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Yüzölçümü : 2372 ha Yükseklik : 1140 m - 1160 m
Boylam : 39,62ºD Ýl(ler) : Erzincan
Enlem : 39,71ºK Ýlçe(ler) : Erzincan merkez, Üzümlü

Yerel Ýlgi Sahipleri

Erzincan Valiliði; Erzincan Belediyesi; Erzincan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzincan Ýl Tarým Müdürlüðü; Devlet Su Ýþleri - Erzincan Þube Müdürlüðü;

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eðitim Fakültesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Erzincan Avcýlar ve Atýcýlar Ýhtisas Derneði; Doða Derneði.

Damla Akyýldýz, Dicle Tuba Kýlýç

DOG010
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Erzincan il merkezinin 11 km doðusunda yer alan bataklýk alanlarý kapsar.
Alan kuzeyde Keþiþ Daðlarý�nýn etekleri, güneyde ise Erzincan-Erzurum karayolu ile sýnýrlanýr.
Alanýn ortasýndan büyük bir tahliye su kanalý geçerek Fýrat Nehri�ne karýþýr. Bu kanalýn
yapýmýyla alanýn batý kýsmýndaki mevsimsel sulak çayýrlarýn büyük bir kýsmý kurutulmuþtur.
Bu bölge kýþ döneminde küçükbaþ hayvanlarýn barýnaðý olarak kullanýlýr. Alanýn diðer
kýsýmlarý sazlýk ve kýndýralarla kaplý sýð bir bataklýk özelliðindedir. Doðuya doðru sazlar
baskýn hale geçerek geniþ topluluklar oluþturur. Alanda þifalý kaynak sularý da bulunmaktadýr.
Alanýn güney kýsmýnda arkeolojik sit alaný olarak koruma altýnda olan Saztepe ve Altýntepe
isminde iki höyük bulunur.
Habitatlar: ÖDA�nýn büyük bir kýsmý mevsimsel sulak çayýrlar ve tarým alanlarýndan oluþur.
Çayýrlarla çevrili sazlýklar, alanýn orta ve doðu kesimlerinde yoðunlaþýr. Saztepe ve
Altýntepe�nin üzeri dað bozkýrý özelliðindedir. Saztepe�nin güney kýsmýnda mera ýslah
çalýþmasý yapýlan küçük bir alan bulunur. Sazlýk alanlarýn yoðunlaþtýðý kýsýmda çok sayýda
kaynak suyu bulunur.
Türler: Küresel ölçekte tehlike altýnda olan Sonchus erzincanicus adlý bitki türünün dünyadaki
tek yaþam alaný Ekþisu Sazlýðý�dýr ve burada da çok küçük bir alana yayýlabilmiþtir.

Turna (Grus grus) bölgesel kýrmýzý listede nesli tehlike altýnda olup alanda üreyen türlerden
biridir. Alanda az sayýda olmakla birlikte, uzunbacak (Himantopus himantopus), pasbaþ
pakta (Aythya nyroca), küçük balaban (Ixobrychus minutus) ve bazý balýkçýl türleri de
üremektedir. Kaynak sularýnýn olduðu kýsýmlar donmadýðý için kýþ mevsiminde de sukuþlarý
için önemli bir konaklama alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana geçim kaynaðý küçükbaþ ve az miktarda büyükbaþ hayvancýlýktýr.
Yazýn civar daðlarda yayýlan on binlerce koyun kýþý ovada geçirir ve hem su kaynaklarýný
hem de sulak çayýrlarý kullanýrlar. Alanda bulunan þifalý su kaynaklarý Erzincan�a yakýnlýðý
nedeniyle piknik alaný olarak da kullanýlmaktadýr. ÖDA�nýn etrafýnda geniþ tarým arazileri
bulunur.

Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit kurutma çalýþmalarýdýr. Kurutma projelerinin iptal edilmesi
ve ana tahliye kanalýnýn etrafýna açýlan kanallarýn kapatýlarak alanýn acilen restore edilmesi
gerekmektedir. Kurutulan kýsma ayný zamanda hafriyat dökümü yapýlarak sulakalan geri
dönüþümsüz olarak yok edilmektedir.

Çok kýsýtlý bir alanda bulunan ve etrafýndaki alanlarýn doldurulduðu Sonchus erzincanicus

bitkisinin bulunduðu kýsým da doldurma tehdidi ile karþý karþýyadýr.
Alanýn taþýma kapasitesini fazlasýyla aþan 100 bin civarýndaki hayvan alandaki bitki

örtüsü ve diðer canlý yaþamý üzerinde baský oluþturmaktadýr. Yöre halký hayvanlarýnýn
beslenme alanlarýný geniþletebilmek amacýyla ilkbahar aylarýnda alandaki sazlýklarý
yakmaktadýr. Bu durum özellikle turnalarý olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði ve Erzincan Avcý Atýcýlar Ýhtisas Derneði; BTC Boru Hattý
Þirketi, Erzincan Valiliði ve valiliðe baðlý kurumlar ile Üzümlü Belediyesi�nin desteðiyle
alanýn resmi koruma statüsü kazanmasý ve yönetim planýnýn hazýrlanmasý için çalýþmaktadýr.

Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Erzincan Eðitim Fakültesi,
BTC Boru Hattý Þirketi Türkiye�nin Önemli Bitki Alanlarý projesi kapsamýnda alandaki
Sonchus erzincanicus bitkisinin korunmasý amacýyla alanýn resmi koruma statüsü kazanmasý
ve bitkinin araþtýrýlmasý için pek çok çalýþma yürütmektedir.
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