
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi
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Yüzölçümü : 7939 ha Yükseklik : 950 m - 1010 m

Boylam : 33,48ºD Ýl(ler) : Aksaray

Enlem : 38,23ºK Ýlçe(ler) : Eskil

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; Aksaray Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aksaray Ýli Çevre Koruma Vakfý; Aksaray Doðayý Sevenler Derneði; WWF-Türkiye; Doða Derneði.

Murat Gülsaçan

ORT025
Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

Alanýn Tanýmý: Eþmekaya Sazlýðý, Tuz Gölü�nün güneyinde yer alýr. Bir zamanlar Türkiye�nin en
önemli sulakalanlarýndan biri olan ÖDA, yeraltý sularýnýn yanlýþ kullanýmý nedeniyle artýk tümüyle
kurumuþ ve restorasyon aþamasýna gelmiþtir. ÖDA, su kaynaklarýný yitirmeden önce su kalitesi
yüksek bir tatlýsu gölü olan Eþmekaya Gölü, bunun çevresindeki birkaç küçük göl (Turna Gölü,
Sülüklü Göl, Akgöl ve Bezirci Gölü) ve çok sayýda pýnarýn beslediði bataklýk, sazlýk ve meralardan
oluþmaktaydý. Alanýn ortasýndan Aksaray � Konya yolu geçmektedir.
Habitatlar: Küçük tatlý ve tuzlu su gölleri ve pýnarlar, bataklýk ve meralardan oluþan alan
kuruduktan sonra bitki örtüsünü büyük ölçüde kaybetmeye baþlamýþtýr. ÖDA�nýn güneyindeki
bataklýklar 1990�larýn sonlarýna kadar Juncus heldreichianus�un baskýn olduðu geniþ sulak
çayýrlara ev sahipliði yapmaktaydý.
Türler: Alan, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan endemik Gladiolus halophilus isimli bitki
türü için önem taþýr.

Su kuþlarý için önemli bir üreme alaný olan ÖDA, günümüzde büyük ölçüde kurumuþtur ve
kuþ popülasyonlarýný neredeyse tümüyle kaybetmiþtir.

Alan kuþ türlerinin yaný sýra nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Aphanius anatoliae ve dar
yayýlýþlý olan Aphanius danfordii adlý içsu balýklarý için önemlidir. Bu türlerin alandaki son
durumu hakkýnda çalýþmalar yapýlmasý gerekmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda büyükbaþ hayvancýlýk ve tarým yapýlmaktadýr. Bir zamanlar elma bahçeleri
ile bilinen Eþmekaya�da gölün kurumasý ile bahçeler büyük zarar görmüþtür.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 1995 yýlýnda sulama amacýyla Eþmekaya Sazlýklarý�nýn baraj
gölüne dönüþtürülmesi yönünde çalýþmalara baþlamýþ, ancak bu çalýþma hem yasadýþý
olduðundan hem de yeraltý sularýnýn çekilmesi nedeniyle yarým kalmýþtýr. Bu süreçte sulakalan
büyük ölçüde zarar görmüþ ve alanýn doðusunda çok sayýda yarasanýn kullandýðý maðaralarýn
dokusu bozulmuþtur. Kültür Bakanlýðý'nýn DSÝ aleyhinde açtýðý davayý kazanmasý sonucunda
mahkeme alanýn eski haline getirilmesine karar vermiþ, ancak ne DSÝ, ne de müteahhit firma
bu kararý uygulamýþtýr. Alan bugün tümüyle kurumuþ ve restorasyon aþamasýna gelmiþtir

Koruma Çalýþmalarý: Sazlýklar WWF Türkiye�nin Konya Havzasý Projesi kapsamýnda çalýþýlmaktadýr.
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