
Koruma Statüleri : Yok

Adýyaman - Gölbaþý
Gölleri
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Yüzölçümü : 6717 ha Yükseklik : 870 m - 1170 m

Boylam : 37,58ºD Ýl(ler) : Adýyaman

Enlem : 37,76ºK Ýlçe(ler) : Gölbaþý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Adýyaman Valiliði, Adýyaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Adýyaman Çevre Koruma Vakfý, Gölbaþý Kaymakamlýðý, Gölbaþý Belediyesi.

Hillary Welch, Geoff Welch

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Adýyaman�ýn Gölbaþý ilçe merkezinin güneybatý ve kuzeydoðu ekseninde
ve Malatya � Kahramanmaraþ yolunun batý hattý boyunca uzanýr. Alanda üç tatlý su gölü bulunur.
Bu göller Aksu Çayý tarafýndan oyulmuþ vadinin kuzey ucunda yer alýr. Göllerin etrafý alçak
tepelerle çevrilmiþtir. Ýnekli ve Azaplý gölleri su kontrol noktalarýyla debisi ayarlanan bir kanal
aracýlýðýyla birbirlerine baðlýdýr. Üçüncü göl ise Gölbaþý ilçe merkezinin hemen kuzeyinde yer
alýr. Yoðun yaðýþ alan yýllarda göllerin su seviyesi artar ve göller taþkýn alanlarý ile geçici olarak
birleþir.
Habitatlar: ÖDA�daki göller ýslak çayýrlar ve sýk sazlýklarla çevrilidir. Dere vadisinin kuru
bölgelerinde kavak topluluklarý ve tarým alanlarý göze çarpar. Daha dýþ kýsýmlarda ise fýstýk ve
meyve bahçeleri bulunur. ÖDA�yý çevreleyen tepeler kýsmen meþe çalýlýklarýyla kaplýdýr. Kuru
dere yataklarý ve alçak kayalýklar bölgesel olarak sýk bitki örtüsü barýndýrýr.
Türler: Alanda üreyen on bir tür su kuþu ÖDA kriterlerini bölgesel ölçekte saðlamaktadýr. ÖDA,
bunlarýn arasýnda yer alan turnanýn (Grus grus) dünyadaki en güney üreme alanlarýndan biridir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Brachythemis fuscopalliata adlý kýzböceði alana
ÖDA statüsü kazandýran en önemli türlerden biridir.
Alan Kullanýmý: Bölgede yoðun küçükbaþ ve büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yapýlýr. Ýnekli ve
Azaplý göllerinde balýkçýlýk yapýlmakla birlikte kirlenme nedeniyle Gölbaþý Gölü�nde son yýllarda
balýkçýlýk yapýlamamaktadýr. Buðday, mercimek ve arpa alanda en çok ekilen tarýmsal ürünlerdir.
Göllerin arasýndaki kanal sistemi aracýlýðýyla bölgedeki su seviyesi kontrol edilmektedir.
Tehditler: Bölgede tarýmsal üretimin artmasý kirlilikle ilgili sorunlarý da beraberinde getirmiþtir.
Aþýrý otlatma özellikle köylerin civarýndaki bitki örtüsünün zarar görmesine yol açmakta ve
alaný erozyona açýk bir hale getirmektedir. Sulakalanýn nispeten kuru bölgelerinde sazlýklar
kontrolsüz bir biçimde yakýlmaktadýr. Bu durumun sazlýklar ve çevresindeki çayýrlýk alanlarda
yuvalayan kuþ türlerine zarar verdiði tahmin edilmektedir.

Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Ancak GAP idaresinin 2004
yýlýnda GAP bölgesinin biyolojik çeþitliliðinin deðerlendirilmesi hakkýnda hazýrlattýðý raporda
ÖDA için koruma amaçlý yönetim planýnýn hazýrlanmasý önerilmiþtir.

GDA003
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Brachythemis fuscopalliata © Jean Pierre Boudot

Gölbaþý Gölleri © Hillary Welch,Geoff Welch
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Adýyaman - Gölbaþý Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý Adýyaman - Gölbaþý Gölleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
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Küçük Karabatak (Phalacrocorax pygmeus) © Kazým ÇapacýKüçük balaban (Ixobrychus minutus) © Murat Bozdoðan


