
Koruma Statüleri : Yok

Akyay Ovasý
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Yüzölçümü : 17435 ha Yükseklik : 1000 m - 1050 m

Boylam : 32,60ºD Ýl(ler) : Konya

Enlem : 37,94ºK Ýlçe(ler) : Karatay, Selçuklu

Yerel Ýlgi Sahipleri

Konya Valiliði; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Tarým Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü.

Burcu Meltem Arýk

ORT011
Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: Konya il merkezinin hemen kuzeydoðusunda yer alýr. Sýð ve tuzlu bir sulak alan
olan Akyay Gölü ile göl etrafýndaki geniþ ova bozkýrý ve tuzcul bataklýklarý içerir. Konya Kapalý
Havzasý�nýn güneyindeki en iyi korunmuþ tuzcul bozkýr alanlarýndan biridir ve ÖDA�nýn büyük
çoðunluðunu bu tuzcul alanlar oluþturur.
Habitatlar: Alanýn büyük bir bölümü Ýç Anadolu Bölgesi�ne özgü tuzcul bozkýrlarla kaplýdýr. Alanýn
orta bölümünde küçük geçici bir tuzlu göl bulunur (Akyay Gölü). Akyay Ovasý�nýn geri kalan
bölümünü ise yine Ýç Anadolu Bölgesi�ne özgü ova bozkýrlarý oluþturur.
Türler: Alanda sekiz endemik ve dünya ölçeðinde tehlike altýndaki bitki türü ÖDA kriterlerini
saðlar. Bunlar arasýnda yer alan Campanula sorgerae, Asparagus lycaonicus, Ferula halophila

ve Silene salsuginea ciddi derecede tehlike altýnda olan türlerdir.
Uzunbacak (Himantopus himantopus) alanda üreyen kuþ türleri arasýndadýr.
Alanda ayrýca nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Anadolu zýpzýpý (Muschampia

proteides), Bavius (Pseudophilotes bavius) ile Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama)
adlý kelebek türleri bulunur.
Alan Kullanýmý: Alanýn güneybatý sýnýrýnda Konya Organize Sanayi Bölgesi bulunur. Bunun
yanýnda ova içerisinde ve etrafýnda yoðun tarým faaliyetleri yapýlmaktadýr. Alanda tahýl ürünleri
ve þekerpancarý ekilmektedir.
Tehditler: Alan üzerindeki en büyük tehdit organize sanayi bölgesidir. Konya ilinin büyümesiyle
birlikte þehre oldukça yakýn olan ÖDA plansýz yapýlaþma tehdidi ile de karþý karþýya kalmýþtýr.

Þeker pancarý üretimi büyük miktarda su tüketimi nedeniyle doðal su rejimini olumsuz
etkilemektedir.

Ova ve tuzcul bozkýrlarda yer yer alanýn yapýsýna uygun olmayan aðaçlandýrma yapýlmaktadýr
ve bu çalýþmalar nadir ve endemik bitki türlerine zarar vermektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Tarla çintesi (Miliaria calandra) © Tamer Zeybek

Onosma halophilum © Erdogan Tekin



Saka (Carduelis carduelis) © Tamer Zeybek
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