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Yüzölçümü : 31754 ha Yükseklik : 390 m - 900 m

Boylam : 31,38ºD Ýl(ler) : Eskiþehir, Ankara

Enlem : 40,02ºK Ýlçe(ler) : Beypazarý, Nallýhan, Mihalýççýk

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ankara Valiliði; Devlet Su Ýþleri V. Bölge Müdürlüðü; Nallýhan Kaymakamlýðý; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü;

Doða Koruma Vakfý.

Kiraz Erciyas, Dicle Tuba Kýlýç

OBK003
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Ankara�nýn Nallýhan ve Beypazarý ilçelerinin güneyinde, Sakarya Nehri
üzerinde inþa edilen Sarýyar Barajý�ný ve etrafýndaki tepeleri içine alýr. Türkiye�nin büyük
barajlarýndan biri olan Sarýyar Barajý, 1956 yýlýnda iþletmeye açýlmýþtýr. Alan, güneyde Sündiken
Daðlarý�nýn doðu ucu olan Hamam Daðý, kuzeyde ise Kapýkýrý Daðlarý�yla sýnýrlanýr. Sarýyar
baraj gölünü besleyen akarsular, Sakarya Nehri ile bu nehrin kollarý olan Aladað, Kirmir ve
Gürleyik çaylarýdýr. Kirmir ve Aladað çaylarý baraj gölüne karýþtýklarý yerlerde mevsimsel
sulakalanlar oluþturur. Aladað Çayý�nýn oluþturduðu ve çanak biçiminde bir çöküntüde yer alan
mevsimsel küçük bir göl, Nallýhan Kuþ Cenneti olarak koruma altýndadýr. Göl ve çevresindeki
tepeler bitki çeþitliliði açýsýndan çok önemlidir. Bu tepeler jipsli, marnlý ve killi topraklardan
oluþur. Erozyonun çok hýzlý olduðu alan küçük vadi ve çaylarla bölünmüþtür.
Habitatlar: ÖDA; göl yüzeyi, tatlý ve tuzlu mevsimsel gölcük ve sulak çayýrlar, dað bozkýrlarý,
tarým alanlarý ile kýzýlçam topluluklarýndan oluþur. Alanýn doðu ucundaki Kirmir Çayý Deltasý,
mevsimsel göl yüzeyi ve geniþ sulak çayýrlar kapsar. Alanýn kuzey ucunda benzer bir yapý
sergileyen Aladað Çayý�nýn deltasýnda tuzcul özellikteki Nallýhan Kuþ Cenneti bulunur. Deltanýn
çevresindeki tuzcul bozkýrlar bitki çeþitliliði için önemlidir.
Türler: ÖDA içindeki Nallýhan Kuþ Cenneti buraya uyum saðlamýþ tuzcul bitki türleri açýsýndan
önemlidir. Bunlarýn baþýnda alana endemik Salsola grandis ve Verbascum gypsicola gelir.

Alan kuþlar için üreme döneminin yaný sýra göç ve kýþ dönemlerinde de önem taþýr. Bölgede
kuluçkaya yatan önemli türler arasýnda gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), küçük akbaba
(Neophron percnopterus), býyýklý doðan (Falco biarmicus) kara çaylak (Milvus migrans) ve
gökdoðan (Falco peregrinus) sayýlabilir. Küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta), gri balýkçýl (Ardea

cinerea) ve gece balýkçýlý ayný kolonide kuluçkaya yatar. Bölgede düzenli olarak görünen
akkuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) büyük olasýlýkla yakýn çevrede üremektedir. Alan Göç
sýrasýnda çok sayýda leylek (Ciconia ciconia) ve angýt (Tadorna ferruginea) için konaklama
noktasýdýr. Kýþ döneminde çok sayýda kaz, ördek ve patkaya ev sahipliði yapan alan kuðular
için de önemli bir barýnaktýr.

Sarýyar Barajý kýyýlarýna 2005 yýlýnda nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Anadolu yaban
koyunu (Ovis orientalis anatolica) yeniden yerleþtirilmiþtir.
Alan Kullanýmý: Gölde balýkçýlýk yapýlýr. Sazan, yayýn, karagöz gibi tatlý su balýklarý barajda
yaþamaktadýr. Gölün çevresinde tarým ve hayvancýlýk ana geçim kaynaðýdýr. Gölün kuzeybatý
kýyýsýnda, Çayýrhan Termik Santral Ýþletmesi bulunur. Yaz döneminde Sarýyar Barajý üzerinde
tekne gezileri yapýlmaktadýr.
Tehditler: Nallýhan Kuþ Cenneti çevresinde yapýlan sebze tarýmý bazý nadir tuzcul bitki türlerine
zarar vermektedir. Nallýhan-Beypazarý ilçeleri arasýnda yapýmý planlanan çift þeritli yol da
Nallýhan Kuþ Cenneti çevresindeki nadir bitki türlerini tehdit etmektedir. Yol inþasýnýn bu türleri
dikkate alarak planlanmasý gerekmektedir.

Aladað ve Kirmir çaylarýnýn göle döküldüðü alanlarda kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Nallýhan Kuþ Cenneti�nde günübirlik ziyaretçilerin kuþ gözlemelerini saðlamak
amacýyla Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü bir gözlem
merkezi inþa etmiþtir. Doða Koruma Vakfý alanda her yýl fotosafariler düzenlemektedir.
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Sarýyar Barajý önemli doða alaný topografya haritasý Sarýyar Barajý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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