
Koruma Statüleri : Milli park, arkeolojik sit alaný
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Yüzölçümü : 108331 ha Yükseklik : 520 m - 2252 m

Boylam : 38,93ºD Ýl(ler) : Adýyaman, Þanlýurfa, Malatya, Diyarbakýr

Enlem : 37,98ºK Ýlçe(ler) : Pütürge, Çermik, Gerger, Sincik, Kahta, Siverek

Yerel Ýlgi Sahipleri

Adýyaman Valiliði; TC Kahta Kaymakamlýðý; Kahta Belediyesi; Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Beykuþ Kuþ Gözlem Topluluðu.

A. Selçuk Ertekin, Hýdýr Kýlýnç, Metehan Özen

DOG003
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Adýyaman ilinin kuzeydoðusunu kaplayan Nemrut Daðý, kuzey ve batý yönünde
Malatya Daðlarý, güney ve doðuda ise Atatürk Barajý ile sýnýrlýdýr. Barajýn kuzey ucu ÖDA�nýn
doðu kýsmýný oluþturur. Alan, farklý yüksekliklere özgü bitki topluluklarýný içermesi nedeniyle
habitat çeþitliliði bakýmýndan zengindir. Biyolojik çeþitliliðinin yaný sýra arkeolojik ve kültürel
deðerler açýsýndan da önem taþýr. Nemrut Daðý�nýn zirvesi, iki bin yýllýk dev heykeller,
kitabeler ve tümülüs nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alýr.
Habitatlar: ÖDA; dað bozkýrlarý, kermes meþesi topluluklarý, kuru tarým alanlarý, kayalýk
yamaçlar, Atatürk Baraj Gölü�nün kuzey kýsmý ve daðýn yüksek kesimlerindeki alpin
çayýrlardan oluþur. Nemrut Daðý�nýn daha ýlýman olan güney yamaçlarýnda az miktarda
Toros ardý ardýç topluluklarý ve kuzey yamacýndaki Tepehan ilçesinde akasya aðaçlandýrma
sahalarý bulunur.
Türler: Çok sayýda endemik ve nesli dünya ölçeðinde tehlikede bitki türünün bulunduðu
ÖDA, kelebek ve kuþ çeþitliliði açýsýndan da bölgedeki en zengin yerdir. Allium nemrutdagense,
Arenaria commagene, Colchicum paschei dünyada sadece bu alanda bulunan ve nesli
tehlike altýnda bitki türleridir. Günümüzde sadece Kubbe Daðý�nda yaþayan Malatya kelebeði
(Polyommatus dama) eskiden Nemrut Daðý�nda da yaþamýþsa da türün bu alandan
kaybolmuþ olduðu tahmin edilmektedir.

Yýrtýcý kuþlar için önemli bir üreme alaný olan ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki
uludoðanýn (Falco cherrug) ülkemizdeki son yaþam alanlarýndan biridir. Alanda ayrýca
kýzýlca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna) ve boz çinte (Emberiza cineracea) gibi
nadir türler bulunur.

Daðkeçisi (Capra aegagrus), kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) ve Fýrat kaplumbaðasý
(Rafetus euphraticus) alanda yaþayan, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki memeli ve
sürüngen türleridir.
Alan Kullanýmý: Alanýn özellikle güney kýsmýnda aðýrlýklý olarak kuru tarým, yüksek kesimlerinde
ise hayvancýlýk yapýlýr. Alandaki arkeolojik deðerler nedeniyle yoðun olarak turizm faaliyetleri

gerçekleþtirilmektedir.
Tehditler: Alandaki en önemli tehditlerden biri, turizm yatýrýmlarý nedeniyle yapýlmakta olan
yeni yol ve tesis çalýþmalarýdýr. Bu çalýþmalarýn özellikle tek nokta endemiði Nemrut soðanýný
(Allium nemrutdagense) tehdit etmesi muhtemeldir.

Yakacak amacýyla meþe kesimi, alanýn yüksek kesimlerindeki aþýrý otlama baskýsý, aþýrý
yem bitkisi kesimi, tarým alanlarýnýn geniþlemesi ve yasadýþý avcýlýk alan üzerindeki diðer
tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA�nýn bir kýsmý milli park ve arkeolojik sit alaný olarak korunmaktadýr.
Ancak ÖDA�daki biyolojik çeþitliliðin korunmasý için bilinen bir çalýþma yoktur.
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Nemrut Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Nemrut Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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