
Koruma Statüleri : Yok

Çavuþçu Gölü
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Yüzölçümü : 3123 ha Yükseklik : 1020 m - 1110 m

Boylam : 31,88ºD Ýl(ler) : Konya

Enlem : 38,35ºK Ýlçe(ler) : Ilgýn

Yerel Ýlgi Sahipleri

Konya Valiliði; Devlet Su Ýþleri; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü;

ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Burcu Meltem Arýk

ORT005
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Konya - Ilgýn ilçesinin hemen kuzeyinde yer alan bir tatlý su gölüdür. Yaklaþýk 40
yýl önce kuzey ve güneyde seddelerle çevrilerek baraj gölüne dönüþtürülmüþtür. Battal ve
Çebiþli dereleriyle beslenir. Kýyýlarýnda az miktarda sazlýk alan bulunur ve çevresindeki tarým
alanlarýnýn sulamasý için kullanýlmaktadýr. Alan ayný zamanda su ürünleri açýsýndan önemlidir.
Gölün etrafýnda tarým alanlarý, meyve bahçeleri, meralar ve bir taþ ocaðý bulunur.
Habitatlar: Çavuþçu Gölü, 1960�lý yýllarýn sonlarýnda DSÝ tarafýndan bir baraj gölüne çevrilmiþtir
ve ÖDA�nýn üçte birini göl aynasý oluþturur. Geri kalan bölgelerde Ýç Anadolu Bölgesi�ne özgü
ova bozkýrý ve tarým alanlarý bulunur.
Türler: Alanda býyýklý kamýþçýn (Acrocephalus melanopogon), býyýklý sumru (Chlidonias hybrida),
kara sumru (Chlidonias niger), sumru (Sterna hirundo) ve leylek (Cicconia cicconia) üremektedir.
Gölde Macar ördeði (Netta rufina) ve boz kaz (Anser anser) baþta olmak üzere çok sayýda su
kuþu kýþlar.

Çavuþçu Gölü, Orta Anadolu�ya endemik balýklar açýsýndan büyük önem taþýr. Gölü dünya
ölçeðinde önemli yapan balýk türleri arasýnda bölgeye endemik Aphanius villwocki ve Cobitis

(Bicanestrinia) turcica ile nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Pseudophoxinus anatolicus

bulunur.
Alan Kullanýmý: Civar köyler gölde balýkçýlýk yaparak geçimini saðlar. Alanda kuru ve sulu tarým
ve ayrýca meyvecilik yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki tehditler yeterince bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Bahri yavrularý (Podiceps cristatus) © Özden Saðlam

Aphanius villwocki © Ahmet Karataþ



Çamurçulluðu (Limosa limosa) © Murat Bozdoðan
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