
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Akþehir ve Eber
Gölleri
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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

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

ORT001
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Sultan Daðlarý�nýn kuzeyinde Akarçay Kapalý Havzasý�nda birbirleriyle
baðlantýlý Akþehir ve Eber göllerini ve bunlarýn çevresindeki taþkýn düzlüklerini kapsar. Sulak
alan, tektonik bir çöküntü içinde yer alýr. Eber Gölü, Sultan Daðlarý�ndan gelen dereler ve
Akarçay ile beslenen bir tatlý su gölüdür. Akþehir Gölü ise su seviyesinin yüksek olduðu
zamanlarda Eber Gölü�nden çýkan Eber Kanalý (Taþköprü Çayý) ve yine Sultan Daðý�ndan gelen
beþ dere ile beslenir. Akþehir Gölü�nün 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 Gölü�nün
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 Gölü�nde
sazlýklar geniþ yer kaplar. Kýsmen tuzlu olan Akþehir Gölü�nde 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 ÖDA�da
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

da son yýllarda düþüþ göstermektedir.
Afyon Çay Seka Kâðýt Fabrikasý�nda kullanýlmak üzere kesilen sazlar bölgedeki diðer bir önemli
geçim kaynaðýdýr. Alanýn güney ve batýsýnda yerleþim birimleri ve çok sayýda küçük sanayi
tesisleri bulunmaktadýr.
ÖDA�yý 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 Gölü�nün sularý 2005�2006 yýllarýnda neredeyse tümüyle çekilmiþ,
alandaki balýk stoklarý ortadan kalkmýþtýr. Eskiden balýkçýlýkla geçinen halk kuruyan göl alanýnda
tarýmsal faaliyetler yapmaya baþlamýþtýr.
Kapalý Akarçay Havzasý�na yüksek miktarda evsel, tarýmsal ve sanayi atýklarý karýþmaktadýr
ve bu durum göl sularýnýn kimyasal bileþimini bozmaktadýr. Kirlilik Eber Gölü�nde 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.

Küçük balaban (Ixobrychus minutus) © Ali Murtaza Doðan
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Akþehir ve Eber Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý Akþehir ve Eber Gölleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Akþehir Gölü © Cüneyt Oðuztüzün
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Eber Gölü © Ali Ýhsan Gökçen


