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Yüzölçümü : 32739 ha Yükseklik : 830 m - 920 m

Boylam : 29,84ºD Ýl(ler) : Denizli, Afyon

Enlem : 37,82ºK Ýlçe(ler) : Çardak, Dazkýrý, Baþmakçý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Afyon Valiliði; Denizli Valiliði; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afyon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Dazkýrý Kaymakamlýðý; Çardak Kaymakamlýðý; Baþmakçý

Kaymakamlýðý; Dazkýrý Belediyesi; Çardak Belediyesi; Baþmakçý Belediyesi; Dazkýrý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Çardak Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Baþmakçý

Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.

Bahtiyar Kurt

AKD016
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý:  Acýgöl; Maymun, Beþparmak ve Söðüt daðlarý arasýnda yer alan sýð bir tektonik
göldür. Yüzey suyu akýmlarý, kaynak sularý ve Baþmakçý tarafýndan gelen Koca Çay ile beslenir.
Türkiye�nin en tuzlu ikinci gölüdür. Alan, orta anadolu bozkýr ekosistemine ait  birçok bitkinin
en batý yayýlýþ alanýný oluþturmasý bakýmýndan önemlidir.
Habitatlar: Göl çevresinde geniþ alanlar kaplayan ve nadir bitki türleri içeren tuzcul düzlükler,
hafif tuzlu bataklýk, tuzlu göl aynasý, Orta Anadolu tipi ova bozkýrlarý ve tarým alanlarý bulunur.
Türler: Acýgöl ve çevresi özellikle tuzcul bitkiler için önemli bir alandýr. Bölgede ülkemize endemik
birçok bitki türü bulunmaktadýr. 8 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerin
arasýnda olan Saponaria halophila nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan bir türdür.

Bunun yanýnda, Acýgöl birçok kuþ türü için üreme, göç ve kýþ dönemlerinde önemli bir
sulakalandýr. Bu türlerin baþýnda dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan ve ülkemizde doða
korumanýn sembollerinden bir haline gelmiþ olan toy kuþlarý (Otis tarda) gelmektedir. Toylar,
Acýgöl civarýnda üremekte ve kýþ aylarýný da yine bu bölgede geçirmektedirler. Alan, flamingo
(Phoenicopterus roseus) için de önemli bir üreme ve göç alanýdýr. Akça cýlýbýt (Charadrius

alexandrinus), kýlýçgaga (Recurvirosta avosetta), gülen sumru (Sterna nilotica) ve ince gagalý
martý (Larus genei) alandaki diðer önemli kuþ türleridir.

Göl ülkemize endemik, iki içsu balýðý türü için önemlidir. Bu türlerden Aphanius anatoliae�nin

nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr. Cobitis phrygica ise dünyada dar bir alanda yaþayan
hassas bir türdür.
Alan Kullanýmý: Göl çevresindeki insan faaliyetlerinin baþýnda tarým, hayvancýlýk ve sazcýlýk gelir.
Gölün batý ve kuzeyinde, sodyum sülfat havuzlarý ile tuz üretimi yapan üç þirket bulunur.

Göl kýyýsýndaki büyük sazlar, yöre halký tarafýndan dam yapýmýnda kullanýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, alanýn su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Geçmiþte
yapýlan barajlar, pompalama faaliyetleri, tahliye kanallarý gibi projelerle gölün su seviyesi büyük
ölçüde düþürülmüþ ve sulakalan habitatlarý kuruyarak küçülmeye baþlamýþtýr. Gölün batýsýnda
yapýmý planlanan Beylerli Barajý, 13.620 ha alanýn daha kurutularak tarýma açýlmasýný

hedeflemektedir. Bu proje ile geniþ tuzcul bozkýr habitatlarý yok olma tehdidi altýndadýr.
Bölgedeki tuz üretim tesislerinin göle pompaladýklarý su nedeniyle sulak alanýn seviyesi

yapay olarak dalgalanmaktadýr.
Alandan geçmesi planlanan Denizli-Burdur-Antalya karayolu alandaki bitki türlerini tehdit

etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði gönüllüleri ve Pamukkale Arama Kurtarma ve Doða Sporlarý
Derneði (PAKDOS) tarafýndan geçmiþ yýllarda göldeki kuþ nüfusunun izlenmesi için çalýþmalar
yapýlmýþtýr.
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Acýgöl önemli doða alaný topografya haritasý Acýgöl önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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