
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý

Hodulbaba Daðý
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Yüzölçümü : 79589 ha Yükseklik : 1000 m - 1746 m

Boylam : 32,96ºD Ýl(ler) : Konya

Enlem : 38,04ºK Ýlçe(ler) : Altýnekin, Karatay, Selçuklu, Karapýnar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Konya Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Av-Yaban Hayatý Dairesi Baþkanlýðý.

Burcu Meltem Arýk

ORT012
Ýzlenmesi Gerekli
Ýlerleme (+1)

Alanýn Tanýmý: Hodulbaba Daðý, Konya þehir merkezinin doðusunda bulunur. Tuz Gölü Havzasý�nýn
güneybatý sýnýrýný oluþturan daðlýk bir alandýr. Yaban hayatý açýsýndan oldukça zengin olan
Türkiye'nin en iyi korunmuþ dað bozkýrlarý bulunur. Yabankoyununun Anadolu alttürünün (Ovis

orientalis anatolica) dünyada yaþadýðý tek noktadýr. Bölgedeki koyunlarýn bir kýsmý 2005 yýlýnda
eski yaþam alanlarýndan biri olan Nallýhan ilçesine götürülmüþtür.
Habitatlar: Hodulbaba Daðý Ýç Anadolu Bölgesi�ne özgü dað bozkýrlarýyla kaplýdýr. Alanýn üst
kesimlerinde bitki örtüsü daha zayýfken daðýn eteklerinde iyi korunmuþ yüksek dað bozkýrlarý
uzanýr. Vadi içlerinde yer yer küçük çalýlýklar bulunur.
Türler: ÖDA, bozkýra baðýmlý kuþ türleri açýsýndan oldukça zengindir. Alanda kaya kartalý (Aquila

chrysaetos), bozkýr kartalý (Aquila nipalensis), kýzýl þahin (Buteo rufinus), çobanaldatan
(Caprimulgus europaeus), büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus), gökkuzgun
(Coracias garrulus), kirazkuþu (Emberiza hortulana) ve baðýrtlak (Pterocles orientalis) ürer.
Hodulbaba Daðý, Anadolu yabankoyununun (Ovis orientalis anatolica) bulunduðu son doðal
yayýlýþ alanýdýr. Burada yapýlan üretme çalýþmalarý sonucunda yaban koyunlarýnýn sayýsý artmýþ
ve bir kýsmý Ankara Nallýhan�a transfer edilmiþtir. Nesli tükenme tehlikesine girmiþ olan koyunlarýn
sayýsý koruma altýna alýndýktan sonra ikibini aþmýþtýr.
Alan Kullanýmý: Alanda baþta koyun olmak üzere küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Av-Yaban Hayatý
Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Anadolu yabankoyunlarýnýn korunmasý çalýþmalarý baþarýlý bir
þekilde yürütülmektedir.
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Hodulbaba Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Hodulbaba Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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