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Yüzölçümü : 9351 ha Yükseklik : 670 m - 920 m

Boylam : 38,67ºD Ýl(ler) : Malatya, Elazýð

Enlem : 38,43ºK Ýlçe(ler) : Baskil, Battalgazi, Kale

Yerel Ýlgi Sahipleri

Malatya Valiliði; Malatya Ýl Çevre Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Battalgazi Belediyesi; Beykuþ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Metehan Özen

DOG004
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Karakaya Barajý�nýn güneydoðu ucunu içine alýr. Enerji üretme amacýyla
Fýrat Nehri üzerine inþa edilen baraj, 1987 yýlýnda tamamlanarak su tutmaya baþlamýþtýr.
Normal su kotunda gölün hacmi 9580 milyon metreküp ve yüzölçümü 268 kilometrekare
olarak bildirilmektedir. Göl aynasýnýn en geniþ olduðu alan Battalgazi-Kale-Baskil ilçeleri
arasýnda bulunur. Gölün etrafý doðuda bozkýr bitki örtüsünün hâkim olduðu birden yükselen
yamaçlarla diðer kýsýmlarda ise daha az eðimli olan meyve bahçeleriyle çevrilidir. Göle
akan küçük dereler ince sazlýk alanlar oluþturur. ÖDA�nýn güneybatý kýyýlarýnda sazlýklarýn
geniþliði 10 metreyi bulur.
Habitatlar: Göl kýyýlarýnýn özellikle güney bölümü geniþliði yer yer 10 metreye boyu ise 20
metreye varan sazlýklarla kaplýdýr. Sazlýk alanlarýn yoðun olduðu kýsýmlarda az sayýda küçük
havuzcuklar oluþturan açýklýklar bulunur ve burada çeþitli kuþ türleri barýnýr. Göl kýyýlarýnýn
girintili çýkýntýlý olmasý sebebiyle küçük koylar oluþmuþtur. Alanýn özellikle doðu kýsmýndaki
dik yamaçlar otsu bitkilerle kaplýdýr. Diðer kýsýmlar ise hafif eðimli ve düz alanlar oluþturur.
Bu alanlar tamamen meyve bahçeleriyle (aðýrlýkla kayýsý, dut ve elma) kaplýdýr. Morhamam�a
doðru uzanan kuzeybatý tarafý ise çoðunlukla tarým arazisi (buðday, arpa vb.) olarak
kullanýlmaktadýr.
Türler: Karakaya Baraj gölü henüz 17 yýllýk olmasýna raðmen kýþ aylarýnda yüksek sayýlarda
sukuþu barýndýrmasý nedeniyle ÖDA olarak tanýmlanmýþtýr. Ayný zamanda, baraj gölünün
doðu ucundaki bozkýr yamaçlarý nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan, ülkemize endemik
bitki türleri için önemlidir. Bunlardan Cousinia euphratica dünyada sadece bu ÖDA�da
yaþamaktadýr.

Baraj gölündeki koylarda kýþ aylarýnda yüksek sayýlarda bahri (Podiceps cristatus) ve
sakarmeke (Fulica atra) sürüleri görülmektedir. ÖDA, Van Gölü martýsý (Larus armenicus)
için dünya ölçeðinde önemli bir yaþam alanýdýr. Ayrýca Toyga ve Boran köyleri arasýndaki
köprünün yakýnlarýnda bulunan subasar söðüt  aðaçlarýndaki 170 birey gece balýkçýlý
(Nycticorax nycticorax) türün Türkiye�deki bilinen en büyük kýþlama popülasyonudur.
Alan Kullanýmý: Gölün tüm çevresi insan kullanýmýna açýktýr. Özellikle meyvecilik, hububat
tarýmý ve göreceli olarak daha az oranda sebzecilik yapýlmaktadýr. Gölden pek çok noktada

sulama amaçlý olarak su çekilmektedir.
Alanda az sayýda sosyal tesis mevcuttur. Turizm açýsýndan fazla ziyaret edilen bir göl

olmamakla beraber yaz aylarýnda bölge sakinlerinin piknik amacýyla sýk olarak geldiði
bölgeler mevcuttur. Önceden haber verilerek kiralanan küçük bir gemi ile göl üzerinde
gezinti yapýlabilmektedir. Baraj gölünün etrafýnda hemen kýyýdan baþlamak üzere çok sayýda
köy mevcuttur.

Diyarbakýr, Elazýð ve Malatya illerini kapsayan baraj gölü 10 avlak sahasýna ayrýlarak
1995 yýlýnda kiraya verilmiþtir. Alanda sekiz kooperatif ve iki de þahýs balýkçýlýk faaliyetinde
bulunmaktadýr. Gölde, dört yüz civarý kiþi balýkçýlýk yapmakta ve yüz elliden fazla tekne
bulunmaktadýr. Gölde avlanabilir balýk stoðu yýlda yaklaþýk beþ yüz tondur.
Tehditler: Karakaya Baraj Gölü yaklaþýk 17 yýl önce hizmete girmiþ olmasýna raðmen hýzla
kirlenmektedir. Bunun en önemli nedeni çevredeki yerleþim alanlarýnýn, þehir merkezinin
ve sanayi kuruluþlarýnýn atýk sularýný arýtýlmaksýzýn baraj gölüyle buluþan derelere
býrakýlmalarýdýr.  Özellikle büyük fabrikalar baþta olmak üzere küçük ve büyük ölçekli
sanayi kuruluþlarý atýklarýný doðrudan ya da dolaylý olarak Karakaya Baraj Gölü�ne
boþaltmaktadýr.

Gölün çevresindeki alanlar büyük ölçüde tarým alaný olarak kullanýlmaktadýr. Baraj
suyunun kullanýlmasý sayesinde eskiden kullanýlmayan araziler tarýma açýlmýþtýr. Bu durum
nadir bitki türlerini tehdit etmektedir.

Alanda halen kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr ve su kuþlarýnýn sayýsý arttýðý için avcýlýk
baskýsýnýn da artmasý beklenmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan kuþ gözlem kulübü tarafýndan
baraj gölünün güneydoðu kýsmýnýn izlenmesi, potansiyel tehditlerin öðrenilmesi ve koruma
çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý planlanmaktadýr.

Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þubesi tarafýndan baraj
gölünde kaçak avcýlýða karþý kontroller yapýlmaktadýr.
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Karakaya Barajý önemli doða alaný topografya haritasý Karakaya Barajý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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