Tuz Gölü ORT024
Çok Acil
Gerileme (-2)

Tuz Gölü © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 533565 ha
Yükseklik : 900 m - 1398 m
Boylam
: 33,45ºD
Ýl(ler)
: Ankara, Aksaray, Konya
Enlem
: 38,64ºK
Ýlçe(ler) : Þerefli Koçhisar, Kulu, Cihanbeyli, Aðaçören, Aksaray, Eskil, Altýnekin, Karatay
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma alaný
Alanýn Tanýmý: Ankara, Aksaray ve Konya il sýnýrýnda kuzeygüney doðrultusunda uzanan göl çok
büyük bir tuzlu su kütlesi oluþturur. Tuz Gölü Avrupanýn en büyük tuzlu gölü, Türkiyenin ise
Van Gölünden sonra ikinci en büyük gölüdür. ÖDA, Tuz Gölünün yaný sýra etrafýndaki sulak
çayýrlarý ve özellikle güney ve batýda geniþ alanlar tuzcul bozkýrlarý da içine alýr. Konya Kapalý
Havzasýnýn kuzeydeki alt havzasýnýn merkezinde yer alan göl, Tetis Denizinden kopan bir iç
denizin günümüze kadar ulaþmýþ son kalýntýsýdýr.
Habitatlar: Tuz Gölü, ülkemizde bozulmadan bu güne kadar ulaþabilmiþ ova bozkýrlarýnýn en
güzel örneklerini barýndýrýr. Kalýn tuz tabakalarýyla kaplý göle en yakýn kuþaktaki bitki örtüsü
Salicornia europaea ve Halocnemum strobilaceum topluluklarýndan oluþur. Bunu izleyen
topraktaki tuz seviyesine göre sýrasýyla Frankenia hirsuta, Limonium iconicum ve Artemisia
santonicum topluluklarýna rastlanýr. Sonuncu bozkýr kuþaðýnda ise daha çok yavþanlar (Artemisia
santonicum) baskýndýr. Tuzcul bozkýrlar, gölün güneyinde pýnarlarýn yoðunlaþtýðý bölgede sulak
çayýrlara dönüþür. Bu çayýrlar Juncus heldreichianus, Phlaris arundinacea, Elymus elongatus
ssp. ponticus, Cladium mariscus bitki topluluklarýndan oluþur. Konya tahliye kanalý boyunca
ve göle ulaþtýðý noktada gür sazlýk alanlar bulunur. Alan içinde yer yer giderek geniþlemekte
olan sulu ve kuru tarým alanlarý da bulunur.
Türler: Tuzun ve kuraklýðýn hâkim olduðu zor koþullara uyum saðlamýþ doðal bozkýr bitkileri,
Tuz Gölündeki nadir türlerin baþýnda gelmektedir. Alan, bozkýr bitkileri için Türkiyedeki en
önemli alandýr. Astragalus demirizii, Centaurea halophila, Kalidiopsis wagenitzii, Senecio
salsuginea (yayýn aþamasýnda) ve Frankenia halophila (yayýn aþamasýnda) adlý bitki türlerinin
yaný sýra Anadolu tarlafaresinin (Microtus anatolicus) de dünyada yaþadýðý bilinen tek alan
burasýdýr.
Alan, üreme, göç ve kýþlama dönemlerinde farklý çok sayýda kuþ türüne ev sahipliði yapar
ve Türkiyede çok az noktada üreyen bazý kuþ türleri düzenli olarak burada yuva kurar. Gölün
güneyindeki çamur adacýklarý flamingolarýn (Phoenicopterus roseus) dünyadaki en büyük doðal
üreme kolonilerinden birini barýndýrýr. Ayrýca gölün kuzeyindeki kayalýk adalarda Van Gölü
martýsý (Larus armenicus), ince gagalý martý (Larus genei) ve yýrtýcý kuþlar üremektedir. Sonbahar

aylarýnda binlerce turna (Grus grus), kýþ aylarýnda ise çok sayýda kaz alanda geceler. Tuz Gölü
bozkýrlarý nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki toyun (Otis tarda) Orta Anadoludaki en önemli
yaþam alanýdýr. Ayný zamanda, suçulluðunun (Gallinago gallinago) Türkiyedeki tek üreme
popülasyonunu barýndýrýr ancak tür ÖDA kriterlerini saðlamamaktadýr.
Alanda ayrýca ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý Doðramacý tarlafaresi (Microtus dogramacii)
ile nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Pseudophoxinus crassus adlý içsubalýðý yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Türkiyenin tuz ihtiyacýnýn yarýsýndan fazlasý ÖDAdaki üç tuzla (Kaldýrým, Kayacýk
ve Yavþan tuzlalarý) ve ikincil tuz endüstrisi ile gerçekleþtirilmektedir. Ayrýca Alkim Sodyum
Sülfat tesisleri de alanda bulunmaktadýr.
Alanda baþta þeker pancarý olmak üzere sulu tarým yapýlmaktadýr. Su bulunamayan alanlarda
tahýl ekimi yapýlýr. Küçükbaþ hayvancýlýk bölge için çok önemli bir gelir kaynaðýdýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit su seviyesindeki düþüþtür. Aþýrý ve plansýz yeraltý suyu
kullanýmý Konya Kapalý Havzasý ölçeðinde yeraltý su seviyesini yýlda ortalama 50 santimetre
düþürmektedir. Bu durumun sonucunda göl son yýllarda yaz baþýnda kurumaktadýr ve alandaki
pýnarlar ve sulak çayýrlar neredeyse tümüyle kaybolmuþtur.
BOTAÞýn Tuz Gölünün güneyinde planladýðý doðal gaz depolama projesi, evsel, endüstriyel
ve tarýmsal atýklarýn oluþturduðu kirlilik, tarým baskýsýyla doðal bozkýrlarýn yok olmasý, aþýrý
otlatma ve yeni tuz sahalarý açýlmasý alandaki diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: WWF Türkiye, Konya Kapalý Havzasýnýn Akýlcý Kullanýmýna Doðru Projesi
ile entegre havza yönetimi yaklaþýmýnýn uygulanabilmesi için çalýþmaktadýr.
Özel Çevre Koruma Kurumu, Özel Çevre Koruma Alanýnda koruma alanlarý sentezi ve çevre
düzeni çalýþmalarý yürütülmektedir.
Doða Derneði, flamingo popülasyonunun izlenmesi için 2003 yýlýndan bu yana düzenli olarak
havadan sayým yapmaktadýr. Dernek, Çevre ve Orman Bankalýðý ile toy (Otis tarda) için bir
ulusal eylem planý hazýrlamýþtýr.
Wageningen Üniversitesi, bir araþtýrma projesi uygulamýþ ve alanýn Türkiye ekonomisine
yýlda yaklaþýk 5 milyon ABD dolarý katký koyduðu anlaþýlmýþtýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Aksaray
Valiliði; Konya Valiliði; Aksaray Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aksaray Ýli Çevre Koruma Vakfý; Aksaray Doðayý Sevenler
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Derneði; 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.

Esra Baþak, Çaðrý Deniz Eryýlmaz

Tuz Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Tuz Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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