
Koruma Statüleri : Yok

Karkamýþ

 448

Yüzölçümü : 16061 ha Yükseklik : 325 m - 565 m

Boylam : 38,00ºD Ýl(ler) : Gaziantep, Þanlýurfa

Enlem : 36,93ºK Ýlçe(ler) : Birecik, Nizip, Karkamýþ

Yerel Ýlgi Sahipleri

Þanlýurfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Þanlýurfa Milli Parklar Müdürlüðü, Birecik Kaymakamlýðý, Birecik Belediyesi, Birecik Jandarmasý, Mezra Belediyesi,

Karkamýþ Kaymakamlýðý, Karkamýþ Belediyesi.

Ý. Turan Çetin, Güven Eken

GDA006
Çok Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Birecik ilçesinin güneyine doðru Fýrat Nehri boyunca Suriye sýnýrýna kadar
uzanýr. Alaný batýda Gaziantep ilinin Nizip ilçesi sýnýrlar. ÖDA içerisinde sulakalan ve bozkýrlar
olmak üzere iki temel yaþam alaný yer alýr. Birecik�ten Suriye�ye doðru Karkamýþ Barajý�na
dönüþen nehir ekosistemi, yer yer sazlýklar ve subasar aðaç topluluklarý ile kaplýdýr.

Nehir vadisinin güney kesiminde Fýrat�ýn oluþturduðu kanyonlar bulunmaktadýr. ÖDA�nýn
doðu bölgesinde ise bozkýr ve yarý çöl alanlarý bulunur.
Habitatlar: Fýrat Nehri yataðý boyunca subasar aðaç topluluklarý ve sazlýklar bulunur. Sazlýklar
ve aðaç topluluklarý yer yer kuþlar için çok deðerli olan adacýklara dönüþmüþtür. Fýrat Nehri
üzerindeki en iyi korunmuþ nehir ekosistemi ÖDA�nýn sýnýrlarý içinde yer alýr.

Özellikle Suriye sýnýrýna yakýn bölgelerde Fýrat kavaklarýnýn (Populus euphratica) genç
bireyleri geniþ alanlar kaplar. Nehir vadisinin kýyý kesimi ise geniþliði kimi zaman 500 metreye
yaklaþan sazlýklarla kaplýdýr. Fýrat nehir yataðýnýn doðusunda yarý çöl ve bozkýr özelliði gösteren
geniþ alanlar bulunmaktadýr. Bu bölge seyrek otsu bitkiler ve taþlýk alanlarla kaplýdýr.
Türler: Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus) alanýn
güney ucu baþta olmak üzere pek çok noktasýnda önemli sayýlarda bulunur. ÖDA bu tür için
muhtemelen Türkiye�deki en önemli yerlerden biridir. Leopar keleri (Eublepharis angramainyu)
Türkiye�de yalnýzca alanýn doðusunda yer alan yarý çöl alanlarda yaþamaktadýr.

Karkamýþ, son yýllarda yapýlan kýþ ortasý sukuþu sayýmlarýnda Türkiye�de en çok sukuþunun
sayýldýðý ilk beþ alandan biridir ve alanda düzenli olarak 20 binden daha çok sukuþu bulunmaktadýr
(en çok sayý 2005 yýlýndaki 118 bin 434 birey). Küçük karabataðýn (Phalacrocorax

pygmeus)Türkiye�deki en büyük üreme kolonilerinden biri alan sýnýrlarý içinde yer alýr. Nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýndaki yazördeði (Marmaronetta angustirostris) ÖDA�da az sayýda
üremektedir. Çizgili ishakkuþu (Otus brucei), bozkýr toygarý (Ammomanes deserti) ve alaca
yalýçapkýný (Ceryle rudis) bölgede yuvalayan diðer nadir kuþ türleri arasýnda yer almaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bozkýr ve yarý çöl alanlarda küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmakta olup, hayvanlar
düzensiz ve geliþi güzel olarak otlatýlmaktadýr. Bunun yanýnda fýstýk yetiþtiriciliði baþta olmak

üzere tarým, alandaki geçim kaynaklarýnýn baþýnda gelmektedir.
Alan kuþ gözlemciliði için oldukça önemli bir bölgedir. Yerli ve yabancý gözlemciler özellikle

bahar ve yaz aylarýnda nadir kuþ türlerini izlemek için alaný ziyaret etmektedir. Göl alanýnda
düþük miktarda balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: Yakýn gelecekte Karkamýþ Barajý yan duvarlarýnýn (kuzey güney istikametinde uzanan)
yenilenmesi ve su miktarýnýn yükletilmesi planlanmaktadýr. Suyun yükselmesi halinde kuþlar
için önemli aðaç adacýklarý ve sazlýklar yok olacaktýr. Bu durum, özellikle bölgede üreyen ve
alaný dinlenmek için kullanan kuþlarýn sayýlarýnda düþüþe neden olacaktýr.

Çakýl ocaklarý bölgede geliþigüzel çalýþmakta ve kum çýkarma alanlarýný geniþletebilmek için
sazlýklarý yok etmektedir. Devamlý olarak çakýl çýkarýldýðý için nehrin doðal yapýsýnda bozulmalar
meydana gelmiþtir. Alandaki bozkýr ve yarý çöl habitatlarý plansýz ve düzensiz fýstýk yetiþtiriciliðinden
dolayý tehdit altýndadýr. Özellikle keklik ve ördek türlerine yönelik yasadýþý avcýlýk türler üzerindeki
tehditlerden biridir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Birecik Belediyesi, Birecik
Kaymakamlýðý ve Doða Derneði Birecik bölgesinde birçok koruma çalýþmasýný ortaklaþa
yürütmektedir. Bu kapsamda Mezra beldesinde doða dostu turizmin altyapýsýný geliþtirmeye
yönelik bir dizi çalýþma planlanmaktadýr.

Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus) © Cüneyt Oðuztüzün
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Karkamýþ önemli doða alaný topografya haritasý Karkamýþ önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Leopar keleri (Eublepharisangram ainyu) © Bayram Göçmen Karkamýþ © Yýldýray Lise

Çizgili ishakkuþu (Otus brucei) © Çaðan H. Þekercioðlu


