
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi

Karapýnar Ovasý
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Yüzölçümü : 28386 ha Yükseklik : 980 m - 1300 m

Boylam : 33,63ºD Ýl(ler) : Konya

Enlem : 37,76ºK Ýlçe(ler) : Karapýnar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Konya Valiliði; Karapýnar Kaymakamlýðý; Karapýnar Belediyesi; Çekül Vakfý Konya Þubesi; Tema Vakfý Konya Þubesi; Konya Ýli Çevre Koruma Vakfý; Çevre ve

Orman Bakanlýðý Sulak Alanlar Þubesi.

Murat Gülsaçan

ORT027
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Konya Kapalý Havzasý�nýn güneyinde yer alýr. Çorak bir ova içinde, sýð tuzlu
bir göl kalýntýsýnýn çevresindeki çamur düzlükleri ve tuzlu çayýrlarý kapsar. ÖDA�nýn su kaynaðý,
alanýn doðusunda bulunan Karacadað�dan gelen yüzey akýntýlarýdýr. Ramsar alaný statüsüyle
korunan Meke Maarý ve yakýnýndaki Krater Gölü de ÖDA�nýn içinde yer alýr. Göl çevresindeki
tuzcul çayýrlar kýþýn bataklýða dönüþürken yazýn tamamen kurur.
Habitatlar: Alan büyük ölçüde Orta Anadolu tuzcul bozkýrlarýndan oluþur. Alanda biri volkanik
kökenli olmak üzere iki göl bulunmaktadýr.
Türler: Alan endemik ve dar yayýlýþlý bitki türleri ile nesli tehlike altýnda olan kuþ türleri için önem
taþýr. ÖDA, geven (Astragalus) türleri açýsýndan zengindir. Alandaki 17 endemik bitki türü ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Astragalus gigantostegius bitkisinin dünyada yaþadýðý bilinen tek
alan burasýdýr.

ÖDA, bölgesel ölçekte tehlike altýndaki büyük cýlýbýtýn (Charadrius leschenaultii columbinus)
büyük bir üreme nüfusunu barýndýrýr. Konya Havzasý�nda pek çok tuzcul alanda olduðu gibi
Karapýnar�da da çorak toygarýnýn (Calandrella rufescens niethammeri) ülkemize endemik olan
bir alttürü bulunur. Alan geçmiþ yýllarda çok sayýda sukuþuna ev sahipliði yapmýþsa da su
düzeyinin düþmesi nedeniyle bu özelliðini artýk kaybetmiþtir.
Alan Kullanýmý: Alan yoðun olarak otlatma için kullanýlýr.
Tehditler: Aþýrý otlatma alandaki bitki türlerini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý Sulak Alanlar Þubesi�nin giriþimleriyle ÖDA
içindeki Meke Maarý 2005 yýlýnda Ramsar alaný ilan edilmiþtir.

Tema Vakfý, alandaki erozyonla mücadele etmek amacýyla Karapýnar�daki Apak ve Vahap
Obasý köylerinde kuru tarým ve mera ýslahý odaklý bir kýrsal kalkýnma projesi yürütmektedir.

Sakarca (Anser albifrons) © Özkan Üner

Meke Gölü © Hakan Öge
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