
Koruma Statüleri : Yok

Araban Tepeleri
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Yüzölçümü : 18858 ha Yükseklik : 570 m - 1107 m

Boylam : 37,47ºD Ýl(ler) : Gaziantep, Adýyaman, Kahramanmaraþ

Enlem : 37,47ºK Ýlçe(ler) : Araban, Besni, Pazarcýk

Yerel Ýlgi Sahipleri

Adýyaman Valiliði, Gazi Antep Valiliði, Kahraman Maraþ Valiliði, Araban Kaymakamlýðý, Pazarcýk Kaymakamlýðý, Araban Belediyesi, Pazarcýk Belediyesi, Gaziantep

Üniversitesi Daðcýlýk Kulübü.

Emel Akdoðan

GDA002
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Gaziantep, Adýyaman ve Kahramanmaraþ sýnýrýnda, doðu-batý doðrultusunda
uzanan alçak tepelerden oluþur. Güneyde Karasu Deresi, kuzeybatýda Aksu Çayý ve çayýn
üzerindeki Kartalkaya Baraj Gölü ile sýnýrlýdýr. Fýrat Nehri�nin küçük kollarýndan biri olan Karasu
Deresi ve kollarý, içinde sarp kayalýklarýn uzandýðý dar vadiler oluþturur. Geniþ dað bozkýrlarýndan
oluþan ÖDA�nýn orta kýsmýnda yer yer bodur meþe topluluklarý görülür. Alandaki Köklüce
Kanyonu kuþ türlerinin yaygýn olarak bulunduðu bir yerdir.
Habitatlar: Tepelerde dað bozkýrlarý hâkimdir. Orta kesimlerinde ise yer yer bodur meþe
topluluklarýna rastlanýr. Alandaki vadilerde kuþ türlerinin üremesine elveriþli sarp kayalýklar
bulunur. Özellikle Köklüce Kanyonu�nun tabanýnda ince bir þerit halinde sucul bitki topluluklarý
uzanýr.
Türler: Alan ülkemize endemik ve tehlike altýndaki Astragalus akmanii adlý geven türünün
yaþadýðý önemli alanlardan biridir.

Köklüce Kanyonu�ndaki maðaralarda büyük bir küçük ebabil (Apus affinis) kolonisi
bulunmaktadýr. ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte, küçük kerkenez (Falco naumanni),
kýzýl þahin (Buteo rufinus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) alanda üremektedir.

Araban tepeleri, Lacerta cyanisparsa adlý kertenkele için dünya ölçeðinde önemli bir yaþam
alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Köklüce Kanyonu yazýn
piknik ve yüzme amaçlý kullanýlmaktadýr. Ayrýca bu alanda Gaziantep Üniversitesi Daðcýlýk
Kulübü temel daðcýlýk eðitimleri yapmaktadýr. Kaya týrmanýþý ve kuþ gözlem faaliyetleri için
elveriþli bir yerdir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit DSÝ�nin Köklüce Kanyonu üzerinde kurmayý planladýðý
sulama barajý projesidir. Bu projenin gerçekleþmesi halinde vadideki yarlarda üreyen türler
zarar görecektir. Alanda az sayýda kalmýþ olan aðaçlar yasadýþý kesilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Küçük kerkenez (Falco naumanni) © Melih Özbek

Küçük ebabil (Apus affinis) © Özkan Üner
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Araban Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý Araban Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Kýzýl þahin (Buteo rufinus) © Soner Bekir - DoðaBel


