Gölova Gölleri DKD003
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus) © Emin Yoðurtçuoðlu

Yüzölçümü : 4931 ha
Boylam
: 38,57ºD
Enlem
: 40,05ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1130 m - 1420 m
Ýl(ler)
: Sivas
Ýlçe(ler) : Akýncýlar, Gölova

Alanýn Tanýmý: ÖDA sýnýrlarý içinde Gölova Barajý, Aþaðý Tepecik Gölü ve Sütlügöl yer almaktadýr.
Gölova Baraj Gölü adýný aldýðý ilçe merkezinin hemen güneyinde yer alýrken, Aþaðý Tepecik
Gölü, RefahiyeSuþehri karayolunun hemen kuzeyinde yer alýr. Daha küçük olan Sütlügöl ise
yolun güneyinde yer alýr ve Aþaðý Tepecike yaklaþýk iki kilometre uzaklýktadýr. Bu göller Çobanlý
Deresinin hemen yanýnda yer alan tatlý su gölleridir.
Habitatlar: Aþaðý Tepecik Gölünün özellikle güney ve batý kýyýlarý sazlýklar ve ýslak çayýrlarla
çevrilmiþtir. Bunlarýn etrafýnda kavaklýklar ve meyve bahçeleri bulunmaktadýr. Gölün kuzey ve
doðu kýyýlarý genelde tahýl ekilen alçak tepelerle çevrilmiþtir. Sütlügölde zayýf sazlýklar
bulunmaktadýr ve bu gölün etrafýnda da tarlalar ve kavaklýklar bulunur.
Türler: Bir tür sýðýrkuyruðu olan Verbascum trichostylum alanda bulunan endemik bir türdür.
Alan bunun yanýnda Aþaðý Tepecik Gölündeki sazlýk alanda üreyen dikkuyruk ördekleri (Oxyura
leucocephala) nedeniyle ÖDA statüsü kazanýr.
Alanda eskiden turnalarýn (Grus grus) ürediði bilinmektedir. Ancak alanda yapýlan drenaj
çalýþmalarýnýn sonucunda sulakalanlar doðal özelliklerini büyük ölçüde yitirmiþtir. Turnalar artýk
alanda yalnýzca göç döneminde görülür.
Alanda ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte göç döneminde pasbaþ patka (Aythya
nyroca), elmabaþ patka (Aythya ferina) ve tepeli patka (Aythya fuligula) gibi ördek türlerinin
yaný sýra kýyý kuþlarý da bulunur.
Alan Kullanýmý: Tarým ve hayvancýlýk bölgedeki en yaygýn alan kullaným faaliyetleridir. Baraj
gölünde balýkçýlýk faaliyetleri yürütülür.
Tehditler: Aþaðý Tepecik Gölünün güney bölgesindeki sulakalan Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan
kurutulmuþtur. 1990lý yýllarýn baþýnda iþletime açýlan Gölova Barajý inþaatýnýn etkileri tam
bilinmemekle birlikte bulunduðu akarsu havzasýndaki küçük sulakalanlarý tahrip ettiði
düþünülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) © Cem Orkun Kýraç
Yerel Ýlgi Sahipleri
Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gölova Kaymakamlýðý; Akýncýlar Kaymakamlýðý.

204

Geoff Welch, Hilary Welch

Gölova Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý

Gölova Gölleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Gri balýkçýl (Ardea cinerea) © Melih Özbek
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