
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Karamýk Sazlýðý
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Yüzölçümü : 9357 ha Yükseklik : 1000 m - 1090 m

Boylam : 30,84ºD Ýl(ler) : Afyon

Enlem : 38,44ºK Ýlçe(ler) : Çay

Yerel Ýlgi Sahipleri

Afyon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çay Belediye Baþkanlýðý; Karamýk Belediye Baþkanlýðý.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu, Yýldýray Lise

EGE034
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Karamýk Sazlýðý, Akarçay kapalý havzasýnda, Sultan Daðlarý�nýn kuzeybatý eteklerinde
yer alýr. Alanýn batýsýndan Bolvadin ve Çay ilçeleri tarafýndan gelip Dinar�a giden anayol geçer.
Büyük bir bölümü yoðun sazlýk ve hasýr otu topluluklarý ile örtülü bir tatlý su gölüdür. Ortalama
derinliði 2-3 metre olan göl, yüzey sularýyla beslenir ve güneyindeki karstik bölgede yer alan
düdenlerle boþalýr.
Habitatlar: Sulak alan, sazlýk ve hasýr otu topluluklarý ile kaplýdýr. Sazlýk alanýn içinde yer yer
küçük göl aynalarý bulunur. Gölün kuzey ve kuzeydoðusunda kavaklýklar vardýr. Diðer bölgeler
tarým alanlarý ve meralarla çevrilidir.
Türler: Alan su kuþlarý için önemli üreme alanýdýr. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
dikkuyruðun (Oxyura leucocephala) yaný sýra alaca balýkçýl (Ardea ralloides), küçük balaban
(Ixobrychus minutus), pasbaþ patka (Aythya nyroca), turna (Grus grus) ve býyýklý sumru
(Chlidonias hybridus) gibi diðer nadir su kuþlarý da ÖDA�da üremektedir.

Alan, bir kýz böceði türü olan Leucorrhinia pectoralis için bölgesel ölçekte önemlidir.
Alan Kullanýmý:Bölgedeki en önemli insan etkinliði saz kesimidir. Bunun dýþýnda alaný çevreleyen
tarlalarda þeker pancarý ve tahýl tarýmý yapýlýr. Çevredeki meralarda inek ve manda yetiþtirilir.
Bölgede yaygýn olarak kavakçýlýk da yapýlýr. Kavak ve sazlar bölgede kurulmuþ olan SEKA
kaðýt fabrikasýnda hammadde olarak kullanýlýr.

ÖDA�da yoðun olarak balýk ve kara avcýlýðý yapýlmaktadýr. Alandan toplanan sülük ve
kurbaðalar yurt dýþýna ihraç edilmektedir.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri (DSÝ), 1970�lerde alanýn kotunu sabitlemek ve taþkýnlarý kontrol etmek
amacýyla düdenlerin aðzýna savaklar inþa etmiþtir. DSÝ�nin iþletme kurallarýný sazlýk alanýn
özellikle güney kýsmýný kurutmayacak þekilde düzenlemesi gerekmektedir.

SEKA kaðýt fabrikasýnýn gölde sebep olduðu kirlilik, yoðun balýk ve kara avcýlýðý ÖDA�daki
diðer tehditlerdir.

Göl suyunun Haziran ayýna kadar yüksek seviyede tutulmasý sazlýk ve mevsimsel bataklýk
gibi kuþlarýn üremesine ve beslenmesine olanak saðlayan yaþam alanlarýnýn oluþmasýný
zorlaþtýrmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Karamýk Sazlýðý © Barbaros Demirci

Leucorrhinia pectoralis © Marcel Wasscher



Balýk kartalý (Pandion haliaetus) © Murat Bozdoðan
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Karamýk Sazlýðý önemli doða alaný topografya haritasý Karamýk Sazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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