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Yüzölçümü : 47150 ha Yükseklik : 820 m - 1250 m

Boylam : 39,59ºD Ýl(ler) : Elazýð

Enlem : 38,63ºK Ýlçe(ler) : Elazýg merkez, Kovancýlar, Palu, Maden

Yerel Ýlgi Sahipleri

Elazýð Valiliði; Elazýð Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Fýrat Üniversitesi; Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu;

Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði.

Bahtiyar Kurt

DOG006
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Fýrat Nehri havzasý üzerinde yapýlan barajlar dizisinin ilki olan Keban Barajý'nýn
güney kýsmýdýr. Keban Barajý Türkiye�nin ilk büyük enerji yatýrýmlarýndandýr. 1965 yýlýnda
yapýmýna baþlanmýþ, 1974 yýlýnda ilk 4 büyük türbini, 1981 yýlýnda da diðer 4 türbini devreye
girmiþtir. Kurulduðunda Türkiye�de üretilen elektriðin yüzde 20�sini tek baþýna karþýlayan
santral þu an tüketilen toplam elektriðin yüzde 8�ini karþýlamaktadýr.

Keban  Barajý�nýn  yapýmýndan  sonra  64 bin 100 hektar  büyüklüðünde  bir  baraj  gölü 
meydana  gelmiþtir. Üzerinden  üç  ilçeye  feribotla  geçiþ  yapýlmaktadýr. ÖDA, barajýn
diðer yerlerine göre çok daha sýð ve besin açýsýndan zengin olan güney kýsmýný kapsar. Bu
bölgede çok sayýda kuþ türü barýnýr. Sulakalan eskiden doðal bozkýrlarla kaplý ovanýn
üzerinde uzanýr ve kýyý þeridi yer yer gölün hareketleri sonucunda oluþmuþ kumullarla
kaplýdýr. Kumullar bazý yerlerde zayýf bitki örtüsü ile kaplýdýr. Alanda eski bir yerleþim
alanýnýn kalýntýlarýnýn yer aldýðý bir ada bulunur. Alanýn kuþ varlýðý hakkýnda çok az veri
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alanýn büyük çoðunluðu göl yüzeyinden oluþur. Güney Keban Barajý bölgesi
oldukça sýð olduðundan yapýsal olarak sýð göl özellikleri taþýmaktadýr. Alanýn diðer bölümleri
bozkýr ve dað bozkýrlarýndan oluþur.
Türler: Alanda üreyen Van Gölü martýsý (Larus armenicus) ve Hazar sumrusu (Sterna caspia)
bölgeye ÖDA statüsü kazandýran kuþ türlerinin baþýnda gelir. ÖDA kýþ aylarýnda önemli
sayýda su kuþu barýndýrmaktadýr.

Alan, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche

alexis) için önemlidir.
Alan Kullanýmý: Keban Baraj Gölü�nde elektrik üretiminin yaný sýra su ürünleri avcýlýðý yapýlmakta
ve balýk üretimi gerçekleþtirilmektedir.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Güney Keban Barajý�nda kýþ aylarýnda Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri
Derneði, Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu ve Doða Derneði tarafýndan düzenli

olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý gerçekleþtirilmekte ve alanýn kýþ aylarýndaki su kuþu
barýndýrma kapasitesi ölçülmektedir.
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