
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Güney Fýrat Vadisi
ve Birecik Bozkýrlarý
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Yüzölçümü : 210110 ha Yükseklik : 330 m - 800 m

Boylam : 38,04ºD Ýl(ler) : Adýyaman, Gaziantep, Þanlýurfa

Enlem : 37,27ºK Ýlçe(ler) : Adýyaman, Besni, Bozova, Araban, Halfeti, Yavuzeli, Birecik, Nizip

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Derneði, Birecik Kaymakamlýðý, Birecik Belediyesi, Birecik Milli Parklar Kelaynak Üretme Ýstasyonu, Þanlýurfa Milli Parklar Müdürlüðü, Birecik Ýlçe Jandarma

Komutanlýðý, Birecik Kuþ Gözlem Topluluðu.

Ý. Turan Çetin

GDA005
Çok Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Fýrat Vadisi�nin Atatürk Barajý ile Birecik ilçesi arasýnda kalan kýsmý ile bu
vadinin doðusundaki yarý çöl ve bozkýrlardan oluþur. Geniþliði kimi zaman 100 m�yi bulan ve
yer yer menderesler çizen Fýrat Vadisi Türkiye�nin tür çeþitliliði bakýmýndan en zengin akarsu
sistemlerinden biridir. Halfeti�nin kuzeyinde Fýrat'ýn oluþturduðu dik yarlar uzanýr. ÖDA�nýn
güney kesiminde ise Güney Fýrat Vadisi�nin önemli bir kýsmýný sular altýnda býrakan Birecik
Barajý bulunmaktadýr. Kelaynak Üretme Ýstasyonu Birecik ilçesinin kuzey sýnýrýnda yer alýr.
Habitatlar: ÖDA, Fýrat nehir ekosistemi ve baraj gölü, yarýçöl ve bozkýr alanlarý, fýstýk bahçeleri,
kuru tarým alanlarý ve nehir kenarýnda az miktarda kalan galeri ormanlarýndan oluþur. Birecik
yarý çöl ve bozkýrlarý, daire þeklindeki hafif eðimli kireçtaþý tepelerinin üzerinde uzanýr. Bölgede
az sayýda kalmýþ olan Fýrat kavaðýnýn (Populus euphratica) en iyi korunmuþ topluluklarý Birecik
ilçesindeki doðal sit alanýnda yaþamaktadýr.
Türler: Yarý çöl biyomu türlerinin Türkiye'de en iyi temsil edildiði alandýr. Özellikle kuþ, sürüngen
ve memeli çeþitliliði açýsýndan Güneydoðu�daki en zengin ÖDA�dýr.

Cousinia biraecikensis bitkisinin dünyadaki tek yayýlýþ alaný ÖDA�nýn güney kýsmýndaki
bozkýrlardýr.

Birecik Barajý nedeniyle nüfusu azalmýþ olan ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Fýrat
kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus), nehrin sýð ve yavaþ akan alanlarýnda az sayýlarda yaþamaya
devam etmektedir. Dar yayýlýþlý sürüngen türlerinden biri olan sivri burun yýlan (Rhinotyphlops

episcopusun) Türkiye�de sadece bu alanda kaydedilmiþtir. Türkiye�de çok az yerde bulunan
çöl varaný (Varanus griseus) ÖDA�da üremektedir.

Birecik�te nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan kelaynaklarýn (Geronticus eremita) yarý
doðal üreme kolonisi bulunmaktadýr. ÖDA, çölkoþarýnýn (Cursorius cursor) Türkiye�deki tek
kesin olarak bilinen tek üreme alanýdýr. Türkiye�de çok az noktadan kaydedilmiþ çizgili ishakkuþu
(Otus brucei) Birecik�teki yaþlý Fýrat kavaklarýnda yuvalamaktadýr. Çöl toygarý (Ammomanes

deserti) ve kýlkuyruklu baðýrtlak (Pterocles alchata) alandaki diðer nadir kuþ türlerindendir.
Halfeti bölgesindeki dik yarlarda tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) gibi nadir yýrtýcý türleri
üremektedir.

Alanýn bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlamasýna neden olan memeli türleri arasýnda
çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) bulunmaktadýr. Çýplak karýnlý türbe yarasasýnýn (Taphozous

nudiventris) Türkiye�deki tek yaþam alaný Birecik bozkýrlarýdýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA�da yoðun olarak fýstýk yetiþtiriciliði, kuru tarým ve az miktarda küçükbaþ
hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Fýrat Nehri�nin sýð kýsýmlarýnda çakýl ocaklarý bulunmaktadýr. Alandaki
turizm faaliyetleri, Kelaynak Üretme Ýstasyonu ve Halfeti�ye düzenlenen günübirlik gezilerden
oluþmaktadýr. Ancak son yýllarda alanýn turizm potansiyelini artýrmak amacýyla Birecik ve
Halfeti�de çeþitli altyapý çalýþmalarý yapýlmaktadýr. ÖDA, yerli ve yabancý kuþ gözlemcileri
tarafýndan özellikle bahar aylarýnda yoðun olarak ziyaret edilmektedir.
Tehditler: 2000�li yýllarýn baþýnda ÖDA�nýn büyük kýsmý Birecik Barajý�nýn yapýmý nedeniyle yok
olmuþtur. Alan üzerindeki en ciddi güncel tehdit, yarý çöl ve bozkýr alanlarý üzerinde açýlan yeni
tarým alanlarýdýr. Bir diðer önemli tehdit ise tarým ilaçlarýnýn aþýrý ve yanlýþ kullanýmýdýr. Bu
durum nesli dünya ölçeðinde tükenmek üzere olan kelaynaklar baþta olmak üzere pek çok
bozkýr türü için ciddi bir tehdit oluþturmaktadýr.

Fýrat Nehri üzerinde faaliyet gösteren çakýl ocaklarý, alanýn doðal balýk türlerini tehdit eden
kültür balýkçýlýðý, kuþ ve memeli türlerine yönelik yasadýþý avcýlýk ve Fýrat kavaðýnýn bilinçsiz
kesimi ÖDA�daki diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý � Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
ve Doða Derneði, kelaynaklarýn korunmasý, saðlýklý bir nüfus oluþturmasý ve tanýtýmý için 2003
yýlýndan bu yana ortaklaþa çalýþmaktadýr. 2005 yýlýnda Doða Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüðü ve Doða Derneði iþbirliðiyle Kelaynak Üretme Ýstasyonu Ziyaretçi Merkezi�nde
ziyaretçilere sunulan imkânlar geliþtirilmiþtir. Doða Derneði; Ýngiltere Çevre Departmaný, Gýda
ve Birecik Köy Ýþleri Kurumu�nun (DEFRA) ve BirdLife Fransa�nýn (LPO) desteði ve Birecik
Kaymakamlýðý ile Belediyesi�nin katkýlarýyla 2005 yýlýndan bu yana bölge okullarýnda doða
eðitimi konusunda kapasite artýrýmý çalýþmalarý yürütmekte ve doða dostu turizm altyapýsýnýn
oluþturulmasý için bir dizi çalýþma sürdürmektedir.

Kelaynak (Geronticus eremita) © Cüneyt Oðuztüzün
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Güney Fýrat Vadisi ve Birecik Bozkýrlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Güney Fýrat Vadisi ve Birecik Bozkýrlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Birecik © Fatih Pýnar

Boz alamecek (Rhodospiza obsoleta) © Soner BekirÇölkoþarý (Cursorius cursor) © Kazým Çapacý
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