Tersakan Gölü

ORT022
Çok Acil
Gerileme (-2)

Flamingo (Phoenicopterus roseus) © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 11961 ha
Yükseklik : 920 m - 930 m
Boylam
: 33,05ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 38,58ºK
Ýlçe(ler) : Cihanbeyli
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma alaný
Alanýn Tanýmý: Tuz Gölünün batýsýnda yer alan ÖDA, Tersakan Gölü ve çevresindeki tuzcul
subasar çayýrlarý kapsar. Yeraltý sularý ve yüzey akýmlarýyla beslenen Tersakan Gölünün sularý
sodyum sülfatça zengindir. ÖDA, Yukarý Konya Kapalý Havzasý (Tuz Gölü) sulak alan sisteminin
bir parçasýdýr. Tuz Gölüyle hidrolojik açýdan iliþkili olan göl su seviyesinin çok yükseldiði
zamanlarda Konya ana tahliye kanalý aracýlýðýyla sularýný Tuz Gölüne boþaltýr. Ýki göl birbiriyle
ornitolojik açýdan da iliþkilidir. Tersakan, Tuz Gölünde üreyen bazý kuþ türleri için önemli bir
beslenme alanýdýr. Alanýn batýsýnda yer alan Konya ana tahliye kanalýyla göl arasýnda geniþ
çamur düzlükleri uzanýr.
Habitatlar: ÖDA, tuzlu göl yüzeyi, tuzcul subasar çayýrlar ve bozkýrlar, tarým alanlarý ve dar bir
alaný kaplayan tatlý su bataklýklarýndan oluþur.
Türler: Bitki ve kuþ türleri açýsýndan önem taþýyan bir alandýr. Alanda nesli tehlike altýnda olan
dokuz bitki türü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bir kuþkonmaz türü olan Asparagus lycaonicus
ise dünyada yalnýzca bu alanda yaþamaktadýr.
ÖDA, flamingo (Phoenicopterus ruber) ve ince gagalý martý (Larus genei) için Tuz Gölü
Havzasýndaki temel beslenme alanýdýr. Turna (Grus grus), kýlýçgaga (Recurvirostra avosetta)
ve büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus) alanda önemli sayýlarda ürer. Göl kýþ
aylarýnda sakarcalar (Anser albifrons) için önemli bir geceleme yeridir.
Alan Kullanýmý: Tersakan Gölü içindeki tuzlalarda Alkim þirketi tarafýndan sodyum sülfat üretimi
yapýlýr. Doðu ve batýda bulunan tarým arazilerinde kuru tarým ve kimyon ekimi yapýlýr. Bunun
yanýnda, ekim yapýlmayan tarým alanlarý, bozkýr ve çayýrlarda ise koyun ve büyükbaþ hayvan
otlatýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Konya Kapalý Havzasýndan tarýmsal amaçlý aþýrý su
çekimidir. Bu durum son yýllarda gölün su rejimini olumsuz yönde etkilemekte ve tümüyle
kurumasýna neden olmaktadýr.
Konya ana tahliye kanalý da Tersakan Gölü için önemli bir tehdittir. Konya þehir merkezi
baþta olmak üzere çevredeki yerleþim birimlerinin evsel ve endüstriyel atýk sularýnýn yaný sýra

Konya Ovasýnýn tarýmsal kullanýmdan dönen tarým ilaç ve gübreleriyle yoðun olarak kirlenmiþ
sularý taþýyan ana tahliye kanalý, Tersakan da dahil olmak üzere Tuz Gölü Havzasýndaki tüm
göller için en önemli kirleticidir. Kanaldan Tersakana giren sular ayný zamanda gölün tuzluluk
oranýný düþürmektedir.
Endemik ve tehlike altýndaki türleri barýndýran alanda yapýlan tarýmsal faaliyetler ve aþýrý
otlatma bitki örtüsünü olumsuz etkilemektedir. Alanda yasadýþý avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: WWF-Türkiye tarafýndan 2004 yýlýnda baþlatýlan Konya Kapalý Havzasýnýn
Akýlcý Kullanýmýna Doðru adlý proje 2006 yýlý içinde sonlanacaktýr. Proje, Tersakan Gölünün
de dahil olduðu Konya Kapalý Havzasýnýn entegre yönetimini amaçlamaktadýr. Özel Çevre
Koruma Kurumu tarafýndan tüm özel çevre koruma alanýný kapsayan Koruma Alanlarý Sentezi
ve Çevre Düzeni Planý Çalýþmalarý yürütülmektedir.

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.
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Esra Altundarak, Murat Gülsaçan

Tersakan Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Tersakan Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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