
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Kozanlý Gökgöl
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Yüzölçümü : 3139 ha Yükseklik : 980 m - 1030 m

Boylam : 32,84ºD Ýl(ler) : Konya

Enlem : 39,01ºK Ýlçe(ler) : Cihanbeyli, Kulu

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ankara Valiliði; Konya Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Doða

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü.

Murat Gülsaçan

ORT019
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Samsam Gölü�nün güneydoðusunda bulunan ÖDA, bir tatlý su gölü olan Gökgöl
ve Kozanlý köyü ile Gökgöl arasýnda geniþ sulak çayýr ve bataklýklardan oluþur. Gökgöl, Samsam
Gölü�nden çýkan drenaj kanalý ve yeraltý sularýyla beslenir. Gölün fazla sularý doðudaki çýktýsý
ve ince bir dere yoluyla Tuz Gölü�ne ulaþýr. Bu çýktýnýn önünde hayvan otlatma olanaklarýný
artýrmak için yapýlmýþ bir set bulunur.
Habitatlar: Alanýn büyük bir bölümünü göl yüzeyi ve onu çevreleyen geniþ Juncus sp. çayýrlarý
ve bataklýklar oluþturur. Bu alanlarý kuru tarým alanlarý çevreler.
Türler: ÖDA; içsu balýklarý ve sukuþlarý için küresel ölçekte önem taþýr. Dikkuyruk (Oxyura

leucocephala), pasbaþ patka (Aythya nyroca), küçük kerkenez (Falco naumanni) ve gülen
sumru (Sterna nilotica) ÖDA�da üreyen önemli kuþ türleri arasýnda yer alýr. Alanda üreyen
ancak ÖDA kriterini saðlamayan türlerin arasýnda kara boyunlu bataðan (Podiceps nigricollis)
ve elmabaþ patka (Aythya ferina) bulunur. Gökgöl, Tuz Gölü�ndeki flamingo (Phoenicopterus

ruber) kolonileri için önemli bir beslenme alanýdýr.
Nesli dünya ölçeðinde tehlikede ve dar yayýlýþlý olan Pseudophoxinus anatolicus ve

Pseudophoxinus crassus balýklarý bu alanda yaþar. Cobitis (Bicanestrinia) evreni balýk türü
dünyada sadece Gökgöl�de yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Gökgöl ile Kozanlý köyü arasýndaki otlaklarda yoðun olarak büyükbaþ hayvan
otlatýlýr. Kozanlý Belediyesi gölün doðu ucunda bir dinlenme tesisi kurmuþtur. Diðer alanlarda
ise tahýl ekilir.
Tehditler: Kirlilik ve aþýrý otlatma ÖDA�daki en önemli sorunlardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) © Kazým Çapacý

© Mehmet Altuð



 69

Kozanlý Gökgöl önemli doða alaný topografya haritasý Kozanlý Gökgöl önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Çamurcun (Anas crecca) © Ali Atahan


