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Yüzölçümü : 137902 ha Yükseklik : 1160 m - 3549 m
Boylam : 39,90ºD Ýl(ler) : Erzincan
Enlem : 39,73ºK Ýlçe(ler) : Kelkit, Çayýrlý, Erzincan merkez, Tercan, Üzümlü, Pülümür

Yerel Ýlgi Sahipleri

Erzincan Valiliði; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Üzümlü Belediyesi.

Dicle Tuba Kýlýç

DOG011
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Erzincan Ovasý ile Otlukbeli Daðlarý arasýnda kalan dað silsilesidir. ÖDA�nýn
kuzey, güney ve doðusunu Fýrat Nehri�nin en önemli iki kolundan biri olan Karasu Nehri
ve kollarý çevreler. Batý kýsmý ise Otlukbeli Daðlarý�na baðlýdýr. Alanýn en yüksek noktasýný
Üzümlü ilçesinin kuzeyinde yer alan 3549 metre yükseklikteki Esencetepe oluþturur. Dað
zirvelerinin etrafýný saran buzul vadilerindeki göllere yaz aylarýnda günübirlik ziyaretler
yapýlýr.
Habitatlar: ÖDA�nýn büyük bir kesimi Astrgalus ve Artemisia bitkilerinin baskýn olduðu dað
bozkýrlarý ve ýslak çayýrlarla kaplýdýr. Esencetepe�nin batýsýnda 3000 metrenin üzerinde Yedi
Göller adýyla bilinen buzul gölleri, Karakaya Daðý üzerinde ise derinliði 10 metreyi bulan
Aygýr Gölü bulunur.

Daðý üç cephede çevreleyen Karasu Nehri�nin kollarý derin vadiler oluþturur. Bu vadilerdeki
sarp kayalýklar yýrtýcý kuþ türleri için önemli yuvalama alanlarýdýr. Alanýn güneybatý
yamaçlarýnda ardýç ve çeþitli meþe türlerinden oluþan aðaç topluluklarý bulunur. Yerleþim
çevrelerindeki dere boylarýnda ise meyve aðaçlarý yetiþtirilmektedir.
Türler: Endemik bitki türleri açýsýndan son derece zengin olan ÖDA ayný zamanda kelebek,
kuþ, sürüngen ve büyük memeli türleri için önemlidir. Üzümlü ilçesinin kuzeyi dünya
üzerinde sadece bu bölgede yaþayan beþ önemli bitki türünün son yaþam alanýdýr.

Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki þah kartal (Aquila heliaca) alanda üremektedir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki küçük engerek (Vipera eriwanensis) ise alandaki
en öncelikli sürüngen türüdür.

ÖDA�da daðkeçisi (Capra aegagrus), çengel boynuzlu daðkeçisi (Rupicapra rupicapra)
ve vaþak (Lynx lynx) gibi büyük memeli türleri bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Daðýn yüksek kesimlerindeki
göllerin çevresi piknik ve dinlenme yeri olarak kullanýlýr. Alanda ayrýca yamaç paraþütü,
kaya týrmanýþý ve izcilik faaliyetleri yapýlýr.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit yoðun otlatma baskýsýdýr. Otlatma nedeniyle daðýn

güney yamaçlarý neredeyse tümüyle erozyona uðramýþtýr. Bahar aylarýnda hayvanlarýn
yaylalara çýkarýlmasý sýrasýnda çil keklik ve kýnalý keklik yuvalarý zarar görmektedir. Alanda
yer yer yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr. Aygýr Gölü�ne yabancý balýk türleri atýlmasý sonucunda
gölün doðal faunasý zarar görmüþ olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi tarafýndan yürütülen ve 2003
yýlýnda baþlayan BTC Boru Hattý Önemli Bitki Alanlarý projesi kapsamýnda, alanýn korunmasý
için bilgilendirme ve planlama çalýþmalarý yürütülmektedir.

Þah kartal (Aquila heliaca) © Soner Bekir

Esence Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen



 279

Esence (Keþiþ) Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Esence (Keþiþ) Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Çengelboynuzlu daðkeçisi (Rupicapra rupicapra) © Hakan Uðurlu
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