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Kubbe Daðý
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Yüzölçümü : 138637 ha Yükseklik : 900 m - 2583 m

Boylam : 38,22ºD Ýl(ler) : Malatya, Adýyaman

Enlem : 38,16ºK Ýlçe(ler) : Malatya merkez, Yeþilyurt, Doðanþehir, Çelikhan, Sincik, Adýyaman merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Malatya Valiliði; Malatya Ýl Çevre Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Pütürge Belediyesi; Beykuþ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Hýdýr Kýlýnç, Metehan Özen

DOG002
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Malatya-Pütürge karayolu üzerinde olan ÖDA, Adýyaman ilinin kuzeyinden
geçen Güneydoðu Toroslar silsilesine dahildir. Alanda Geniþ kayalýk ve taþlýk alanlar bulunur
ve daðlýk alan genel olarak yüksek eðimli yamaçlardan oluþur. Yamaçlarda seyrek aðaç
topluluklarý bulunur. ÖDA�nýn güneyinde inþaatý yeni tamamlanan Çat Barajý bulunur.
Habitatlar: Arazinin büyük bölümü dað bozkýrý karakterindedir. Dere kenarlarý ve su
kaynaklarýnýn çevresi baþta olmak üzere yer yer yüksek dað çayýrlarý bulunur. Yamaçlarda
seyrek meþe ormanlarý ve daha az oranda ardýç topluluklarý mevcuttur. Akarsu kenarlarýnda
yoðun olarak kavaklýklara, söðüt topluluklarýna ve meyve bahçelerine rastlanýr.
Türler: Alan on bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden Campanula

peshmenii ve Hypericum malatyanum dünya ölçeðinde tehlike altýnda olup sadece Kubbe
Daðý�nda daðýlým gösterir.

Kubbe daðý benekli semenderin dar ve kopuk yayýlýþlý alttürü Neurergus strauchii barani

için büyük önem taþýmaktadýr. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki bu gösteriþli semender
türü alandaki bayrak türlerden biridir.

Kubbe Daðý nesli tehlike altýndaki kelebek türleri için de büyük önem taþýmaktadýr. Bu
türlerden Malatya kelebeði (Polyommatus dama) nokta endemiði özelliðinde olup bu türün
dünya üzerinde yaþamaya devem ettiði tek bölge Kubbe Daðý�dýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn büyük bölümü mera olarak kullanýlmaktadýr ve temel geçim kaynaðý
hayvancýlýktýr. Tarýma elveriþli alan azdýr ancak yer yer küçük tarlalar açýlmýþtýr. Rakýmý
düþük köylerde bahçe tarýmý ve meyvecilik yapýlmaktadýr.
Tehditler: Ýnþaatý yeni tamamlanan Çat Barajý, ÖDA�nýn güneyinde yaklaþýk 3 bin 700
hektarlýk bir akarsu ve vadi ekosisteminin sular altýnda kalmasýna neden olmuþtur. Barajýn
tek nokta endemiði olan Malatya kelebeði ve benekli semender üzerindeki etkileri
bilinmemektedir.

Alan, geçmiþte meþe ve ardýç ormanlarýyla kaplýyken, aðaç kesimi nedeniyle orman
örtüsü oldukça azalmýþtýr. Günümüzde ardýç aðaçlarý önemli ölçüde azalmýþtýr. Ormanlarýn

azalmasý sonucunda toprak erozyonu söz konusudur ve bu ileride ciddi tehdit oluþturabilir.
Yasadýþý avcýlýk alandaki diðer bir tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Kubbe Daðý ve çevresinde bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadýr.
Beykuþ Kuþ Gözlem Topluluðu alanda kuþ araþtýrma çalýþmalarýný yürütmektedir.

Akdeniz melikesi (Melanargia titea) © Oz Ben Yehuda

Benekli semender (Neurergus strauchii barani) © Henk Wallays
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Kubbe Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Kubbe Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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