
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý

Tortum Havzasý
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Yüzölçümü : 189855 ha Yükseklik : 600 m - 3239 m
Boylam : 41,43ºD Ýl(ler) : Artvin, Erzurum
Enlem : 40,39ºK Ýlçe(ler) : Yusufeli, Erzurum merkez, Ýspir, Oltu, Uzundere, Tortum, Narman, Ilýca

Yerel Ýlgi Sahipleri

Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tortum Kaymakamlýðý; Uzundere Kaymakamlýðý

Dicle Tuba Kýlýç, Bahtiyar Kurt

DKD010
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Alan, Yusufeli�yi Uzundere ve Tortum üzerinden Erzurum�a baðlayan karayolu
üzerinde bulunur. Erzurum Ovasý�nýn kuzeyinde, Kargapazarý ve Mescit Daðlarý arasýnda yer
alýr. Tortum Vadisi dar ve derin bir vadidir ve vadinin kollarý da benzer özellikler gösterir. Alanýn
kuzey ucunda heyelan sonucu oluþmuþ Tortum Gölü bulunur. ÖDA ayrýca Tortum Çayý�nýn
kollarýndan Uzunkavak ve Kaleboynu Çayý ile etrafýndaki bozkýrlarý ve yamaçlarý içine alýr. Bu
derin vadiler ve sarp yamaçlar yýrtýcý kuþlar için önemli yuvalama alanlarý oluþturur.
Habitatlar: ÖDA, parçalanmýþ orman topluluklarý, zengin nehir kýyýsý bitki örtüsü, yüksek dað
bozkýrlarý ve alpin çayýrlardan oluþur. Karýþýk ardýç ve meþe ormanlarý yer yer geniþ alanlar
kaplar. Alanýn batý kýsmýnda parçalanmýþ karaçam (Pinus nigra) ormanlarý bulunur. Alanýn
doðu kýsmý ise tamamen dað bozkýrý özelliði gösterir. Yüksek kesimlerde etrafý ýslak çayýrlarla
çevrili mevsimsel göller bulunur.
Türler: Bölgede bulunan birçok endemik bitki türünden Scutellaria uzunderensis ve Cirsium
davisianum�un bilinen dünya daðýlýmý Tortum Havzasý ile sýnýrlýdýr.

ÖDA, yýrtýcý kuþlar için bölgedeki en zengin alandýr. Alanda ülkemizde bulunan dört akbaba
türünü de görmek mümkündür.ÖDA, kýzýl akbaba  (Gyps fulvus) ve küçük akbaba (Neophron

percnopterus) türlerinin önemli popülasyonlarýný barýndýrýr. ÖDA�da kara akbabanýn (Aegypius

monachus) da ürediði tahmin edilmekle birlikte henüz kesin bir kanýt bulunamamýþtýr. Dumanlý
Daðý�nýn yüksek kesimlerinde bulunan ýslak çayýrlarda ve mevsimsel göllerde turna (Grus grus)
üremektedir.

Tortum Havzasý kelebek türleri açýsýndan da oldukça zengindir. Beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus

cirsii) alanda bulunan ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki bir türdür.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Arýcýlýk da bölge halký için
önemli bir geçim kaynaðýdýr. Bölgede bulunan Tortum Þelalesi birçok günübirlik ziyaretçiyi
alana çeker ve bölge için bir gelir kaynaðýdýr. Bölge halký vadi tabanýnda kendi ihtiyacýný
karþýlayacak kadar sebze üretimi gerçekleþtirir. Büyük korubeni (Glaucopsyche arion) © Ahmet Baytaþ

Tortum © Ali Ýhsan Gökçen

Tehditler: Aþýrý otlatma baskýsý alandaki en temel sorundur. Bunun yanýnda bölgede kaçak aðaç
kesimi halen devam etmektedir. Aþýrý otlatma ve ormanlarýn azalmasýyla birlikte alanda erozyon
riski de artmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Tortum Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý Tortum Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
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Tortum Cayý © Ali Ýhsan Gökçen
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Glaucopsyche alcon © Ahmet Baytaþ


