
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý, doðal sit alaný

Yedikýr Barajý
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Yüzölçümü : 2583 ha Yükseklik : 480 m - 540 m

Boylam : 35,34ºD Ýl(ler) : Amasya

Enlem : 40,47ºK Ýlçe(ler) : Suluova, Merzifon

Yerel Ýlgi Sahipleri

Amasya Valiliði; Devlet Su Ýþleri VII. Bölge Müdürlüðü; Yedikýr Barajý Sulama Birliði; Suluova Kaymakamlýðý.

Kiraz Erciyas

OBK017
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Yedikýr Barajý, Amasya ilinin kuzeybatýsýnda, il merkezine 24 kilometre mesafede
yer alýr. 1985 yýlýnda sulama amacýyla inþa edilmiþ küçük bir baraj gölüdür. Baraj sularý
Yeþilýrmak Nehri�nin bir kolu olan Tersakan Çayý�ndan bir kanal ile taþýnarak alanda depolanýr.
Baraj gölü, 7966 hektar tarým alanýnýn sulanmasýnda kullanýlýr. Kuzeydoðusunda kalan arazi
çam türleriyle aðaçlandýrýlmýþtýr. Gölün etrafýnda tarým alanlarý, aðaçlandýrma sahasý, küçük
bir havaalaný ve bir balýk çiftliði bulunur.
Habitatlar: ÖDA, baraj gölü, tarým alanlarý ve çam aðaçlandýrma sahasýndan oluþur. Gölün etrafý
kuru tarýmsal arazi ile çevrilidir. Aðaçlandýrma sahasý alanýn kuzeydoðu kesimindedir.
Türler: Yedikýr Barajý, üreme dönemi dýþýnda burada konaklayan çok sayýdaki angýt (Tadorna

feruginea) ve dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ile ÖDA statüsünü almaktadýr. Alanda ayný
zamanda ÖDA kriterini saðlamayan çamurcun (Anas crecca), yeþilbaþ (Anas playrhynchos),
karabatak (Phalacrocorax carbo) ve büyük karabaþ martý (Larus ichthyaetus) gibi türler de
kýþlamaktadýr. Kýr baykuþu (Asio flammeus) ve akkuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) alanda
görülen diðer türler arasýndadýr.
Alan Kullanýmý: Gölde balýkçýlýk, göl çevresinde ise kuru tarým yapýlýr. Yedikýr Barajý, çevresindeki
yürüyüþ parkuru, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) sosyal tesisleri, balýk üretim tesisleri ve amatör balýk
avcýlýðý için uygun olmasý nedeniyle bölge için önemli bir piknik alanýdýr.
Tehditler: Alanda bilinen tek tehdit yasadýþý avcýlýktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Göl 1989 yýlýnda yaban hayatý koruma sahasý ve doðal sit alaný ilan edilmiþtir.
Koruma sahasý ilanýyla birlikte göle Amasya Valiliði tarafýndan �Yedikuðular Kuþcenneti� adý
verilmiþtir.
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