu, doðuda ise Polatlý düzlükleriyle
çevrelenmiþ olup sulak çayýr, sazlýk ve gölcüklerden oluþur. Bulunduðu coðrafi konumun da
etkisiyle özellikle bahar aylarýnda göçmen kuþlar tarafýndan yoðun olarak kullanýlan bölgede
hâlâ varlýðýný sürdüren sazlýklar ve subasar söðüt topluluklarý üreyen kuþlar açýsýndan büyük
önem taþýr.
Habitatlar: Alan büyük oranda sazlýk, sulak çayýrlar ve su basar söðüt topluluklarýndan oluþur.
Sakarya Nehrinin alçaldýðý bölümlerde mevsimsel gölcükler, çamur düzlükleri ve sazlýklardan
oluþan bir sulak alan sistemi bulunur. ÖDAnýn çevresi tarým alanlarýyla kaplýdýr.
Türler: Balýkdamý sukuþlarý için büyük önem taþýr. Ýlkbaharda sayýlarý 17 bin 915i bulan ve ayný
zamanda alanda üreyen leylek (Ciconia ciconia) göç mevsimi boyunca alanda önemli sayýlarda
konaklar. Alanda üreyen diðer kuþ türleri arasýnda balaban (Botaurus stellaris), kara sumru
(Clidonias niger), küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta), alaca balýkçýl (Ardeola ralloides), turna
(Grus grus), gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) küçük kerkenez (Falco naumanni), çayýr
delicesi (Circus pygargus) ve saz delicesi (Circus aeruginosus) yer alýr. Alanda küçük karabataðýn
(Phalacrocorax pygmeus) da ürediði tahmin edilmektedir.
Alan Kullanýmý: Balýkçýlýk ve hayvancýlýk alandaki baþlýca insan faaliyetleridir. Bunun yanýnda
yer yer kuru ve sulu tarým yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Devlet Su Ýþlerinin (DSÝ) ÖDAnýn tamamýný etkileyecek
olan Yukarý Sakarya Sulama Projesidir. Proje kapsamýnda ÖDAnýn batý bölümünün tamamen
kurutularak tarým alanýna dönüþtürülmesi doðu bölümünün ise yaklaþýk 500 hektarlýk bir gölete
dönüþtürülmesi planlanmaktadýr. Proje sonunda ÖDA, doðal sulak alan karakterini tamamen
yitirecek ve tarým alanlarýna dönüþecektir.
Su kaynaklarýnýn tarýmsal sulama amaçlý çekilmesi ve yeni tarým alanlarýnýn açýlmasý alanýn
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doðal yapýsýnýn kýsmen bozulmasýna neden olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Balýkdamý © Melih Özbek
Yerel Ýlgi Sahipleri
Eskiþehir Valiliði; Sivrihisar Kaymakamlýðý; Sivrihisar Belediyesi; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Doða Derneði, ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Barbaros Demirci

Balýkdamý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Balýkdamý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Balýkdamý © Melih Özbek
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Çavuþçu Gölü ORT005

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Aphanius villwocki © Ahmet Karataþ

Yüzölçümü : 3123 ha
Boylam
: 31,88ºD
Enlem
: 38,35ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1020 m - 1110 m
Ýl(ler)
: Konya
Ýlçe(ler) : Ilgýn

Alanýn Tanýmý: Konya - Ilgýn ilçesinin hemen kuzeyinde yer alan bir tatlý su gölüdür. Yaklaþýk 40
yýl önce kuzey ve güneyde seddelerle çevrilerek baraj gölüne dönüþtürülmüþtür. Battal ve
Çebiþli dereleriyle beslenir. Kýyýlarýnda az miktarda sazlýk alan bulunur ve çevresindeki tarým
alanlarýnýn sulamasý için kullanýlmaktadýr. Alan ayný zamanda su ürünleri açýsýndan önemlidir.
Gölün etrafýnda tarým alanlarý, meyve bahçeleri, meralar ve bir taþ ocaðý bulunur.
Habitatlar: Çavuþçu Gölü, 1960lý yýllarýn sonlarýnda DSÝ tarafýndan bir baraj gölüne çevrilmiþtir
ve ÖDAnýn üçte birini göl aynasý oluþturur. Geri kalan bölgelerde Ýç Anadolu Bölgesine özgü
ova bozkýrý ve tarým alanlarý bulunur.
Türler: Alanda býyýklý kamýþçýn (Acrocephalus melanopogon), býyýklý sumru (Chlidonias hybrida),
kara sumru (Chlidonias niger), sumru (Sterna hirundo) ve leylek (Cicconia cicconia) üremektedir.
Gölde Macar ördeði (Netta rufina) ve boz kaz (Anser anser) baþta olmak üzere çok sayýda su
kuþu kýþlar.
Çavuþçu Gölü, Orta Anadoluya endemik balýklar açýsýndan büyük önem taþýr. Gölü dünya
ölçeðinde önemli yapan balýk türleri arasýnda bölgeye endemik Aphanius villwocki ve Cobitis
(Bicanestrinia) turcica ile nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Pseudophoxinus anatolicus
bulunur.
Alan Kullanýmý: Civar köyler gölde balýkçýlýk yaparak geçimini saðlar. Alanda kuru ve sulu tarým
ve ayrýca meyvecilik yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki tehditler yeterince bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Bahri yavrularý (Podiceps cristatus) © Özden Saðlam
Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Devlet Su Ýþleri; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü;
ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Burcu Meltem Arýk

Çavuþçu Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Pseudophoxinus anatolicus © Ahmet Karataþ

Çavuþçu Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Çamurçulluðu (Limosa limosa) © Murat Bozdoðan
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Polatlý - TÝGEM ORT006

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Küçük kerkenez (Falco naumanni) © Melih Özbek

Yüzölçümü : 84521 ha
Boylam
: 32,13ºD
Enlem
: 39,18ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 740 m - 1112 m
Ýl(ler)
: Ankara, Konya
Ýlçe(ler) : Polatlý, Haymana, Yunak, Çeltikurdaðý, Þahinbey

Alanýn Tanýmý: Alan, Tarým Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Polatlý Ýþletme Müdürlüðü
(TÝGEM) altýndaki üretme çiftliðini içine alýr. Polatlýnýn yaklaþýk 50 km güneyinde geniþ bir alan
kaplayan TÝGEM arazisi batýda Sakarya Nehriyle sýnýrlýdýr. ÖDAya, Polatlýyý Kadýnhana ve
Konyaya baðlayan karayolu üzerinden ulaþýr. Bölgenin çoðunluðu tarým alaný olmakla birlikte
nadasa býrakýlmýþ alanlar ve meralar geniþ yer kaplar.
Habitatlar: TÝGEM arazisinde ve civar tarlalarda kuru tarým yapýlýr ve yaygýn olarak tahýl ekilir.
Bunun yanýnda uygun alanlarda yonca ekimi yapýlýr. Tarýma açýlmayan alanlar mera olarak
kullanýlýr ve ova bozkýrlarýyla kaplýdýr.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlikedeki toy için (Otis tarda) önemli bir üreme ve beslenme
alanýdýr. Özellikle TÝGEM arazisinde tehditlerden uzak kalabilen toy kuþlarý bu bölgede önemli
sayýda bulunur. Bunun yanýnda alan yine küresel ölçekte tehlike altýndaki küçük kerkenezler
(Falco naumanni) için de önemli bir üreme bölgesidir.
Alanda ayrýca nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bir sürüngen türü olan þeritli engerek
(Montivipera xanthina) ve ülkemize endemik bir içsu balýðý olan Aphanius villwocki yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: TÝGEM iþletmesindeki arazinin çoðunluðu tarýmsal faaliyetler için kullanýlýr. Elde
edilen ürünün çoðunluðu buðdaydýr. Bunun yanýnda alanda küçükbaþ ve büyükbaþ hayvan
besiciliði de yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr. Ancak tarýmda kullanýlan ilaçlar özellikle
toy kuþu için tehdit oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanýn büyük bir kýsmý Tarým Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü
tarafýndan iþletilmektedir. Bu durum alandaki nadir türlerin korunmasý açýsýndan önemlidir.
Alandaki tarým faaliyetlerinin uzun vadede toy kuþunun üreme baþarýsýný artýracak þekilde
deðiþmesi beklenmektedir. Bunun dýþýnda alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmaktadýr.
Toy (Otis tarda) © Soner Bekir
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Polatlý TÝGEM Ýþletme Müdürlüðü; Polatlý Kaymakamlýðý; Polatlý Belediyesi; Polatlý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý;
Doða Derneði.
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Polatlý - TÝGEM önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Polatlý - TÝGEM önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

© Barbaros Demirci
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Kirmir Vadisi ORT007

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Beypazarý geveni (Astragalus beypazaricus) © Mecit Vural

Yüzölçümü : 37142 ha
Yükseklik : 480 m - 1080 m
Boylam
: 32,00ºD
Ýl(ler)
: Ankara
Enlem
: 40,16ºK
Ýlçe(ler) : Beypazarý, Güdül, Ayaþ, Kýzýlcahamam
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Kirmir Vadisi, kaynaðýný Kýzýlcahamamýn kuzeyindeki Iþýk Daðlarýndan alan
Kirmir Çayýnýn Pazar Çayý ile birleþtiði noktadan baþlayarak Sarýyar Barajýna döküldüðü yere
kadarki kýsmýný ve Beypazarý ve çevresindeki jipsli-killi-marnlý tepelik alanlarý kapsar. Beypazarý
ilçesinde Kirmir Çayýna karýþan Ýnözü Deresinin oluþturduðu vadi de ÖDA sýnýrlarý içinde
bulunmaktadýr.
Buzul çaðlarý öncesinde çok sýcak iklim koþullarýnda göl tabanýnda tortulanmýþ olan jipskil-marn tortullarý üzerine yerleþen Kirmir Çayý, daha derinde bazalt ve andezit gibi volkanik
kayaçlarýn oluþturduðu katmana indiðinde de bulunduðu alaný aþýndýrmaya devam etmiþ ve
bugün kuþlarýn üremesi açýsýndan büyük önem taþýyan yarma vadiler oluþturmuþtur. Çevresine
göre daha sýcak ve nemli koþullara sahip Kirmir Vadisi, bu özelliði nedeniyle karasal iklim
koþullarýnda yaþayamayan pek çok bitki türüne ev sahipliði yapar.
Habitatlar: Alanýn batý kýsmýnda geniþ bozkýr ve tarým alanlarý bulunur. Doðuda ise bol kývrýmlý
derin ve dar vadiler, vadi tabanlarýndaki küçük meyve bahçeleri ve büyük parçalar halinde
meþe ve yer yer ardýç topluluklarý bulunur. Ýnözü Vadisi ve Güdül civarlarý baþta olmak üzere
vadilerdeki sarp kayalýklar birçok canlý türü için yuva özelliði taþýr. Beypazarý ilçe merkezi de
ÖDA içinde kalýr.
ÖDA, Ýran-Turan bitki coðrafyasýnda bulunmakla birlikte hem Avrupa-Sibirya, hem de ýlýman
koþullarý nedeniyle Akdeniz türlerini barýndýrýr. Vadideki en yaygýn üç bitki ailesini Asteraceae,
Brassicaceae ve Fabaceae oluþturur.
Türler: Endemik bitki türleri açýsýndan önemli olan alanda dünyada sadece burada yaþayan
beypazarý gevenine (Astragalus beypazaricus) ev sahipliði yapar.
Kirmir ve Ýnözü vadileri boyunca uzanan kayalýklarda önemli sayýlarda kara leylek (Ciconia
nigra), küçük akbaba (Neophron percnopterus), býyýklý doðan (Falco biarmicus), puhu (Bubo
bubo) ve kýrmýzý gagalý dað kargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) üremektedir. Vadide ÖDA
kriterlerini saðlamamakla birlikte kuzgun (Corvus corax) ve angýt (Tadorna ferruginea) da
yuvalamaktadýr. Vadi ayný zamanda tosbaða (Testudo graeca) ve su samuru (Lutra lutra) için
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önemlidir.
Alan Kullanýmý: Gösteriþli sarp kayalýklarý ile Ýnözü Vadisi ve geleneksel mimariye sadýk kalýnarak
restore edilmiþ pek çok ev ve konak bulunan Beypazarý, son yýllarda özellikle Ankaradan
ziyarete gelenler için önemli bir eðlenme ve dinlenme alaný haline gelmiþtir.
Alanýn ýlýman iklim özellikleri, tarýmsal faaliyetlerde çeþitliliðin yüksek ve tarým sezonunun
uzun olmasýný saðlar. Bölgede aðýrlýklý olarak sulu tarým yapýlmaktadýr. Alanda azalmakla birlikte
küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmaktadýr. ÖDA ve civarý, Ankara keçisi olarak da bilinen tiftik keçisi
sürülerinin yaygýn olarak görüldüðü son bölgelerden biridir.
Beypazarýnda 1979da MTA tarafýndan kömür arama sondajlarý yapýlýrken bulunan doðal
soda (trona) madeni, 240 milyon ton ile dünyanýn en büyük ikinci rezervine sahiptir. Bu maden
1998 yýlýndan beridir Eti Soda A.Þ. tarafýndan iþletilmektedir.
Tehditler: Alanýn çoðunlukla eski göl tabanýnda tortulanma sonucu oluþmuþ gevþek bir yapýya
sahip olmasý ve vadi sistemi dýþýnda aðaç varlýðýnýn azlýðý nedeniyle bölgenin erozyondan
etkilenme derecesi yüksektir.
Alanda yoðun kimyasal gübre ve ilaç kullanýmý, su kaynaklarýný kirletmekte ve topraðýn
kalitesini düþürmektedir.
Eti Soda iþletmesinin alandaki bozkýr türlerine olan etkisi bilinmemektedir. Ancak yöre halký
iþletmenin zaman zaman atýklarýný arýtmadan tarým alanlarýný sulayan derelere býrakmasýndan
þikâyetçidir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýnözü Vadisinin kaya duvarlarýndaki mezarlar ve kiliseler arkeolojik sit, vadi
tabaný ise doðal sit alaný olarak koruma altýna alýnmýþtýr. Doða Derneði ve Beypazarý Belediyesi,
Birleþmiþ Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programý desteðiyle, Ýnözü Vadisindeki
doðal yaþamýn korunmasý ve tanýtýlmasý için yöre insanýnýn da katýlýmýyla bir doða turizmi
çalýþmasý yürütmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Müdürlüðü; Beypazarý Belediyesi; Beypazarý Kaymakamlýðý;
Güdül Belediyesi; Güdül Kaymakamlýðý; Doða Derneði.

Murat Ataol

Kirmir Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Kirmir Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Muscari adilii © Mecit Vural

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Salvia aytachii © Mecit Vural
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Ayaþ Daðlarý

ORT008

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Aethionema dumanii © Mecit Vural

Yüzölçümü : 68118 ha
Boylam
: 32,34ºD
Enlem
: 40,03ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 630 m - 1610 m
Ýl(ler)
: Ankara
Ýlçe(ler) : Kýzýlcahamam, Kazan, Ayaþ, Sincan

Alanýn Tanýmý: Ayaþ Daðlarý, Ankaranýn kuzeybatýsýnda yer alan küçük bir dað silsilesidir. Güdül
ve Sincan ilçeleri arasýnda yer alýr ve kuzeydoðu güneybatý doðrultusunda uzanýr. Ayaþ ilçesi
ÖDA sýnýrlarý içerisinde kalýr. Alanýn kuzeyinde küçük bir sulama barajý olan Aþartepe Barajý
bulunur ve Ýlhan Çayýnýn küçük bir bölümü alanýn sýnýrlarý içerisinde yer alýr. Ankara yakýnlarýnda
iyi korunmuþ dað bozkýrlarýný barýndýran bölgelerden biridir. Kuþlar ve dar yayýlýþlý bitki türleri
açýsýndan önem taþýr. Alanýn içinden Ankara  Beypazarý yolu geçer.
Habitatlar: Ayaþ Daðlarý büyük ölçüde dað bozkýrlarý ve küçük parçalar halinde kalmýþ tüylü
meþe topluluklarýyla kaplýdýr. Alanda özellikle karstik kayaç yapýsýnýn hâkim olduðu noktalarda
yer yer küçük karaçam topluluklarý görülür. ÖDAda daðýnýk olarak kuru tarým alanlarý ve
baðlar bulunur. Ayaþ ilçe merkezinde ve civarýnda meyve ve sebze bahçeleri geniþ alan kaplar.
Türler: Alan, beþi Türkiyeye endemik olmak üzere altý bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlar.
Bunlar arasýnda Aethionema dumanii, Aethionema turcicum, Astragalus turcicus ve adýný
Ayaþtan alan Astragalus densifolius subsp. ayashensis bulunur. Öte yandan, alanda yaþayan
Campanula damboldtiana adlý endemik türün nesli tükenme noktasýna gelmiþtir.
Kuþlar açýsýndan bölgesel ölçekte önemli olan alanda kýr incirkuþu (Anthus campestris),
kýzýl þahin (Buteo rufinus), alaca aðaçkakan (Dendrocopos syriacus), kirazkuþu (Emberiza
hortulana), kara alýnlý örümcekkuþu (Lanius minor) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus)
üremektedir.
Ayaþ Daðlarýnda kara gözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis), çok gözlü poseydon
(Polyommatus poseidon), Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve Anadolu
gelinciði (Tomares nogelli) gibi nadir kelebek türleri de görülür.
Alan Kullanýmý: Alanda yaygýn olarak tarým ve tepelik alanlarda ise az miktarda küçükbaþ
hayvancýlýk yapýlýr. Ayaþ, meyve ve sebze bahçeleriyle bilinir. Bölgede yetiþtirilen ürünler
Ankaranýn ihtiyacýnýn bir kýsmýný karþýlar. Bölgede kiraz bahçeleri ve baðlar da geniþ alan
kaplar. Aþartepe Barajýnda hobi balýkçýlýðý yapýlýr.
Tehditler: Alandaki yol geniþletme çalýþmasýnýn nadir bitki türleri üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
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Öte yandan, ÖDAdaki meþelik alanlar kaçak yakacak odun kesimi nedeniyle azalmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði, Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ayaþ Kaymakamlýðý; Ayaþ Belediyesi.

Burcu Meltem Arýk

Ayaþ Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ayaþ Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kazan Tepeleri

ORT009
Acil
Gerileme (-1)

Campanula domboldtiana © Mecit Vural

Yüzölçümü : 43943 ha
Boylam
: 32,77ºD
Enlem
: 40,10ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 840 m - 1636 m
Ýl(ler)
: Ankara
Ýlçe(ler) : Çubuk, Kazan, Keçiören, Yenimahalle

Alanýn Tanýmý: Ankaranýn etrafýný saran çevre yolunun kuzeyinde yer alan ÖDA, Kazan ve Çubuk
ilçeleri arasýndaki tepelik bölgeyi içerir. Çubuk ve Ova Çaylarý alaný doðu ve batýdan sýnýrlar.
Mire Daðý ve Keklikdoruðu Tepesi alanýn en yüksek bölgeleridir.
Habitatlar: Alandaki ormanlar yoðun aðaç kesimi ve otlatma faaliyetleri nedeniyle yok olma
noktasýna gelmiþtir. Karaçam topluluklarýna parçalar halinde rastlanýr. Alan genel olarak dað
bozkýrlarý ve yer yer çalý formundaki meþe topluluklarýyla kaplýdýr.
Türler: Kazan Tepeleri, 11i Türkiyeye endemik olmak üzere 12 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda yer alan Campanula damboldtiana ciddi tehlike altýndadýr.
türdür.
Kazan Tepeleri ayný zamanda kelebekler ve kuþlar açýsýndan da önemlidir. Alanda güzel
nazuðum (Euphydryas orientalis), yalancý apollo (Archon apollinus) ve Anadolu gelinciði
(Tomares nogelli) gibi nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleri bulunur.
Alan Kullanýmý: Bölgede otlatma faaliyetleri yoðun olarak yapýlmaktadýr. ÖDAda kuru ve sulu
tarým alanlarý da bulunur. Ova Çay üzerinde taþ ve kum ocaklarý yer alýr. Ankara þehir merkezine
çok yakýn olmasýndan dolayý alanýn güney kesimlerinde yapýlaþma faaliyetleri devam etmektedir.
Tehditler: Alan Ankara þehri merkezine çok yakýn olduðundan yakýn gelecekte yapýlaþma baskýsý
altýnda kalabilir. Gerek alanýn güney bölgelerinde gerekse doðu bölgelerinde yoðun yapýlaþma
faaliyetleri devam etmektedir.
Aþýrý otlatma faaliyetleri nedeniyle alandaki bitki örtüsü yer yer zarar görmüþtür ve genç
aðaçlar büyümemektedir. Öte yandan, kaçak aðaç kesim faaliyetleri bölgedeki son karaçamlarý
ve diðer aðaçlarý tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Kazan Tepeleri © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kazan Kaymakamlýðý; Çubuk Kaymakamlýðý.
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Kazan Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Sarayönü

ORT010

Yeterince Bilinmiyor
Ayný (0)

Toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs

Yüzölçümü : 35349 ha
Boylam
: 32,45ºD
Enlem
: 38,45ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1010 m - 1060 m
Ýl(ler)
: Konya
Ýlçe(ler) : Sarayönü

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Konya il merkezinin yaklaþýk 50 kilometre kuzeyinde, Cihanbeyli Platosunun
güney uzantýsýndaki düzlükler üzerinde yer alýr. Kýsmen kapalý bir havzanýn içinde yer alan
Sarayönü bölgesindeki bu düzlük üzerinde alçak dereler uzanýr. Alan, Tarým Bakanlýðý Tarým
Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Gözlü Ýþletme Müdürlüðü (TÝGEM)ne baðlý üreme çiftliðini içine
alýr. ÖDAnýn kuzey yarýsýnýn neredeyse tamamý TÝGEM arazisidir.
Habitatlar: Tarým alanlarý ve ova bozkýrlarýndan oluþan ÖDA'da, yer yer derelerin oluþturduðu
küçük göl, bataklýk ve sazlýklar bulunur. Bazý akarsularýn kenarýnda söðüt ve kavak baþta olmak
üzere aðaç topluluklarý yer alýr. Ayrýca küçük meyve bahçeleri bulunur.
Türler: Alanda toyun (Otis tarda) önemli sayýlarda bulunduðu bilinmekle beraber türün alandaki
durumu hakkýnda bugüne kadar ayrýntýlý bir araþtýrma yapýlmamýþtýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak kuru tarým yapýlmaktadýr. ÖDAnýn güney kesiminde ise
sulu tarým yapýlýr. Alandaki Gözlü Tarým Ýþletmesinde buðday, arpa ve mercimek üretilmektedir.
Tehditler: Alanda tarým arazilerinin çokluðu ve tarýmda kullanýlan ilaçlar özellikle toy kuþu için
tehdit oluþturmaktadýr. Toy üzerindeki en ciddi diðer tehdit ise yasadýþý avcýlýktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Sarayönü Baþak Ekolojik Yaþam Derneði, Birleþmiþ Milletler Küresel Çevre
Fonu Küçük Destek Programý desteðiyle, Sarayönü'nde Toprak Ýçin Duyarlýlýk Projesi isimli
bir çalýþma yürütmektedir. Dernek, Doða Derneðinin de desteðiyle toy kuþlarýnýn tanýtýlmasý
ve korunmasý için çalýþmaktadýr.
Alanýn kuzey kýsmý, Tarým Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü tarafýndan iþletilmektedir.
Bu durum toy kuþunun korunmasý açýsýndan olumludur. Alandaki tarým faaliyetlerinin uzun
vadede toy kuþunun üreme baþarýsýný artýracak þekilde düzenlenmesi beklenmektedir.

Tepeli toygar (Galerida cristata) © Murat Biricik
Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Konya Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý; Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu; Sarayönü Belediyesi; TÝGEM Gözlü Tarým Ýþletme
Müdürlüðü; Sarayönü Baþak Ekolojik Yaþam Derneði; Doða Derneði.
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H. Çaðlar Ýnce

Sarayönü önemli doða alaný topografya haritasý
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Sarayönü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Akyay Ovasý

ORT011
Acil
Gerileme (-2)

Onosma halophilum © Erdogan Tekin

Yüzölçümü : 17435 ha
Boylam
: 32,60ºD
Enlem
: 37,94ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1000 m - 1050 m
Ýl(ler)
: Konya
Ýlçe(ler) : Karatay, Selçuklu

Alanýn Tanýmý: Konya il merkezinin hemen kuzeydoðusunda yer alýr. Sýð ve tuzlu bir sulak alan
olan Akyay Gölü ile göl etrafýndaki geniþ ova bozkýrý ve tuzcul bataklýklarý içerir. Konya Kapalý
Havzasýnýn güneyindeki en iyi korunmuþ tuzcul bozkýr alanlarýndan biridir ve ÖDAnýn büyük
çoðunluðunu bu tuzcul alanlar oluþturur.
Habitatlar: Alanýn büyük bir bölümü Ýç Anadolu Bölgesine özgü tuzcul bozkýrlarla kaplýdýr. Alanýn
orta bölümünde küçük geçici bir tuzlu göl bulunur (Akyay Gölü). Akyay Ovasýnýn geri kalan
bölümünü ise yine Ýç Anadolu Bölgesine özgü ova bozkýrlarý oluþturur.
Türler: Alanda sekiz endemik ve dünya ölçeðinde tehlike altýndaki bitki türü ÖDA kriterlerini
saðlar. Bunlar arasýnda yer alan Campanula sorgerae, Asparagus lycaonicus, Ferula halophila
ve Silene salsuginea ciddi derecede tehlike altýnda olan türlerdir.
Uzunbacak (Himantopus himantopus) alanda üreyen kuþ türleri arasýndadýr.
Alanda ayrýca nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Anadolu zýpzýpý (Muschampia
proteides), Bavius (Pseudophilotes bavius) ile Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama)
adlý kelebek türleri bulunur.
Alan Kullanýmý: Alanýn güneybatý sýnýrýnda Konya Organize Sanayi Bölgesi bulunur. Bunun
yanýnda ova içerisinde ve etrafýnda yoðun tarým faaliyetleri yapýlmaktadýr. Alanda tahýl ürünleri
ve þekerpancarý ekilmektedir.
Tehditler: Alan üzerindeki en büyük tehdit organize sanayi bölgesidir. Konya ilinin büyümesiyle
birlikte þehre oldukça yakýn olan ÖDA plansýz yapýlaþma tehdidi ile de karþý karþýya kalmýþtýr.
Þeker pancarý üretimi büyük miktarda su tüketimi nedeniyle doðal su rejimini olumsuz
etkilemektedir.
Ova ve tuzcul bozkýrlarda yer yer alanýn yapýsýna uygun olmayan aðaçlandýrma yapýlmaktadýr
ve bu çalýþmalar nadir ve endemik bitki türlerine zarar vermektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.
Tarla çintesi (Miliaria calandra) © Tamer Zeybek
Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Tarým Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü.

52

Burcu Meltem Arýk

Akyay Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akyay Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Saka (Carduelis carduelis) © Tamer Zeybek
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Hodulbaba Daðý ORT012

Ýzlenmesi Gerekli
Ýlerleme (+1)

Anadolu yaban koyunu (Ovis orientalis anatolica) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 79589 ha
Yükseklik : 1000 m - 1746 m
Boylam
: 32,96ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 38,04ºK
Ýlçe(ler) : Altýnekin, Karatay, Selçuklu, Karapýnar
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Hodulbaba Daðý, Konya þehir merkezinin doðusunda bulunur. Tuz Gölü Havzasýnýn
güneybatý sýnýrýný oluþturan daðlýk bir alandýr. Yaban hayatý açýsýndan oldukça zengin olan
Türkiye'nin en iyi korunmuþ dað bozkýrlarý bulunur. Yabankoyununun Anadolu alttürünün (Ovis
orientalis anatolica) dünyada yaþadýðý tek noktadýr. Bölgedeki koyunlarýn bir kýsmý 2005 yýlýnda
eski yaþam alanlarýndan biri olan Nallýhan ilçesine götürülmüþtür.
Habitatlar: Hodulbaba Daðý Ýç Anadolu Bölgesine özgü dað bozkýrlarýyla kaplýdýr. Alanýn üst
kesimlerinde bitki örtüsü daha zayýfken daðýn eteklerinde iyi korunmuþ yüksek dað bozkýrlarý
uzanýr. Vadi içlerinde yer yer küçük çalýlýklar bulunur.
Türler: ÖDA, bozkýra baðýmlý kuþ türleri açýsýndan oldukça zengindir. Alanda kaya kartalý (Aquila
chrysaetos), bozkýr kartalý (Aquila nipalensis), kýzýl þahin (Buteo rufinus), çobanaldatan
(Caprimulgus europaeus), büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus), gökkuzgun
(Coracias garrulus), kirazkuþu (Emberiza hortulana) ve baðýrtlak (Pterocles orientalis) ürer.
Hodulbaba Daðý, Anadolu yabankoyununun (Ovis orientalis anatolica) bulunduðu son doðal
yayýlýþ alanýdýr. Burada yapýlan üretme çalýþmalarý sonucunda yaban koyunlarýnýn sayýsý artmýþ
ve bir kýsmý Ankara Nallýhana transfer edilmiþtir. Nesli tükenme tehlikesine girmiþ olan koyunlarýn
sayýsý koruma altýna alýndýktan sonra ikibini aþmýþtýr.
Alan Kullanýmý: Alanda baþta koyun olmak üzere küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Av-Yaban Hayatý
Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Anadolu yabankoyunlarýnýn korunmasý çalýþmalarý baþarýlý bir
þekilde yürütülmektedir.

Anadolu yaban koyunu (Ovis orientalis anatolica) © Aykut Ýnce
Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Av-Yaban Hayatý Dairesi Baþkanlýðý.
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Hodulbaba Daðý © Ali Ýhsan Gökçen
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Hotamýþ Sazlýðý

ORT013

Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 17406 ha
Yükseklik : 1000 m - 1220 m
Boylam
: 33,05ºD
Ýl(ler)
: Konya, Karaman
Enlem
: 37,55ºK
Ýlçe(ler) : Karapýnar, Çumra, Karaman merkez
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Konya Kapalý Havzasýnýn güneyinde bulunur ve güneyde Karadað adlý
volkanik dað ile sýnýrlýdýr. Hotamýþ, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan yeraltý ve yerüstü kaynaklarý
baþka alanlara taþýnmadan önce bölgedeki en büyük sazlýk alanlardan biriydi. Bunun yanýnda
ÖDAnýn güneyinde Süleymanhacý adlý küçük bir tuzlu su gölü bulunmaktaydý. Su rejimine
müdahaleler sonucunda 1990larýn ortalarýndan itibaren hýzla kuruyan alanýn yalnýz güney
ucunda çok küçük bir sazlýk alan kalmýþtýr. Hotamýþ'ýn kurumasý Türkiye'de pek çok sukuþunun
sayýsýnda ciddi azalmaya neden olmuþtur.
Habitatlar: Günümüzde kurumuþ olan sazlýk ve bataklýk alanlardan geriye kalan göl tabaný
üzerinde çýplak alanlar ve çorak bitki örtüsü uzanmaktadýr. ÖDAnýn bir kýsmý tarým alanlarýna
dönüþtürülmüþtür.
Türler: Alandaki birçok su kuþu az sayýlarda da olsa 1998 yýlýna kadar üremeye devam etmiþtir.
Ancak günümüzde sulak alan önemli sayýda sukuþunun üremesi için yeterli büyüklüðe sahip
deðildir. ÖDA, 1986 yýlýna kadar ak kuyruklu kýzkuþunun (Vanellus leucura) Türkiyedeki tek
üreme alanýdýr. Ancak sulakalanýn küçülmesiyle pek çok su kuþu gibi bu tür de bölgeden
silinmiþtir.
ÖDA, kurutulmadan önce Pseudophoxinus meandricus isimli endemik içsu balýðý için dünya
ölçeðinde önemli bir alandýr.
Alan Kullanýmý: Saz kesimi alan kurumadan önce çevre köyler için önemli bir geçim kaynaðý
olmuþtur. Bunun yaný sýra sýnýrlý ölçüde bir balýkçýlýk faaliyeti de yapýlmýþtýr. Alanýn çevresinde
özellikle buðday ekilen tarým alanlarý ve otlatma yapýlan geniþ bozkýrlar bulunmaktadýr.
Tehditler: Artýk tümüyle kurumuþ ve restorasyon aþamasýna gelmiþ olan alan üzerindeki en
büyük tehdit DSÝnin Mavi Tünel Projenin bir uzantýsý olarak bu alana inþa etmeyi planladýðý
toplama barajýdýr. Bu proje gerçekleþtiði takdirde alan doðal yapýsýný tümüyle yitirecek ve
restorasyon ihtimali de ortadan kalkacaktýr. Tarým alanlarýnýn geniþlemesi alandaki diðer bir
tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: WWF-Türkiye tarafýndan 2004 yýlýnda baþlatýlan Konya Kapalý Havzasýnýn
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Akýlcý Kullanýmýna Doðru adlý çalýþma 2006 yýlý sonuna dek sürecektir. Alanda bilinen baþka
bir çalýþma yoktur.

Kaþýkçý (Platalea leucorodia) © Tamer Zeybek
Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Karaman Valiliði; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Tema Vakfý Konya Þubesi; Konya Ýli Çevre Koruma Vakfý; WWF Türkiye.

Murat Gülsaçan
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Mogan Gölü ORT014
Acil
Gerileme (-1)

Yanardöner (Centaurea tchihatcheffii) © Önder Erdem

Yüzölçümü : 15050 ha
Yükseklik : 970 m - 1200 m
Boylam
: 39,43ºD
Ýl(ler)
: Ankara
Enlem
: 32,46ºK
Ýlçe(ler) : Gölbaþý
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: Mogan Gölü, Ankaranýn 20 kilometre güneyinde Eymir Gölünün de dahil olduðu
havzada yer alýr. Baþlangýçta bir akarsu vadisi iken derelerin getirdiði materyallerin Mogan
çukurluðunun önünü doldurmasý sonucu oluþmuþtur. Doðu, batý ve kuzey yönlerinde tepelerle
çevrili havza, güneyde düz bir ova þeklinde uzanýr ve bu düzlükte önemli bir sulakalan olan
Çökek Bataklýðý bulunur. Gölü besleyen ana yüzey sularý Gölova, Yavrucak, Sukesen ve
Baþpýnar dereleridir. Gölün en derin yeri yaklaþýk iki buçuk metredir. Yaðýþlarýn yoðun olduðu
yýllarda meydana gelen taþkýnlarý engellemek amacýyla, Mogan ile Eymir gölleri arasýna 1972
yýlýnda Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan bir regülatör inþa edilmiþtir.
Habitatlar: ÖDA; açýk göl alaný ve bunu çevreleyen sazlýk, ýslak çayýr, bozkýr, kuru tarýmsal alan
ve koruluk/yapay aðaçlýk alanlardan oluþur. Köklü su bitkilerinin yoðun olarak bulunduðu ve
besince zengin bir sýð göldür. Son yýllarda ötrofikleþmekte olan gölün kýyýlarý yer yer taþ ve
kum zeminlidir. Geniþliði 100 metreye varan sazlýk alanlarda (gölün kuzey ucu, güneyi ve
batýsýndaki küçük haliç) küçük göl aynasý açýklýklarý bulunur. Bu alanlar birçok ördek türü
tarafýndan eþleþme döneminde kur gösterisi yapmak ve takip eden dönemde yavru yüzdürmek
için kullanýlýr. Gölün güneyinde yaklaþýk 750 hektar geniþliðindeki Çökek ve Gölcük bataklýklarý
bulunur. Bu bataklýklar mevsimsel sulak çayýrlar, küçük gölcükler, deltacýklar ve tarým
alanlarýndan oluþur. Gölün güneyindeki tarýma uygun olmayan hidromorfik alüvyal topraklar,
zengin sucul bitki örtüsü ve yaban hayatýna ev sahipliði yapar.
Türler: Gölün batý kýsmýndaki Kalýndil Burnunda ve güneyinde ÖDAya endemik yanardöner
(Centaurea tchichatcheffi) bitkisi bulunur. Bu bitkinin en iyi topluluðu çam aðaçlandýrmasýnýn
yapýldýðý Süleyman Demirel Hatýra Ormaný içerisinde bulunur.
ÖDA, balýkçýllar, yýrtýcý ve ördek türleri için önemli bir üreme, konaklama ve kýþlama alanýdýr.
Yaklaþýk 200300 bireylik bir küçük kerkenez (Falco naumanni) geceleme alaný, Gölbaþý
ilçesinde göle yakýn bir noktadadýr. Diðer küçük koloniler ise Mogan-Eymir arasýndaki köy
evleri ile güneydeki Yavrucak köyünde bulunmaktadýr. Dikkuyruklarýn (Oxyura leucocepahala)
sayýsý 1995ten bu yana artma eðilimi göstermiþ ancak son yýllarda yapýlan saz sökümü ve
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dolgu çalýþmalarý nedeniyle türün alandaki varlýðý tehlike altýna girmiþtir.
Alan Kullanýmý: Gölün kuzey yarýsý günübirlik tesislerle çevrilidir. Ticari balýkçýlýðýn yasak olduðu
gölde, kuþ gözlemciliði, sportif balýkçýlýk, kürekçilik, yelkencilik ve doða fotoðrafçýlýðý gibi
faaliyetler yapýlýr. Göl kýyýlarý özellikle hafta sonlarýnda yoðun olarak piknik amaçlý kullanýlmaktadýr.
Gölün güneyinde ve Çökek Bataklýðý etrafýnda yoðun kuru tarým yapýlýr. Ayrýca, gölün bulunduðu
havzada son yýllarda konutlaþma da hýz kazanmýþtýr.
Tehditler: Gölün kuzey yarýsý, Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan rekreasyonel tesislerin
yapýmý amacýyla doldurulmakta, sazlýk alanlar sökülerek yok edilmektedir.
Göl çevresindeki tesislerden gelen evsel ve endüstriyel atýklar ve tarým alanlarýndan gelen
kimyasal gübre ve ilaçlar göle karýþmaktadýr. Bunun sonucunda, aþýrý büyüyen azot ve fosfor
yükü gölün ötrofikasyon seviyesini artýrmaktadýr.
Alanda son yýllarda sazlýk yangýnlarý artmýþtýr.
Yasadýþý avcýlýk günümüzde azalmakla birlikte nesli tehlike altýndaki dikkuyruk, Macar ördeði
(Netta rufina) ve pasbaþ atka (Aythya nyroca) için ciddiyetini korumaktadýr.
Son yýllarda yaðýþlarýn azalmasý nedeniyle Mogandan Eymire olan su akýþý azalmýþtýr ve
göldeki su rejimini engelleyerek göldeki canlý türlerinin yaþamýný tehdit etmektedir. Gölbaþý
ilçesindeki küçük kerkenez kolonisi için önem taþýyan kavaklarýn kesilmeye baþlamasý bu tür
için bir risk oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý, Mogan Gölü koruma kararlarý ve
yönetim planý hazýrlýklarýna baþlamýþtýr.
Doða Derneði, 2004 ve 2005 yýllarýnda Mogan Gölü Platformu ile iþbirliði içinde Ankara
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan alandaki sazlýklarýn kuþlarýn üreme döneminde sökülmesine
karþý çýkarak alandaki yanlýþ saz sökümünü iki kez durdurmuþtur.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, ÖÇKKB, çeþitli akademisyen ve sivil toplum
örgütleriyle birlikte yanardönerler için bir eylem planý hazýrlamaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çevre ve Orman Bakanlýðý Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma
Daire Baþkanlýðý; Gölbaþý Belediyesi; Ankara Büyükþehir Belediyesi; Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Orta Doðu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü;
TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý; Doða Derneði; Biyologlar Derneði; Gölbaþý Koruma Geliþtirme ve Turizm Derneði; ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu; Mogan Gölü
Platformu.

Dicle Tuba Kýlýç, Cem Orkun Kýraç
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Mogan Gölü © Önder Erdem
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Yanardöner (Centaurea tchihatcheffii) © Önder Erdem
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Beynam Ormaný

ORT015

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Þah kartal (Aquila heliaca) © Akif Aykurt

Yüzölçümü : 5208 ha
Yükseklik : 1120 m - 1521 m
Boylam
: 32,91ºD
Ýl(ler)
: Ankara
Enlem
: 39,66ºK
Ýlçe(ler) : Gölbaþý, Bala
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, muhafaza ormaný
Alanýn Tanýmý: Beynam Ormaný, Ankara il merkezine en yakýn doðal orman alanýdýr. Gölbaþýndan
Kýrþehir yönüne doðru gidildiðinde, Bala yolu üzerinde yer alýr. Ankaranýn güneyindeki Kuyrukçu
Daðýnýn kuzey yüzünde yer alan karaçam ve meþe ormanlarýndan oluþur. Alanda yer yer bodur
bitki örtüsüne sahip açýk alanlar ve yazýn kuruyan vadiler bulunur. ÖDA içinde bulunan orman
içi dinlenme tesisi yaz aylarýnda çok sayýda ziyaretçi almaktadýr.
Habitatlar: Beynam Ormanlarý, Ankaranýn güneyindeki dað bozkýrlarýnýn arasýnda yer alan bir
relikt (kalýntý) karaçam ormanýdýr. Orman çevresi eðimli kýsýmlarda meþe topluluklarý ve dað
bozkýrlarý; düz kýsýmlarda ise tarým alanlarýyla çevrilidir.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý bir bitki türü olan Paronychia
angorensis için önem taþýr. Ormanda iki çift þah kartal (Aquila heliaca) üremektedir.
Alan Kullanýmý: Alan, Ankara'nýn önemli mesire yerlerinden biridir. Alan çevresinde az miktarda
otlatma yapýlmaktadýr.
Tehditler: ÖDA üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Beynam Ormanlarý Orman Bakanlýðýnca muhafaza ormaný olarak
korunmaktadýr. Ancak alandaki yaban hayatýna yönelik bilinen bir koruma çalýþmasý
bulunmamaktadýr.

Küçük sinekkapan (Ficedula parva) © Özkan Üner
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ankara Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Ankara Büyükþehir Belediyesi.

60

Esra Per

Beynam Ormaný önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Beynam Ormaný önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Sývacý (Sitta europea) © Oya Gökçen, Muzaffer Gökçen
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Yeþildere
ORT016
Çok Acil
(Ýbrala Deresi) Ayný (0)

Ýbrala Deresi © Füsun Sipahiler

Yüzölçümü : 6359 ha
Boylam
: 33,05ºD
Enlem
: 37,01ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1035 m - 1730 m
Ýl(ler)
: Karaman
Ýlçe(ler) : Karaman merkez, Ayrancý

Alanýn Tanýmý:Yeþildere Önemli Doða Alaný, Karaman il merkezinin yaklaþýk 15 kilometre
doðusunda baþlayan, dar boðazlar ve kývrýmlar oluþturan bir vadidir. Vadiyi oluþturan Yeþildere,
Toros Daðlarýnýn kuzey eteklerinden doðar. Derenin Karaman-Aksaray yoluyla kesiþtiði yerde
Ýbrala Barajý inþa edilmektedir.
Habitatlar: ÖDA; nehir kýyýsý bitki topluluklarý, kavaklýklar ve tarým alanlarýndan oluþur. Yeþildere
boyunca yer yer sazlýk alanlar bulunur. Vadinin etrafý çok yüksek olmayan tepelik alanlarla
çevrilidir.
Türler: Yeþilderede dünyada sadece bu ÖDAda bulunan Gobio hettitorum adlý içsu balýðý
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede kuru ve sulu tarým yapýlýr. Alanda hayvancýlýk önemli bir geçim kaynaðýdýr.
Yeþilderenin oluþturduðu vadi bölge halkýnýn kullandýðý mesire yeridir.
Tehtitler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit Yeþildere üzerine inþa edilen Ýbrala Barajýdýr. Baraj,
8700 hektar alaný sulamayý ve içme suyu temin etmeyi hedeflemektedir. Baraj yapýmý sona
erdiðinde deredeki endemik içsu balýk türü yok olma tehlikesiyle karþý karþýya gelebilir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen belirli bir koruma çalýþmasý yoktur.

Ýbrala Deresi © Füsun Sipahiler
Yerel Ýlgi Sahipleri
Karaman Valiliði, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Yeþildere Belediyesi, Taþkale Belediyesi.
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Ýbrala Deresi © Füsun Sipahiler
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Çöl Gölü ve
Çalýkdüzü

ORT017

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Gülen sumru (Sterna nilotica) © Soner Bekir - DoðaBel

Yüzölçümü : 42181 ha
Boylam
: 32,86ºD
Enlem
: 39,32ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1055 m - 1736 m
Ýl(ler)
: Ankara, Konya
Ýlçe(ler) : Gölbaþý, Bala, Haymana, Kulu

Alanýn Tanýmý: Çöl Gölü ve Çalýkdüzü, Ankara ilinin güneyinde yer alan küçük bir kapalý havzayý
oluþturur. Sýð ve tuzlu bir göl olan Çöl Gölü, Çalýkdüzü Havzasýnýn güney ucunda bulunan bir
acý su gölüdür ve yaz aylarýnda büyük ölçüde kurur. Gölün kuzey ve güney sýnýrlarýnda tuzcul
alanlar, ýslak çayýrlar ve hasýrotu (Juncus) yataklarý bulunur. Alanýn kuzey bölgesindeyse son
derece iyi korunmuþ ova bozkýrlarý, daha kuzeydeki tepelerde ise kuru tarým alanlarý uzanýr.
Batýdaki tepeler seyrek otsu bitki örtüsünden oluþan meralarla kaplýdýr.
Habitatlar: Çöl Gölü ve Çalýkdüzü, aðýrlýklý olarak Ýç Anadolu Bölgesine özgü ova bozkýrýndan
oluþur. Alanýn batýsýnda bulunan yükseltilerde ise iyi dað bozkýrlarý uzanýr. Alanýn küçük bir
bölümünü yazýn tamamen kuruyan Çöl Gölü ve çevresindeki mevsimsel ýslak çayýrlar oluþturur.
Göl çevresine yakýn alanlarda tuzcul çayýrlar uzanýr. ÖDAnýn kuzeyi büyük ölçüde tarým
alanlarýyla kaplýdýr.
Türler: Onobrychis elata ve Puccinellia anisoclada ssp. melderisiana Türkiyeye endemik olup
bu alanda ÖDA kriterlerini saðlayan bitki taksonlarýdýr.
ÖDA, özellikle ilkbahar ve yaz aylarýnda kuþlar için büyük önem taþýr. Çorak toygarý
(Calandrella rufescens niethammeri), büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus),
küçük kerkenez (Falco naumanni), turna (Grus grus), gülen sumru (Sterna nilotica) ve sayýlarý
gittikçe azalan toy (Otis tarda) gibi hassas türleri bir arada barýndýrýr. Alan, üreyen kuþlarýn yaný
sýra flamingo (Phoenicopterus roseus) gibi yazýn üreme süresince beslenmeye ve sakarca
(Anser albifrons) gibi kýþlamaya gelen kuþ türlerini de barýndýrýr. Sakarca alanda kýþlamaya
devam etse de eski yýllardaki kadar yüksek sayýlarda görülmemektedir. ÖDA, su düzeyinin
yüksek olduðu yýllarda dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve angýt (Tadorna ferruginea) için
üreme sonrasýnda büyük önem taþýr. Gölün su düzeyinin çok düþük olduðu son yýllarda bu
türlerin hemen tümü alandan kaybolmuþtur.
Sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanda görülen ve nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda
olan bir kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Alanda hayvancýlýk ve tarým yapýlýr. Alanýn ova kesiminde büyükbaþ hayvancýlýk
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yaygýnken tepelerde daha çok koyun otlatýlýr. Bölgedeki köy nüfusunun azalmasý nedeniyle
hayvancýlýk da azalmaktadýr.
Tehditler: Alandaki su düzeyinin giderek düþmesiyle tarým alanlarý yoðunlaþmakta ve ÖDAnýn
iç kesimlerine doðru ilerlemektedir.
Alanýn kuzeyindeki oldukça büyük bir TRT vericisi nedeniyle baþta toy olmak üzere çok
sayýda kuþ vericinin tellerine çarparak ölmektedir. ÖDAnýn orta bölümünde plansýzca geniþleyen
bir tavuk çiftliði bulunmaktadýr. Alanda yasadýþý avcýlýk devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Çöl Gölü © Hillary Welch, Geoff Welch
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Konya Valiliði; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Doða Derneði; ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Burcu Meltem Arýk

Çöl Gölü ve Çalýkdüzü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Çöl Gölü © Tarýk Yurtgezer

Çöl Gölü ve Çalýkdüzü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

Bozkýr toygarý (Calandrella brachydactyla) © Murat Bozdoðan
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Uyuz Gölü

ORT018

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Uyuz Gölü © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 1077 ha
Yükseklik : 1160 m - 1260 m
Boylam
: 32,93ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 39,24ºK
Ýlçe(ler) : Bala, Kulu
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Küçük bir tatlý su gölü olan Uyuz Gölü, Çöl Gölünün güney sýnýrýnda yer alýr. Göl
yeraltý sularýyla beslenir ve güney ve batý kýyýlarýnda geniþ sazlýklar bulunur. Göl çevresinde
bulunan buðday tarlalarý yer yer göl kýyýlarýna kadar uzanýr. Göl çevresindeki sazlýklar 2005
yýlýnda tamamýyla yanmýþtýr.
Habitatlar: ÖDA; göl aynasý ve bu aynayý ince bir hat halinde çevreleyen sazlýk alanlar ve tarým
alanlarýndan oluþur.
Türler: ÖDA; kuþlar için önemli bir üreme alanýdýr. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan
dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ÖDAda önemli sayýlarda üremektedir. Alan göç döneminde
de çok türden su kuþuna ev sahipliði yapmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Sulakalanda az miktarda saz kesimi, göl çevresindeki tarlalarda ise kuru tarým
yapýlýr.
Tehditler: Göl çevresindeki sazlýklar 2005 yýlýnda tamamen yanmýþtýr. Nedeni bilinmeyen bu tür
yangýnlar hem üreyen hem de konaklayan kuþlarý tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Çamurcun (Anas crecca) © Özden Saðlam
Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü.
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Murat Gülsaçan

Uyuz Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Uyuz Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Dere düdükçünü (Actitis hypoleucos) © Kazým Çapacý
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Kozanlý Gökgöl

ORT019

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

© Mehmet Altuð

Yüzölçümü : 3139 ha
Yükseklik : 980 m - 1030 m
Boylam
: 32,84ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 39,01ºK
Ýlçe(ler) : Cihanbeyli, Kulu
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Samsam Gölünün güneydoðusunda bulunan ÖDA, bir tatlý su gölü olan Gökgöl
ve Kozanlý köyü ile Gökgöl arasýnda geniþ sulak çayýr ve bataklýklardan oluþur. Gökgöl, Samsam
Gölünden çýkan drenaj kanalý ve yeraltý sularýyla beslenir. Gölün fazla sularý doðudaki çýktýsý
ve ince bir dere yoluyla Tuz Gölüne ulaþýr. Bu çýktýnýn önünde hayvan otlatma olanaklarýný
artýrmak için yapýlmýþ bir set bulunur.
Habitatlar: Alanýn büyük bir bölümünü göl yüzeyi ve onu çevreleyen geniþ Juncus sp. çayýrlarý
ve bataklýklar oluþturur. Bu alanlarý kuru tarým alanlarý çevreler.
Türler: ÖDA; içsu balýklarý ve sukuþlarý için küresel ölçekte önem taþýr. Dikkuyruk (Oxyura
leucocephala), pasbaþ patka (Aythya nyroca), küçük kerkenez (Falco naumanni) ve gülen
sumru (Sterna nilotica) ÖDAda üreyen önemli kuþ türleri arasýnda yer alýr. Alanda üreyen
ancak ÖDA kriterini saðlamayan türlerin arasýnda kara boyunlu bataðan (Podiceps nigricollis)
ve elmabaþ patka (Aythya ferina) bulunur. Gökgöl, Tuz Gölündeki flamingo (Phoenicopterus
ruber) kolonileri için önemli bir beslenme alanýdýr.
Nesli dünya ölçeðinde tehlikede ve dar yayýlýþlý olan Pseudophoxinus anatolicus ve
Pseudophoxinus crassus balýklarý bu alanda yaþar. Cobitis (Bicanestrinia) evreni balýk türü
dünyada sadece Gökgölde yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Gökgöl ile Kozanlý köyü arasýndaki otlaklarda yoðun olarak büyükbaþ hayvan
otlatýlýr. Kozanlý Belediyesi gölün doðu ucunda bir dinlenme tesisi kurmuþtur. Diðer alanlarda
ise tahýl ekilir.
Tehditler: Kirlilik ve aþýrý otlatma ÖDAdaki en önemli sorunlardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) © Kazým Çapacý
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Konya Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Doða
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü.
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Murat Gülsaçan

Kozanlý Gökgöl önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Çamurcun (Anas crecca) © Ali Atahan

Kozanlý Gökgöl önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Ýnsuyu Vadisi

ORT020

Yeterince Bilinmiyor
Ayný (0)

Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 7523 ha
Boylam
: 32,82ºD
Enlem
: 38,69ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 930 m - 1170 m
Ýl(ler)
: Konya
Ýlçe(ler) : Cihanbeyli

Alanýn Tanýmý: Tuz Gölünün batý kýyýsýna dökülen ve doðubatý yönünde uzanan Ýnsuyu Deresinin
oluþturduðu kurak vadi sistemidir. Kireçtaþýndan oluþan vadide yer yer sarp yarlar bulunur.
Cihanbeyli ilçesi ÖDAnýn içinde yer alýr. Vadi boyunca CihanbeyliYunak karayolu uzanýr.
Habitatlar: Vadinin batý kýsmý dardýr ve Ýnsuyu köyü civarýnda dere menderesler oluþturmaya
baþlar. Dere boyunca doðal aðaçlýklar ve meyve bahçeleri uzanýr. Vadinin üst kesimlerinde yer
yer sarp kayalýklar ve yabani badem çalýlýklarý bulunur. Alanýn doðu ucunda aðýrlýklý olarak
tarým alanlarý ve ova bozkýrlarý bulunmaktadýr.
Türler: Vadi, ülkemize endemik Achillea sieheana ve Astragalus kýrsehehiricus bitki türleri için
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bölge ülkemize endemik içsu balýklarý açýsýndan son derece zengindir. Alanda dört endemik
içsu balýðý bulunmaktadýr. Bunlardan Pseudophoxinus crassus ve Cobitis (Bicanestrinia) tucica
nesli dünya ölçeðinde tehlikede olan türlerdir.
Alan Kullanýmý: Bölgede tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Özellikle Cihanbeyli bölgesinde yoðun
olarak tarýmsal faaliyetler yürütülmektedir. Ayrýca dere üzerinde bir balýk çiftliði bulunmaktadýr.
Tehditler: Bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Cihanbeyli Kaymakamlýðý; Cihanbeyli Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.
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Bahtiyar Kurt

Ýnsuyu Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ýnsuyu Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Ýbibik (Upupa epops) © Ali Atahan
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Bolluk Gölü

ORT021
Çok Acil
Gerileme (-2)

Akdeniz martýsý (Larus melanocephalus), ince gagalý martý (Larus genei) © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 10517 ha
Yükseklik : 940 m - 990 m
Boylam
: 32,88ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 38,44ºK
Ýlçe(ler) : Cihanbeyli, Altýnekin
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: Bolluk Gölü, Tuz Gölünün batýsýnda yer alan uydu göllerden biridir. ÖDA ayný
zamanda gölün güneyindeki küçük sýð göller ile bunlar arasýndaki mevsimsel sulak çayýrlarý
ve bozkýrlarý kapsar. Bolluk Gölünün sularý sodyum sülfatça zengindir ve alan yakýnýndan geçen
Konya ana tahliye kanalýndan bir setle ayrýlmýþtýr. Bu kanaldan göle zaman zaman su aktarýlýr.
Habitatlar: ÖDA, sodyum sülfatça zengin Bolluk Gölünü ve güneye doðru uzanan bir göl zincirini
içerir. Göller arasýnda nadir bitki türlerine ev sahipliði yapan tuzcul bozkýrlar ve sulak çayýrlar
bulunur. Tuzcul alanlarýn çevresi yavþan bozkýrlarý ve az miktarda tarým alanýyla çevrilidir.
Türler: Alan, bitki ve kuþ türleri açýsýndan çok zengin bir ÖDAdýr. Nesli tehlike altýnda olan ve
dünyada dar bir bölgede yaþayan endemik bitki türlerini barýndýrýr. Bunlarýn arasýnda Saponaria
halophila ve Silene salsuginea tehlike deracalari en yüksek türlerdir.
Ýncegagalý martý (Larus genei), Akdeniz martýsý (Larus melanocephalus) ve gülen sumru
(Sterna nilotica) göldeki adalarda önemli sayýlarda kuluçkaya yatan martý ve sumru türleridir.
ÖDAda üreyen diðer önemli kuþ türleri arasýnda büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii
columbinus), kaþýkçý (Platalea leucorodia), uzunbacak (Himantopus himantopus) ve kýlýçgaga
(Recurvirosta avosetta) bulunur.
Alan Kullanýmý: Bolluk Gölünde Alkim þirketinin sodyum sülfat ürettiði tuzlalar ve gölün kuzeyinde
ayný þirketin Bolluk ve Tersakandan çýkan tuzlarý iþlediði bir rafineri bulunmaktadýr.
Alan çevresinde kuru tarým, göl civarýndaki tuzcul bozkýrlarda ise küçükbaþ hayvancýlýk
yapýlýr.
Tehditler: Kuzey Konya Havzasý'ndaki genel su düþüþü nedeniyle Bolluk Gölü de son yýllarda
tümüyle kurumaya baþlamýþtýr. Yeraltýndan tarým amaçlý aþýrý su çekimi gölün su rejimini
olumsuz yönde etkilemekte ve gölün kurumasýna neden olmaktadýr.
Çumra Ovasýnýn fazla sularýný ve Konya kentinin kanalizasyonunu taþýyan ana tahliye
kanalýndan zaman zaman bir miktar su Bolluk Gölüne akýtýlýr. Kanaldan karýþan sular ve tuz
üretim tesisinden çýkan atýk sularýn oluþturduðu kirlilik alan üzerindeki diðer bir tehdittir. Kanaldan
göle akýtýlan sular bir taraftan gölün doðal tuzluluk oranýný düþürmekte, diðer taraftan ise
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kimyasal kirliliðe neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: WWF-Türkiye tarafýndan 2004 yýlýnda baþlatýlan Konya Kapalý Havzasýnýn
Akýlcý Kullanýmýna Doðru adlý proje 2006 yýlý içinde sonlanacaktýr. Proje kapsamýnda Bolluk
Gölünün de dahil olduðu Konya Kapalý Havzasýnýn entegre yönetimi amaçlanmaktadýr. Özel
Çevre Koruma Kurumu tarafýndan tüm özel çevre koruma alanýný kapsayan Koruma Alanlarý
Sentezi ve Çevre Düzeni Planý Çalýþmalarý yürütülmektedir.
Kuþ Araþtýrmalarý Derneði, Çevre ve Orman Bakanlýðýyla iþbirliði dâhilinde 19972005 yýllarý
arasýnda Akdeniz martýsýnýn izlenmesi ve halkalanmasý için uluslararasý bir çalýþma yürütmüþtür.

Bolluk Gölü kýyýsý © Cem Orkun Kýraç
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); TEKEL Genel Müdürlüðü; WWF-Türkiye; Tema Vakfý Konya Þubesi; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Doða Derneði.

Murat Gülsaçan

Bolluk Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Bolluk Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Tersakan Gölü

ORT022
Çok Acil
Gerileme (-2)

Flamingo (Phoenicopterus roseus) © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 11961 ha
Yükseklik : 920 m - 930 m
Boylam
: 33,05ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 38,58ºK
Ýlçe(ler) : Cihanbeyli
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma alaný
Alanýn Tanýmý: Tuz Gölünün batýsýnda yer alan ÖDA, Tersakan Gölü ve çevresindeki tuzcul
subasar çayýrlarý kapsar. Yeraltý sularý ve yüzey akýmlarýyla beslenen Tersakan Gölünün sularý
sodyum sülfatça zengindir. ÖDA, Yukarý Konya Kapalý Havzasý (Tuz Gölü) sulak alan sisteminin
bir parçasýdýr. Tuz Gölüyle hidrolojik açýdan iliþkili olan göl su seviyesinin çok yükseldiði
zamanlarda Konya ana tahliye kanalý aracýlýðýyla sularýný Tuz Gölüne boþaltýr. Ýki göl birbiriyle
ornitolojik açýdan da iliþkilidir. Tersakan, Tuz Gölünde üreyen bazý kuþ türleri için önemli bir
beslenme alanýdýr. Alanýn batýsýnda yer alan Konya ana tahliye kanalýyla göl arasýnda geniþ
çamur düzlükleri uzanýr.
Habitatlar: ÖDA, tuzlu göl yüzeyi, tuzcul subasar çayýrlar ve bozkýrlar, tarým alanlarý ve dar bir
alaný kaplayan tatlý su bataklýklarýndan oluþur.
Türler: Bitki ve kuþ türleri açýsýndan önem taþýyan bir alandýr. Alanda nesli tehlike altýnda olan
dokuz bitki türü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bir kuþkonmaz türü olan Asparagus lycaonicus
ise dünyada yalnýzca bu alanda yaþamaktadýr.
ÖDA, flamingo (Phoenicopterus ruber) ve ince gagalý martý (Larus genei) için Tuz Gölü
Havzasýndaki temel beslenme alanýdýr. Turna (Grus grus), kýlýçgaga (Recurvirostra avosetta)
ve büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus) alanda önemli sayýlarda ürer. Göl kýþ
aylarýnda sakarcalar (Anser albifrons) için önemli bir geceleme yeridir.
Alan Kullanýmý: Tersakan Gölü içindeki tuzlalarda Alkim þirketi tarafýndan sodyum sülfat üretimi
yapýlýr. Doðu ve batýda bulunan tarým arazilerinde kuru tarým ve kimyon ekimi yapýlýr. Bunun
yanýnda, ekim yapýlmayan tarým alanlarý, bozkýr ve çayýrlarda ise koyun ve büyükbaþ hayvan
otlatýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Konya Kapalý Havzasýndan tarýmsal amaçlý aþýrý su
çekimidir. Bu durum son yýllarda gölün su rejimini olumsuz yönde etkilemekte ve tümüyle
kurumasýna neden olmaktadýr.
Konya ana tahliye kanalý da Tersakan Gölü için önemli bir tehdittir. Konya þehir merkezi
baþta olmak üzere çevredeki yerleþim birimlerinin evsel ve endüstriyel atýk sularýnýn yaný sýra
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Konya Ovasýnýn tarýmsal kullanýmdan dönen tarým ilaç ve gübreleriyle yoðun olarak kirlenmiþ
sularý taþýyan ana tahliye kanalý, Tersakan da dahil olmak üzere Tuz Gölü Havzasýndaki tüm
göller için en önemli kirleticidir. Kanaldan Tersakana giren sular ayný zamanda gölün tuzluluk
oranýný düþürmektedir.
Endemik ve tehlike altýndaki türleri barýndýran alanda yapýlan tarýmsal faaliyetler ve aþýrý
otlatma bitki örtüsünü olumsuz etkilemektedir. Alanda yasadýþý avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: WWF-Türkiye tarafýndan 2004 yýlýnda baþlatýlan Konya Kapalý Havzasýnýn
Akýlcý Kullanýmýna Doðru adlý proje 2006 yýlý içinde sonlanacaktýr. Proje, Tersakan Gölünün
de dahil olduðu Konya Kapalý Havzasýnýn entegre yönetimini amaçlamaktadýr. Özel Çevre
Koruma Kurumu tarafýndan tüm özel çevre koruma alanýný kapsayan Koruma Alanlarý Sentezi
ve Çevre Düzeni Planý Çalýþmalarý yürütülmektedir.

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); TEKEL Genel Müdürlüðü; WWF-Türkiye; Tema Vakfý Konya Þubesi; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Doða Derneði.

Esra Altundarak, Murat Gülsaçan

Tersakan Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Tersakan Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Sodyumsülfat çýkaranlar © Cüneyt Oðuztüzün
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Kulu Gölü ORT023
Çok Acil
Gerileme (-2)

Kulu Gölü - Kýlýçgaga (Recurvirostra avosetta) © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 2442 ha
Yükseklik : 965 m - 1000 m
Boylam
: 33,13ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 39,08ºK
Ýlçe(ler) : Kulu
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma alaný
Alanýn Tanýmý: Tuz Gölünün 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 Gölün 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) Türkiyedeki 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. ÖDAda yer yer
kuru tarým alanlarý bulunur. Kulu Gölü Ankaradaki kuþ gözlemcileri tarafýndan yoðun olarak
ziyaret edilir.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit, alanýn su seviyesindeki düþüþtür. Konya Kapalý
Havzasýnýn yeraltý ve yerüstü kaynaklarýnýn aþýrý tüketimi son yýllarda Kulu Gölünü 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
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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 Havzasýnýn Akýlcý Kullanýmýna
Doðru adlý proje 2006 yýlý içinde sonlanacaktýr. Proje, Kulu Gölünün de dahil olduðu Konya
Kapalý Havzasýnýn entegre yönetimini amaçlamaktadýr. Özel Çevre Koruma Kurumu tarafýndan
tüm özel çevre koruma alanýný kapsayan Koruma Alanlarý Sentezi ve Çevre Düzeni Planý
Çalýþmalarý yürütülmektedir.

Kulu Gölü © Cüneyt Oðuztüzün
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

Kulu Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kulu Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kara kýzýlbacak (Tringa erythropus) © Tamer Zeybek
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Tuz Gölü ORT024
Çok Acil
Gerileme (-2)

Tuz Gölü © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 533565 ha
Yükseklik : 900 m - 1398 m
Boylam
: 33,45ºD
Ýl(ler)
: Ankara, Aksaray, Konya
Enlem
: 38,64ºK
Ýlçe(ler) : Þerefli Koçhisar, Kulu, Cihanbeyli, Aðaçören, Aksaray, Eskil, Altýnekin, Karatay
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma alaný
Alanýn Tanýmý: Ankara, Aksaray ve Konya il sýnýrýnda kuzeygüney doðrultusunda uzanan göl çok
büyük bir tuzlu su kütlesi oluþturur. Tuz Gölü Avrupanýn en büyük tuzlu gölü, Türkiyenin ise
Van Gölünden sonra ikinci en büyük gölüdür. ÖDA, Tuz Gölünün yaný sýra etrafýndaki sulak
çayýrlarý ve özellikle güney ve batýda geniþ alanlar tuzcul bozkýrlarý da içine alýr. Konya Kapalý
Havzasýnýn kuzeydeki alt havzasýnýn merkezinde yer alan göl, Tetis Denizinden kopan bir iç
denizin günümüze kadar ulaþmýþ son kalýntýsýdýr.
Habitatlar: Tuz Gölü, ülkemizde bozulmadan bu güne kadar ulaþabilmiþ ova bozkýrlarýnýn en
güzel örneklerini barýndýrýr. Kalýn tuz tabakalarýyla kaplý göle en yakýn kuþaktaki bitki örtüsü
Salicornia europaea ve Halocnemum strobilaceum topluluklarýndan oluþur. Bunu izleyen
topraktaki tuz seviyesine göre sýrasýyla Frankenia hirsuta, Limonium iconicum ve Artemisia
santonicum topluluklarýna rastlanýr. Sonuncu bozkýr kuþaðýnda ise daha çok yavþanlar (Artemisia
santonicum) baskýndýr. Tuzcul bozkýrlar, gölün güneyinde pýnarlarýn yoðunlaþtýðý bölgede sulak
çayýrlara dönüþür. Bu çayýrlar Juncus heldreichianus, Phlaris arundinacea, Elymus elongatus
ssp. ponticus, Cladium mariscus bitki topluluklarýndan oluþur. Konya tahliye kanalý boyunca
ve göle ulaþtýðý noktada gür sazlýk alanlar bulunur. Alan içinde yer yer giderek geniþlemekte
olan sulu ve kuru tarým alanlarý da bulunur.
Türler: Tuzun ve kuraklýðýn hâkim olduðu zor koþullara uyum saðlamýþ doðal bozkýr bitkileri,
Tuz Gölündeki nadir türlerin baþýnda gelmektedir. Alan, bozkýr bitkileri için Türkiyedeki en
önemli alandýr. Astragalus demirizii, Centaurea halophila, Kalidiopsis wagenitzii, Senecio
salsuginea (yayýn aþamasýnda) ve Frankenia halophila (yayýn aþamasýnda) adlý bitki türlerinin
yaný sýra Anadolu tarlafaresinin (Microtus anatolicus) de dünyada yaþadýðý bilinen tek alan
burasýdýr.
Alan, üreme, göç ve kýþlama dönemlerinde farklý çok sayýda kuþ türüne ev sahipliði yapar
ve Türkiyede çok az noktada üreyen bazý kuþ türleri düzenli olarak burada yuva kurar. Gölün
güneyindeki çamur adacýklarý flamingolarýn (Phoenicopterus roseus) dünyadaki en büyük doðal
üreme kolonilerinden birini barýndýrýr. Ayrýca gölün kuzeyindeki kayalýk adalarda Van Gölü
martýsý (Larus armenicus), ince gagalý martý (Larus genei) ve yýrtýcý kuþlar üremektedir. Sonbahar
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aylarýnda binlerce turna (Grus grus), kýþ aylarýnda ise çok sayýda kaz alanda geceler. Tuz Gölü
bozkýrlarý nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki toyun (Otis tarda) Orta Anadoludaki en önemli
yaþam alanýdýr. Ayný zamanda, suçulluðunun (Gallinago gallinago) Türkiyedeki tek üreme
popülasyonunu barýndýrýr ancak tür ÖDA kriterlerini saðlamamaktadýr.
Alanda ayrýca ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý Doðramacý tarlafaresi (Microtus dogramacii)
ile nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Pseudophoxinus crassus adlý içsubalýðý yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Türkiyenin tuz ihtiyacýnýn yarýsýndan fazlasý ÖDAdaki üç tuzla (Kaldýrým, Kayacýk
ve Yavþan tuzlalarý) ve ikincil tuz endüstrisi ile gerçekleþtirilmektedir. Ayrýca Alkim Sodyum
Sülfat tesisleri de alanda bulunmaktadýr.
Alanda baþta þeker pancarý olmak üzere sulu tarým yapýlmaktadýr. Su bulunamayan alanlarda
tahýl ekimi yapýlýr. Küçükbaþ hayvancýlýk bölge için çok önemli bir gelir kaynaðýdýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit su seviyesindeki düþüþtür. Aþýrý ve plansýz yeraltý suyu
kullanýmý Konya Kapalý Havzasý ölçeðinde yeraltý su seviyesini yýlda ortalama 50 santimetre
düþürmektedir. Bu durumun sonucunda göl son yýllarda yaz baþýnda kurumaktadýr ve alandaki
pýnarlar ve sulak çayýrlar neredeyse tümüyle kaybolmuþtur.
BOTAÞýn Tuz Gölünün güneyinde planladýðý doðal gaz depolama projesi, evsel, endüstriyel
ve tarýmsal atýklarýn oluþturduðu kirlilik, tarým baskýsýyla doðal bozkýrlarýn yok olmasý, aþýrý
otlatma ve yeni tuz sahalarý açýlmasý alandaki diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: WWF Türkiye, Konya Kapalý Havzasýnýn Akýlcý Kullanýmýna Doðru Projesi
ile entegre havza yönetimi yaklaþýmýnýn uygulanabilmesi için çalýþmaktadýr.
Özel Çevre Koruma Kurumu, Özel Çevre Koruma Alanýnda koruma alanlarý sentezi ve çevre
düzeni çalýþmalarý yürütülmektedir.
Doða Derneði, flamingo popülasyonunun izlenmesi için 2003 yýlýndan bu yana düzenli olarak
havadan sayým yapmaktadýr. Dernek, Çevre ve Orman Bankalýðý ile toy (Otis tarda) için bir
ulusal eylem planý hazýrlamýþtýr.
Wageningen Üniversitesi, bir araþtýrma projesi uygulamýþ ve alanýn Türkiye ekonomisine
yýlda yaklaþýk 5 milyon ABD dolarý katký koyduðu anlaþýlmýþtýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Aksaray
Valiliði; Konya Valiliði; Aksaray Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aksaray Ýli Çevre Koruma Vakfý; Aksaray Doðayý Sevenler
Derneði; Gölyazý ve Saðlýk Köyü Kültür Çevre Yardýmlaþma Dayanýþma Derneði (GÖLSAÐ); Konya Çevre Koruma ve Araþtýrma Derneði (KONÇED); TEKEL
Genel Müdürlüðü; WWF-Türkiye; Tema Vakfý Konya Þubesi; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Doða Derneði.

Esra Baþak, Çaðrý Deniz Eryýlmaz

Tuz Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Tuz Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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© Hakan Öge

81

Eþmekaya Sazlýðý ORT025

Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

Eþmekaya Sazlýðý 2001 © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 7939 ha
Yükseklik : 950 m - 1010 m
Boylam
: 33,48ºD
Ýl(ler)
: Aksaray
Enlem
: 38,23ºK
Ýlçe(ler) : Eskil
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: Eþmekaya Sazlýðý, Tuz Gölünün güneyinde yer alýr. Bir zamanlar Türkiyenin en
önemli sulakalanlarýndan biri olan ÖDA, yeraltý sularýnýn yanlýþ kullanýmý nedeniyle artýk tümüyle
kurumuþ ve restorasyon aþamasýna gelmiþtir. ÖDA, su kaynaklarýný yitirmeden önce su kalitesi
yüksek bir tatlýsu gölü olan Eþmekaya Gölü, bunun çevresindeki birkaç küçük göl (Turna Gölü,
Sülüklü Göl, Akgöl ve Bezirci Gölü) ve çok sayýda pýnarýn beslediði bataklýk, sazlýk ve meralardan
oluþmaktaydý. Alanýn ortasýndan Aksaray  Konya yolu geçmektedir.
Habitatlar: Küçük tatlý ve tuzlu su gölleri ve pýnarlar, bataklýk ve meralardan oluþan alan
kuruduktan sonra bitki örtüsünü büyük ölçüde kaybetmeye baþlamýþtýr. ÖDAnýn güneyindeki
bataklýklar 1990larýn sonlarýna kadar Juncus heldreichianusun baskýn olduðu geniþ sulak
çayýrlara ev sahipliði yapmaktaydý.
Türler: Alan, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan endemik Gladiolus halophilus isimli bitki
türü için önem taþýr.
Su kuþlarý için önemli bir üreme alaný olan ÖDA, günümüzde büyük ölçüde kurumuþtur ve
kuþ popülasyonlarýný neredeyse tümüyle kaybetmiþtir.
Alan kuþ türlerinin yaný sýra nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Aphanius anatoliae ve dar
yayýlýþlý olan Aphanius danfordii adlý içsu balýklarý için önemlidir. Bu türlerin alandaki son
durumu hakkýnda çalýþmalar yapýlmasý gerekmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda büyükbaþ hayvancýlýk ve tarým yapýlmaktadýr. Bir zamanlar elma bahçeleri
ile bilinen Eþmekayada gölün kurumasý ile bahçeler büyük zarar görmüþtür.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 1995 yýlýnda sulama amacýyla Eþmekaya Sazlýklarýnýn baraj
gölüne dönüþtürülmesi yönünde çalýþmalara baþlamýþ, ancak bu çalýþma hem yasadýþý
olduðundan hem de yeraltý sularýnýn çekilmesi nedeniyle yarým kalmýþtýr. Bu süreçte sulakalan
büyük ölçüde zarar görmüþ ve alanýn doðusunda çok sayýda yarasanýn kullandýðý maðaralarýn
dokusu bozulmuþtur. Kültür Bakanlýðý'nýn DSÝ aleyhinde açtýðý davayý kazanmasý sonucunda
mahkeme alanýn eski haline getirilmesine karar vermiþ, ancak ne DSÝ, ne de müteahhit firma
bu kararý uygulamýþtýr. Alan bugün tümüyle kurumuþ ve restorasyon aþamasýna gelmiþtir
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Koruma Çalýþmalarý: Sazlýklar WWF Türkiyenin Konya Havzasý Projesi kapsamýnda çalýþýlmaktadýr.

Aphanius danfordii © Murat Bozdoðan
Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Aksaray
Valiliði; Aksaray Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aksaray Ýli Çevre Koruma Vakfý; Aksaray Doðayý Sevenler Derneði; WWF-Türkiye; Doða Derneði.

Murat Gülsaçan

Eþmekaya Sazlýðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Eþmekaya Sazlýðý 1997 © Cüneyt Oðuztüzün

Eþmekaya Sazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Obruk Yaylasý

ORT026
Çok Acil
Gerileme (-1)

© Hakan Öge

Yüzölçümü : 27538 ha
Yükseklik : 990 m - 1110 m
Boylam
: 33,44ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 37,92ºK
Ýlçe(ler) : Eskil, Karatay, Emirgazi, Karapýnar
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: Obruk Yaylasý, Konya Kapalý Havzasýnýn orta bölümünde yer alan ve güneydeki
Konya Ovasý ile Tuz Gölü Havzasýný birbirinden ayýran karstik platodur. Aþýrý geçirgen karstik
yapýsý nedeniyle yeraltýndan akan sularýn bu yapýyý erittiði yerlerde obruk adý verilen çöküntüler
yer alýr. ÖDAda irili ufaklý çok sayýda kuru veya sulu obruk vardýr. Meyil, Kýzören ve Çýralý
bunlarýn en büyüklerindendir. Obruklarýn etrafýndaki dik yarlar yýrtýcý kuþlar için çok önemli
üreme alanlarýdýr. Obruk göllerindeki su düzeyi Konya Kapalý Havzasý'nýn güneyinden Tuz
Gölü'ne doðru akan yeraltý sularýnýn bir aynasýdýr. Son yýllarda bu havzadaki yeraltý sularý
þekerpancarý tarýmý nedeniyle hýzla azaldýðýndan obruk gölleri de kuruma tehlikesi ile karþý
karþýya gelmiþtir.
Habitatlar: Obruk Yaylasý neredeyse tümüyle yavþan bozkýrlarý ile kaplýdýr. Bunun dýþýnda kuru
tarým alanlarý ve sulu veya kuru obruklar bulunur.
Türler: ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý olan Scorzonera boissieri adlý
endemik bitki türü için önemlidir.
Özellikle büyük obruklarýn kenarýndaki dik yarlar kuþlar için önemli bir barýnak ve yuvalama
alaný oluþturur. Alanda ayný zamanda çok sayýda bozkýr türü yuva kurar. Bu türler arasýnda kýr
incirkuþu (Anthus campestris), kocagöz (Burhinus oedicnemus), kýzýl þahin (Buteo rufinus),
bozkýr toygarý (Calandrella brachydactyla), büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus),
boðmaklý toygar (Melanocorypha calandra) ve baðýrtlak (Pterocles orientalis) bulunur.
Alan Kullanýmý: Alanda aðýrlýklý olarak hayvancýlýk ve daha az oranda tarým yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit su rejimine yapýlan yoðun müdahalelerdir. Özellikle
Güney Konya Kapalý Havzasýnda yeraltý sularý aþýrý kullanýlmakta ve bu da bölgedeki göllerin
susuz kalmasýna neden olmaktadýr.
Bunun yaný sýra bölgedeki yavþan bozkýrlarýnda aþýrý otlatma baskýsý vardýr. Bu durum
alandaki bozkýr canlýlarýnýn yaþamýný olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Ak sýrtlý kuyrukkakan (Oenanthe finschii) © Özkan Üner
Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü.
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Kýzören Obruðu © Cüneyt Oðuztüzün
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Karapýnar Ovasý ORT027

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Meke Gölü © Hakan Öge

Yüzölçümü : 28386 ha
Yükseklik : 980 m - 1300 m
Boylam
: 33,63ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 37,76ºK
Ýlçe(ler) : Karapýnar
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Konya Kapalý Havzasýnýn güneyinde yer alýr. Çorak bir ova içinde, sýð tuzlu
bir göl kalýntýsýnýn çevresindeki çamur düzlükleri ve tuzlu çayýrlarý kapsar. ÖDAnýn su kaynaðý,
alanýn doðusunda bulunan Karacadaðdan gelen yüzey akýntýlarýdýr. Ramsar alaný statüsüyle
korunan Meke Maarý ve yakýnýndaki Krater Gölü de ÖDAnýn içinde yer alýr. Göl çevresindeki
tuzcul çayýrlar kýþýn bataklýða dönüþürken yazýn tamamen kurur.
Habitatlar: Alan büyük ölçüde Orta Anadolu tuzcul bozkýrlarýndan oluþur. Alanda biri volkanik
kökenli olmak üzere iki göl bulunmaktadýr.
Türler: Alan endemik ve dar yayýlýþlý bitki türleri ile nesli tehlike altýnda olan kuþ türleri için önem
taþýr. ÖDA, geven (Astragalus) türleri açýsýndan zengindir. Alandaki 17 endemik bitki türü ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Astragalus gigantostegius bitkisinin dünyada yaþadýðý bilinen tek
alan burasýdýr.
ÖDA, bölgesel ölçekte tehlike altýndaki büyük cýlýbýtýn (Charadrius leschenaultii columbinus)
büyük bir üreme nüfusunu barýndýrýr. Konya Havzasýnda pek çok tuzcul alanda olduðu gibi
Karapýnarda da çorak toygarýnýn (Calandrella rufescens niethammeri) ülkemize endemik olan
bir alttürü bulunur. Alan geçmiþ yýllarda çok sayýda sukuþuna ev sahipliði yapmýþsa da su
düzeyinin düþmesi nedeniyle bu özelliðini artýk kaybetmiþtir.
Alan Kullanýmý: Alan yoðun olarak otlatma için kullanýlýr.
Tehditler: Aþýrý otlatma alandaki bitki türlerini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý Sulak Alanlar Þubesinin giriþimleriyle ÖDA
içindeki Meke Maarý 2005 yýlýnda Ramsar alaný ilan edilmiþtir.
Tema Vakfý, alandaki erozyonla mücadele etmek amacýyla Karapýnardaki Apak ve Vahap
Obasý köylerinde kuru tarým ve mera ýslahý odaklý bir kýrsal kalkýnma projesi yürütmektedir.

Sakarca (Anser albifrons) © Özkan Üner
Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Karapýnar Kaymakamlýðý; Karapýnar Belediyesi; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Tema Vakfý Konya Þubesi; Konya Ýli Çevre Koruma Vakfý; Çevre ve
Orman Bakanlýðý Sulak Alanlar Þubesi.
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Ereðli Ovasý

ORT028

Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

Ereðli Sazlýðý 1998 © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 137020 ha
Yükseklik : 1000 m - 1430 m
Boylam
: 34,11ºD
Ýl(ler)
: Konya, Niðde, Karaman
Enlem
: 37,69ºK
Ýlçe(ler) : Bor, Karapýnar, Ereðli, Ayrancý
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Ýç Anadolunun güneydoðusunda, Bolkar Daðlarýnýn kuzeyinde yer alan geniþ
bir ovadýr. Alanda, sýð bataklýklar, sazlýklar, tatlý su gölleri ve büyük kýsmý tuzlu olmak üzere
geniþ ova bozkýrlarý bulunur. ÖDAnýn batýsýndaki Akgöl 1990'larýn ikinci yarýsýndan bu yana
büyük ölçüde kurumuþtur. Doðuya doðru özellikle Zengen bölgesinde nadir bitkiler açýsýndan
zengin, geniþ ve el deðmemiþ ova bozkýrlarý uzanýr. Ova içinde bir zamanlar Orta Anadolunun
en büyük sazlýklarý bulunurken, günümüzde Devlet Su Ýþlerinin (DSÝ) yapmýþ olduðu barajlar
ve yasadýþý yeraltýsuyu kullanýmý nedeniyle bu alanlar neredeyse tamamen yok olmuþtur.
Habitatlar: ÖDAnýn sulakalan bölgesi; göller, sazlýk ve bataklýk alanlardan oluþmaktadýr. Geri
kalan bölge ise tuzcul ova bozkýrlarý ve yavþan düzlüklerinden oluþur.
Türler: Alandaki bozkýrlar birçok nesli tehlikede olan ve dar yayýlýþlý endemik bitki türünü
barýndýrýr. Chrysocamela elliptica içlerinde en nadir ve hassas durumda olanýdýr.
ÖDA yýllarca yerli ve yabancý kuþ gözlemcilerin ve araþtýrmacýlarýn ilgi odaðý olmuþ ve bu
nedenle sulakalan ekosistemine iliþkin birçok kuþ verisi toplanmýþtýr. Alanda hala ürediði bilinen
kuþlarýn baþýnda küçük kerkenez (Falco naumanni), dikkuyruk (Oxyura leucocephala),
uzunbacak (Himantopus himantopus) ve baþka birçok sukuþu bulunmaktadýr. Bunun yanýnda
alanda pek çok kuþun nesli tükenmiþtir veya sayýca büyük azalmalar göstermiþtir.
Ereðli Sazlýklarý kuþlarýn yaný sýra içsu balýklarý açýsýndan da önemlidir ve beþ balýk türü için
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Tek nokta endemiði olan Barbatula eregliensis balýk türünün
dünya daðýlýmý Ereðli Sazlýklarýyla sýnýrlýdýr. Kuruma nedeniyle türün alanda tamamen tükendiði
sanýlmaktadýr. Tür hakkýnda detaylý araþtýrma çalýþmalarý yapýlmalýdýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAda yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr. Sazlýk alanlarda büyükbaþ, diðer
alanlarda ise küçükbaþ hayvancýlýk ana geçim kaynaðýdýr. Alanda kuru tarým faaliyetleri de
kýsmi olarak gerçekleþtirilmektedir. ÖDAnýn hemen dýþýndaki alanlarda meyvecilik baþta olmak
üzere yoðun olarak sulu tarým yapýlmaktadýr. Gölde bir zamanlar yoðun olarak yapýlan sazcýlýk
günümüzde az miktarda devam etmektedir.
Tehditler: Geçmiþ dönemde alaný besleyen akarsular üzerine kurulan barajlar ve yeraltý sularýnýn
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aþýrý kullanýmý nedeniyle alanda ciddi bir kuruma meydana gelmiþtir. Bir zamanlar ülkemizin
en geniþ ve verimli sazlýklarýndan biri olan Ereðli Sazlýklarýnýn büyük kýsmý yok olmuþtur.
Tarým için yeterli su bulunmamasýna raðmen bozkýrlarýn sürülerek tarýma açýlmasý alaný
tehdit eden bir baþka unsurdur. Evsel ve sanayi atýklarý sazlýklarýn kirlenmesine neden olmakla
birlikte alanýn tek yüzey su kaynaðýdýr.
Aþýrý otlatma alandaki bitki türleri için önemli bir tehdittir ve yeraltý sularýnýn da azalmasýyla
birlikte bölgede rüzgar erozyonu oluþmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Ereðli Sazlýk ve Çevresini Koruma ve Güzelleþtirme Derneði, Kuþ Araþtýrmalarý
Derneði ile birlikte Birleþmiþ Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programý kapsamýnda
alanda çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir. Alanda kuþ araþtýrmalarý ve suyun kullanýmýyla ilgili
bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
Ereðlideki Doða Derneði üyeleri sazlýk alanda düzenli olarak kuþ sayýmý yapmakta ve alanýn
restorasyonu için diðer taraflarla birlikte çalýþmaktadýr.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen GEF II projesi kapsamýnda
Ereðli Sazlýklarý yaygýnlaþtýrma alanlarýndan biri olarak belirlenmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Karaman Valiliði; Niðde Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Niðde Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;
Ereðli Sazlýk ve Çevresini Koruma ve Güzelleþtirme Derneði; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði; Doða Derneði Ereðli üyeleri (Nihal Süllü ve Ömer Süllü).

Bahtiyar Kurt

Ereðli Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Ereðli Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Aphanius danfordii © Murat Bozdoðan
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Hirfanlý Barajý ORT029

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Akdeniz martýsý (Larus melanocephalus) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 68896 ha
Boylam
: 33,72ºD
Enlem
: 39,12ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 790 m - 1040 m
Ýl(ler)
: Ankara, Kýrþehir, Aksaray
Ýlçe(ler) : Bala, Evren, Kýrþehir, Karaman, Þereflikoçhisar, Sarýyahþi

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Kýzýlýrmak Nehri üzerine inþa edilmiþ olan Hirfanlý Baraj Gölü ve çevresindeki
tarým alanlarýndan oluþur. Hirfanlý, Türkiyenin en büyük barajlarýndan biridir. Baraj gölü içinde
çok sayýda küçük ada bulunur. Su seviyesinin düþtüðü zamanlarda gölün çevresinde çamur
düzlükleri ve geçici sulak çayýrlar oluþur. Barajda önemli miktarlarda balýk yaþamaktadýr.
Habitatlar: Alanýn büyük bir kýsmýný göl yüzeyi oluþturur. Gölde küçük adalar yer alýr. Göl çevresi
kuru tarým alanlarý ve parçalanmýþ Orta Anadolu ova ve dað bozkýrlarý ile çevrilidir.
Türler: ÖDA kýþ aylarýnda donmadýðýndan yüksek sayýlarda su kuþu barýndýrýr. Alanda kýþlayan
kuþ türleri arasýnda nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki dikkuyruk (Oxyura leucocephala) da yer
alýr. Göldeki adalarda sumru türleri ve Akdeniz martýsý (Larus melanocephalus) az sayýlarda
kuluçkaya yatar.
Alan Kullanýmý: Taþkýn kontrolü ve elektrik üretimi için inþa edilen baraj, sulama amacýyla da
kullanýlmaktadýr. Gölde balýkçýlýk önemli bir geçim kaynaðýdýr. Çevredeki kuru tarým arazilerinde
genellikle tahýl ekimi yapýlýr.
Tehditler: Baraj gölü, Kayseri ve Kýrþehirden gelen atýk sularla kirlenmektedir. Alanda kaçak
avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Ancak baraj bölgesi olduðundan
kýsmen korunmaktadýr.

Hirfanlý Barajý © Emin Yoðurtçuoðlu
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aksaray Valiliði; Aksaray Ýli Çevre Koruma Vakfý; Aksaray Doðayý Sevenler Derneði; Þerefli Koçhisar Aðaçlandýrma Ve Yeþillendirme Derneði.
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Macar ördekleri (Netta rufina) © Mehmet Altuð
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Leylek (Ciconia ciconia) © Ali Ýhsan Gökçen
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Çankýrý
Jipsli Tepeleri

ORT030

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Çankýrý Jipsli Tepeleri © Mecit Vural

Yüzölçümü : 125052 ha
Boylam
: 33,69ºD
Enlem
: 40,53ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 545 m - 1790 m
Ýl(ler)
: Çankýrý, Ankara
Ýlçe(ler) : Çankýrý merkez, Yapraklý, Korgun, Eldivan, Þababanözü, Kýzýlýrmak, Kalecik

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Çankýrý ili çevresindeki jips (alçýtaþý) formasyonlarýný içerir. Çankýrý il merkezi
ve Kýzýlýrmakýn kollarýndan biri olan Acýçayýn havzasýnýn büyük kýsmýný içine alýr. Tepelik
alanlarýn dik yamaçlarýnda þiddetli erozyon görülmekle birlikte vadi içlerinde jips formasyonlarýný
seven pek çok endemik bitki türü bulunmaktadýr. Balýbaðý köyü civarýnda bulunan tuz maðarasý
Türkiyenin en büyük kayatuzu rezervine sahiptir.
Habitatlar: Bozkýr ve mezotrofik mera habitatlarýnýn baskýn olduðu alanda çalý ve küçük aðaçlara
da rastlanýr. Alanýn güneydoðusu ve Çankýrý çevresinde tarým alanlarý bulunmaktadýr.
Türler: Alan, nadir ve dar yayýlýþlý bitki türleri açýsýndan zengindir. Küresel ölçekte nesli tehlikede
olan ve jips formasyonlarýný seven endemik türler bulunur. ÖDA kriterlerini saðlayan onbeþ
bitki türünün beþi tüm dünyada yalnýzca burada yaþamaktadýr; Allium eldivanense, Alyssum
nezaketiae, Gypsophila germanicopolitana, Helianthemum germanicopolitanum ve Tanacetum
germanicopolitanum.
Gökkuzgun (Coracias garrulus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) gibi önemli kuþ
türleri de alanda üremektedir.
Kelebekler açýsýndan da önemli olan ÖDA, güzel nazuðum (Euphydryas orientalis) ve
Anadolu gelinciðinin (Tomares nogelli) yaþadýðý nadir alanlardan biridir.
Alan Kullanýmý: Çankýrý çevresi ve Kýzýlýrmak ilçesinin kuzey bölümü (ÖDAnýn güneydoðusu)
tarýmsal faaliyetler için kullanýlmaktadýr.
Çankýrýnýn 20 km kadar doðusunda bulunan Balýbaðý köyü mevkiinde dünyanýn en büyük
kayatuzu rezervlerinden biri yer almaktadýr. 8 kilometre uzunluðundaki tuz maðarasý içinde
otobüslerle dahi gezmek mümkün olduðundan maðarayý turizme açma çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Uzun süre Tekel tarafýndan iþletilen maðara 2004ten beri özel sektör tarafýndan iþletilmektedir.
Tehditler: Bölgede bulunan tarým alanlarýnýn geniþlemesi endemik bitki türleri için baþlýca tehdittir.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ), alanýn güneyindeki uygun alanlarý sulu tarýma açmayý planlamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Salvia cryptantha © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çankýrý Valiliði; Çankýrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çankýrý Ýl Tarým Müdürlüðü; Çankýrý Belediye Baþkanlýðý.
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Hasan Daðý ORT031

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Hasan Daðý © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 199181 ha
Yükseklik : 970 m - 3268 m
Boylam
: 34,39ºD
Ýl(ler)
: Aksaray, Niðde
Enlem
: 38,14ºK
Ýlçe(ler) : Aksaray merkez, Gülaðaç, Derinkuyu, Çiftlik, Güzelyurt, Niðde merkez, Altunhisar. Emirgazi, Bor
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: Hasan Daðý ÖDAsý, Aksaray ve Niðde arasýnda yer alýr. Büyük ve Küçük Hasan
Daðý ile Melendiz Daðýný, kuzey bölümünde ise Melendiz Çayýnýn vadisini içine alýr. Hasan
Daðý, 3268 mlik yüksekliðiyle Ýç Anadolu Bölgesinin Erciyes Daðýndan sonraki ikinci en
yüksek daðýdýr. Orta Anadoludaki diðer sönmüþ volkanlara göre daha genç olan Hasan Daðý
tipik bir volkan daðý formunu korumaktadýr.
Aksarayýn Güzelyurt ilçesindeki Ihlara da ÖDAnýn içinde kalmaktadýr. Çoðunlukla tüf ve
ignimbrit katmanlarý üzerinde akan Melendiz Çayýnýn bazalt katmaný içinden geçerken oluþturduðu
vadi, kaya duvarlarýna oyularak yapýlmýþ tarihi kiliseler nedeniyle bir cazibe merkezi haline
gelmiþtir. 18 kilometre uzunluða sahip vadinin yüksekliði yer yer 100150 metreyi bulmaktadýr.
Ihlaradan baþlayýp Selimeye kadar devam eden Ihlara Vadisi, aradaki Yaprakhisar ve Belisýrma
yörelerini de içine kapsayacak þekilde 1990 yýlýnda özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiþtir.
Habitatlar: Alanda birbirinden kopuk meþe topluluklarý ve volkanik kayaçlarý örten cýlýz dað
bozkýrlarý bulunmaktadýr. ÖDA, çevresine oranla çok daha yoðun orman örtüsü barýndýrmaktadýr.
Türler: Astragalus simonii, Astragalus victoriae ve Trigonella isthmocarpa ÖDAda bulunan ve
nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan bitki türleridir.
Plecotus macrobullaris macrobullaris, alandaki alpin bölgelerde yaþayan önemli bir yarasa
türüdür. Alanda bulunan bir diðer yarasa türü ise büyük nalburunluyarasadýr (Rhinolophus
ferrumequinum).
Melendiz Çayý, ülkemize endemik Capoeta pestai içsu balýðý için küresel ölçekte önem taþýr.
Hasan Daðý, kýzböceklerinden Coenagrion ornatum türüne de ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Ihlara Vadisi, Kapadokyayý görmeye gelenlerin ilk duraðý olarak her yýl çok
sayýda yerli ve yabancý turist tarafýndan ziyaret edilmektedir.
Alanda Hasan Daðý ve Melendiz Daðýnýn volkanik aktiviteleri sonucu oluþmuþ ponza, perlit,
diatomit ve kaolen yataklarý bulunmaktadýr. Özellikle ponza yataklarý yoðun olarak iþletilmektedir.
Özellikle Melendiz Çayý boyunca ve Çiftlik ilçesi etrafýndaki düzlük alanlarda tarýmsal faaliyetler
gerçekleþmektedir. Alanda yer yer baðcýlýk yapýlýr.
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Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit yoktur.
Koruma Çalýþmalarý: Ihlara Vadisi, 1990 yýlýndan beri özel çevre koruma bölgesidir. Alanda bilinen
bir koruma çalýþmasý yoktur.

Gobio gobio gymnostethus © Ahmet Karataþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aksaray Valiliði; Aksaray Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Niðde Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Özel Çevre Koruma Kurumu.

Murat Ataol

Hasan Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Hasan Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Hasan Daðý © Ali Ýhsan Gökçen
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Taþkýzýlý (Monticola saxatilis) © Murat Bozdoðan

101

Akkaya Göleti ORT032

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 705 ha
Boylam
: 34,62ºD
Enlem
: 37,93ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1180 m - 1210 m
Ýl(ler)
: Niðde
Ýlçe(ler) : Niðde merkez

Alanýn Tanýmý: Hasan Daðýnýn güneyinde Niðde Üniversitesi yerleþkesi içinde yer alýr. Alanýn
kuzeyinden Niðde-Bor anayolu geçer. Etrafý bozkýrlarla çevrili gölün yakýnlarýnda yaygýn olarak
otlatma yapýlýr. Göletin doðu kýsmýnda sazlýk alanlar bulunur. Göleti Hasan Daðýndan doðan
Kadar Deresi beslemektedir.
Habitatlar: ÖDA; yapay bir sýð baraj gölü olan Akkaya Göleti, göleti çevreleyen ova bozkýrlarý
ve Kadar Deresinin göle girdiði kýsýmda oluþan sazlýk alanlardan oluþur.
Türler: Alan nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan dikkuyruklarýn (Oxyura leucocephala)
önemli üreme ve konaklama alanlarýndan biridir. Gölet ayný zamanda göç döneminde çeþitli
kýyý kuþu ve ördek türlerini barýndýrýr. ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte (Pelecanus crispus)
alanda düzenli olarak görülmektedir. Ülkemize endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
olan Pseudophoxinus anatolicus adlý içsu balýðý gölün dünya ölçeðinde önemli olmasýna neden
olan diðer bir türdür. ÖDA, ayný zamanda Coenagrion ornatum isimli kýzböceðinin Orta
Anadoludaki önemli yaþam alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: Göletin etrafýnda küçükbaþ hayvan otlatýlmaktadýr.
Tehditler: Niðde Üniversitesi, göl kýyýsýna üniversite alanýndaki topraklarý yýðarak göl kýyýsýnýn
doðal çizgisini deðiþtirmektedir. Bu durum, özellikle kýyý çizgisinde uzanan çayýrlarý yok etmekte
ve bu alanlarýn bozkýr geçiþini bozmaktadýr.
Kýyýdaki sazlýklar ve çayýrlar üzerindeki aþýrý otlatma baskýsý kuþ nüfusunu olumsuz yönde
etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alan, Niðde Üniversitesi Biyoloji Bölümü tarafýndan düzenli olarak araþtýrýlmakta
ve üniversitede bir kuþ gözlem topluluðu kurulmaktadýr.

Akkaya Göleti önemli doða alaný topografya haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Niðde Valiliði; Niðde Üniversitesi Biyoloji Bölümü.
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Dicle Tuba Kýlýç, Ahmet Karataþ
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Pseudophoxinus anatolicus © Ahmet Karataþ
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Seyfe Gölü ORT033

Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 46359 ha
Yükseklik : 1120 m - 1200 m
Boylam
: 34,45ºD
Ýl(ler)
: Kýrþehir
Enlem
: 39,27ºK
Ýlçe(ler) : Boztepe, Kozaklý, Mucur, Hacýbektaþ
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, ramsar alaný, tabiatý koruma alaný
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
Anadoludaki 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.
Seyfe Gölü © Nusret Eren, Nurdan Eren
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kýrþehir Valiliði; Kýrþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Devlet Su Ýþleri (DSÝ).
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Seyfe Gölü önemli doða alaný topografya haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Yenipazar ORT034

Yeterince Bilinmiyor
Ayný (0)

Toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs

Yüzölçümü : 32812 ha
Boylam
: 34,98ºD
Enlem
: 39,46ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 910 m - 1350 m
Ýl(ler)
: Yozgat
Ýlçe(ler) : Yozgat merkez, Sarýkaya, Þefaatli, Boðazlýyan, Yenifakýlý

Alanýn Tanýmý: Yenipazar Önemli Doða Alaný, Yozgatýn güneyinde yer alýr. Þefaatli ilçesinin
doðusunda, Sarýkayanýn batýsýnda kalan ova ayný zamanda Yozgat  Boðazlýyan karayoluyla
kesiþir. Özdere ve onun birleþtiði Kamak Çayý ÖDAnýn içinden geçer.
Habitatlar: Bölge genel olarak kuru tarým alanlarý ve mera olarak kullanýlan bozkýrlardan oluþur.
Özdere ve Kamak Çayý civarýnda sulu tarým alanlarý bulunur.
Türler: Ülkemizde korumada öncelikli kuþ türlerinden biri olan toy kuþlarý (Otis tarda) alanda
ürer. Bölgede toy kuþlarý üzerinde yeterince çalýþma yapýlmamakla birlikte alanda 20 çift kadar
üredikleri tahmin edilmektedir. Toy kuþlarýnýn yaný sýra nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
bulunan küçük kerkenez (Falco naumanni) de alana ÖDA statüsünü kazandýrmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede özellikle kuru tarým faaliyetleri yürütülmektedir. Bununla birlikte bazý
köylerde sulu tarým da geliþmiþtir. Bölgede büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýk oldukça yaygýndýr.
Tehditler: Bölgede bilinen bir tehdit bulunmamakla birlikte alandaki tarým faaliyetlerinin toy
kuþlarýyla barýþýk bir þekilde yürütülebilmesi için gerekli giriþimler hayata geçirilmeli ve orta
vadede uygulanmalýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Kýzýl þahin (Buteo rufinus) © Kazým Çapacý
Yerel Ýlgi Sahipleri
Yozgat Valiliði; Yozgat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Þefaatli Kaymakamlýðý; Sarýkaya Kaymakamlýðý; Boðazlýyan Kaymakamlýðý; Yozgat Ýl Jandarma Komutanlýðý.
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Yenipazar önemli doða alaný topografya haritasý
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Küçük kerkenez (Falco naumanni) © Kazým Çapacý
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Göreme ORT035

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Kýzýlçukur © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 6871 ha
Boylam
: 34,86ºD
Enlem
: 38,65ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 935 m - 1320 m
Ýl(ler)
: Nevþehir
Ýlçe(ler) : Nevþehir merkez, Avanos, Ürgüp

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Nevþehir ilinde, Avanos  Ürgüp  Uçhisar üçgeni içerisinde yer alýr. Güneyde
Nevþehir-Ürgüp karayolu alanýn içinden geçer. Kapadokya bölgesine özgü peribacalarý bu alan
içinde bulunur. Hasan Daðý ve Erciyes Daðýnýn tüfleri yer yer 100 metreyi bulan bir birikim
oluþturmuþ, tüflerin üzeri ise daha sert volkanik malzemelerle (ignimbirit ve lavlar) kaplanmýþtýr.
Her iki katmanýn su ve rüzgârla aþýnmasý sonrasýnda daha sert volkanik malzemeler tüf katmaný
üzerinde þapka þeklinde kalarak dünyada benzeri nadir görülen peribacalarýný meydana
getirmiþlerdir. Alanýn önemli bir kýsmý 1986dan beri milli park statüsüne sahiptir.
Habitatlar: Kapadokyaya özgü bolca aþýnmýþ bozkýrlarla kaplý ÖDA, çýplak tepeler, kurak vadiler
ve bunlarýn arasýnda kalan meralardan oluþan bir mozaik görünümündedir. Avanosa yakýn
olan kuzey kýsýmlarý ve vadi içleri tarým alanlarý ile kaplýdýr.
Türler: Alanda nadir ve dar yayýlýþlý çok sayýda endemik bitki taksonu bulunur ve bu türlerin on
yedi tanesi ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bozkýr kuþlarý için önemli olan ÖDAda, küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve gökkuzgun
(Coracias garrulus) üremektedir. ÖDA ayný zamanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan
dört kelebek türünün önemli bir yayýlýþ alanýdýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAnýn kuzey bölümü tarýmsal faaliyetler için kullanýlmaktadýr. Peribacalarýnýn
ve bu özel oluþumlar içinde tarihi dini mekânlarýn varlýðý, alaný önemli bir turizm merkezi haline
getirmiþtir. ÖDAyý her yýl 1 buçuk  2 milyon arasýnda yerli ve yabancý turist ziyaret etmektedir.
Tehditler: Bölgenin kuzey kesimini kaplayan tarým alanlarý sürekli geniþleyerek doðal bozkýr
alanlarýný daraltmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alan, 1986 yýlýndan beri milli park statüsüne sahiptir.

Hedysarum cappadocicum © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Nevþehir Valiliði; Nevþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Nevþehir Belediye Baþkanlýðý; Avanos
Belediye Baþkanlýðý; Ürgüp Belediye Baþkanlýðý
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Sultansazlýðý

ORT036

Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

Yay Gölü © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 44674 ha
Yükseklik : 1070 m - 1260 m
Boylam
: 35,26ºD
Ýl(ler)
: Kayseri
Enlem
: 38,34ºK
Ýlçe(ler) : Yahyalý, Yeþilhisar, Develi, Ýncesu
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, tabiatý koruma alaný, ramsar alaný, yaban hayatý koruma sahasý
Alanýn Tanýmý: Sultansazlýðý, Develi Kapalý Havzasýnýn merkezinde bulunur. Sultansazlýðýnýn
kuzeydoðusu Erciyes Daðý tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþtýr. ÖDA tatlý, tuzlu, hafif tuzlu göller ile
geniþ bataklýk ve bozkýr ekosistemlerinden oluþan bir mozaiði içerir. Yay Gölü ve yazýn büyük
ölçüde kuruyan Çöl Gölü alandaki baþlýca göllerdir. Sultansazlýðýnýn güneyinde bulunan Güney
Sazlýðý 3300 hektardýr ve içinde küçük göl aynalarý bulundurur. Bunlardan en önemlileri Sarp,
Eðri ve Camýz gölleridir. Sultansazlýðýnýn kuzeyinde geçmiþte 1900 hektarlýk bir alan kaplayan
ancak günümüzde büyük ölçüde tahribe uðramýþ olan Kepir Sazlýklarý vardýr. Sulakalanýn
yüzölçümü su seviyelerine baðlý olarak deðiþir ancak son yýllarda su kaynaklarýnýn aþýrý kullanýmý
nedeniyle sazlýk tümüyle kurudur. Sultansazlýðý doðal halinde Yahyalý, Develi, Aðcaþar ve
Yeþilhisar dereleri, Soysallý, Çayýrözü ve Yerköy pýnarlarý ile yeraltý suyundan beslenmektedir.
Alanýn yoðun saz ve bitki örtüsüyle kaplý olmasý, besin maddesi bakýmýndan oldukça zengin
tatlý su ekosistemini içermesi ve tatlý su ekosistemi ile iliþkili tuzlu su ekosisteminin varlýðý; farklý
ekolojik istekleri olan deðiþik türde ve çok sayýda kuþun bir arada bulunmasý için uygun ortamlar
oluþturmuþtur.
Habitatlar: Sultansazlýðý tatlý ve tuzlu su ekosistemleri, geniþ sazlýk ve bataklýk alanlar, bu alanlarý
çevreleyen çayýr ve bozkýrlar gibi deðiþik karakterdeki habitatlardan oluþmaktadýr.
Yarý kurak iklim karakterine sahip olan bölgenin sulakalan rejimi dýþýnda kalan dýþ çeperinde
ova bozkýrlarý uzanýr. Bu bozkýrlarýn önemli bir kýsmý tuzcul karakterdedir. Çöl Gölünün
doðusunda, Yay Gölü çevresinde bataklýk bitkileri geniþ yer tutmaktadýr. Tuzlu göller, denizbörülcesi
(Salicornia) bozkýrlarýyla çevrilidir. Güneydeki bataklýklar saz (Phragmites), hasýrotu (Typha),
kofa (Juncus) ve kýndýradan oluþan bitki örtüsüyle kaplýdýr.
Türler: Alan nesli tehlike altýnda olan ve dünyadaki yaþam alaný sýnýrlý çeþitli bitki türlerini
barýndýrýr. 15 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Poa speluncarum ve
Puccinellia bulbosa ssp. caesarea en hassas taksonlardýr.
Bir zamanlar yüksek sayýlarda birçok sukuþunun kuluçkaya yattýðý alan, bugün büyük ölçüde
kurumuþ ve tüm kuþlarýn sayýsýnda büyük bir düþüþ olmuþtur.
ÖDAdaki dereler dünyada dar bir alanda bulunan Aphanius danfordii adlý balýk türü için
önemlidir.
Alan Kullanýmý: Sulakalan sisteminin zarar görmediði yýllarda yörenin önemli bir geçim kaynaðý
olan sazlar ihraç edilir ya da yöre halký tarafýndan hayvan yemi ve dam malzemesi olarak

110

kullanýlýrdý. 1995 yýlýnda Sindelhöyük kasabasýnda saz baðlama ve depolama tesisi kurulmuþtur.
Miktarý azalmýþ olmakla birlikte aðustos-eylül aylarýnda Phragmites australis ve Thypha cinsine
ait türler kesilmektedir.
Kurutulmadan önce her yýl çok sayýda doðasever kuþ gözlemcisi, bilim adamý ve araþtýrmacý
alaný ziyaret etmekteydi.
Günümüzde yöre halkýnýn en önemli geçim kaynaðý tarýmdýr. Sulama yapýlan alanlarda daha
çok ayçiçeði ve þekerpancarý yetiþtirilir. Sulu tarýma geçiþle birlikte sebze tarýmý ve meyvecilik
de yaygýnlaþmýþtýr.
Yörede hayvancýlýk halkýn ikincil geçim kaynaðýdýr. Alanda yer alan meralarýn büyük bir
kýsmý tarýma açýlmýþ, bir kýsmýnýn ise yanlýþ tarýmsal kullaným nedeniyle doðal yapýsý bozulmuþtur.
Bataklýk alanda büyükbaþ hayvanlar otlarken etrafýndaki çayýrlýklarda küçükbaþ hayvancýlýk
yapýlýr.
Tehditler: Bir zamanlar dünyanýn en önemli sulakalanlarý arasýnda yer alan Sultansazlýðý, Devlet
Su Ýþlerinin (DSÝ) alandaki su rejimine yaptýðý müdahaleler sonucunda büyük oranda zarar
görmüþtür. Alandaki su kaynaklarý üzerine yapýlan barajlar ve aþýrý yeraltý suyu kullanýmýna
neden olan sulu tarým faaliyetleri sonucunda alana çok az miktarda su ulaþmaktadýr.
ÖDA ayný zamanda su kirliliðinden önemli derecede etkilenmiþtir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý, Sultansazlýðýnýn korunmasý ve bölge halkýnýn
ekonomik çýkarlarý ile arazi kullaným dengesinin kurulmasý amacýyla saha için 1994 yýlýnda bir
master plan yaptýrmýþtýr. Bunun yanýnda 2000 yýlýndan bu yana Doða Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen GEF II Projesi kapsamýnda alanýn yönetim planý
hazýrlanmýþtýr ve bu plan 2006 yýlýnda tamamlanmýþtýr.
DSÝ tarafýndan 1970'li yýllarda alanýn tamamýnýn drene edilerek kurutulmasý planlanmýþtýr.
Ardýndan gönüllü kuruluþlar ile kamu kuruluþlarýnýn çabalarý sonucunda proje revize edilmiþ
ve Yay Gölündeki su kotunun 1070,80 metrede tutulmasý karara baðlanarak, alanýn kurutulmasý
önlenmiþtir. Ancak hem sivil toplum hem de kamunun koruma çalýþmalarý ve kararlarý göz ardý
edilerek Sultansazlýðý kendisini besleyen dereler üzerindeki baraj inþaatlarý nedeniyle dolaylý
olarak kurutulmuþtur. Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu alanýn eski haline getirilmesi için bir
dizi karar almýþ olsa da bu kararlar bugüne kadar uygulanamamýþtýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kayseri Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kayseri Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Erciyes Üniversitesi; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
(GEF II Projesi).

Uygar Özesmi, Esra Per
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Sultansazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý
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Flamingolar (Phoenicopterus roseus) © Hakan Öge

113

Erciyes Daðý ORT037

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Sultansazlýðý ve Erciyes Daðý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 103582 ha
Boylam
: 35,43ºD
Enlem
: 38,58ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1040 m - 3917 m
Ýl(ler)
: Kayseri
Ýlçe(ler) : Develi, Talas, Ýncesu, Hacýlar, Yeþilhisar, Tomarza, Melikgazi, Kocasinan

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýç Anadolu Bölgesinin Orta Kýzýlýrmak bölümünde yer alan Kapadokya
Bölgesinin doðal ve tarihi yapý açýsýndan ayrýlmaz bir parçasýdýr. Erciyes Daðý 3917 metre
yüksekliði ile Ýç Anadolu Bölgesinin en yüksek, Türkiyenin ise beþinci yüksek daðýdýr. Yaklaþýk
18 kilometre çapýnda ve yaklaþýk 1100 kilometrekarelik bir alan üzerinde yükselen dað,
Kayserinin güneyinde yer alan volkanik bir kütledir. Daðýn kuzeyinde Keykubat ve Sarýmsaklý,
güneyinde ise Develi ve Yeþilhisar ovalarý bulunmaktadýr. Gece ile gündüz arasýndaki sýcaklýk
farklarý, yoðun þekilde yaþanan ýslanýp kuruma, donma ve çözülmeler yýlýn büyük bir bölümünde
etkili olmaktadýr. Özellikle yaz döneminde dere yataklarýnýn hemen tamamý kurudur. Sadece
Hisarcýk Deresi yaz aylarýnda debisi oldukça azalmasýna raðmen tüm yýl akýþýný devam ettirir.
Habitatlar: Erciyes Daðýnýn zirvesi yüksek dað çayýrlarý ve çýplak kayalýk alanlarla kaplýdýr.
Bunun dýþýndaki alanlarda 1050den 3 bin metre seviyesine kadar yer yer seyrek aðaç topluluklarý
barýndýran dað bozkýrlarý yayýlým göstermektedir.
Erciyes Daðýnda görülen aðaç topluluklarý veya aðaç formasyonu içinde en yaygýn olaný
meþe türleridir. Ayrýca dere boylarýnda kavaklar ve daðlýk bölgede ardýçlar da yayýlýþ gösterir.
Ýnsan tahribatý nedeniyle daðlýk alandaki aðaçlýklar daha çok lekeler halindedir.
Sahada yaygýn türler içinde dikenli olduklarý için hayvanlar tarafýndan pek tahrip edilemeyen
ve geniþ yayýlýþ gösteren geven (Astragalus), çobanyastýðý (Acantholimon), sütleðen (Euphorbia),
peygamberçiçeði (Centaurea), kekik (Thymus), sýðýrkuyruðu (Verbascum), defne (Daphne
oleoides) ve yapýþkanotu (Asperula) bulunur.
Türler: Astragalus argaeus ve Centaurea amaena adlý bitki türlerinin dünyada yaþadýðý bilinen
tek yerdir. Bu türlerle birlikte toplam 39 bitki taksonu ÖDA kriterini saðlamaktadýr.
Yüksek dað kuþlarý açýsýndan zengin olan alan ayný zamanda bozkýr türlerine de ev sahipliði
yapar. ÖDAda küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
gibi yýrtýcý türler üremektedir.
Alan ayný zamanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleri için de önem
taþýr.
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Alan Kullanýmý: Günümüzde coðrafi ve ekonomik kökenli nedenlerle alan içinde geçici yayla
yerleþkeleri ve Turistik Kayak Merkezi dýþýnda insan yapýlarýna rastlamak mümkün deðildir.
Yaz aylarýnda kurumayan Hisarcýk Deresi çevresinde tarým alanlarý bulunur. Yüksek rakýmlý
yerlerin çevresinde, özellikle daðýn batý yamaçlarýnda sýnýrlý sayýda meyve aðaçlarýna rastlamak
mümkündür.
Alaný etkileyen en önemli ekonomik faaliyet hayvancýlýktýr. Hayvancýlýk Erciyes Daðýnýn
yamaçlarý ve üst kesimlerindeki mera ve otlaklarda yapýlmaktadýr. Erciyes Daðýnýn özellikle
batý yamaçlarýnda daha yoðun olmak üzere yapýlan arýcýlýk ek bir uðraþ olarak yöre insanýna
ekonomik bir katký saðlamaktadýr.
Tehditler: Erciyes Daðý, zamanla aðaç kesimi ve aþýrý otlatma neticesinde önce orman alanlarýný
kaybetmiþ, arkasýndan da þiddetlenen erozyonla üzerindeki verimli topraklar aþaðýlara
sürüklenmiþtir.
Ýnsan faaliyetleri sonucu doðal bitki varlýðý gerek türce ve gerekse popülasyon olarak önemli
ölçüde tahrip olmakta ve bazý alanlarda ancak lekeler halinde barýnabilmektedirler. Meþe
yakacak odun temini amacýyla en çok tahrip edilen türdür.
Erciyes Daðýnýn en önemli yaylasý olan Tekir Yaylasýnýn turizme açýlmýþ olmasý, dikkatli
planlanmadýðý takdirde buradaki doðal yaþamýn zarar görmesine neden olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Erciyes Üniversitesi, sahada detaylý olarak yapýlan kuþ gözlem çalýþmalarý
sonunda bir kuþ atlasý oluþturmuþtur. Ayrýca üniversite tarafýndan alan hakkýnda pek çok
araþtýrma yürütülmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kayseri Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kayseri Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Erciyes Üniversitesi.

Uygar Özesmi, Esra Per

Erciyes Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Erciyes Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Sürmeli daðbülbülü (Prunella ocularis) © Murat Bozdoðan
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Tilki (Vulpes vulpes) © Behiye Yýlmaz, Serkan Yýlmaz - DoðaBel
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Hürmetçi Sazlýðý ORT038
Çok Acil
Gerileme (-2)

© Behiye Yýlmaz

Yüzölçümü : 9592 ha
Boylam
: 35,34ºD
Enlem
: 38,72ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1030 m - 1270 m
Ýl(ler)
: Kayseri
Ýlçe(ler) : Kocasinan, Ýncesu, Hacýlar

Alanýn Tanýmý: Hürmetçi Sazlýðý, Kayserinin 13 kilometre güneybatýsýnda Hacýlar ve Ýncesu
ilçelerinin sýnýrlarý içerisinde yer alýr. Kuzeyinde Adana-Kayseri þehirlerarasý yolu, güneyinde
ise Erciyes dað eteði yolu ile sýnýrlýdýr. Alan Karsaz Ovasýnýn bir parçasýdýr. Önemli su kaynaklarýný
sazlýðýn güneyinde yer alan Vanvanlý Çayý ve Dokuzpýnar oluþturur. Vanvanlý Çayý, Dokuzpýnarla
ve Sultansazlýðýndan gelen drenaj kanalýyla Hürmetçi Sazlýðýnýn kuzeybatýsýnda birleþerek
Karasu Çayýný oluþturur. Karasu Çayý sazlýðýn kuzeydoðusundan Hürmetçi Sazlýðýný terk ederek
Kýzýlýrmaka drene olur. En derin yeri 1 metre olan sazlýðýn derinliði ve yayýlýmý mevsimsel
olarak deðiþir. Sazlýðýn hemen yanýnda bir organize sanayi bulunur.
1957 yýlýna kadar yarý kapalý bir havza olan Karasaz Ovasýnýn tamamýnda sazlýklar
bulunuyordu. 1957 yýlýnda ovanýn Karasu Çayý ile Kýzýlýrmaka drene edilmesi sonucunda
günümüzde sazlýk alanlar alanýn kuzeydoðusunda sýnýrlý kalmýþtýr.
Habitatlar: Hürmetçi Sazlýðý Önemli Doða Alanýnda sulak çayýrlar, tatlý su göl aynasý, sazlýklar,
tuzcul bozkýrlar, tepeler ve kýsmen de tarým arazileri yer alýr.
Türler: ÖDA, bir geven türü olan Astragalus cicerellus için öncelikli bir alandýr.
Farklý ekosistemleri bir arada bulunduran Hürmetçi Sazlýðý, kuþlar için Orta Anadoluda
henüz kurutulmamýþ önemli sulak alanlardan biridir. Nesli tükenmek üzere olan sürmeli
kýzkuþunun (Vanellus gregarius) ülkemizde düzenli konakladýðý nadir alanlardan biridir. Hem
göç hem de üreme döneminde kuþlar açýsýndan zengin olan alanda, angýt (Tadorna ferruginea),
saz delicesi (Circus aeruginosus) ve küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta) yoðun olarak bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Hürmetçi Sazlýðý çevresindeki sulak çayýrlar ve toprak yapýsý bölgede tarýmdan
çok hayvancýlýðýn geliþmesini olanaklý kýlmýþtýr. Bölgedeki geniþ mera alanlarý baþta camýz
(manda) olmak üzere büyük ve küçükbaþ hayvanlarýn otlatýlmasý için kullanýlýr. Yaþamýnda
suyun çok önemli bir yeri olan camýz, Kayseride bulunan birçok sulak alanýn kurumasýyla
birlikte ekonomik geçim kaynaðý olarak terk edilmiþ olsa da Hürmetçi Sazlýðýnýn çevresindeki
köyler için önemini korumaktadýr.
Hürmetçi Sazlýðý çevresindeki yýlký atlarý belirli dönemlerde yakalanarak evcilleþtirilmekte
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ve baþta Kapadokya olmak üzere birçok turizm bölgesine satýlmaktadýr.
Tehditler: Yarý kapalý bir havza olan Karasaz Ovasý, DSÝ tarafýndan 1957 yýlýnda Karasu Çayýyla
Kýzýlýrmaka drene edilmiþtir. Ayrýca Kayseri I. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan bazý
fabrikalarýn atýklarý arýtýlmadan Hürmetçi Sazlýðýný besleyen sulara karýþmaktadýr. Hürmetçi
Sazlýðý içerisinde yer alan karbondioksit fabrikasý alandan yeraltý suyu çekmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve Sanayi Ticaret Bakanlýðýnýn da
yer aldýðý ilgili kamu kuruluþlarý, 11.11.2003 tarihinde Hürmetçi Sazlýðýnýn bir kýsmýnýn da yer
aldýðý Kayseri I. Organize Sanayi Bölgesi Ýlave Alan Yer Seçimini onaylamýþtýr. Bu yer seçimi
sonucunda Kayseri I. OSBnin batý sýnýrý Hürmetçi Sazlýðýnýn mutlak korunmasý gereken alan
sýnýrýndadýr. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Baþkanlýðý, Hürmetçi Sazlýðýnýn mutlak koruma
sýnýrlarý içerisinde kalan geniþ bir alaný günümüzde de yeni sanayi tesisleri yapmak için, Çevre
ve Orman Bakanlýðý ve diðer ilgili kamu kuruluþlarýndan talep etmektedir.
Kayseri I. Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý Kayseri-Niðde
arasýndaki þehirlerarasý karayolunu yenileyerek Hürmetçi Sazlýðýnýn içinden geçirmeyi
planlamaktadýr. Yeni þehirlerarasý yolun etüt ve plan çalýþmalarý sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
Sulak Alan Þube Müdürlüðü ve DoðaBel tarafýndan Temmuz 2004te mutlak korunmasý gereken
alanýn sýnýrlarý çizilmiþtir. 2006 yýlýnda bu sýnýrlar Doða Derneðinin de desteðiyle güncellenmiþ
ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafýndan onaylanmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Sulak Alanlar Þube Müdürlüðü; Kayseri Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli
Parklar Þube Müdürlüðü; Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Hürmetçi Köyü Muhtarlýðý; DoðaBel Ulusal Doða Koruma ve Belgeselleme
Derneði; Doða Derneði; ErKuþ Erciyes Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

Banu Kurtaslan, Mehmet Somuncu, Serkan Yýlmaz

Hürmetçi Sazlýðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Hürmetçi Sazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Küçük balaban (Ixobrychus minutus) © Ali Murtaza Doðan
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Küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta) © Kazým Çapacý
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Palas Gölü ORT039
Acil
Gerileme (-2)

Palas Gölü © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 4676 ha
Yükseklik : 1130 m - 1220 m
Boylam
: 35,82ºD
Ýl(ler)
: Kayseri
Enlem
: 39,03ºK
Ýlçe(ler) : Sarýoðlan
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Palas Gölü, Kayserinin kuzeydoðusunda bir çöküntü ovasý olan Palas Ovasýnýn
içinde yer alýr. Gölün diðer adý Tuzla Gölüdür. En derin yeri iki metre olan gölün mevsimsel
deðiþikliklere baðlý olarak kapladýðý alan 2535 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 Türkiyeye 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
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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 Gölünde ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak sürdürülebilir
tuz çýkarýmý ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý için UNDP GEF/SGP desteðiyle Temmuz 2004ten
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.

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

Palas Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Palas Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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© Behiye Yýlmaz - DoðaBel
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Angýt (Tadorna ferruginea) © Ali Ýhsan Gökçen
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Zamantý ORT040

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Zamantý Nehri © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 147706 ha
Boylam
: 36,19ºD
Enlem
: 38,62ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1330 m - 2326 m
Ýl(ler)
: Kayseri
Ýlçe(ler) : Pýnarbaþý, Sarýz, Bünyan, Tomarza

Alanýn Tanýmý: Alan Erciyes Daðýnýn doðusundaki Zamantý Çayýný ve kollarýný içine alýr. Batýda
Aygörmez, doðuda ise Soðanlý ve Keçi daðlarý tarafýndan çevrilir. Pýnarbaþý ilçe merkezi ÖDA
sýnýrlarý içerisinde kalýr. Pýnarbaþýný Tomarzaya baðlayan karayolu alanýn içinden geçer.
ÖDAnýn en yüksek yeri doðudaki Þýrvan Daðýdýr.
Habitatlar: Bölge genel olarak dað bozkýrý ve tarým alanlarýndan oluþmaktadýr. Zamantý Çayý ve
kollarý daðlýk bölge akarsu ekosisteminin iyi korunmuþ örneklerini içerir. Doðudaki Þýrvan
Daðýnýn üst kesimlerinde yüksek dað çayýrlarý bulunur.
Türler: Isatis huber-morathii isimli bir tür çivitotu türünün dünya üzerinde bilinen daðýlýmý Zamantý
Önemli Doða Alaný ile sýnýrlýdýr.
Alan özellikle endemik akarsu balýklarý açýsýndan büyük önem taþýr. Türkiyenin en nadir
akarsu balýklarýndan Barbatula samantica, Barbatula seyhansis ve Salmo platycephalus türleri
Zamantý Çayý ve kollarýnda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölge halkýnýn geçim kaynaklarýnýn baþýnda tarým faaliyetleri gelmektedir ve
genel olarak kuru tarým yapýlmaktadýr. ÖDAda büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýk faaliyetleri
de yoðun olarak yapýlmaktadýr.
Tehditler: Zamantý Çayýndan Sultansazlýðý çevresindeki tarým alanlarýna Zamantý Tüneli Projesi
kapsamýnda su aktarýlmasý düþünülmektedir. Tünel inþaatý halihazýrda devam etmektedir.
Sistemin çalýþmasý Zamantý bölgesindeki su miktarlarýný azaltacaðýndan alandaki doðal deðerleri
ve özellikle de Zamantý Çayýnda yaþayan içsu balýklarýný olumsuz yönde etkileyebilir. Projenin
alandaki türler üzerindeki etkisinin araþtýrýlmasý gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

© Turgut Tarhan
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kayseri Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Pýnarbaþý Kaymakamlýðý; Tomarza Kaymakamlýðý.
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Bahtiyar Kurt

Zamantý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Zamantý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Salmo platycephalus © Johannes Schofmann
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Akdaðmadeni
Ormanlarý

ORT041

Yeterince Bilinmiyor
Bilinmiyor (?)

Kýzýlsýrtlý örümcekkuþu (Lanius collurio) © Melih Özbek

Yüzölçümü : 58706 ha
Boylam
: 35,92ºD
Enlem
: 39,53ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1340 m - 2170 m
Ýl(ler)
: Yozgat
Ýlçe(ler) : Akmaðdeni, Çayýralan, Gemenek

Alanýn Tanýmý: ÖDA, adýný aldýðý Akdaðlar silsilesinin orta kesimlerini ve az engebeli platolarý
içeren bir metamorfik masiftir. Alanýn kuzeyinde Akdaðmadeni ilçesi yer almaktadýr. Alanýn
doðu sýnýrýný Kýzýlcaova, Bozhüyük, Veziralaný ve Ardýçalaný köyleri; batý sýnýrýný Halhacý ve Özer
köyleri oluþturmaktadýr. Güneyde ise Sýðýrkuyruðu ve Avþaralaný köyleri alan sýnýrlarý içerisinde
yer almaktadýr.
Habitatlar: Sarýçam (Pinus sylvestris), meþe (Quercus) ormanlarý, ardýç (Juniperus) topluluklarý,
tarým alanlarý ve dað bozkýrlarýndan oluþur. Orta Anadolu bölgesinde yer alan en önemli
ormanlardan biri olan sarýçam ormanlarý alanda yer almaktadýr. Bu ormanlar kurakçýl-kýþa
dayanaklý sarýçam ormanlarý olarak nitelendirilmektedir. Sarýçam ormanlarýna yer yer meþe
ormanlarý ve yükseklerde ardýç topluluklarý eþlik etmektedir. Orman dýþýndaki yerler ise mera
ve yayla olarak kullanýlan çayýrlardýr. Bölgede bulunan akarsularýn çoðu Akdaðlardan doðup
Çekerek Deresine dökülürler. Alanýn içinde çok az yerleþim yer aldýðýndan yoðun orman örtüsü
yaban hayatý için uygun yaþam alanlarý bulunmaktadýr.
Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan ve dünyada sadece burada yaþayan Campanula
pulvinaris bitki türü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alan ayný zamanda birçok kuþ türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Avrupa ölçeðinde önemli
kuþ türlerinden çobanaldatan (Caprimulgus europaeus), yýlan kartalý (Circaetus gallicus), alaca
aðaçkakan (Dendrocopos syriacus), býyýklý doðan (Falco biarmicus) ve küçük kartal (Hieraaetus
pennatus) alanda üremektedir.
Bunlara ek olarak Avrupa ölçeðinde önemli kýzböceði türlerinden Coenagrion ornatum alanda
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki ana geçim kaynaðý tarým, meyvecilik ve hayvancýlýk faaliyetleridir.
Bunlardan sonra ise arýcýlýk, ormancýlýk faaliyetleri gelmektedir. Alanýn yüksek kesimleri
yaylacýlýk faaliyetleri için kullanýlýrken, ormanlýk alanlarýn bazý bölümleri piknik ve yürüyüþ
amacýyla günübirlik etkinlikler için kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Bölgede bilinen en önemli tehdit, ormanlarýn tarla açma amacýyla tahrip edilerek tarým
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alanýna dönüþtürülmesidir.
Ayrýca hayvancýlýk faaliyetlerinden dolayý yoðun otlatma ve yaylalardaki yerleþimlerin
geniþlemesi tehditleri mevcuttur.
Koruma Çalýþmalarý: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ve Akdaðmadeni Orman Ýþletme Müdürlüðü
yetkililerinin yaptýðý rutin koruma çalýþmalarýnýn dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Yozgat Valiliði; Yozgat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Akdaðmadeni Kaymakamlýðý; Akdaðmadeni Orman Ýþletme Müdürlüðü; Çayýralan Kaymakamlýðý; Gemerek
Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

Akdaðmadeni Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akdaðmadeni Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) © Murat Bozdoðan
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Ulaþ Gölleri ORT042
Acil
Gerileme (-1)

Ulaþ Gölü © Geoff Welch

Yüzölçümü : 13573 ha
Boylam
: 37,02ºD
Enlem
: 39,45ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1370 m - 1810 m
Ýl(ler)
: Sivas
Ýlçe(ler) : Ulaþ

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Sivas il merkezinin güneyinde, Kýzýlýrmak Nehrinin bir kolu olan Tecer Çayý
ve onun ana kollarýndan Karacalar Çayýnýn 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 Gölünün bir kýsmý drene edilmiþtir. Sulakalanlarýn
arasýnda jipsli bozkýrlar uzanýr. Tecer Daðýndan gelen yüzey ve yeraltý sularý ÖDAdaki
sulakalanlarý besler. Alandaki sulama kanallarý ÖDAnýn 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 Barajýný inþa etmeyi planlamaktadýr.
Alan içinden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý, alandaki göllerin su rejimini etkilemeyecek
þekilde inþa edilmiþtir. Ancak bir sýzýntý durumunda Tecer Çayýnýn izlenmesi gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Gladiolus atroviolaceus © Ali Ýhsan Gökçen
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

Ulaþ Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ulaþ Gölleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kocagöz (Burchinus oedicnemus) © Soner Bekir DoðaBel

Kýrmýzý Liste
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Neotchihatchewia isatidea © Ali Ýhsan Gökçen
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Hafik Zara Tepeleri ORT043

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Tödürge Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 103032 ha
Boylam
: 37,41ºD
Enlem
: 39,80ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1270 m - 1877 m
Ýl(ler)
: Sivas
Ýlçe(ler) : Zara, Sivas merkez, Hafik

Alanýn Tanýmý: Sivas il merkezinin doðusuyla Zara ilçe merkezinin batýsý arasýnda uzanan jipsli
ve kireçtaþý-kumtaþý kayalýklarýndan oluþan tepelerdir. Doðubatý doðrultusunda akan Kýzýlýrmak
Nehri alaný ikiye böler. Sivas - Zara karayolu da alanýn içinden geçmektedir. Jipsli tepelerin
arasýnda çok sayýda irili ufaklý göl ve mevsimsel bataklýk bulunur. Bölgedeki en büyük göl
eskiden tek baþýna önemli kuþ alaný olarak kabul edilen Tödürge Gölü'dür. Alan ayný zamanda
Büyük, Kuru ve Lota göllerini de içerir.
Habitatlar: ÖDA; jipsli bozkýrlar, kuru tarým alanlarý, hafif tuzlu ve tatlý göller, bu göllerle baðlantýlý
hafif tuzlu bataklýklar ve nehir kýyýsý bitki topluluklarýný içerir. Hafik ve Tödürge göllerinin
kýyýlarýnda sazlýk alanlar yer alýr. Alandaki diðer göller mevsimsel olarak oluþur ve çok az bir
kýsmý sazlýk içerir.
Türler: Hafik Zara Tepeleri 21 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. ÖDAda nesli
tükenme tehlikesiyle karþý karþýya olan çok sayýda jipsofil bitki bulunmaktadýr.
ÖDA, bölgede bulunan sulakalan sistemleri nedeniyle kuþlar açýsýndan da büyük önem taþýr.
Alanda üreyen ve ÖDA kriterlerini saðlayan kuþlar arasýnda kara çaylak (Milvus migrans),
küçük akbaba (Neophron percnopterus), küçük kerkenez (Falco naumanni), turna (Grus grus),
dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve sumru (Sterna hirundo) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölge halkýnýn gelirinin büyük kýsmýný hayvancýlýk oluþturmakta ve yoðun olarak
küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Bunun yanýnda arazi þartlarýnýn uygun olduðu bölgelerde
kuru tarým faaliyetleri de yürütülmektedir.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan yapýmý planlanan Ýmranlý Barajý Sulama Þebekesi ile
Hafik ve Zara ovalarýnda 11200 hektar alan sulu tarýma açýlacaktýr. Ýmranlý Baraj gövdesi 2003
yýlýnda tamamlanmýþtýr. Proje sonucunda bölgedeki sulakalanlarýn su bütçesi zarar görecek ve
nadir bitkilerin bulunduðu bozkýrlar doðal özelliðini kaybedecektir.
Alandaki yoðun hayvancýlýk faaliyetleri bitki örtüsüne zarar vermektedir. Bunun yanýnda çalý
ve aðaçlarýn yakacak amaçlý kesimi de alanýn karþý karþýya bulunduðu tehditlerden biridir.
ÖDA içinde faaliyet gösteren çok sayýdaki taþ ve kum ocaðýnýn alandaki nadir bitki türlerini
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nasýl etkilediði bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Sivas Valiliði Tödürge Gölünün tanýtýlmasý ve buradaki doðal yapýya zarar
veren rekreasyonel faaliyetlerin durdurulmasý amaçlý çalýþmalar yapmaktadýr.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tödürge Gölünde kuþ sayýmlarý gerçekleþtirmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlýðý Sulak Alanlar Þubesinin giriþimleriyle Tödürge Gölü, 2004 yýlýnda
Ramsar alaný adaylarýndan biri olarak belirlenmiþtir. Ancak alan henüz resmi koruma statüsünü
kazanamamýþtýr.
Doða Derneði, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattý Þirketinin desteðiyle, alanda kuþ araþtýrmalarý
yürütmüþtür. Dernek, alanýn yönetim planý çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý için çalýþmaktadýr.

Zara © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Sulak Alanlar Þube Müdürlüðü; Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Zara Kaymakamlýðý; Hafik
Kaymakamlýðý; Hafik Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Zara Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Doða Derneði; Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattý Þirketi.

Bahtiyar Kurt

Hafik Zara Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Hafik Zara Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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ÖDA Kriteri

Takson Adý
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Küçük kerkenez (Falco naumanni) © H. Çaðlar Ýnce
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Hafik Tepeleri © Behiye Yýlmaz - DoðaBel
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Tecer Daðlarý ORT044

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Tecer Daðlarý © Behiye Yýlmaz - DoðaBel

Yüzölçümü : 149112 ha
Boylam
: 37,53ºD
Enlem
: 39,57ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1300 m - 2802 m
Ýl(ler)
: Sivas
Ýlçe(ler) : Zara, Sivas merkez, Hafik, Ulaþ, Kangal

Alanýn Tanýmý: Tecer Daðlarý, Sivasýn güneydoðusunda yer alan ve doðubatý doðrultusunda
uzanan bir dað silsilesidir. Ulaþ Gölleri ÖDAsý alanýn batý sýnýrýný oluþturur. Dað silsilesinin kuzey
yamaçlarý Kýzýlýrmak Nehrini, güney yamaçlarý ise Fýrat Nehrinin bir kolu olan Çaltý Çayýný
beslemektedir. Orta Anadolunun en bakir doðal alanlarýndan biri olan ÖDAnýn bir bölümü
jipsli bozkýrlarla kaplýdýr. Bölge tepelik alanlar ve tepelerin arasýndaki irili ufaklý sulakalanlarla
karakterize olmuþtur. Alanda yer yer sarýçam ve ardýç topluluklarý bulunur.
Habitatlar: ÖDA, dað bozkýrlarý, yüksek dað bozkýrlarý, tarým alanlarý, mevsimsel göl ve bataklýklar
ile sarýçam, ardýç ve meþe topluluklarýndan oluþur. Yakýn geçmiþte ormanlýk alanlarýn bulunduðu
Tecer Daðlarý günümüzde daha çok dað bozkýrlarý ve meþe (Quercus) çalýlýklarýyla kaplýdýr.
Ancak hâlâ ardýç (Juniperus) ve sarýçamlara (Pinus sylvestris) yer yer rastlanmaktadýr. Tecer
Daðlarý boyunca tepelerin arasýnda kalan alçak bölgelerde mevsimsel göller ve bataklýklar
bulunur. Bataklýklar kýsmen sazlýklarla kaplýdýr.
Türler: Tecer Daðlarý, nesli küresel ölçekte tehlikede olan ve dünyadaki daðýlýmý dar bir alanla
sýnýrlý bitki taksonlarý açýsýndan oldukça zengin bir alandýr. Alanda yaþayan 40 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden Helichrysum sivasicum ve Hypericum pumilionun
dünya üzerinde bilinen daðýlýmý Tecer Daðlarý ile sýnýrlýdýr
Bitki türlerinin yaný sýra alan özellikle yýrtýcý kuþlar ve turnalar (Grus grus) için önemlidir.
Kaya kartalý (Aquila chrysaetos), kara çaylak (Milvus migrans) ve kýzýl þahin (Buteo rufinus)
alanda üreyen yýrtýcý kuþlardandýr. Turnalar tepeler arasýnda kalan bataklýk alanlarda üremektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Arazi þartlarýnýn uygun olduðu
bölgelerde ise tarým faaliyetleri de gerçekleþtirilmektedir. Tarým alanlarý ÖDAnýn batý ve
güneyinde yoðunluk gösterir.
Tehditler: Bir zamanlar orman örtüsünün daha yaygýn olduðu Tecer Daðlarý, aþýrý ve plansýz
aðaç kesimi nedeniyle bu özelliðini yitirmiþtir. Alan üzerindeki en ciddi tehdit aþýrý otlatmadýr
ve bu durum yeni aðaç örtüsünün yetiþmesine izin vermemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Tecer Daðlarý © Behiye Yýlmaz - DoðaBel
Yerel Ýlgi Sahipleri
Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Zara Kaymakamlýðý; Hafik Kaymakamlýðý; Ulaþ Kaymakamlýðý; Kangal Kaymakamlýðý.

Bahtiyar Kurt

Tecer Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Tecer Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý
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Tecer Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe) © Murat Bozdoðan

Tecer Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Kara iskete (Serinus pusillus) © Murat Bozdoðan
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Divriði Tepeleri ORT045

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Karabaþlý çinte (Emberiza melanocephala) © Kazým Çapacý

Yüzölçümü : 122334 ha
Yükseklik : 900 m - 2365 m
Boylam
: 37,98ºD
Ýl(ler)
: Sivas
Enlem
: 39,39ºK
Ýlçe(ler) : Divriði, Kangal
Koruma Statüleri : Kentsel sit alaný
Alanýn Tanýmý: Divriði Tepeleri, Sivas ilinin güneydoðusunda Divriði ilçesini çevreleyen tepeler
ve bu bölgedeki çok sayýda vadiyi içine alýr. Alandaki tepeler Fýrat Nehrinin kollarýndan biri
olan Çaltý Çayý ve kollarýný besler. Divriði ilçe merkezinden geçen bu çay ÖDA içinde kývrýmlar
oluþturarak ilerler. Çayýn ana kollarýndan biri olan Nih Çayý alanýn güney sýnýrýnda, diðer kolu
olan ve Tecer Daðlarýndan doðan Acý Çay ise kuzeybatý sýnýrýnda yer alýr. Bitki örtüsünün zayýf
oluðu ÖDAnýn özellikle doðu kýsmýndaki tepeler neredeyse çýplaktýr. Alanda demir yataklarý
bulunur.
Habitatlar: ÖDA, dað bozkýrlarý ve tarým alanlarýndan oluþur. Tarým alanlarý daha çok akarsu
boylarýnda yoðunlaþmýþtýr. Alandaki tepeler dað bozkýrlarýyla kaplýdýr ve bitki örtüsü çok
seyrektir.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan bitki türleri için önemli bir yaþam alanýdýr.
Alanda dokuz bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Onobrychis albiflora
adlý bitki türünün dünyadaki tek kaydý bu alandaki Acý Çayda yapýlmýþtýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr. Divriði ilçe merkezinin güneyindeki Nih
Çayý ve alanýn kuzey kýsmýndaki Acý Çay boyunca kuru ve sulu tarým yapýlmaktadýr. Alanda,
toz demir cevherinin zenginleþtirilmesi iþletmesi bulunmaktadýr.
Bunun yaný sýra, alandaki Divriði Camii ve diðer tarihi alanlar (kentsel sit alaný) önemli bir
cazibe merkezidir.
Tehditler: Alanýn güney kýsmýndaki Nih Çayýnýn çevresi sulu tarým alanlarýna dönüþtürülerek
doðal karakterini büyük ölçüde kaybetmiþtir. Bu alanda daðýlým gösteren ve ülkemize endemik
olan Salvia hedgeana bitki türünü sulama çalýþmalarýnýn nasýl etkilediði bilinmemektedir.
Demir zenginleþtirme iþletmesinin alanýn bitki çeþitliliði üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Divriði Kaymakamlýðý; Kangal Kaymakamlýðý; Divriði Belediyesi; Kangal Belediyesi; Divriði Kültürünü ve
Tabiatýný Koruma Derneði; Divriði Tabiat Varlýklarý Koruma ve Sosyal Yardýmlaþma Derneði; Divriði Gençlik Kulübü.
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Divriði Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Divriði Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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