Güneydoðu
Toros Eþiði

DOG013
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Rosularia blepharophylla © A. Selçuk Ertekin

Yüzölçümü : 185055 ha
Boylam
: 40,23ºD
Enlem
: 38,39ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 670 m - 1980 m
Ýl(ler)
: Diyarbakýr, Elazýð, Bingöl
Ýlçe(ler) : Genç, Kulp, Arýcak, Lice, Maden, Alacakaya, Hani, Dicle, Ergani, Çüngüþ, Eðil, Çermik

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Diyarbakýrýn yaklaþýk 50 km batýsýndan baþlar ve ilin kuzeybatýsý ile
kuzeydoðusu arasýndaki Güneydoðu Toroslarýn Diyarbakýra bakan güney kesimlerini
kaplar. Çermik, Ergani, Eðil, Dicle, Hani, Lice ve Kulp ilçelerinin kuzey kesimlerini içine
alan bir yay þeklindedir. Alana Ergani ve Lice karayolundan ulaþýlýr. Genellikle meþe
topluluklarýyla kaplý alanda tarým arazileri ve bozkýrlar da önemli bir yer tutar. Dicle Nehri
kuzeyden güneye doðru alaný boydan boya geçer. Son yýllarda nehir üzerinde inþa edilen
Kralkýzý ve Dicle barajlarý ÖDAnýn orta bölümünde yer alýr.
Habitatlar: Dað yamaçlarý genellikle seyrek meþe topluluklarý ve dað bozkýrlarýyla kaplýdýr.
Meþe topluluklarý, bitki çeþitliliði açýsýndan zengin olup orkideler ve diðer otsu bitkiler için
önemli bir habitat oluþturur. Dicle Nehrinin ve kollarýnýn oluþturduðu derin kayalýklar birçok
kuþ türünün ve bazý nadir bitki türlerinin barýnmasý için elveriþlidir. Düz alanlarda genellikle
tarým arazileri uzanýr. Küçük derelerin kenarlarýndaki sulakalan ve bataklýklar birçok orkide
ve soðanlý bitki için önemli bir habitattýr.
Türler: Alan 13 bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden ikisi (Rosularia
blepharophylla ve Ajuga xyllorrhiza) alana endemiktir ve dünya ölçeðinde nesli tükenme
tehlikesi altýndadýr. Ajuga xyllorhiza sadece Çermik ilçesinden bilinmektedir. Türün bilinen
daðýlýþ alaný yaklaþýk yüz metrekare olup birey sayýsý 50den azdýr. Ajuga xyllorhiza ve
Ajuga vestita sadece kayalýklar üzerinde yetiþir.
Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus) ve tosbaða (Testudo graeca) alandaki nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýndaki sürüngen türleridir. ÖDA, çok sayýda kuþ, memeli ve
birer kýzböceði ve kelebek türü için bölgesel ölçekte öneme sahiptir.
Alan Kullanýmý: ÖDAnýn ovalýk kesimlerinde tarým yapýlýr. Meþelik alanlar ve dað bozkýrlarý
ise mera olarak kullanýlýr. Meþelikler yöre halký tarafýndan kesilerek yakacak ve hayvan
yemi olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda hayvancýlýk faaliyetleri geçmiþten beri süregelmektedir. Ancak bazý bölgelerde
aþýrý otlatma çoraklaþma ve meþe altý örtüsünün tahribatýna neden olmaktadýr. Düz alanlarýn

büyük bir kýsmý tarým arazisine dönüþtürülmüþtür.
Baraj inþaatlarý, plansýz yapýlaþma ve yol yapýmý alandaki dar yayýlýþlý endemik bitkiler
üzerinde büyük tehdit oluþturmaktadýr. Alanda orkide türleri açýsýndan zengin olan meþe
topluluklarýnýn ve bataklýk alanlarýn yok edilmesi orkide türlerinin yaþam alanlarýnýn
azalmasýna neden olmaktadýr.
Alanda yapýlmasý planlanan Dipni Barajý ÖDAnýn orta kesimindeki vadi ekosistemi sular
altýnda býrakacaktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamakla birlikte Dicle Üniversitesi
Biyoloji Bölümü alanda araþtýrma çalýþmalarý yürütmektedir.

Ajuga vestita © A. Selçuk Ertekin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Diyarbakýr Valiliði; Diyarbakýr Ýl Çevre Müdürlüðü; Çermik Kaymakamlýðý; Hani Kaymakamlýðý; Lice Kaymakamlýðý; Çermik Belediye Baþkanlýðý; Dicle
Belediye Baþkanlýðý; Eðil Belediye Baþkanlýðý; Hani Belediye Baþkanlýðý; Lice Belediye Baþkanlýðý; Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü.
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Güneydoðu Toros Eþiði önemli doða alaný topografya haritasý

Güneydoðu Toros Eþiði önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

B

285

ÖDA Kriteri

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

ÖDA Kriteri

B

Farekulaklý büyük yarasa (Myotis myotis) © Mehmet Oktar Güloðlu
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Iris masia © A. Selçuk Ertekin
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