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Bismil Ovasý
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Yüzölçümü : 141284 ha Yükseklik : 510 m - 830 m

Boylam : 40,83ºD Ýl(ler) : Diyarbakýr, Batman

Enlem : 37,81ºK Ýlçe(ler) : Çýnar, Bismil, Silvan

Yerel Ýlgi Sahipleri

Diyarbakýr Valiliði, Batman Valiliði, Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu

GDA013
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Diyarbakýr'ýn doðusunda, Dicle Nehri ile kuzeyden Dicle�ye kavuþan Batman
Çayý�nýn çevresindeki çayýrlarý ve tarým alanlarýný içine alan geniþ bir ovadýr. Nehir boyunca
uzanan taþkýn bölgeleri ÖDA�nýn doðal yaþam açýsýndan en önemli bölgesidir ve bu alanlarda
Dicle geniþ menderesler yaparak akar.
Habitatlar: Genel olarak kuru ve sulu tarým yapýlan arazilerden oluþur. Kuru tarým yapýlan
yerlerde daha çok buðday, arpa ve mercimek, sulu tarým alanlarýnda ise aðýrlýklý olarak
pamuk yetiþtirilir. Bunun dýþýnda, alanda parçalar halinde kalmýþ ve mera olarak kullanýlan
doðal bozkýrlar. ÖDA�nýn dýþ kýsýmlarýnda bozkýr ve dað geçiþ bölgesindeki yamaçlarda
seyrek meþe topluluklarý vardýr. Dicle�nin menderesleri üzerinde oluþan kumullar, taþlýk
adacýklar ve nehir kýyýsý subasar bitki örtüsü pek çok tür için önemli yaþam alanlarýdýr.
Türler: ÖDA, nesli tehlike altýnda olan Trifolium batmanicum�un dünya üzerinde bilinen tek
daðýlýþ alanýdýr.

Türkiye�deki bilinen en büyük leylek (Cicconia cicconia) kolonisi Bismil Ovasý�nda
bulunur. Bunun dýþýnda Dicle boyunca alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) ve büyük kýzkuþu
(Vanellus indicus aigneri) gibi nadir türler üremektedir. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
bulunan toyun (Otis tarda) Güneydoðu Anadolu Bölgesindeki bilinen tek üreme popülasyonu
ovada kuru tarým yapýlan alanlarda kuluçkaya yatar.

Nesli dünya ölçeðinde tükenmekte olan Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus) ve
sadece bu ÖDA�da yaþayan Cobitis kellei adlý içsu balýðý alan içindeki nehir vadisi ve
kollarýnda bulunur. Bu iki tür Bismil Ovasý�nýn küresel önemini büyük oranda artýrmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak tarým yapýlýr. Son yýllardaki sulama projelerinin ardýndan
pamuk tarýmý yaygýn hale gelmiþtir. Kalan alanlarda kuru tarým yapýlmakta, son bozkýr
kalýntýlarý ise küçükbaþ hayvancýlýlýk için mera olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit Ilýsu Barajý projesi ve farklý sulama projeleridir. Ilýsu Barajý
ÖDA�daki hassas akarsu ekosistemini tümüyle ortadan kaldýracaktýr. Ovadaki tarým
faaliyetlerinin yoðunlaþmasý ve sulu tarým alanlarýnýn geliþmesi birçok canlý türünü tehdit

etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Bismil Ovasý © Hillary & Geoff Welch

Toy (Otis tarda) © Franz Kovacks
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Bismil Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Bismil Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kocagöz (Burhinus oedicnemus) © Soner Bekir
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Leylek (Ciconia ciconia) © Melih Özbek
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