
Koruma Statüleri : Yok

Kastabala Vadisi

 432

Yüzölçümü : 9145 ha Yükseklik : 40 m - 440 m

Boylam : 36,24ºD Ýl(ler) : Osmaniye

Enlem : 37,20ºK Ýlçe(ler) : Kadirli, Düziçi, Osmaniye

Yerel Ýlgi Sahipleri

Osmaniye Valiliði; Osmaniye Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Cevdetiye Sulama Birliði; Kýrmýtlý Belediyesi; Doða Derneði.

Burcu Meltem Arýk, Geoff Welch, Hilary Welch

AKD062
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Kastabala Vadisi, Aslantaþ Barajý�nýn güneyinden Osmaniye�nin Kýrmýtlý beldesine
kadar Ceyhan Nehri boyunca uzanan vadidir. Osmaniye ilinin yaklaþýk 10 kilometre kuzeyinde
yer alýr. Nispeten geniþ, kuzeye doðru gittikçe daralan ve alçak kayalýklarýn görülmeye baþladýðý
bir vadidir. ÖDA içerisinde yer yer çakýl kýyýlarý ve birkaç küçük ada bulunur. Cevdetiye
beldesinin hemen kuzeyinde Akarsu Çayý Ceyhan�a katýlýr ve küçük bir sulakalan oluþturur.
DSÝ�nin ana su kontrol noktasý da Cevdetiye�de bulunur. Bu kontrol noktasý akýntý yönünde su
seviyesinde önemli günlük dalgalanmalara neden olur. Alanýn birçok yerinde hem faal hem
de artýk iþletilmeyen kum ve çakýl ocaklarý bulunmaktadýr. Bu alanlarýn bir kýsmý bitki örtüsüyle
kaplanmýþtýr ve yaban hayat için oldukça önemli alanlar haline dönüþmüþtür. Türkiye�deki en
zengin balýkçýl üreme kolonilerinden biri alan içinde bulunur.
Habitatlar: ÖDA; kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, kermes meþesi (Quercus coccifera), maki
ve öncü maki topluluklarý, kuru tarým alanlarý, meyve bahçeleri, nehir kýyýsý bitki topluluklarý
ve sazlýk alanlardan oluþur. Vadinin kuzey kýsmý yoðun olarak kýzýlçam ormanlarýyla kaplýdýr.
Güneye indikçe kýzýlçamlar yerini meyve bahçeleri, vadi boyunca yer yer aðaçlýk ve tarým
alanlarýna býrakýr. Cevdetiye�nin hemen kuzeyinde Ceyhan ve Akarsu Çayý�nýn buluþtuðu yerde
uzun söðütler, çayýrlar, kumul ve çakýl çýkarýmý sonucun da oluþmuþ göletler ve daðýnýk halde
bulunan ýlgýnlarýn (Tamarix sp.) yer aldýðý küçük bir taþkýn alaný vardýr. Kýrmýtlý�da kum ve çakýl
alýmý sonucu oluþan göletler daha fazladýr.
Türler: Alanda ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý Hypecoum trullatum ve Ophrys hittitica bitki
türleri ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.

Cevdetiye regülatörünün yukarýsýnda bulunan söðütlüklerde önemli bir balýkçýl kolonisi
bulunur. Kolonide gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta)
ve sýðýr balýkçýlý (Bulbulcus ibis) ürer. Regülatörün hemen güneyinde bulunan havuz etrafýndaki
toprak yarlar alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) tarafýndan yuvalama alaný olarak kullanýlýr. Ýzmir
yalýçapkýný (Halcycon smyrnensis) ise bu alandaki aðaçlarda ürer. Her iki yalýçapkýný da
Kýrmýtlý�da üremektedir. Burada ayný zamanda mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) da

kuluçkaya yatmaktadýr. ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber çakýl adacýklarýnda küçük
halkalý cýlýbýt (Charadrius dubius), toprak yarlardaysa kum kýrlangýcý (Riparia riparia) üremektedir.
Alanýn üreme zamaný dýþýnda kuþlar açýsýndan önemi bilinmemektedir. Nehir kollarýnda susamuru
(Lutra lutra) yaþamaktadýr.

Kýzböcekleri için ülkemizdeki önemli alanlardan biridir. Alanda nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan Brachythemis fuscopalliata ve Onychogomphus macrodon ile dar yayýlýþlý Coenagrion

syriacum ve Gomphus davidi yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda, tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Tahýl ve meyve üretimi alandaki baþlýca
tarým etkinlikleridir. Bunun yaný sýra kum ve çakýl çýkarýmý da yaygýndýr.
Tehditler: Kontrolsüz kum ve çakýl çýkarýmý, çakýl adalarýnýn oluþumunu engelleyerek bu adalarda
kuluçkaya yatan kuþ türlerinin yaþamýný tehdit etmektedir.

Cevdetiye�deki regülatörün neden olduðu su seviyesindeki dalgalanmalarýn üreyen kuþlara
etkisi bilinmemekle birlikte su seviyesindeki sürekli deðiþmelerin kuþlarýn üreme baþarýlarýný
azalttýðý düþünülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Kýrmýtlý�da bir yönetim ve ekoturizm planý oluþturma projesi Doða Derneði
ve Kýrmýtlý Belediyesi tarafýndan BTC/UNDP Küçük Destek Fonu desteðiyle yürütülmektedir.
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