
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý

Balýkdamý
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Yüzölçümü : 3297 ha Yükseklik : 800 m - 900 m

Boylam : 31,63ºD Ýl(ler) : Eskiþehir

Enlem : 39,19ºK Ýlçe(ler) : Sivrihisar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Eskiþehir Valiliði; Sivrihisar Kaymakamlýðý; Sivrihisar Belediyesi; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Doða Derneði, ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Barbaros Demirci

ORT004
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Sivrihisar ilçe merkezinin yaklaþýk 25 kilometre güneyinde yer alan Balýkdamý�na
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 Nehri�nin alçaldýðý bölümlerde mevsimsel gölcükler, çamur düzlükleri ve sazlýklardan
oluþan bir sulak alan sistemi bulunur. ÖDA�nýn çevresi tarým alanlarýyla kaplýdýr.
Türler: Balýkdamý sukuþlarý için büyük önem taþýr. Ýlkbaharda sayýlarý 17 bin 915�i 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 Ýþleri�nin (DSÝ) ÖDA�nýn tamamýný etkileyecek
olan Yukarý Sakarya Sulama Projesi�dir. Proje kapsamýnda ÖDA�nýn 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

doðal yapýsýnýn kýsmen bozulmasýna neden olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Balýkdamý önemli doða alaný topografya haritasý Balýkdamý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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