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Yüzölçümü : 79704 ha Yükseklik : 920 m - 1980 m

Boylam : 37,44ºD Ýl(ler) : Malatya, Sivas

Enlem : 38,60ºK Ýlçe(ler) : Gürün, Darende, Akçadað

Yerel Ýlgi Sahipleri

Malatya Valiliði; Sivas Valiliði; Malatya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Darende Belediyesi; Gürün Belediyesi; Gürün

Kaymakamlýðý; Ýnönü Üniversitesi BEYKUÞ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Sedat Koç, Metehan Özen

DOG001
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Alanýn büyük kýsmý Malatya il sýnýrlarý içerisinde olup Gürün-Darende ilçelerinin
arasýnda kalan Tohma Çayý�ný ve etrafýndaki bozkýrlarý içerisine alýr. Vadi Sivas topraklarýndan
iki kol halinde baþlayýp Malatya üzerinden Fýrat Vadisi�ne doðru geniþ bir oluk oluþturmaktadýr.
Vadideki kayalar yonga þeklindeki levhalarýn üst üste gelmesi ile oluþmuþtur. Alanýn en önemli
özelliði jipsli tepeler ve kireçtaþlarýndan oluþmasýdýr. Vadinin her iki yamacýnda yüksekliði yer
yer 300�350 metreyi bulan kireçtaþý kayalarý bulunmaktadýr. ÖDA�da insanlar tarafýndan
yapýlmýþ maðaralara da rastlanmaktadýr. Gürün yakýnlarýnda Gökpýnar Gölü adlý küçük sulakalan
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Vadideki en yaygýn bitki örtüsü kireçtaþý ve jipsli tepeler üzerindeki bozkýr alanlarýdýr.
Gökpýnar Gölü�nün çevresindeki çayýrlýklarda zengin bataklýk ve nadir türler içeren sucul bitki
topluluklarý bulunmaktadýr. Vadi içerisinde elma ve kayýsý baþta olmak üzere meyve aðaçlarýna,
kavak ve söðütlüklere ve kuþburnu ve iðde çalýlýklarýna rastlanmaktadýr. Alanda kýsmen buðday
ve nohut tarýmý yapýlmaktadýr.
Türler: Alan son derece önemli bitki türlerini barýndýrmaktadýr. Ülkemize endemik 68 bitki tür
veya alttürü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Scrophularia

gypsicola, Gypsophila leucochlaena, Centaurea brevifimriata, Arenaria sivasica�nýn bilinen
dünya daðýlýmý sadece Tohma Vadisi ile sýnýrlýdýr.

ÖDA, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan yedi kelebek türüne ev sahipliði yapar.
Kuþlar açýsýndan da öncelikli bir bölge olan ÖDA�da, küçük kerkenez (Falco naumanni) ve

küçük akbaba (Neophron percnopterus) üremektedir.
Alan ayný zamanda Türkiye�ye endemik yünlü yediuyurun (Dryomys laniger) Türkiye�deki

önemli yaþam alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: Vadi boyunca irili ufaklý pek çok yerleþim yeri mevcuttur. Meyvecilik ve sebzecilik
ÖDA�daki temel insan faaliyetleridir. Vadi tabanýndan tepelere doðru uzanan kuru arazilerde
ise tahýl tarýmý yapýlmaktadýr. Tepelerde küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Kýþlýk yakacak
ve yem temini için yer yer meþe ve söðüt kesimi yapýlmaktadýr. Gökpýnar Gölü popüler bir

mesire yeridir.
Tehditler: Alandaki en büyük tehditler Çatalbahçe ve Hacýlar baraj projeleri ile Hacýlar, Yazýköy,
Çatalbahçe ve Kaynarca sulama projeleridir. Sulama projeleri tamamladýðýnda ÖDA içinde
yaklaþýk 2232 ha büyüklüðünde bir alan sulu tarýma açýlacak ve doðal bitki örtüsü kýsmen
kaybolacaktýr.

Vadideki ekosistem kýsmi ölçüde meyve bahçelerine ve tarým alanýna dönüþtürülmüþtür.
Meralarýn tarým alanýna dönüþtürülmesi ve yer yer aþýrý otlatma nedeniyle alandaki bazý endemik
bitki türleri tehdit altýndadýr. Alanda zaman zaman yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Her ne kadar Tohma Vadisi doðal sit alaný ilan edilmiþ olsa bile ÖDA�nýn
en çok yüzde 10�luk bir kýsmý korunmaktadýr. Bunun dýþýnda alanda bilinen somut bir koruma
çalýþmasý yoktur.

Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Akif Aykurt



 249

Tohma Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý Tohma Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



 250

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



 251

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B

Kýzýlsýrtlý örümcekkuþu (Lanius collurio) © Soner Bekir


