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Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

Ereðli Sazlýðý 1998 © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 137020 ha
Yükseklik : 1000 m - 1430 m
Boylam
: 34,11ºD
Ýl(ler)
: Konya, Niðde, Karaman
Enlem
: 37,69ºK
Ýlçe(ler) : Bor, Karapýnar, Ereðli, Ayrancý
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Ýç Anadolunun güneydoðusunda, Bolkar Daðlarýnýn kuzeyinde yer alan geniþ
bir ovadýr. Alanda, sýð bataklýklar, sazlýklar, tatlý su gölleri ve büyük kýsmý tuzlu olmak üzere
geniþ ova bozkýrlarý bulunur. ÖDAnýn batýsýndaki Akgöl 1990'larýn ikinci yarýsýndan bu yana
büyük ölçüde kurumuþtur. Doðuya doðru özellikle Zengen bölgesinde nadir bitkiler açýsýndan
zengin, geniþ ve el deðmemiþ ova bozkýrlarý uzanýr. Ova içinde bir zamanlar Orta Anadolunun
en büyük sazlýklarý bulunurken, günümüzde Devlet Su Ýþlerinin (DSÝ) yapmýþ olduðu barajlar
ve yasadýþý yeraltýsuyu kullanýmý nedeniyle bu alanlar neredeyse tamamen yok olmuþtur.
Habitatlar: ÖDAnýn sulakalan bölgesi; göller, sazlýk ve bataklýk alanlardan oluþmaktadýr. Geri
kalan bölge ise tuzcul ova bozkýrlarý ve yavþan düzlüklerinden oluþur.
Türler: Alandaki bozkýrlar birçok nesli tehlikede olan ve dar yayýlýþlý endemik bitki türünü
barýndýrýr. Chrysocamela elliptica içlerinde en nadir ve hassas durumda olanýdýr.
ÖDA yýllarca yerli ve yabancý kuþ gözlemcilerin ve araþtýrmacýlarýn ilgi odaðý olmuþ ve bu
nedenle sulakalan ekosistemine iliþkin birçok kuþ verisi toplanmýþtýr. Alanda hala ürediði bilinen
kuþlarýn baþýnda küçük kerkenez (Falco naumanni), dikkuyruk (Oxyura leucocephala),
uzunbacak (Himantopus himantopus) ve baþka birçok sukuþu bulunmaktadýr. Bunun yanýnda
alanda pek çok kuþun nesli tükenmiþtir veya sayýca büyük azalmalar göstermiþtir.
Ereðli Sazlýklarý kuþlarýn yaný sýra içsu balýklarý açýsýndan da önemlidir ve beþ balýk türü için
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Tek nokta endemiði olan Barbatula eregliensis balýk türünün
dünya daðýlýmý Ereðli Sazlýklarýyla sýnýrlýdýr. Kuruma nedeniyle türün alanda tamamen tükendiði
sanýlmaktadýr. Tür hakkýnda detaylý araþtýrma çalýþmalarý yapýlmalýdýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAda yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr. Sazlýk alanlarda büyükbaþ, diðer
alanlarda ise küçükbaþ hayvancýlýk ana geçim kaynaðýdýr. Alanda kuru tarým faaliyetleri de
kýsmi olarak gerçekleþtirilmektedir. ÖDAnýn hemen dýþýndaki alanlarda meyvecilik baþta olmak
üzere yoðun olarak sulu tarým yapýlmaktadýr. Gölde bir zamanlar yoðun olarak yapýlan sazcýlýk
günümüzde az miktarda devam etmektedir.
Tehditler: Geçmiþ dönemde alaný besleyen akarsular üzerine kurulan barajlar ve yeraltý sularýnýn

aþýrý kullanýmý nedeniyle alanda ciddi bir kuruma meydana gelmiþtir. Bir zamanlar ülkemizin
en geniþ ve verimli sazlýklarýndan biri olan Ereðli Sazlýklarýnýn büyük kýsmý yok olmuþtur.
Tarým için yeterli su bulunmamasýna raðmen bozkýrlarýn sürülerek tarýma açýlmasý alaný
tehdit eden bir baþka unsurdur. Evsel ve sanayi atýklarý sazlýklarýn kirlenmesine neden olmakla
birlikte alanýn tek yüzey su kaynaðýdýr.
Aþýrý otlatma alandaki bitki türleri için önemli bir tehdittir ve yeraltý sularýnýn da azalmasýyla
birlikte bölgede rüzgar erozyonu oluþmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Ereðli Sazlýk ve Çevresini Koruma ve Güzelleþtirme Derneði, Kuþ Araþtýrmalarý
Derneði ile birlikte Birleþmiþ Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programý kapsamýnda
alanda çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir. Alanda kuþ araþtýrmalarý ve suyun kullanýmýyla ilgili
bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
Ereðlideki Doða Derneði üyeleri sazlýk alanda düzenli olarak kuþ sayýmý yapmakta ve alanýn
restorasyonu için diðer taraflarla birlikte çalýþmaktadýr.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen GEF II projesi kapsamýnda
Ereðli Sazlýklarý yaygýnlaþtýrma alanlarýndan biri olarak belirlenmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Konya Valiliði; Karaman Valiliði; Niðde Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Niðde Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;
Ereðli Sazlýk ve Çevresini Koruma ve Güzelleþtirme Derneði; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði; Doða Derneði Ereðli üyeleri (Nihal Süllü ve Ömer Süllü).
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Bahtiyar Kurt

Ereðli Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Ereðli Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

89

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

90

B

ÖDA Kriteri

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

ÖDA Kriteri

B
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