
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi

Bolluk Gölü

 72

Yüzölçümü : 10517 ha Yükseklik : 940 m - 990 m

Boylam : 32,88ºD Ýl(ler) : Konya

Enlem : 38,44ºK Ýlçe(ler) : Cihanbeyli, Altýnekin

Yerel Ýlgi Sahipleri

Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Konya

Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gölyazý ve Saðlýk Köyü Kültür Çevre Yardýmlaþma Dayanýþma Derneði (GÖLSAÐ); Konya Çevre Koruma ve

Araþtýrma Derneði (KONÇED); TEKEL Genel Müdürlüðü; WWF-Türkiye; Tema Vakfý Konya Þubesi; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Doða Derneði.

Murat Gülsaçan

ORT021
Çok Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: Bolluk Gölü, Tuz Gölü�nün batýsýnda yer alan uydu göllerden biridir. ÖDA ayný
zamanda gölün güneyindeki küçük sýð göller ile bunlar arasýndaki mevsimsel sulak çayýrlarý
ve bozkýrlarý kapsar. Bolluk Gölü�nün sularý sodyum sülfatça zengindir ve alan yakýnýndan geçen
Konya ana tahliye kanalýndan bir setle ayrýlmýþtýr. Bu kanaldan göle zaman zaman su aktarýlýr.
Habitatlar: ÖDA, sodyum sülfatça zengin Bolluk Gölü�nü ve güneye doðru uzanan bir göl zincirini
içerir. Göller arasýnda nadir bitki türlerine ev sahipliði yapan tuzcul bozkýrlar ve sulak çayýrlar
bulunur. Tuzcul alanlarýn çevresi yavþan bozkýrlarý ve az miktarda tarým alanýyla çevrilidir.
Türler: Alan, bitki ve kuþ türleri açýsýndan çok zengin bir ÖDA�dýr. Nesli tehlike altýnda olan ve
dünyada dar bir bölgede yaþayan endemik bitki türlerini barýndýrýr. Bunlarýn arasýnda Saponaria

halophila ve Silene salsuginea tehlike deracalari en yüksek türlerdir.
Ýncegagalý martý (Larus genei), Akdeniz martýsý (Larus melanocephalus) ve gülen sumru

(Sterna nilotica) göldeki adalarda önemli sayýlarda kuluçkaya yatan martý ve sumru türleridir.
ÖDA�da üreyen diðer önemli kuþ türleri arasýnda büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii

columbinus), kaþýkçý (Platalea leucorodia), uzunbacak (Himantopus himantopus) ve kýlýçgaga
(Recurvirosta avosetta) bulunur.
Alan Kullanýmý: Bolluk Gölü�nde Alkim þirketinin sodyum sülfat ürettiði tuzlalar ve gölün kuzeyinde
ayný þirketin Bolluk ve Tersakan�dan çýkan tuzlarý iþlediði bir rafineri bulunmaktadýr.

Alan çevresinde kuru tarým, göl civarýndaki tuzcul bozkýrlarda ise küçükbaþ hayvancýlýk
yapýlýr.
Tehditler: Kuzey Konya Havzasý'ndaki genel su düþüþü nedeniyle Bolluk Gölü de son yýllarda
tümüyle kurumaya baþlamýþtýr. Yeraltýndan tarým amaçlý aþýrý su çekimi gölün su rejimini
olumsuz yönde etkilemekte ve gölün kurumasýna neden olmaktadýr.

Çumra Ovasý�nýn fazla sularýný ve Konya kentinin kanalizasyonunu taþýyan ana tahliye
kanalýndan zaman zaman bir miktar su Bolluk Gölü�ne akýtýlýr. Kanaldan karýþan sular ve tuz
üretim tesisinden çýkan atýk sularýn oluþturduðu kirlilik alan üzerindeki diðer bir tehdittir. Kanaldan
göle akýtýlan sular bir taraftan gölün doðal tuzluluk oranýný düþürmekte, diðer taraftan ise

kimyasal kirliliðe neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: WWF-Türkiye tarafýndan 2004 yýlýnda baþlatýlan �Konya Kapalý Havzasý�nýn
Akýlcý Kullanýmýna Doðru� adlý proje 2006 yýlý içinde sonlanacaktýr. Proje kapsamýnda Bolluk
Gölü�nün de dahil olduðu Konya Kapalý Havzasý�nýn entegre yönetimi amaçlanmaktadýr. Özel
Çevre Koruma Kurumu tarafýndan tüm özel çevre koruma alanýný kapsayan �Koruma Alanlarý
Sentezi� ve �Çevre Düzeni Planý Çalýþmalarý� yürütülmektedir.

Kuþ Araþtýrmalarý Derneði, Çevre ve Orman Bakanlýðýyla iþbirliði dâhilinde 1997�2005 yýllarý
arasýnda Akdeniz martýsýnýn izlenmesi ve halkalanmasý için uluslararasý bir çalýþma yürütmüþtür.

Bolluk Gölü kýyýsý © Cem Orkun Kýraç

Akdeniz martýsý (Larus melanocephalus), ince gagalý martý (Larus genei) © Cem Orkun Kýraç
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