Sultansazlýðý
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Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

Yay Gölü © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 44674 ha
Yükseklik : 1070 m - 1260 m
Boylam
: 35,26ºD
Ýl(ler)
: Kayseri
Enlem
: 38,34ºK
Ýlçe(ler) : Yahyalý, Yeþilhisar, Develi, Ýncesu
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, tabiatý koruma alaný, ramsar alaný, yaban hayatý koruma sahasý
Alanýn Tanýmý: Sultansazlýðý, Develi Kapalý Havzasýnýn merkezinde bulunur. Sultansazlýðýnýn
kuzeydoðusu Erciyes Daðý tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþtýr. ÖDA tatlý, tuzlu, hafif tuzlu göller ile
geniþ bataklýk ve bozkýr ekosistemlerinden oluþan bir mozaiði içerir. Yay Gölü ve yazýn büyük
ölçüde kuruyan Çöl Gölü alandaki baþlýca göllerdir. Sultansazlýðýnýn güneyinde bulunan Güney
Sazlýðý 3300 hektardýr ve içinde küçük göl aynalarý bulundurur. Bunlardan en önemlileri Sarp,
Eðri ve Camýz gölleridir. Sultansazlýðýnýn kuzeyinde geçmiþte 1900 hektarlýk bir alan kaplayan
ancak günümüzde büyük ölçüde tahribe uðramýþ olan Kepir Sazlýklarý vardýr. Sulakalanýn
yüzölçümü su seviyelerine baðlý olarak deðiþir ancak son yýllarda su kaynaklarýnýn aþýrý kullanýmý
nedeniyle sazlýk tümüyle kurudur. Sultansazlýðý doðal halinde Yahyalý, Develi, Aðcaþar ve
Yeþilhisar dereleri, Soysallý, Çayýrözü ve Yerköy pýnarlarý ile yeraltý suyundan beslenmektedir.
Alanýn yoðun saz ve bitki örtüsüyle kaplý olmasý, besin maddesi bakýmýndan oldukça zengin
tatlý su ekosistemini içermesi ve tatlý su ekosistemi ile iliþkili tuzlu su ekosisteminin varlýðý; farklý
ekolojik istekleri olan deðiþik türde ve çok sayýda kuþun bir arada bulunmasý için uygun ortamlar
oluþturmuþtur.
Habitatlar: Sultansazlýðý tatlý ve tuzlu su ekosistemleri, geniþ sazlýk ve bataklýk alanlar, bu alanlarý
çevreleyen çayýr ve bozkýrlar gibi deðiþik karakterdeki habitatlardan oluþmaktadýr.
Yarý kurak iklim karakterine sahip olan bölgenin sulakalan rejimi dýþýnda kalan dýþ çeperinde
ova bozkýrlarý uzanýr. Bu bozkýrlarýn önemli bir kýsmý tuzcul karakterdedir. Çöl Gölünün
doðusunda, Yay Gölü çevresinde bataklýk bitkileri geniþ yer tutmaktadýr. Tuzlu göller, denizbörülcesi
(Salicornia) bozkýrlarýyla çevrilidir. Güneydeki bataklýklar saz (Phragmites), hasýrotu (Typha),
kofa (Juncus) ve kýndýradan oluþan bitki örtüsüyle kaplýdýr.
Türler: Alan nesli tehlike altýnda olan ve dünyadaki yaþam alaný sýnýrlý çeþitli bitki türlerini
barýndýrýr. 15 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Poa speluncarum ve
Puccinellia bulbosa ssp. caesarea en hassas taksonlardýr.
Bir zamanlar yüksek sayýlarda birçok sukuþunun kuluçkaya yattýðý alan, bugün büyük ölçüde
kurumuþ ve tüm kuþlarýn sayýsýnda büyük bir düþüþ olmuþtur.
ÖDAdaki dereler dünyada dar bir alanda bulunan Aphanius danfordii adlý balýk türü için
önemlidir.
Alan Kullanýmý: Sulakalan sisteminin zarar görmediði yýllarda yörenin önemli bir geçim kaynaðý
olan sazlar ihraç edilir ya da yöre halký tarafýndan hayvan yemi ve dam malzemesi olarak

kullanýlýrdý. 1995 yýlýnda Sindelhöyük kasabasýnda saz baðlama ve depolama tesisi kurulmuþtur.
Miktarý azalmýþ olmakla birlikte aðustos-eylül aylarýnda Phragmites australis ve Thypha cinsine
ait türler kesilmektedir.
Kurutulmadan önce her yýl çok sayýda doðasever kuþ gözlemcisi, bilim adamý ve araþtýrmacý
alaný ziyaret etmekteydi.
Günümüzde yöre halkýnýn en önemli geçim kaynaðý tarýmdýr. Sulama yapýlan alanlarda daha
çok ayçiçeði ve þekerpancarý yetiþtirilir. Sulu tarýma geçiþle birlikte sebze tarýmý ve meyvecilik
de yaygýnlaþmýþtýr.
Yörede hayvancýlýk halkýn ikincil geçim kaynaðýdýr. Alanda yer alan meralarýn büyük bir
kýsmý tarýma açýlmýþ, bir kýsmýnýn ise yanlýþ tarýmsal kullaným nedeniyle doðal yapýsý bozulmuþtur.
Bataklýk alanda büyükbaþ hayvanlar otlarken etrafýndaki çayýrlýklarda küçükbaþ hayvancýlýk
yapýlýr.
Tehditler: Bir zamanlar dünyanýn en önemli sulakalanlarý arasýnda yer alan Sultansazlýðý, Devlet
Su Ýþlerinin (DSÝ) alandaki su rejimine yaptýðý müdahaleler sonucunda büyük oranda zarar
görmüþtür. Alandaki su kaynaklarý üzerine yapýlan barajlar ve aþýrý yeraltý suyu kullanýmýna
neden olan sulu tarým faaliyetleri sonucunda alana çok az miktarda su ulaþmaktadýr.
ÖDA ayný zamanda su kirliliðinden önemli derecede etkilenmiþtir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý, Sultansazlýðýnýn korunmasý ve bölge halkýnýn
ekonomik çýkarlarý ile arazi kullaným dengesinin kurulmasý amacýyla saha için 1994 yýlýnda bir
master plan yaptýrmýþtýr. Bunun yanýnda 2000 yýlýndan bu yana Doða Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen GEF II Projesi kapsamýnda alanýn yönetim planý
hazýrlanmýþtýr ve bu plan 2006 yýlýnda tamamlanmýþtýr.
DSÝ tarafýndan 1970'li yýllarda alanýn tamamýnýn drene edilerek kurutulmasý planlanmýþtýr.
Ardýndan gönüllü kuruluþlar ile kamu kuruluþlarýnýn çabalarý sonucunda proje revize edilmiþ
ve Yay Gölündeki su kotunun 1070,80 metrede tutulmasý karara baðlanarak, alanýn kurutulmasý
önlenmiþtir. Ancak hem sivil toplum hem de kamunun koruma çalýþmalarý ve kararlarý göz ardý
edilerek Sultansazlýðý kendisini besleyen dereler üzerindeki baraj inþaatlarý nedeniyle dolaylý
olarak kurutulmuþtur. Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu alanýn eski haline getirilmesi için bir
dizi karar almýþ olsa da bu kararlar bugüne kadar uygulanamamýþtýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kayseri Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kayseri Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Erciyes Üniversitesi; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
(GEF II Projesi).
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Sultansazlýðý önemli doða alaný topografya haritasý

Sultansazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Flamingolar (Phoenicopterus roseus) © Hakan Öge
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