Hasankeyf © Ali Ýhsan Gökçen
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Güneydoðu Anadolu Bölgesi

Yeþilce GDA001
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Glaucopsyche alexis © Ahmet Baytaþ

Yüzölçümü : 44458 ha
Boylam
: 37,11ºD
Enlem
: 37,18ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 560 m - 1496 m
Ýl(ler)
: Gaziantep, Kahramanmaraþ
Ýlçe(ler) : Pazarcýk, Þehitkâmil, Nurdaðý, Þahinbey

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Gaziantep ilinin batý ve kuzeybatýsýnda uzanan Sof (Batý) Daðlarýnýn kuzey
kýsmýný ve il merkezinin yakýnlarýndaki tepeleri içine alýr. Alanýn batý kýsmýnda kermes meþesi
ve dað bozkýrý özelliðindeki tepeler uzanýr ve bu tepeler birbirinden Afrin Çayýnýn kollarýyla
ayrýlýr. Kýsmen açýlmýþ meþe topluluklarý karakteristik olarak kireçtaþý düzlükleri ve tepelerinin
aralarýnda uzanýr. Alanýn doðu kýsmý ise fýstýk bahçeleri ve yer yer aðaçlandýrma alanlarý ile
kaplýdýr. ÖDAnýn kuzeydoðusundan Fýrat Nehrinin kollarý olan Çanakçý ve Bozaltý dereleri
doðar.
Alanýn güneyinde yer alan Durnalýk ve Iþýklý köyleri kuþ gözlemcilerinin yoðun olarak uðradýðý
bir bölgedir.
Habitatlar: Akdeniz ve Ýran-Turan bitki coðrafyasýnýn buluþma noktasýnda yer alan ÖDAda
Akdeniz elemanlarýnýn baskýn olduðu benzersiz bir bitki topluluðu görülür. Kermes meþesi çalýlýk
ve seyrek ormanlarý, engebeli kireç kayalarý üzerinde uzanan dað bozkýrlarý, tarým alanlarý ve
bahçeler ÖDAdaki temel yaþam ortamlarýdýr. Özellikle alanýn batý kýsmý doðal bitki örtüsünü
büyük ölçüde koruyabilmiþtir.
Türler: ÖDA, bitki ve kelebek türleri açýsýndan Güneydoðudaki en zengin alanlardan biridir.
Corydalis henrikii, Hesperis trullata ve Satureja aintabensis yalnýz bu alanda yaþayan ve nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan bitki türleridir. Öte yandan, Türkiyeye endemik kelebek
türlerinden çok gözlü teresya (Polyommatus theresiae) için Yeþilce en önemli yaþam alanlarýndan
biridir.
Yeþilce ÖDAsý, çizgili sýrtlanýn (Hyaena hyaena) Türkiyedeki önemli yayýlýþ alanlarýndandýr.
Alandaki engebeli ve meþelik kireçtaþý kayalýklarý bu tür için önemli bir barýnak oluþturmaktadýr.
Bölgesel ölçekte korunmasý gereken boz çinte (Emberiza cinerecea) ve kýzýlca kuyrukkakan
(Oenanthe xanthoprymna) ÖDA kriterlerini saðlayan ve alaný çok sayýda gözlemcinin ziyaret
etmesine neden olan kuþ türleridir.
Alan Kullanýmý: Alanda fýstýk yetiþtiriciliði, kuru tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Bölgede yoðun olarak
kireç ocaklarý ve mýcýr üretim tesisleri bulunur.
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Tehditler: ÖDAnýn kuzey sýnýrýndaki Pazarcýk ilçesi Çöçelli - Yelliyurtdere mevkiine üç kilometre
arayla birer çimento fabrikasý yapýmý planlanmaktadýr. Çimento hammaddesi elde etmek
amacýyla ÖDA içindeki tepelere taþ ocaklarý kurulacaktýr. Kireç ve mýcýr ocaklarý, kermes
meþesi ile kaplý alanlarýn fýstýk bahçelerine dönüþtürülmesi ve yasadýþý avcýlýk alandaki diðer
tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Pazarcýk ilçesi yöre halký, çimento fabrikalarýnýn yapýlmasýný durdurmak
amacýyla resmi giriþimlerde bulunmaktadýr. Çöçelli köyü sakinleri, bu konuda hem yerel hem
de ulusal imza kampanyasý baþlatmýþtýr.

Kýzýlca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymma) © Soner Bekir
Yerel Ýlgi Sahipleri
Gaziantep Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Çevre Topluluðu (GÜÇET), Çöçelli Köyü Muhtarlýðý.

Dicle Tuba Kýlýç, Burcu Meltem Arýk

Yeþilce önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Yeþilce önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Yeþilce © Bahtiyar Kurt
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Centaurea haussknechtii © A. Selçuk Ertekin

Araban Tepeleri

GDA002

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Küçük kerkenez (Falco naumanni) © Melih Özbek

Yüzölçümü : 18858 ha
Boylam
: 37,47ºD
Enlem
: 37,47ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 570 m - 1107 m
Ýl(ler)
: Gaziantep, Adýyaman, Kahramanmaraþ
Ýlçe(ler) : Araban, Besni, Pazarcýk

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Gaziantep, Adýyaman ve Kahramanmaraþ sýnýrýnda, doðu-batý doðrultusunda
uzanan alçak tepelerden oluþur. Güneyde Karasu Deresi, kuzeybatýda Aksu Çayý ve çayýn
üzerindeki Kartalkaya Baraj Gölü ile sýnýrlýdýr. Fýrat Nehrinin küçük kollarýndan biri olan Karasu
Deresi ve kollarý, içinde sarp kayalýklarýn uzandýðý dar vadiler oluþturur. Geniþ dað bozkýrlarýndan
oluþan ÖDAnýn orta kýsmýnda yer yer bodur meþe topluluklarý görülür. Alandaki Köklüce
Kanyonu kuþ türlerinin yaygýn olarak bulunduðu bir yerdir.
Habitatlar: Tepelerde dað bozkýrlarý hâkimdir. Orta kesimlerinde ise yer yer bodur meþe
topluluklarýna rastlanýr. Alandaki vadilerde kuþ türlerinin üremesine elveriþli sarp kayalýklar
bulunur. Özellikle Köklüce Kanyonunun tabanýnda ince bir þerit halinde sucul bitki topluluklarý
uzanýr.
Türler: Alan ülkemize endemik ve tehlike altýndaki Astragalus akmanii adlý geven türünün
yaþadýðý önemli alanlardan biridir.
Köklüce Kanyonundaki maðaralarda büyük bir küçük ebabil (Apus affinis) kolonisi
bulunmaktadýr. ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte, küçük kerkenez (Falco naumanni),
kýzýl þahin (Buteo rufinus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) alanda üremektedir.
Araban tepeleri, Lacerta cyanisparsa adlý kertenkele için dünya ölçeðinde önemli bir yaþam
alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Köklüce Kanyonu yazýn
piknik ve yüzme amaçlý kullanýlmaktadýr. Ayrýca bu alanda Gaziantep Üniversitesi Daðcýlýk
Kulübü temel daðcýlýk eðitimleri yapmaktadýr. Kaya týrmanýþý ve kuþ gözlem faaliyetleri için
elveriþli bir yerdir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit DSÝnin Köklüce Kanyonu üzerinde kurmayý planladýðý
sulama barajý projesidir. Bu projenin gerçekleþmesi halinde vadideki yarlarda üreyen türler
zarar görecektir. Alanda az sayýda kalmýþ olan aðaçlar yasadýþý kesilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Küçük ebabil (Apus affinis) © Özkan Üner
Yerel Ýlgi Sahipleri
Adýyaman Valiliði, Gazi Antep Valiliði, Kahraman Maraþ Valiliði, Araban Kaymakamlýðý, Pazarcýk Kaymakamlýðý, Araban Belediyesi, Pazarcýk Belediyesi, Gaziantep
Üniversitesi Daðcýlýk Kulübü.
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Emel Akdoðan

Araban Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Araban Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kýzýl þahin (Buteo rufinus) © Soner Bekir - DoðaBel
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Adýyaman - Gölbaþý GDA003
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)
Gölleri

Brachythemis fuscopalliata © Jean Pierre Boudot

Yüzölçümü : 6717 ha
Boylam
: 37,58ºD
Enlem
: 37,76ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 870 m - 1170 m
Ýl(ler)
: Adýyaman
Ýlçe(ler) : Gölbaþý

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Adýyamanýn Gölbaþý ilçe merkezinin güneybatý ve kuzeydoðu ekseninde
ve Malatya  Kahramanmaraþ yolunun batý hattý boyunca uzanýr. Alanda üç tatlý su gölü bulunur.
Bu göller Aksu Çayý tarafýndan oyulmuþ vadinin kuzey ucunda yer alýr. Göllerin etrafý alçak
tepelerle çevrilmiþtir. Ýnekli ve Azaplý gölleri su kontrol noktalarýyla debisi ayarlanan bir kanal
aracýlýðýyla birbirlerine baðlýdýr. Üçüncü göl ise Gölbaþý ilçe merkezinin hemen kuzeyinde yer
alýr. Yoðun yaðýþ alan yýllarda göllerin su seviyesi artar ve göller taþkýn alanlarý ile geçici olarak
birleþir.
Habitatlar: ÖDAdaki göller ýslak çayýrlar ve sýk sazlýklarla çevrilidir. Dere vadisinin kuru
bölgelerinde kavak topluluklarý ve tarým alanlarý göze çarpar. Daha dýþ kýsýmlarda ise fýstýk ve
meyve bahçeleri bulunur. ÖDAyý çevreleyen tepeler kýsmen meþe çalýlýklarýyla kaplýdýr. Kuru
dere yataklarý ve alçak kayalýklar bölgesel olarak sýk bitki örtüsü barýndýrýr.
Türler: Alanda üreyen on bir tür su kuþu ÖDA kriterlerini bölgesel ölçekte saðlamaktadýr. ÖDA,
bunlarýn arasýnda yer alan turnanýn (Grus grus) dünyadaki en güney üreme alanlarýndan biridir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Brachythemis fuscopalliata adlý kýzböceði alana
ÖDA statüsü kazandýran en önemli türlerden biridir.
Alan Kullanýmý: Bölgede yoðun küçükbaþ ve büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yapýlýr. Ýnekli ve
Azaplý göllerinde balýkçýlýk yapýlmakla birlikte kirlenme nedeniyle Gölbaþý Gölünde son yýllarda
balýkçýlýk yapýlamamaktadýr. Buðday, mercimek ve arpa alanda en çok ekilen tarýmsal ürünlerdir.
Göllerin arasýndaki kanal sistemi aracýlýðýyla bölgedeki su seviyesi kontrol edilmektedir.
Tehditler: Bölgede tarýmsal üretimin artmasý kirlilikle ilgili sorunlarý da beraberinde getirmiþtir.
Aþýrý otlatma özellikle köylerin civarýndaki bitki örtüsünün zarar görmesine yol açmakta ve
alaný erozyona açýk bir hale getirmektedir. Sulakalanýn nispeten kuru bölgelerinde sazlýklar
kontrolsüz bir biçimde yakýlmaktadýr. Bu durumun sazlýklar ve çevresindeki çayýrlýk alanlarda
yuvalayan kuþ türlerine zarar verdiði tahmin edilmektedir.

Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Ancak GAP idaresinin 2004
yýlýnda GAP bölgesinin biyolojik çeþitliliðinin deðerlendirilmesi hakkýnda hazýrlattýðý raporda
ÖDA için koruma amaçlý yönetim planýnýn hazýrlanmasý önerilmiþtir.

Gölbaþý Gölleri © Hillary Welch,Geoff Welch
Yerel Ýlgi Sahipleri
Adýyaman Valiliði, Adýyaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Adýyaman Çevre Koruma Vakfý, Gölbaþý Kaymakamlýðý, Gölbaþý Belediyesi.
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Hillary Welch, Geoff Welch

Adýyaman - Gölbaþý Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Adýyaman - Gölbaþý Gölleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Küçük balaban (Ixobrychus minutus) © Murat Bozdoðan

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Küçük Karabatak (Phalacrocorax pygmeus) © Kazým Çapacý
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Elbeyli GDA004
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Tosbaða (Testudo gracea) © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 2287 ha
Boylam
: 37,46ºD
Enlem
: 36,65ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 490 m - 550 m
Ýl(ler)
: Kilis
Ýlçe(ler) : Kilis merkez, Elbeyli

Alanýn Tanýmý: Suriye sýnýrýndaki ÖDA, doðu ve batýda 600 - 700 metre arasý tepelerle çevreli
Kilis Ovasýnýn en önemli yüzey sularý, kuzeyden gelen Sinnap Suyu ve platonun güney kýsmýndan
doðarak güneydoðuya doðru akan Akpýnar Deresidir. Alanýn tamamý killi ve kumlu topraklardan
oluþan tarým alanlarýyla kaplýdýr. Elbeyli ilçe merkezi ÖDAnýn kuzey sýnýrýnda yer alýr.
Habitatlar: Ovada yoðun olarak tahýl tarýmý yapýlýr. Bunun yaný sýra yerleþim yerlerinin yakýnýnda
kavaklýk ve koruluk alanlar görülür. Alanda ayrýca kopuk ve küçük mera alanlarý bulunur.
Türler: Sadece Türkiye ve Suriyede bulunan ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki altýn
avurtlaðýn (Mesocricetus auratus) bilinen dünya daðýlýmýnýn önemli bir kýsmý ÖDAnýn sýnýrlarý
içinde yaþar. Türkiyede sadece Kiliste kaydedilmiþ ve bölgesel ölçekte nesli tehlike altýndaki
tombul keler (Stenodactylus grandiceps) de ÖDAda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yaygýn olarak kuru tarým yapýlýr. Buðday ve mercimek en çok yetiþtirilen
ürünlerdendir.
Tehditler: Sulama projeleri, yoðun tarýmsal ilaç ve gübre kullanýmý bölgedeki avurtlak
popülasyonunu tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.
Elbeyli önemli doða alaný topografya haritasý

Elbeyli önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kilis Valiliði, Kilis Ýl Çevre Orman Müdürlüðü, Kilis Belediyesi, Elbeyli Belediyesi, Elbeyli Kaymakamlýðý.
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Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Takson Adý
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Boðmaklý toygar (Melanocorypha calandra) © Melih Özbek

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Altýn avurtlak (Mesocricetus auratus) © Þafak Bulut

Tombul keler (Stenodactylus grandiceps) © Bayram Göçmen
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Güney Fýrat Vadisi
GDA005
Çok Acil
ve Birecik Bozkýrlarý Gerileme (-2)

Kelaynak (Geronticus eremita) © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 210110 ha
Yükseklik : 330 m - 800 m
Boylam
: 38,04ºD
Ýl(ler)
: Adýyaman, Gaziantep, Þanlýurfa
Enlem
: 37,27ºK
Ýlçe(ler) : Adýyaman, Besni, Bozova, Araban, Halfeti, Yavuzeli, Birecik, Nizip
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Fýrat Vadisinin Atatürk Barajý ile Birecik ilçesi arasýnda kalan kýsmý ile bu
vadinin doðusundaki yarý çöl ve bozkýrlardan oluþur. Geniþliði kimi zaman 100 myi bulan ve
yer yer menderesler çizen Fýrat Vadisi Türkiyenin tür çeþitliliði bakýmýndan en zengin akarsu
sistemlerinden biridir. Halfetinin kuzeyinde Fýrat'ýn oluþturduðu dik yarlar uzanýr. ÖDAnýn
güney kesiminde ise Güney Fýrat Vadisinin önemli bir kýsmýný sular altýnda býrakan Birecik
Barajý bulunmaktadýr. Kelaynak Üretme Ýstasyonu Birecik ilçesinin kuzey sýnýrýnda yer alýr.
Habitatlar: ÖDA, Fýrat nehir ekosistemi ve baraj gölü, yarýçöl ve bozkýr alanlarý, fýstýk bahçeleri,
kuru tarým alanlarý ve nehir kenarýnda az miktarda kalan galeri ormanlarýndan oluþur. Birecik
yarý çöl ve bozkýrlarý, daire þeklindeki hafif eðimli kireçtaþý tepelerinin üzerinde uzanýr. Bölgede
az sayýda kalmýþ olan Fýrat kavaðýnýn (Populus euphratica) en iyi korunmuþ topluluklarý Birecik
ilçesindeki doðal sit alanýnda yaþamaktadýr.
Türler: Yarý çöl biyomu türlerinin Türkiye'de en iyi temsil edildiði alandýr. Özellikle kuþ, sürüngen
ve memeli çeþitliliði açýsýndan Güneydoðudaki en zengin ÖDAdýr.
Cousinia biraecikensis bitkisinin dünyadaki tek yayýlýþ alaný ÖDAnýn güney kýsmýndaki
bozkýrlardýr.
Birecik Barajý nedeniyle nüfusu azalmýþ olan ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Fýrat
kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus), nehrin sýð ve yavaþ akan alanlarýnda az sayýlarda yaþamaya
devam etmektedir. Dar yayýlýþlý sürüngen türlerinden biri olan sivri burun yýlan (Rhinotyphlops
episcopusun) Türkiyede sadece bu alanda kaydedilmiþtir. Türkiyede çok az yerde bulunan
çöl varaný (Varanus griseus) ÖDAda üremektedir.
Birecikte nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan kelaynaklarýn (Geronticus eremita) yarý
doðal üreme kolonisi bulunmaktadýr. ÖDA, çölkoþarýnýn (Cursorius cursor) Türkiyedeki tek
kesin olarak bilinen tek üreme alanýdýr. Türkiyede çok az noktadan kaydedilmiþ çizgili ishakkuþu
(Otus brucei) Birecikteki yaþlý Fýrat kavaklarýnda yuvalamaktadýr. Çöl toygarý (Ammomanes
deserti) ve kýlkuyruklu baðýrtlak (Pterocles alchata) alandaki diðer nadir kuþ türlerindendir.
Halfeti bölgesindeki dik yarlarda tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) gibi nadir yýrtýcý türleri
üremektedir.

444

Alanýn bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlamasýna neden olan memeli türleri arasýnda
çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) bulunmaktadýr. Çýplak karýnlý türbe yarasasýnýn (Taphozous
nudiventris) Türkiyedeki tek yaþam alaný Birecik bozkýrlarýdýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAda yoðun olarak fýstýk yetiþtiriciliði, kuru tarým ve az miktarda küçükbaþ
hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Fýrat Nehrinin sýð kýsýmlarýnda çakýl ocaklarý bulunmaktadýr. Alandaki
turizm faaliyetleri, Kelaynak Üretme Ýstasyonu ve Halfetiye düzenlenen günübirlik gezilerden
oluþmaktadýr. Ancak son yýllarda alanýn turizm potansiyelini artýrmak amacýyla Birecik ve
Halfetide çeþitli altyapý çalýþmalarý yapýlmaktadýr. ÖDA, yerli ve yabancý kuþ gözlemcileri
tarafýndan özellikle bahar aylarýnda yoðun olarak ziyaret edilmektedir.
Tehditler: 2000li yýllarýn baþýnda ÖDAnýn büyük kýsmý Birecik Barajýnýn yapýmý nedeniyle yok
olmuþtur. Alan üzerindeki en ciddi güncel tehdit, yarý çöl ve bozkýr alanlarý üzerinde açýlan yeni
tarým alanlarýdýr. Bir diðer önemli tehdit ise tarým ilaçlarýnýn aþýrý ve yanlýþ kullanýmýdýr. Bu
durum nesli dünya ölçeðinde tükenmek üzere olan kelaynaklar baþta olmak üzere pek çok
bozkýr türü için ciddi bir tehdit oluþturmaktadýr.
Fýrat Nehri üzerinde faaliyet gösteren çakýl ocaklarý, alanýn doðal balýk türlerini tehdit eden
kültür balýkçýlýðý, kuþ ve memeli türlerine yönelik yasadýþý avcýlýk ve Fýrat kavaðýnýn bilinçsiz
kesimi ÖDAdaki diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý  Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
ve Doða Derneði, kelaynaklarýn korunmasý, saðlýklý bir nüfus oluþturmasý ve tanýtýmý için 2003
yýlýndan bu yana ortaklaþa çalýþmaktadýr. 2005 yýlýnda Doða Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüðü ve Doða Derneði iþbirliðiyle Kelaynak Üretme Ýstasyonu Ziyaretçi Merkezinde
ziyaretçilere sunulan imkânlar geliþtirilmiþtir. Doða Derneði; Ýngiltere Çevre Departmaný, Gýda
ve Birecik Köy Ýþleri Kurumunun (DEFRA) ve BirdLife Fransanýn (LPO) desteði ve Birecik
Kaymakamlýðý ile Belediyesinin katkýlarýyla 2005 yýlýndan bu yana bölge okullarýnda doða
eðitimi konusunda kapasite artýrýmý çalýþmalarý yürütmekte ve doða dostu turizm altyapýsýnýn
oluþturulmasý için bir dizi çalýþma sürdürmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Derneði, Birecik Kaymakamlýðý, Birecik Belediyesi, Birecik Milli Parklar Kelaynak Üretme Ýstasyonu, Þanlýurfa Milli Parklar Müdürlüðü, Birecik Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý, Birecik Kuþ Gözlem Topluluðu.

Ý. Turan Çetin

Güney Fýrat Vadisi ve Birecik Bozkýrlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Güney Fýrat Vadisi ve Birecik Bozkýrlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

445

Takson Adý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

446

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Birecik © Fatih Pýnar

Çölkoþarý (Cursorius cursor) © Kazým Çapacý

Boz alamecek (Rhodospiza obsoleta) © Soner Bekir
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Karkamýþ GDA006
Çok Acil
Gerileme (-1)

Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus) © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 16061 ha
Boylam
: 38,00ºD
Enlem
: 36,93ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 325 m - 565 m
Ýl(ler)
: Gaziantep, Þanlýurfa
Ýlçe(ler) : Birecik, Nizip, Karkamýþ

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. Birecikten Suriyeye doðru Karkamýþ Barajýna
dönüþen nehir ekosistemi, yer yer sazlýklar ve subasar aðaç topluluklarý ile kaplýdýr.
Nehir vadisinin güney kesiminde Fýratýn oluþturduðu kanyonlar bulunmaktadýr. ÖDAnýn
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 ÖDAnýn 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 Türkiyedeki en önemli yerlerden biridir. Leopar keleri (Eublepharis angramainyu)
Türkiyede yalnýzca alanýn doðusunda yer alan yarý çöl alanlarda yaþamaktadýr.
Karkamýþ, son yýllarda yapýlan kýþ ortasý sukuþu sayýmlarýnda Türkiyede 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)Türkiyedeki en büyük üreme kolonilerinden biri alan sýnýrlarý içinde yer alýr. Nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýndaki yazördeði (Marmaronetta angustirostris) ÖDAda 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
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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.

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

Karkamýþ önemli doða alaný topografya haritasý

Çizgili ishakkuþu (Otus brucei) © Çaðan H. Þekercioðlu

Karkamýþ önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Leopar keleri (Eublepharisangram ainyu) © Bayram Göçmen

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Karkamýþ © Yýldýray Lise
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Bozova

GDA007
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Yeþil arýkuþu (Merops supercilious) © Prof. Dr. Murat Biricik

Yüzölçümü : 164743 ha
Boylam
: 38,69ºD
Enlem
: 37,50ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 460 m - 943 m
Ýl(ler)
: Þanlýurfa
Ýlçe(ler) : Bozova, Hilvan

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Atatürk Barajýnýn güneybatý kýyýsýnda Urfa-Adýyaman sýnýrýnda yer alýr.
Barajýn güney kýyýlarýndaki sýð koylar, adacýklar ve baraj yapýldýktan sonra bu bölgede kalan
az sayýda kireçtaþý bozkýrlarý ÖDAnýn sýnýrlarý içinde yer alýr. Bozovadan Adýyamana feribot
baðlantýsý bulunmaktadýr.
Habitatlar: Barajýn güney kýyýlarý ile Fýratýn kollarýnýn buluþtuðu noktalarda sýð koylar, çamur
düzlükleri ve yer yer sazlýk alanlar bulunmaktadýr. Ayrýca, su gövdesine yakýn yerlerde ve akarsu
kollarýnda parçalar halinde kalmýþ galeri ormancýklarý görülür. Bu alanlar barajýn yapýmýndan
sonra önemli bir kýsmý kaybolan Fýrat akarsu ekosistemine baðýmlý türler için hayati önem taþýr.
Göl ortasýndaki adacýklarýn martý ve sumrular için önemli bir üreme alaný olduðu tahmin
edilmektedir.
Ortadoðuya özgü bozkýr ve yarý çöl ekosisteminin en kuzeydeki uzantýlarý ÖDA sýnýrlarý
içinde yer alýr. Baraj kýyýsýnda tepe ve yarýmada oluþumlarý üzerinde uzanan kireçtaþý bozkýrlarý
bu habitat özgür türler için önemli bir yaþam alanýdýr. Bunun yaný sýra insan yerleþimlerine
yakýn yerlerde fýstýk bahçeleri bulunur.
Türler: Alanda bulunan dört dar yayýlýþlý bitki türü arasýnda yer alan Astragalus scabrifolius adlý
endemik bitkinin nesli dünya ölçeðinde tehlikededir.
Atatürk Barajýnýn sýð bölgelerinde nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Fýrat kaplumbaðasý
(Rafetus euphraticus) üremektedir. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Brachythemis
fuscopalliata adlý kýzböceði alana ÖDA statüsü kazandýran türlerden biridir.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte, yeþil arýkuþunun (Merops persicus) Türkiyede bilinen
en büyük kolonisi ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alýr. Ayrýca, çölkoþarýnýn (Cursorius cursor) alanda
üremesi muhtemel olmakla beraber henüz kesin kanýt yoktur.
Alan Kullanýmý: Alanda genel olarak tahýl tarýmý yapýlmakla birlikte son yýllarda sulama aðýnýn
geniþlemesiyle pamuk da yetiþtirilmeye baþlanmýþtýr. ÖDAda yer yer meyve ve fýstýk bahçeleri
bulunur. Bölge halkýnýn çoðu tarýmla ilgilenmesine raðmen hayvancýlýk da yapýlýr ve özellikle
koyun yetiþtirilir. Bunun yaný sýra son yýllarda baraj kýyýsýnda balýkçýlýk da baþlamýþtýr.
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Tehditler: Alandaki tehditler konusunda güncel bilgi yoktur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. GAP idaresinin 2004 yýlýnda
alanýn biyolojik çeþitliliðinin deðerlendirilmesi konusunda hazýrlattýðý raporda bu az bilinen
ÖDAnýn önemi ortaya konarak sahip olduðu deðerlerin daha iyi anlaþýlmasý ve bölgede daha
çok araþtýrma yapýlmasý önerilmiþtir.

Bozova © Hillary Welch, Geoff Welch
Yerel Ýlgi Sahipleri
Þanlýurfa Valiliði, Bozova Kaymakamlýðý, Bozova Belediyesi.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Bozova önemli doða alaný topografya haritasý

Bozova önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) © Aykut Ýnce
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Uzunbacak (Himantopus himantopus) © Tamer Zeybek
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Akçakale Bozkýrlarý

GDA008
Acil
Ayný (0)

Ceylan (Gazella subgutturosa) © Gertrud & Helmut Denzau

Yüzölçümü : 108703 ha
Boylam
: 38,70ºD
Enlem
: 36,96ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 380 m - 800 m
Ýl(ler)
: Þanlýurfa
Ýlçe(ler) : Suruç, Akçakale, Þanlýurfa merkez

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Þanlýurfa il merkezi, Suruç ve Akçakale arasýnda kalan ve Suriye sýnýrýna
kadar uzanan geniþ taþlýk bölgeyi kapsar. Kireçtaþlarýyla kaplý alanlar güneyden kuzeye doðru
yükselerek küçük tepeler oluþturur. Tepelerin arasýnda Suriyeye doðru uzanan mevsimsel
dereler ÖDAnýn güneyindeki alüvyal çöküntü ovasýný oluþturur.
Habitatlar: ÖDAnýn kuzeyindeki kireçtaþý tepeleri ince bir toprak örtüsü ve cýlýz otsu bitkilerle
kaplýdýr. Bu alan tarýma uygun olmadýðýndan doðal bozkýr özelliðini korumaktadýr. Güneydeki
çöküntü ovasýný dolduran alüvyal topraklarda ise kuru tarým alanlarý uzanýr. Özellikle yüksek
kesimlerinde, kuru dere yataklarý boyunca bodur çalý topluluklarý yer alýr.
Türler: Ülkemizin bozulmadan kalmýþ zengin bozkýr alanlarýndan biridir. Alan kuþlar için küresel,
bitki, sürüngen, memeli ve kelebek türleri içinse bölgesel ölçekte öneme sahiptir. ÖDA, çöl
varaný (Varanus griseus) ve kýlkuyruklu baðýrtlaðýn (Pterocles alchata) yaþadýðý son alanlardandýr.
Ayrýca toyun (Otis tarda) Türkiyedeki en önemli kýþlama alanlarýndan biridir.
Türkiyenin en nadir memelilerinden ceylanýn (Gazelle subgutturosa) ülkemizdeki son üç
yabani popülasyonundan biri ve en büyük olaný bu alanda yaþamaktadýr. Yabani ceylan
popülasyonunun 80 civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. Akçakale bozkýrlarý, Asya bahçe
yediuyuru (Eliomys melanurus) için bölgesel ölçekte öneme sahiptir.
Alan Kullanýmý: Alanýn tarýma elveriþli olmayan yüksek kesimlerinde hayvancýlýk, daha alçak
rakýmlardaki ovalarda ise kuru tarým yapýlýr. Mercimek, buðday ve arpa bölgede yetiþtirilen
baþlýca tarým ürünleridir.
Tehditler: ÖDAdaki en ciddi tehdit ceylanlar ve kuþ türleri üzerindeki yasadýþý avcýlýk baskýsýdýr.
Öte yandan, alanýn güneyinde yapýlmasý planlanan sulama projeleri bölgedeki bozkýr türlerini
olumsuz yönde etkileyebilir.
Küçükbaþ hayvan sürülerinden kaynaklanan aþýrý otlatma, tepelerdeki hassas bozkýr bitki
örtüsünün bozulmasýna ve ceylanlar baþta olmak üzere alandaki doðal otçullar için uygun
yaþam alanlarýnýn küçülmesine neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: 2005 yýlýnda Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, alanda bulunan
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doðal ceylan popülasyonunun güçlenmesini saðlamak amacýyla 75. Yýl Ceylan Üretme
Ýstasyonunda yetiþtirilen ceylanlardan 82sini Akçakale bozkýrlarýna býrakmýþtýr. 2006 yýlýnda
bu alanýn yaban hayatý geliþtirme sahasý olarak ilan edilmesine yönelik süreç devam etmektedir.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ile Doða Derneði, alandaki ceylanlarýn korunmasý
için ulusal bir kampanya baþlatmýþtýr.

Toy (Otis tarda) © Franz Kovacks
Yerel Ýlgi Sahipleri
Urfa Valiliði, Urfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Doða Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu, Fehmi Yüksel

Akçakale Bozkýrlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akçakale Bozkýrlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Akçakale © Hillary & Geoff Welch
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Harran Harabeleri GDA009
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Harran Ovasý © Hakan Öge

Yüzölçümü : 365 ha
Yükseklik : 360 m - 390 m
Boylam
: 39,03ºD
Ýl(ler)
: Þanlýurfa
Enlem
: 36,87ºK
Ýlçe(ler) : Harran
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan, Harran Ovasýndaki Harran ilçe merkezinde yer alan antik kent kalýntýlarýný
ve yakýn çevresindeki meralarý kapsar. Dünyanýn ilk uygarlýklarýna ve üniversitesine ev sahipliði
yapan Harran Ovasý tarihi ve arkeolojik açýdan dünya ölçeðinde öneme sahiptir.
Habitatlar: Düz ve kayalýk ova bozkýrý topluluklarýnýn Harran civarýndaki son küçük kalýntýsýný
içeren alan, seyrek bitkili, taþlýk ve kumluk kesimlerden oluþur. Üzerlik (Potamogeton sp.),
alandaki baskýn bitki türüdür. Sit alanýnýn dýþýndaki yerlerde kuru ve sulu tarým alanlarý bulunur.
Türler: Alanýn ÖDA kabul edilmesine neden olan en öncelikli tür 2001 yýlýnda keþfedilen ve
Türkiyeye endemik olan Harran kertenkelesidir (Acanthodactylus harranensis). Þimdilik
dünyada yalnýzca ÖDA sýnýrlarý içinde, Harran antik kent harabelerinin bulunduðu bölgeden
bilinen tür, üzerlik bitkisinin kökleri arasýnda ve yerdeki deliklerde gizlenir. Alan, Türkiye
koþarfaresinin dar yayýlýþlý bir alttürü için (Meriones tristrami bodenheimeri) bölgesel ölçekte
öneme sahiptir.
Bölgede tespit edilen ancak ÖDA kriterlerini saðlamayan kuþ türleri arasýnda turaç (Francolinus
francolinus), gökkuzgun (Coracias garrulus) ve karabaþlý çinte (Emberiza melanocephala) yer
alýr.
Alan Kullanýmý: Harran, Güneydoðu Anadolu Bölgesini ziyaret eden çok sayýda turistin uðrak
yeridir. Harabelerin çevresinde yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr. ÖDA dýþýnda ise tarým en
yaygýn arazi kullaným þeklidir.
Tehditler: ÖDAnýn en önemli özelliði arkeolojik sit alaný olmasýdýr ve bu nedenle alan içinde
tarým yapýlmamaktadýr. Ancak aþýrý otlatma ve günübirlik ziyaretçilerin baskýsý bölgedeki
öncelikli türler için tehdit oluþturabilir. Harran Ovasýnýn geneli ise bilinçsiz sulama sonucunda
taban suyunun yükselmesi, artan tuzlanma ve aþýrý tarým ilacý kullanýmý gibi sorunlarla karþý
karþýyadýr.
Koru ma Çalýþmalarý: Antik kent sit alaný olarak korunmakla birlikte doða koruma açýsýndan
herhangi bir faaliyet yoktur. Þanlýurfa'nýn Harran ilçesindeki kümbet evler son yýllarda devlet
ve sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak giriþimleri sonucunda güneþ enerjisiyle aydýnlatýlmaktadýr.
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Yerel Ýlgi Sahipleri
Þanlýurfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Þanlýurfa Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Þanlýurfa Ýl Tarým Müdürlüðü, Harran Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

Harran Harabeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Gökkuzgun (Coracias garrulus) © Soner Bekir

Harran Harabeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Harran © Hakan Öge
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Ceylanpýnar

GDA010

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Ceylanpýnar © Þebnem Eraþ

Yüzölçümü : 384884 ha
Boylam
: 39,59ºD
Enlem
: 36,96ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 360 m - 764 m
Ýl(ler)
: Þanlýurfa
Ýlçe(ler) : Ceylanpýnar, Harran, Akçakale, Viranþehir

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Þanlýurfanýn doðusunda, Suriye sýnýrý boyunca yer alan Tarým Ýþletmeleri
Genel Müdürlüðüne (TÝGEM) ait çiftlik ve geniþ doðal bozkýrlarla batýsýndaki kuru tarým yapýlan
alanlarý kapsar. Alana Ceylanpýnar - Urfa yolu ile ulaþýlýr. Genellikle düz olan arazide güneye
doðru uzanan dere yataklarý bulunur. Mera ve tarým alanlarýda güneye doðru hafif meyillidir.
Ceylanpýnar ÖDAsýnýn doðusunda bulunan alüvyonlu topraklar, büyük ölçüde Karacadað
eteklerinden doðan Habur Çayý tarafýndan sulanýr.
Habitatlar: Alan tarým arazilerinden ve doðal bozkýrlardan oluþur. Ýlkbaharda, 15  20 gün yeþil
kalabilen yulaf, yabani arpa, yabani buðday, ince çayýr otlarý ve yabani hardal gibi mera bitkileri
bölgedeki baskýn türlerdir. ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alan Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliðinin
bir kýsmý yarý doðal bozkýrlarla kaplýdýr. Ancak ÖDAdaki doðal bozkýrlarýn büyük kýsmý çiftlik
sýnýrlarýnýn dýþýnda, batýdaki bazalt kayalýk ve taþlýk akarsu kenarlarýnda ve killi toprakla kaplý
yumuþak eðimli tepeler üzerinde geliþmiþtir.
Türler: ÖDA özellikle bozkýr türleri için büyük önem taþýr. Alanda nesli dünya ölçeðinde tehlikede
ve endemik üç farklý sýðýrkuyruðu (Verbascum sp.) türü bulunur. Bunlardan Verbascum
stepporum tüm dünyada sadece Ceylanpýnar ÖDAsý içinde yaþamaktadýr.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan kuþ türlerinden sürmeli kýzkuþu (Vanellus gregarius)
ve toy (Otis tarda) üreme dönemi dýþýnda alanda önemli sayýlarda görülür.
Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne baðlý arazide çok sayýda ceylan (Gazella subgutturosa)
kafes içinde yetiþtirilmekle birlikte yabani ceylanlarýn çok az sayýda ve üretme çiftliðinin dýþýnda,
alanýn batýsýndaki tepelerde yaþadýðý tahmin edilmektedir.
Türkiyede kara çaylaðýn (Milvus migrans) en büyük kýþlama popülasyonu bu ÖDAda yer
alýr. Bunun yaný sýra üreyen baðýrtlak (Pterocles orientalis), kýlkuyruk baðýrtlak (Pterocles alchata)
ve kocagöz (Burchinus oedicnemus) popülasyonlarý alandaki diðer bölgelere göre nispeten
az bozulmuþ bozkýr ekosisteminin en güzel örneðidir.
Alan Kullanýmý: ÖDAnýn 175650 hektarlýk kýsmý Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliðine aittir.
Üretme çiftliðinde yoðun tarýmsal faaliyetin yanýnda hayvancýlýk da yapýlmaktadýr. ÖDAnýn
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batýsýndaki tepelerde daðýnýk bir þekilde yaþayan bölge halký hayvancýlýkla uðraþýr. Devlet
üretme çiftliði dýþýndaki az miktarda tarýma müsait alanda genel olarak tahýl ekimi yapýlýr.
Tehditler: Geçtiðimiz yýllarda doðal bozkýrlarýn tarým arazisine dönüþtürülmesi ve var olan tarým
alanlarýndaki yoðunlaþma sonucunda, bölgedeki doðal ve yarý doðal habitatlar zarar görmüþtür.
Doðal bozkýrlarýn bakirliðini zamanla kaybetmesi ve aþýrý otlatma nedeniyle toy baþta olmak
üzere ÖDAdaki pek çok türün sayýsý azalmýþ, bir zamanlar alanda binlercesi görülen mezgeldek
(Tetrax tetrax) gibi türler muhtemelen tümüyle yok olmuþtur. Ayrýca devlet üretme çiftliði içinde
ve çevresinde yaygýnlaþan sulu tarým alandaki bozkýr türlerinin geleceðini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliði, 1994 yýlýnda Dünya Bankasý tarafýndan
desteklenen, Tarým ve Köy Ýþleri ile Çevre ve Orman Bakanlýklarý tarafýndan yürütülen Genetik
Çeþitliliðin Yerinde Korunmasý Projesi kapsamýnda pilot bölge seçilen üç alandan biridir. Bu
amaçla, Ceylanpýnarda hububat ürünlerinin yabani atalarýnýn yoðun olarak bulunduðu yedi
gen yönetim kuþaðý belirlenmiþtir. Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliði kýr korucularý aracýlýðýyla
korunmaktadýr.
Toy Ulusal Eylem Planý çerçevesinde alan, Doða Derneði tarafýndan izlenmektedir. Bunun
dýþýnda alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ceylanpýnar TÝGEM Devlet Üretme Çiftliði, Þanlýurfa Valiliði, Þanlýurfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.

Kiraz Erciyas, Bülent Özmermer

Ceylanpýnar önemli doða alaný topografya haritasý

Ceylanpýnar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Pseudophilotes vicrama © Ahmet Baytaþ

Toy (Otis tarda) © Franz Kovacks
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Karacadað

GDA011
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Karacadað © Umut Kaçar

Yüzölçümü : 135455 ha
Boylam
: 39,93ºD
Enlem
: 37,66ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 810 m - 1957 m
Ýl(ler)
: Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin
Ýlçe(ler) : Ergani, Diyarbakýr merkez, Siverek, Çýnar, Derik, Viranþehir

Alanýn Tanýmý: Karacadað, büyük bir bölümü Diyarbakýr ilinin güneybatýsý ile Þanlýurfa ilinin
kuzeydoðusu arasýnda uzanan sönmüþ volkanik daðdýr. 120 km çapýnda, oval þeklinde bir alana
yayýlýr. Daðýn genellikle ince bir toprak tabakasýyla kaplý Diyarbakýr yönündeki kesimi tarýmsal
üretim için elveriþlidir. Diðer kesimler ise irili ufaklý volkanik kayalarla kaplýdýr. Karacadað zirvesi,
Kollubaba Tepesi (1957 m) olup diðer önemli yükseltileri; Kanisor (1810 m), Kurt (1800 m),
Bahadýr (1750 m) ve Besrek (1350 m) tepeleridir. Alanýnýn doðal bitki örtüsü bölgenin kýsmen
bozkýr, kýsmense Akdeniz ikliminin etkisi altýnda olduðunu gösterir.
Habitatlar: Geven ve yabani buðday (Graminea) bozkýrlarý, meþe topluluklarý, nehir boylarýnda
uzanan sulakalanlar ÖDAdaki en temel habitat tipleridir. Özellikle Astragalus microcephalus
bozkýrlarý geniþ alanlar kaplar.
Türler: Karacadað, kültürü yapýlan baklagil ve buðdaygil bitkilerinin yabani atalarýnýn ve bazý
nadir bitkilerin yetiþtiði bir önemli doða alanýdýr. Alanda 32si Türkiyeye endemik yaklaþýk 600
bitki türü kaydedilmiþtir. Alanda dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan on bitki türü yaþar.
Bununla birlikte çok sayýda dar yayýlýþlý bitki türü için dünya ölçeðinde öneme sahip bir alandýr.
Karacadað, bozkýr ötleðeninin (Sylvia conspicillata) Türkiyede ürediði bilinen tek alandýr.
Özellikle Astragalus erythroaenius bozkýrlarý bozkýr ötleðeninin baþlýca yuvalama alanýný oluþturur.
Alan Kullanýmý: Küçükbaþ hayvancýlýk ve tarým alandaki temel alan kullaným biçimidir. Taþlýk
bozkýrlar yöre halký tarafýndan yer yer temizlenerek tarým faaliyetlerine uygun hale getirilmektedir.
Karacadaðdaki kýrsal topluluklar ilkbaharýn baþýndan sonbaharýn bitimine kadar yaylalarda
kalarak hayvanlarýný otlatýr. Gevenlerin ve meþelerin yakýlmak amacýyla sökümü ve kesilmesi
bazý noktalarda toprak erozyonlarý meydana getirmiþtir. Daðýn zirvesine yakýn kesimde kayak
merkezi bulunur.
Tehditler: Yoðun hayvancýlýk faaliyetleri alandaki doðal bitki örtüsüne bazý noktalarda zarar vermiþ
olmakla birlikte bu alan kullanýmý azaldýðý için alan üzerinde ileriye dönük bir tehdit
oluþturmamaktadýr. Ancak birçok canlý türü için önemli bir yaþam alaný olan geven yastýklarýnýn
sökülmesi veya aþýrý otlatýlmasý, geven birliklerinin iþtirakçileri otsu bitkilerin ve bu alaný kullanan
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hayvan türlerinin azalmasýna neden olmaktadýr.
Meþe aðaçlarýnýn yakacak olarak kullanýlmasý sonucunda meþe topluluklarý azalmýþ ve geniþ
alanlarda tümüyle yok olmuþtur. Bozkýr bitkileri yönünden zengin alanlar yer yer kazýlarak
çimento ham malzemesi elde edilmektedir.
Ekonomik öneme sahip bir süs bitkisi olan ters lale (Fritillaria persica) Karacadaðdan aþýrý
toplanarak satýlmaktadýr. Son yýllarda lale, süsen ve safran gibi bitkilerin soðanlarý ve orkide
bitkisinin yumrularýnýn sökümü de gündeme gelmeye baþlamýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Lathyrus trachycarpus © A. Selçuk Ertekin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Þanlýurfa Valiliði, Diyarbakýr Valiliði, Diyarbakýr Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Þanlýurfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Siverek Kaymakamlýðý, Baþbakanlýk
Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý - Bölge Müdürlüðü, Siverek Belediyesi Baþkanlýðý, Sürdürebilir Kýrsal ve Kentsel Kalkýnma Derneði
(SÜRKAL), Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (DicleKuþ)

Murat Biricik, A. Selçuk Ertekin, Ömer Faruk Kaya, Recep Karakaþ

Karacadað önemli doða alaný topografya haritasý
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Bozkýr ötleðeni (Sylvia conspicillata) © Emin Yoðurtçuoðlu

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Karacadað © Hillary Welch, Geoff Welch
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Devegeçidi Barajý GDA012
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Van Gölü martýsý (Larus armenicus) © Soner Bekir

Yüzölçümü : 6781 ha
Boylam
: 39,97ºD
Enlem
: 38,05ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 690 m - 770 m
Ýl(ler)
: Diyarbakýr
Ýlçe(ler) : Diyarbakýr merkez

Alanýn Tanýmý: Diyarbakýrýn 20 kilometre kuzeybatýsýnda yer alan baraj gölüdür. Baraj, Dicle
Nehrinin küçük kollarýndan biri olan Devegeçidi Çayý üzerine 1972 yýlýnda sulama amacýyla
kurulmuþtur. Çok derin olmayan baraj gölünün çevresinde küçük dere aðýzlarý ve tarým alanlarý
bulunur. Barajýn batý kesiminde toprak çekilmesiyle oluþmuþ kýyýlarý geniþ sazlýklarla kaplý
küçük göletler vardýr.
Habitatlar: ÖDA, sýð baraj gölü, baraj bendinden sýzan sularla ve toprak çekilmesiyle oluþmuþ
sazlarla kaplý göletler ve çayýrlardan oluþan bir yapay sulakalan sistemidir. Sulakalaný; meralar,
tarým alanlarý, otlatýlmýþ meþe topluluklarý çevreler. Barajý besleyen Devegeçidi Çayý üzerinde
galeri ormanlarý bulunur.
Türler: ÖDA, bitki, sürüngen ve kuþ türleri için uluslararasý öneme sahiptir.
ÖDA, Türkiyeye endemik ve nesli tükenmekte olan Astragalus gymnalopecias bitkisinin
Mukus Vadisi dýþýndaki tek daðýlýþ alanýdýr. Lathyrus trachycarpus ve Onosma helleri alandaki
diðer tehlike altýndaki bitki türleridir. Bunun yanýnda iki dar yayýlýþlý bitkinin önemli popülasyonlarý
ÖDA içinde bulunur.
Kýþ ve bahar aylarýnda ördek ve balýkçýl gibi sukuþlarý açýsýndan zengin olan alan, üreme
döneminde de nadir ördek türlerine ev sahipliði yapar. Baraj gölünün batýsýndaki göletlerde
nesli tehlike altýnda olan pasbaþ patka (Aythya nyroca) ve yaz ördeði (Marmaronetta
angustirostris) kuluçkaya yatar. ÖDA, Van Gölü martýsýnýn (Larus armenicus) Türkiyedeki
önemli kýþlama alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: Baraj gölünde balýkçýlýk yapýlýr. Göl yakýnýnda bir piknik alaný bulunur. Sulakalanýn
yakýn çevresinde kuru tarým, meyvecilik ve hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Tarýmsal geniþleme, göletler ve sazlýk alanlara müdahale ile yasadýþý avcýlýk alandaki
en önemli tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: DicleKuþ alanda düzenli olarak kuþ gözlemi yapmaktadýr. Bunun dýþýnda
bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Diyarbakýr Valiliði, Diyarbakýr Ýl Çevre Müdürlüðü, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý, Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði (ÇEVGÖN), Dicle Üniversitesi
Kuþ Gözlem Topluluðu (DicleKuþ).
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Murat Biricik, A. Selçuk Ertekin, Recep Karakaþ

Devegeçidi Barajý önemli doða alaný topografya haritasý
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Astragalus gymnalopecias © A. Selçuk Ertekin

Devegeçidi Barajý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Angýt (Tadorna ferruginea) © Özkan Üner
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Bismil Ovasý

GDA013
Acil
Gerileme (-1)

Toy (Otis tarda) © Franz Kovacks

Yüzölçümü : 141284 ha
Boylam
: 40,83ºD
Enlem
: 37,81ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 510 m - 830 m
Ýl(ler)
: Diyarbakýr, Batman
Ýlçe(ler) : Çýnar, Bismil, Silvan

Alanýn Tanýmý: Diyarbakýr'ýn doðusunda, Dicle Nehri ile kuzeyden Dicleye kavuþan Batman
Çayýnýn çevresindeki çayýrlarý ve tarým alanlarýný içine alan geniþ bir ovadýr. Nehir boyunca
uzanan taþkýn bölgeleri ÖDAnýn 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. ÖDAnýn dýþ kýsýmlarýnda bozkýr ve dað geçiþ bölgesindeki yamaçlarda
seyrek meþe topluluklarý vardýr. Diclenin 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 batmanicumun dünya üzerinde bilinen tek
daðýlýþ alanýdýr.
Türkiyedeki bilinen en büyük leylek (Cicconia cicconia) kolonisi Bismil Ovasýnda
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 ÖDAda yaþayan Cobitis kellei adlý içsu balýðý alan içindeki nehir vadisi ve
kollarýnda bulunur. Bu iki tür Bismil Ovasýnýn 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
ÖDAdaki hassas akarsu ekosistemini tümüyle ortadan kaldýracaktýr. Ovadaki tarým
faaliyetlerinin yoðunlaþmasý ve sulu tarým alanlarýnýn geliþmesi birçok canlý türünü tehdit
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etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Bismil Ovasý © Hillary & Geoff Welch
Yerel Ýlgi Sahipleri
Diyarbakýr Valiliði, Batman Valiliði, Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu

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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Mardin Eþiði GDA014
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Yýlan Kartalý (Circaetus gallicus) © Özkan Üner

Yüzölçümü : 287162 ha
Boylam
: 41,11ºD
Enlem
: 37,31ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 480 m - 1231 m
Ýl(ler)
: Mardin, Þýrnak
Ýlçe(ler) : Gercüþ, Savur, Mazýdaðý, Midyat, Mardin merkez, Ömerli, Ýdil, Yeþilli, Kýzýltepe, Nusaybin

Alanýn Tanýmý: Savurla Nusaybin Ovasýnýn kuzeyinde yer alan yumuþak eðimli bir eþik olan
ÖDA, Bismil Ovasý ile Kuzey Mezopotamya düzlüklerini birbirinden ayýrýr. Bu yükselti üzerinde
onlarca irili ufaklý küçük akarsu vadisi bulunur. Batýdan doðuya doðru uzanan Mardinin hemen
batýsýndaki Büyük Dere, onun yaklaþýk 15 kilometre doðusundaki Oðuz Dere ve Midyatla
Nusaybin arasýndan akan Kara Dere bu akarsularýn en büyükleridir. Mardin þehri ÖDAnýn
sýnýrlarý içinde yer alýr.
Habitatlar: ÖDA genel olarak orman, bozkýr, düþük yoðunlukta tarým ve açýk sarp alanlardan
oluþan bir mozaik þeklindedir. Çeþitli meþe türlerinden oluþan aðaçlýklar geniþ yer kaplar. Bunlar
alandaki insan kullanýmýnýn yoðunluðuna göre orman, koru veya çalýlýk biçiminde olabilir. Nehir
vadilerinde geniþ alanlar kaplayan kavak plantasyonlarýna rastlanýr. Bunun dýþýnda özellikle
alanýn güneyin tarým alanlarý ve doðal bozkýrlar uzanýr.
Türler: ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan beþ bitki türü için dünyada bilinen tek
daðýlýþ alanýdýr; Astragalus clavatus, Astragalus stojanii, Cicer reticulatum, Eremopoa mardinensis
ve Lens tomentotus. Ajuga vestita, Heliotropium ferrugineogriseum ve Astragalus mardinensis
nesli tehlike altýnda olup alanda önemli popülasyonlarý bulunan diðer bitki türlerindendir.
Mardin Eþiði boz kirazkuþunun (Emberiza cineracea) dünyada bilinen en büyük
popülasyonlarýndan birini içerir. ÖDAnýn güneyindeki düzlükler çöl toygarýnýn (Ammomanes
deserti) Türkiyede bilinen iki daðýlýþ alanýndan biridir.
Çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena), yabankeçisi (Capra aegagrus) ve vaþak (Lynx lynx) ÖDA
kriterlerini bölgesel ölçekte saðlayan büyük memeli türleridir. ÖDA, yarasa türleri için de öneme
sahiptir.
Alan Kullanýmý: Alanda yaygýn olarak kuru tarým yapýlmaktadýr. Alçak kesimlerde ve nehir
vadilerinde meyve bahçeleri önemli bir yer kaplar. Bunun dýþýnda yüksek kýsýmlarda küçükbaþ
hayvancýlýk yapýlýr. Mardin þehir merkezi ve ÖDAnýn güneydoðusundaki Mor Gabriel Manastýrý
birçok turistin ziyaret ettiði önemli bir cazibe merkezidir.
Tehditler: Alandaki en ciddi baskýlardan biri Üçköy yakýnlarýnda gerçekleþtirilmesi planlanan
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petrol arama çalýþmalarýdýr. Bu çalýþma gerçekleþtirilirse özellikle açýlacak yeni yollar nedeniyle
geniþ bir meþelik alan tehdit altýna girecek ve bölgedeki yaban hayatý üzerinde daha çok baský
oluþabilecektir. ÖDAdaki geleneksel yaþam biçimi ve tarým yöntemlerinin terk edilmesi de
alanýn doðal yapýsýnda olumsuz deðiþikliklere yol açabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Öte yandan, GAP idaresinin
2004 yýlýnda bölgenin biyolojik çeþitliliðinin deðerlendirilmesi konusunda hazýrlattýðý raporda
Mardin Eþiðinin büyük bir biyosfer rezervi ilan edilmesi ve alanýn biyolojik çeþitliliði üzerine
ayrýntýlý bir envanter hazýrlanmasý önerilmiþtir.

Pseudophilotes vicrama © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mardin Valiliði, Mardin Ýl Çevre Orman Müdürlüðü.

A. Selçuk Ertekin, Geoff Welch, Hilary Welch

Mardin Eþiði önemli doða alaný topografya haritasý

Mardin Eþiði önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Sarýboðazlý serçe (Petronia xanthocollis) © Çaðan H. Þekercioðlu

Astragalus mardinensis © A. Selçuk Ertekin

Yaprakparmaklý keler (Asaccus elisae) © Bayram Göçmen
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Dicle Vadisi GDA015
Çok Acil
Ayný (0)

Hasankeyf © Atlas Arþivi

Yüzölçümü : 135548 ha
Yükseklik : 420 m - 1408 m
Boylam
: 41,43ºD
Ýl(ler)
: Batman, Mardin, Siirt, Þýrnak
Enlem
: 37,68ºK
Ýlçe(ler) : Kurtalan, Bismil, Beþiri, Batman merkez, Siirt merkez, Eruh, Gercüþ, Hasankeyf, Savur, Dargeçit, Güçlükonak
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Dicle Nehrinin Bismil Ovasýyla Eruh Daðlarý arasýnda kalan kýsmýný içerir.
ÖDA, vadinin yaný sýra güneye doðru uzanan dað bozkýrlarýný da içerir.
Dicle Nehri, kuzey ve güneydeki baraj projelerinin tehdidi altýnda olmasýna karþýn büyük bir
kýsmý henüz el deðmemiþ doðal bir nehir parçasýdýr ve nehir kýyýsý yaþam ortamlarýnýn hemen
tüm çeþitlerini barýndýrýr. Dicle Nehri üzerinde toplam dört önemli doða alaný bulunmaktadýr.
Bu alanlar nehrin akýþ yönüne göre sýrasýyla Bismil Ovasý, Dicle Vadisi, Küpeli Daðý ile Cizre
ve Silopi taþkýnlarýdýr. Bu dört önemli doða alaný birbirinin devamý ve tamamlayýcýsý niteliðinde
olmakla birlikte barýndýrdýðý canlý türleri ve yaþam ortamý özellikleri açýsýndan farklýlýk
göstermektedir.
Fýratla birlikte ülkemizin toplam yerüstü su kaynaklarýnýn dörtte birini oluþturan Dicle
Nehrinin yýllýk debisi ortalama 16 milyar metreküptür. Mevsime göre su seviyesi ve debisi (akýþ
hýzý) deðiþen nehirdeki en yüksek debi mart ve nisan aylarýnda ortaya çýkar.
Habitatlar: Fýrat Nehri üzerindeki doðal alanlarýn büyük barajlar nedeniyle yok olmasýndan sonra,
temsiliyet açýsýndan Dicle Nehrinin biyolojik çeþitlilik önemi daha da artmýþtýr. Dicle Vadisi,
bölgedeki son kalan bakir nehir ve kanyon ekosistemi örneðidir. ÖDA, su seviyesinin ve hýzýnýn
mevsimsel deðiþimi sonucunda oluþan taþkýn sahalarý, taþlýk veya çalýlýk adacýklar, sarp
kayalýklar ve sulak çayýrlardan oluþan bir akarsu ekosistemi mozaiðidir. Nehrin taþkýn yaptýðý
kýsýmlarda yer yer taþlý ve kumlu düzlükler bulunur. Nehrin çevresinde Güneydoðu Anadolu
dað ve ova bozkýrlarý, daðlýk kesimlerde ise yer yer seyrek meþe ormanlarý bulunur.
Türler: Akdeniz, bozkýr ve yarý çöl yaþam birliklerinin iç içe geçtiði bölge, bu birliklere özgü nadir
ve hassas canlý türlerine ev sahipliði yapar. Nesli tehlike altýnda olan ve Türkiyeye endemik
bitki türlerinden Cicer echinospermum ÖDAdaki koruma önceliði en yüksek bitki türüdür.
Vadinin orta bölümünde bulunan Hasankeyf, tarihi ve arkeolojik deðerlerinin yaný sýra üreyen
yýrtýcý kuþlar için de büyük önem taþýr. Dik kayalýklar tavþancýl (Hieraaetus fasciatus), küçük
kerkenez (Falco naumanni), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve kýzýl akbaba (Gyps
fulvus) gibi yýrtýcý kuþlarýn bölgedeki en önemli popülasyonlarýný barýndýrýr. Sarp yamaçlar
küçük ebabil (Apus affinis), eðimli ve çorak yamaçlar boz kirazkuþu (Emberiza cineracea),
nehir kýyýsý bitki örtüsü ve kumlu yamaçlar ise alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) gibi nadir kuþlar

için önemli üreme alanlarýdýr.
Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus), tüm dünyada Türkiyenin güneydoðusundan
baþlayarak sadece Fýrat ve Dicle nehirlerinde yaþar. Dicle Nehrinin su hattýna yakýn olan
kýyýlarýndaki kumullarda yuvalar.
Vadideki kayalýklarý ve dik kanyonlarý kullanan yabankeçisi (Capra aegagrus) ve vadilerin
aþaðýsýndaki maðara ve oyuklarý kullanan çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) ÖDAda öncelikli
olarak korunmasý gereken memeli türleridir. Dicle Vadisinin jeolojik yapýsý yer yer kalkerli
kayalardan oluþtuðundan, ana nehir ve kollarý boyunca birçok maðara bulunmaktadýr ve bu
maðaralarýn yarasalar için büyük önem taþýdýðý tahmin edilmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak tarým, hayvancýlýk, baðcýlýk ve az miktarda balýkçýlýk yapýlýr.
Ayrýca Doðu Anadolu Bölgesinden kýþý geçirmek için gelen göçerler bölgedeki hayvancýlýk
faaliyetini geçici bir süre için artýrýr.
Turizm faaliyetleri bölge için önemli gelir kaynaklarýndan biridir. Hasankeyf barýndýrdýðý
kültürel ve doðal özellikleri ile uluslararasý boyutta önemli bir turizm merkezidir. ÖDAdaki nehir
ekosistemi doða fotoðrafçýlýðý ve kuþ gözlemciliði aktiviteleri için büyük öneme sahiptir.
Tehditler: Ilýsu Barajý Projesi, ÖDAnýn biyolojik çeþitliliðinin büyük ölçüde yok olmasýna neden
olacak en büyük tehdittir. Baraj, 170 km uzunluðundaki nehir hattý boyunca nehir kýyýsý
ekosisteminin ve bu ekosisteme birleþik diðer yaþam ortamlarýnýn kalýcý kaybýna neden olacaktýr.
Nehir üzerinde iþletmede olan kum ve çakýl ocaklarýnýn pek çok tür için olumsuz etkileri
bulunmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Ilýsu Barajý projesinin iptal edilmesi için Doða Derneði hem ulusal hem de
uluslararasý ölçekte çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. Dernek ayný zamanda Atlas dergisiyle
ortak bir imza kampanyasý baþlatmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Batman Valiliði, Siirt Valiliði, Diyarbakýr Valiliði, Doða Derneði, Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu, Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði.
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Adnan Gencay, Dicle Tuba Kýlýç, Nuri Özbaðdatlý

Dicle Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Dicle Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Akif Aykurt

Dicle Vadisi © Cüneyt Oðuztüzün
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Alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) © Soner Bekir - DoðaBel

Çöl varaný (Varanus griseus) © Gertrud & Helmut Denzau
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Eruh Daðlarý GDA016
Acil
Ayný (0)

Kýzýl akbaba (Gyps fulvus) © Halim Diker

Yüzölçümü : 132463 ha
Boylam
: 42,09ºD
Enlem
: 37,75ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 440 m - 2280 m
Ýl(ler)
: Siirt, Þýrnak
Ýlçe(ler) : Siirt merkez, Þirvan, Kurtalan, Pervari, Eruh, Þýrnak merkez, Güçlükonak

Alanýn Tanýmý: Eruh Daðlarý ÖDAsý, Siirt ve Þýrnak karayolunun her iki yanýnda yer alan ve
Güneydoðu Toroslarýn uzantýsý olan Þeyh Ömer Daðý ve Yassý Daðýn tamamý ile Yazlýca
Daðýnýn kuzeybatý kýsýmlarýný ve Uzunca Daðýnýn batý eteklerini içine alýr. Dað silsileleri yoðun
deniz kökenli fosil yataklarýna ev sahipliði yapar. Aniden yükselen sarp kayalýklarla birbirinden
ayrýlan daðlarýn arasýnda dere yataklarý ve çaylar bulunur. Alanýn merkezinden geçen Zarova
Çayý, kuzey ve batý sýnýrlarýný çizen Uluçay alandaki en önemli akarsulardýr.
Habitatlar: Alan yüksek dað, orman ve nehir ekosistemlerini birlikte barýndýrýr. Uçurumlar ve
vadilerle birbirinden ayrýlan daðlarýn yamaçlarý kayalýk ve maðaralarla kaplýdýr. Daðlarýn orta
kesimlerinde meþe ormanlarý, vadilerde ise yaygýn olarak menengiç ve býttým aðaçlarý bulunur.
Özellikle kayalýk alanlar ve derin vadiler nadir bitki türlerine ev sahipliði yapar. Daðlarýn yerleþim
yerlerine uzak kesimleri çok yaþlý meþe ormanlarýný barýndýrýr. Açýk alanlarda ise bodur meþe
ve ardýç türlerinin oluþturduðu aðaçlýklara rastlanýr.
Türler: Eruh Daðlarý, nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Verbascum globiferum ile bölgesel
ölçekte tehlike altýndaki ve dar yayýlýþlý Amygdalus kotschyi, Astragalus xanthogossypinus,
Cyclotrichium longiflorum, Pimpinella sintenisii ve Scutellaria orientalis ssp. porphyrostegia
için büyük önem taþýr. Bu bitki türlerinin yaný sýra ormanlýk alan içerisinde yer alan çayýrlarda
çeþitli orkide ve iris gibi nispeten daha yaygýn türler bulunur.
ÖDA, ormanlýk, kayalýk ve uçurumlarla kaplý olmasý nedeniyle büyük ölçüde bakirdir ve
bölgesel ölçekte nesli tehlike altýndaki birçok memeli türüne ev sahipliði yapar. Çizgili sýrtlan
(Hyaena hyaena), vaþak (Lynx lynx), karakulak (Caracal caracal), daðkeçisi (Capra aegagrus)
ve Zarova Çayýnda bulunan susamuru (Lutra lutra) ÖDA kriterlerini saðlayan büyük memeli
türleridir. ÖDAda parsýn (Panthera pardus) yaþamýný sürdürdüðü tahmin edilmektedir.
Þeyhömer Daðý ile diðer daðlýk alanlar arasýndaki derin vadilerde sakallý akbaba (Gypaetus
barbatus), çok sayýda küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve kýzýl akbaba (Gyps fulvus)
üremektedir. Eruh Daðlarý kelebek türlerinden küçük yalancý apollo (Archon apollinaris) için
önemli bir alandýr.
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Alan Kullanýmý: Yöre halkýnýn en önemli geçim kaynaklarý tarým ve hayvancýlýktýr. Tarým vadi
boylarýnda sýnýrlý alanlarda yapýlýr. En yoðun yetiþtirilen tür Siirt fýstýðýdýr. Nehir kýyýlarýndaki sýnýrlý
alanlarda pamuk da yetiþtirilir.
Tehditler: lýsu Barajý yapýldýðý takdirde ÖDAnýn batý sýnýrýný oluþturan bakir akarsu ekosistemi
sular altýnda kalacaktýr.
Yasadýþý çizgili sýrtlan, karakulak, susamuru ve daðkeçisi avcýlýðý ve zehirlenmesi alandaki
en büyük tehditlerden biridir. Son yýllarda bölgede bir tüccarýn yoðun olarak susamuru kürkü
satýn almasý sebebiyle avcýlýðý yasak olmasýna raðmen bu tür çok sayýda avlanmýþtýr. ÖDAdaki
tehditlerden bir diðeri izinsiz meþe kesimidir.
Koruma Çalýþmalarý: Kaçak avcýlýkla mücadele için ilgili birimlerce gerekli kontroller yapýlmaktadýr.

Kaya kartalý (Aquila chrysaetos) © Soner Bekir
Yerel Ýlgi Sahipleri
Siirt Valiliði, Siirt Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Siirt Avcýlýk ve Atýcýlar Derneði.

Halim Diker

Eruh Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Eruh Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Boynuzlu engerek (Vipera ammodytes) © Yýldýrým Güngör

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Yassýdað güneyi © Halim Diker

479

Küpeli Daðý

GDA017
Çok Acil
Ayný (0)

Kýzýl akbaba (Gyps fulvus) © Melih Özbek

Yüzölçümü : 96913 ha
Boylam
: 42,03ºD
Enlem
: 37,51ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 380 m - 1848 m
Ýl(ler)
: Þýrnak, Mardin, Siirt
Ýlçe(ler) : Eruh, Þýrnak merkez, Dargeçit, Güçlükonak, Ýdil, Cizre

Alanýn Tanýmý: Þýrnak ilinin kuzeydoðusunu kaplayan Küpeli Daðý, Eruh Daðlarýnýn hemen
güneyinde yer alýr. ÖDA, daðýn batý ve güneyini sýnýrlayan Dicle Nehri ve kollarýnýn oluþturduðu
dik yarlarý da içine alýr. Bu vadilerde Akdeniz ikliminin etkileri görünür. Yüksek yamaçlarýnda
yer yer parçalanmýþ meþe ormanlarý ve ardýç topluluklarý bulunan alan, ülkemizde en yabanýl
coðrafyalardan biridir. Güvenlik nedeniyle alandaki insan kullanýmý sýnýrlýdýr.
Habitatlar: ÖDA, nehir kýyýsýnýn hemen hiç bozulmamýþ yaþam alanlarý, sarp kayalýklar, meþe
ormanlarý, ardýç topluluklarý, dað bozkýrlarý ve kuru tarým alanlarýndan oluþur. Nehir boyunca
bulunan aðaç ve çalý topluluklarý, taþlýk düzlükler ve adalar farklý kuþ türlerini bir arada barýndýrýr.
Türler: Daðýn güneydoðusundaki Kýzýlsu beldesi Onosma davisii bitkisinin dünyadaki bilinen
tek daðýlýþ alanýdýr.
Dicle Vadisindeki sarp kayalýklara yuvalayan tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) ve yüksek
sayýlarda koloni oluþturan kýzýl akbaba (Gyps fulvus) alandaki önemli yýrtýcý kuþlardýr. Nehir
kýyýsýnda yaþayan alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) ve kayalýk yamaçlarda yuvalayan boz çinte
(Emberiza cineracea) alandaki diðer önemli kuþ türleridir.
Alan, daðkeçisi (Capra aegagrus), çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) ve vaþak (Lynx lynx) gibi
önemli memeli türlerini barýndýrýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn büyük bir kýsmý mayýnlý arazilerden oluþur ve güvenlik nedeniyle insan
kullanýmýna açýk deðildir. ÖDAnýn batý kýsmýnda kuru tarým, insan kullanýmýna açýk diðer
alanlarda ise yaygýn olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Ilýsu Barajýnýn yapýlacaðý mevkide,
bölgedeki tek kaplýca olan Hýsta Taruni Kaplýcasý bulunur.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en önemli tehdit, Dicle Nehri üzerine inþa edilmesi planlanan Ilýsu ve
Cizre barajlarýdýr. Bu barajlar, sularýn yükselmesiyle, nehir kýyýsýndaki yaþam alanlarýna baðýmlý
olan ve sarp kayalýklarda yuvalayan kuþ türlerinin büyük ölçüde yok olmasýna neden olacak,
ayný zamanda Güneydoðu Anadolu Bölgesindeki tek doðal nehir ekosistemini de geri dönüþsüz
yok edecektir.
Alandaki birçok kuþ ve memeli türü yasadýþý olarak avlanmaktadýr.
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Yakacak amacýyla aðaç kesimi, ormanlarýn yakýlmasý ve keçilerin ormanlarda yoðun olarak
otlatýlmasý alan üzerindeki diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Ilýsu Barajý projesinin iptal edilmesi için Doða Derneði hem ulusal hem de
uluslararasý ölçekte çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. Projenin iptali için Atlas dergisi ve Doða
Derneði ortak bir imza kampanyasý yürütmektedir.

Kýzýlsýrtlý örümcekkuþu (Lanius collurio) © H. Çaðlar Ýnce
Yerel Ýlgi Sahipleri
Þýrnak Valiliði, Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu, Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði.

Adnan Gencay, Dicle Tuba Kýlýç

Küpeli Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Küpeli Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Küpeli Daðý © Hillary & Geoff Welch
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Cizre ve Silopi GDA018
Çok Acil
Ayný (0)

Cizre © Hillary & Geoff Welch

Yüzölçümü : 11750 ha
Boylam
: 42,35ºD
Enlem
: 37,23ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 340 m - 600 m
Ýl(ler)
: Þýrnak
Ýlçe(ler) : Cizre, Silopi, Þýrnak merkez

Alanýn Tanýmý: Alan, Cudi Daðýnýn güneyinde Cizre ve Silopi ovalarýnýn Suriye ve Iraka sýnýr
oluþturan bölgesinde yer alýr. Batýda Kasrik Geçidi doðuda ise Habur sýnýr kapýsýyla sýnýrlýdýr.
Sýnýr boyunca batýda Dicle Nehri, doðuda ise Dicle Nehrinin bir kolu olan Hezil Çayý ve
taþkýnlarýndan oluþur. Güneye doðru alçalan Cizre ve Silopi ovalarý, Dicle Nehri ile Hezil Çayýnýn
kesiþtiði noktada en alçak seviyeye ulaþýr. Bu noktada küçük bir sulakalan oluþmuþtur.
Habitatlar: ÖDA, el deðmemiþ nehir kýyýsý taþkýn alanlarý, taþlýk düzlük ve adalar, sazlýklar,
subasar söðüt topluluklarý, ýslak çayýrlar, bozkýrlar ve tarým alanlarýndan oluþur. Zengin nehir
kýyýsý yaþam alanlarý nedeniyle nadir kuþ türleri için önemli bir üreme alanýdýr. Dicle Nehri ile
Hezil Çayýnýn kesiþiminde oluþan sulakalan özellikle kýþ aylarýnda su kuþlarý için önemli bir
kýþlama alanýdýr.
Türler: Alanýn kuzey ucundaki Kasrik Geçidi nesli tehlike altýndaki Isatis mardinensis bitkisinin
dünyadaki bilinen tek yaþam alanýdýr.
ÖDA, balýkçýl ve ördek türleri için önemli bir konaklama ve kýþlama alanýdýr. Ayný zamanda
büyük kýzkuþunun (Hoplopterus indicus) ülkemizde ürediði en önemli alandýr. Tür, alandaki
nehir ve dereler boyunca bulunan çakýl adalarýnda üremektedir. Alanýn güney ucundaki
bozkýrlarda ülkemizde nadir bir kuþ türü olan yeþil arýkuþu (Merops supercillosus) yuvalamaktadýr.
Çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena), Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus) ve çöl varaný
(Varanus griseus) bölgedeki diðer önemli türlerdir.
Alan Kullanýmý: Tarýma elveriþli topraklardan oluþan alanýn güney kýsmýnda aðýrlýklý olarak sulu
tarým yapýlýr. Diðer kýsýmlarda kuru tarým ve az miktarda küçükbaþ hayvancýlýðý yapýlýr. Sýnýr
bölgesi baþta olmak üzere alanýn bir kýsmý askeri kullanýma aittir.
Tehditler: Alanýn kuzeyine yapýmý planlanan Cizre Barajý, ÖDA üzerindeki en büyük tehdittir.
Baraj, ÖDA sýnýrlarý içinde yapýlmayacak olsa da, Dicle Nehrinin doðal rejimini deðiþtireceði
için muhtemelen alanýn doðal yapýsýnda önemli bozulmalara neden olacaktýr.
Bozkýrlarýn tarým arazilerine dönüþmesi, sulu tarým alanlarýnýn artmasý ve yasadýþý avcýlýk
alandaki diðer tehditlerdir. Tarým faaliyetlerinde kullanýlan kimyasal ilaçlar bölgedeki yaþam
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kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Küçük sumru (Sterna albifrons) © Soner Bekir - DoðaBel
Yerel Ýlgi Sahipleri
Þýrnak Valiliði, Cizre Kaymakamlýðý, Silopi Kaymakamlýðý.

Adnan Gençay, Dicle Tuba Kýlýç

Cizre ve Silopi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Cizre ve Silopi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Bataklýk kýrlangýcý (Glareola pratincola) © Soner Bekir - DoðaBel
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Cudi Daðý

GDA019
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Cudi Daðý © Umut Kaçar

Yüzölçümü : 44952 ha
Yükseklik : 420 m - 2114 m
Boylam
: 42,44ºD
Ýl(ler)
: Þýrnak
Enlem
: 47,41ºK
Ýlçe(ler) : Þýrnak merkez, Cizre, Silopi
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Cudi Daðý, Þýrnak il merkezi, Silopi ve Cizre arasýnda yer alýr. Yan yana sivri
tepelerden oluþan bir dað sýrasýdýr. Bunlardan en yüksekleri alanýn ortasýnda yer alan Helanipir
(2114 metre) ve güneybatýsýndaki Deryizihi (2102 metre) tepeleridir. Suyu çok az olan bir
bölgedir. Daðdaki en önemli su kaynaðý alanýn doðusunda akan Çaðlayan Deresidir.
Habitatlar: Az ve seyrek bitki örtüsü bulunan bir daðdýr. Yaygýn olarak çayýrlýk ve yükseklerde
kayalýklardan oluþur. Özellikle doðudaki aðaçlýk alanlarda hâkim aðaç türü meþedir. Daðýn
batýsýnda alt kýsýmlarýnda erozyondan dolayý aþýnmýþ çýplak araziler bulunur. Yukarýlardaki
yamaçlarda yer yer geven birlikleri vardýr. Baþeri Deresi boyunca söðütlük ve kavaklýklar uzanýr.
Bölgede güvenlik nedeniyle uzun zamandýr kullanýlmayan elma bahçeleri ve cevizlikler de
yaban hayatý için çok önemli bir konuma gelmiþtir.
Türler: Alan özellikle bitki türleri için önemlidir. Centaurea davisii sadece bu ÖDAda yaþayan
ve nesli tehlike altýnda bir bitki türüdür. Primula davisii alandaki diðer nesli dünya ölçeðinde
tehlikede olan endemik bitki türüdür. Bunlarýn dýþýnda ÖDAda beþ dar yayýlýþlý ve/veya bölgesel
ölçekte tehlike altýndaki bitki türü taksonu bulunur.
Türkiyenin en ender kertenkelelerinden çöl varaný (Varanus griseus) bu bölgede yaþar.
Daðlarýn kayalýk kýsýmlarýnda yabankeçisi (Capra aegagrus) bulunur.
Alan Kullanýmý: Bölgede yaygýn olarak hayvancýlýk yapýlýr. Özellikle inek, koyun ve keçi yetiþtirilir.
ÖDAda uzun yýllar süren terör olaylarýndan dolayý bazý köyler boþaltýlmýþtýr. Bu yüzden yakýn
zamana kadar alandaki insan kullanýmý çok sýnýrlý kalmýþtýr. Ancak son yýllarda yaylalar ve
köyler yerel halk tarafýndan tekrar kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Þu an Cudi Daðýndaki alçak
yaylalarda otlatma, bazý köylerde ise tarýmsal faaliyetler eskiden olduðu gibi devam etmektedir.
Tehditler: Alandaki yaban hayatý üzerindeki bilinen tek tehdit yasadýþý avcýlýktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Ancak GAP idaresinin 2004
yýlýnda bölgenin biyolojik çeþitliliðinin deðerlendirilmesi konusunda hazýrlattýðý raporda yaban
hayatý koruma sahasý dahilinde kaçak avcýlýðýn engellenmesi için kontrollerin arttýrýlmasý
önerilmiþtir.
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Yabankeçisi (Capra aegagrus) © Hakan Uðurlu
Yerel Ýlgi Sahipleri
Gaziantep Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Çevre Topluluðu (GÜÇET), Çöçelli Köyü Muhtarlýðý.

Dicle Tuba Kýlýç, Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Cudi Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Cudi Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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© Fatih Pýnar
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