Obruk Yaylasý

ORT026
Çok Acil
Gerileme (-1)

© Hakan Öge

Yüzölçümü : 27538 ha
Yükseklik : 990 m - 1110 m
Boylam
: 33,44ºD
Ýl(ler)
: Konya
Enlem
: 37,92ºK
Ýlçe(ler) : Eskil, Karatay, Emirgazi, Karapýnar
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: Obruk Yaylasý, Konya Kapalý Havzasýnýn orta bölümünde yer alan ve güneydeki
Konya Ovasý ile Tuz Gölü Havzasýný birbirinden ayýran karstik platodur. Aþýrý geçirgen karstik
yapýsý nedeniyle yeraltýndan akan sularýn bu yapýyý erittiði yerlerde obruk adý verilen çöküntüler
yer alýr. ÖDAda irili ufaklý çok sayýda kuru veya sulu obruk vardýr. Meyil, Kýzören ve Çýralý
bunlarýn en büyüklerindendir. Obruklarýn etrafýndaki dik yarlar yýrtýcý kuþlar için çok önemli
üreme alanlarýdýr. Obruk göllerindeki su düzeyi Konya Kapalý Havzasý'nýn güneyinden Tuz
Gölü'ne doðru akan yeraltý sularýnýn bir aynasýdýr. Son yýllarda bu havzadaki yeraltý sularý
þekerpancarý tarýmý nedeniyle hýzla azaldýðýndan obruk gölleri de kuruma tehlikesi ile karþý
karþýya gelmiþtir.
Habitatlar: Obruk Yaylasý neredeyse tümüyle yavþan bozkýrlarý ile kaplýdýr. Bunun dýþýnda kuru
tarým alanlarý ve sulu veya kuru obruklar bulunur.
Türler: ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý olan Scorzonera boissieri adlý
endemik bitki türü için önemlidir.
Özellikle büyük obruklarýn kenarýndaki dik yarlar kuþlar için önemli bir barýnak ve yuvalama
alaný oluþturur. Alanda ayný zamanda çok sayýda bozkýr türü yuva kurar. Bu türler arasýnda kýr
incirkuþu (Anthus campestris), kocagöz (Burhinus oedicnemus), kýzýl þahin (Buteo rufinus),
bozkýr toygarý (Calandrella brachydactyla), büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus),
boðmaklý toygar (Melanocorypha calandra) ve baðýrtlak (Pterocles orientalis) bulunur.
Alan Kullanýmý: Alanda aðýrlýklý olarak hayvancýlýk ve daha az oranda tarým yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit su rejimine yapýlan yoðun müdahalelerdir. Özellikle
Güney Konya Kapalý Havzasýnda yeraltý sularý aþýrý kullanýlmakta ve bu da bölgedeki göllerin
susuz kalmasýna neden olmaktadýr.
Bunun yaný sýra bölgedeki yavþan bozkýrlarýnda aþýrý otlatma baskýsý vardýr. Bu durum
alandaki bozkýr canlýlarýnýn yaþamýný olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Ak sýrtlý kuyrukkakan (Oenanthe finschii) © Özkan Üner
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Obruk Yaylasý önemli doða alaný topografya haritasý

Obruk Yaylasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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