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Yüzölçümü : 17406 ha Yükseklik : 1000 m - 1220 m

Boylam : 33,05ºD Ýl(ler) : Konya, Karaman

Enlem : 37,55ºK Ýlçe(ler) : Karapýnar, Çumra, Karaman merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Konya Valiliði; Karaman Valiliði; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Tema Vakfý Konya Þubesi; Konya Ýli Çevre Koruma Vakfý; WWF Türkiye.

Murat Gülsaçan

ORT013
Restorasyon Aþamasý
Gerileme (-3)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Konya Kapalý Havzasý�nýn güneyinde bulunur ve güneyde Karadað adlý
volkanik dað ile sýnýrlýdýr. Hotamýþ, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan yeraltý ve yerüstü kaynaklarý
baþka alanlara taþýnmadan önce bölgedeki en büyük sazlýk alanlardan biriydi. Bunun yanýnda
ÖDA�nýn güneyinde Süleymanhacý adlý küçük bir tuzlu su gölü bulunmaktaydý. Su rejimine
müdahaleler sonucunda 1990�larýn ortalarýndan itibaren hýzla kuruyan alanýn yalnýz güney
ucunda çok küçük bir sazlýk alan kalmýþtýr. Hotamýþ'ýn kurumasý Türkiye'de pek çok sukuþunun
sayýsýnda ciddi azalmaya neden olmuþtur.
Habitatlar: Günümüzde kurumuþ olan sazlýk ve bataklýk alanlardan geriye kalan göl tabaný
üzerinde çýplak alanlar ve çorak bitki örtüsü uzanmaktadýr. ÖDA�nýn bir kýsmý tarým alanlarýna
dönüþtürülmüþtür.
Türler: Alandaki birçok su kuþu az sayýlarda da olsa 1998 yýlýna kadar üremeye devam etmiþtir.
Ancak günümüzde sulak alan önemli sayýda sukuþunun üremesi için yeterli büyüklüðe sahip
deðildir. ÖDA, 1986 yýlýna kadar ak kuyruklu kýzkuþunun (Vanellus leucura) Türkiye�deki tek
üreme alanýdýr. Ancak sulakalanýn küçülmesiyle pek çok su kuþu gibi bu tür de bölgeden
silinmiþtir.

ÖDA, kurutulmadan önce Pseudophoxinus meandricus isimli endemik içsu balýðý için dünya
ölçeðinde önemli bir alandýr.
Alan Kullanýmý: Saz kesimi alan kurumadan önce çevre köyler için önemli bir geçim kaynaðý
olmuþtur. Bunun yaný sýra sýnýrlý ölçüde bir balýkçýlýk faaliyeti de yapýlmýþtýr. Alanýn çevresinde
özellikle buðday ekilen tarým alanlarý ve otlatma yapýlan geniþ bozkýrlar bulunmaktadýr.
Tehditler: Artýk tümüyle kurumuþ ve restorasyon aþamasýna gelmiþ olan alan üzerindeki en
büyük tehdit DSÝ�nin Mavi Tünel Proje�nin bir uzantýsý olarak bu alana inþa etmeyi planladýðý
toplama barajýdýr. Bu proje gerçekleþtiði takdirde alan doðal yapýsýný tümüyle yitirecek ve
restorasyon ihtimali de ortadan kalkacaktýr. Tarým alanlarýnýn geniþlemesi alandaki diðer bir
tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: WWF-Türkiye tarafýndan 2004 yýlýnda baþlatýlan �Konya Kapalý Havzasý�nýn

Akýlcý Kullanýmýna Doðru� adlý çalýþma 2006 yýlý sonuna dek sürecektir. Alanda bilinen baþka
bir çalýþma yoktur.
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