
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný, doðal sit alaný

Kirmir Vadisi
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Yüzölçümü : 37142 ha Yükseklik : 480 m - 1080 m

Boylam : 32,00ºD Ýl(ler) : Ankara

Enlem : 40,16ºK Ýlçe(ler) : Beypazarý, Güdül, Ayaþ, Kýzýlcahamam

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ankara Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Müdürlüðü; Beypazarý Belediyesi; Beypazarý Kaymakamlýðý;

Güdül Belediyesi; Güdül Kaymakamlýðý; Doða Derneði.

Murat Ataol

ORT007
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Kirmir Vadisi, kaynaðýný Kýzýlcahamam�ýn kuzeyindeki Iþýk Daðlarý�ndan alan
Kirmir Çayý�nýn Pazar Çayý ile birleþtiði noktadan baþlayarak Sarýyar Barajý�na döküldüðü yere
kadarki kýsmýný ve Beypazarý ve çevresindeki jipsli-killi-marnlý tepelik alanlarý kapsar. Beypazarý
ilçesinde Kirmir Çayý�na karýþan Ýnözü Deresi�nin oluþturduðu vadi de ÖDA sýnýrlarý içinde
bulunmaktadýr.

Buzul çaðlarý öncesinde çok sýcak iklim koþullarýnda göl tabanýnda tortulanmýþ olan jips-
kil-marn tortullarý üzerine yerleþen Kirmir Çayý, daha derinde bazalt ve andezit gibi volkanik
kayaçlarýn oluþturduðu katmana indiðinde de bulunduðu alaný aþýndýrmaya devam etmiþ ve
bugün kuþlarýn üremesi açýsýndan büyük önem taþýyan yarma vadiler oluþturmuþtur. Çevresine
göre daha sýcak ve nemli koþullara sahip Kirmir Vadisi, bu özelliði nedeniyle karasal iklim
koþullarýnda yaþayamayan pek çok bitki türüne ev sahipliði yapar.
Habitatlar: Alanýn batý kýsmýnda geniþ bozkýr ve tarým alanlarý bulunur. Doðuda ise bol kývrýmlý
derin ve dar vadiler, vadi tabanlarýndaki küçük meyve bahçeleri ve büyük parçalar halinde
meþe ve yer yer ardýç topluluklarý bulunur. Ýnözü Vadisi ve Güdül civarlarý baþta olmak üzere
vadilerdeki sarp kayalýklar birçok canlý türü için yuva özelliði taþýr. Beypazarý ilçe merkezi de
ÖDA içinde kalýr.

ÖDA, Ýran-Turan bitki coðrafyasýnda bulunmakla birlikte hem Avrupa-Sibirya, hem de ýlýman
koþullarý nedeniyle Akdeniz türlerini barýndýrýr. Vadideki en yaygýn üç bitki ailesini Asteraceae,
Brassicaceae ve Fabaceae oluþturur.
Türler: Endemik bitki türleri açýsýndan önemli olan alanda dünyada sadece burada yaþayan
beypazarý gevenine (Astragalus beypazaricus) ev sahipliði yapar.

Kirmir ve Ýnözü vadileri boyunca uzanan kayalýklarda önemli sayýlarda kara leylek (Ciconia

nigra), küçük akbaba (Neophron percnopterus), býyýklý doðan (Falco biarmicus), puhu (Bubo

bubo) ve kýrmýzý gagalý dað kargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) üremektedir. Vadide ÖDA
kriterlerini saðlamamakla birlikte kuzgun (Corvus corax) ve angýt (Tadorna ferruginea) da
yuvalamaktadýr. Vadi ayný zamanda tosbaða (Testudo graeca) ve su samuru (Lutra lutra) için

önemlidir.
Alan Kullanýmý: Gösteriþli sarp kayalýklarý ile Ýnözü Vadisi ve geleneksel mimariye sadýk kalýnarak
restore edilmiþ pek çok ev ve konak bulunan Beypazarý, son yýllarda özellikle Ankara�dan
ziyarete gelenler için önemli bir eðlenme ve dinlenme alaný haline gelmiþtir.

Alanýn ýlýman iklim özellikleri, tarýmsal faaliyetlerde çeþitliliðin yüksek ve tarým sezonunun
uzun olmasýný saðlar. Bölgede aðýrlýklý olarak sulu tarým yapýlmaktadýr. Alanda azalmakla birlikte
küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmaktadýr.  ÖDA ve civarý, Ankara keçisi olarak da bilinen tiftik keçisi
sürülerinin yaygýn olarak görüldüðü son bölgelerden biridir.

Beypazarý�nda 1979�da MTA tarafýndan kömür arama sondajlarý yapýlýrken bulunan doðal
soda (trona) madeni, 240 milyon ton ile dünyanýn en büyük ikinci rezervine sahiptir. Bu maden
1998 yýlýndan beridir Eti Soda A.Þ. tarafýndan iþletilmektedir.
Tehditler: Alanýn çoðunlukla eski göl tabanýnda tortulanma sonucu oluþmuþ gevþek bir yapýya
sahip olmasý ve vadi sistemi dýþýnda aðaç varlýðýnýn azlýðý nedeniyle bölgenin erozyondan
etkilenme derecesi yüksektir.

Alanda yoðun kimyasal gübre ve ilaç kullanýmý, su kaynaklarýný kirletmekte ve topraðýn
kalitesini düþürmektedir.

Eti Soda iþletmesinin alandaki bozkýr türlerine olan etkisi bilinmemektedir. Ancak yöre halký
iþletmenin zaman zaman atýklarýný arýtmadan tarým alanlarýný sulayan derelere býrakmasýndan
þikâyetçidir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýnözü Vadisi�nin kaya duvarlarýndaki mezarlar ve kiliseler arkeolojik sit, vadi
tabaný ise doðal sit alaný olarak koruma altýna alýnmýþtýr. Doða Derneði ve Beypazarý Belediyesi,
Birleþmiþ Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programý desteðiyle, Ýnözü Vadisi�ndeki
doðal yaþamýn korunmasý ve tanýtýlmasý için yöre insanýnýn da katýlýmýyla bir doða turizmi
çalýþmasý yürütmektedir.

Beypazarý geveni (Astragalus beypazaricus) © Mecit Vural
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Kirmir Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý Kirmir Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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