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Yüzölçümü : 44458 ha Yükseklik : 560 m - 1496 m

Boylam : 37,11ºD Ýl(ler) : Gaziantep, Kahramanmaraþ

Enlem : 37,18ºK Ýlçe(ler) : Pazarcýk, Þehitkâmil, Nurdaðý, Þahinbey

Yerel Ýlgi Sahipleri

Gaziantep Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Çevre Topluluðu (GÜÇET),  Çöçelli Köyü Muhtarlýðý.

Dicle Tuba Kýlýç, Burcu Meltem Arýk

GDA001
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Gaziantep ilinin batý ve kuzeybatýsýnda uzanan Sof (Batý) Daðlarý�nýn kuzey
kýsmýný ve il merkezinin yakýnlarýndaki tepeleri içine alýr. Alanýn batý kýsmýnda kermes meþesi
ve dað bozkýrý özelliðindeki tepeler uzanýr ve bu tepeler birbirinden Afrin Çayý�nýn kollarýyla
ayrýlýr. Kýsmen açýlmýþ meþe topluluklarý karakteristik olarak kireçtaþý düzlükleri ve tepelerinin
aralarýnda uzanýr. Alanýn doðu kýsmý ise fýstýk bahçeleri ve yer yer aðaçlandýrma alanlarý ile
kaplýdýr. ÖDA�nýn kuzeydoðusundan Fýrat Nehri�nin kollarý olan Çanakçý ve Bozaltý dereleri
doðar.

Alanýn güneyinde yer alan Durnalýk ve Iþýklý köyleri kuþ gözlemcilerinin yoðun olarak uðradýðý
bir bölgedir.
Habitatlar: Akdeniz ve Ýran-Turan bitki coðrafyasýnýn buluþma noktasýnda yer alan ÖDA�da
Akdeniz elemanlarýnýn baskýn olduðu benzersiz bir bitki topluluðu görülür. Kermes meþesi çalýlýk
ve seyrek ormanlarý, engebeli kireç kayalarý üzerinde uzanan dað bozkýrlarý, tarým alanlarý ve
bahçeler ÖDA�daki temel yaþam ortamlarýdýr. Özellikle alanýn batý kýsmý doðal bitki örtüsünü
büyük ölçüde koruyabilmiþtir.
Türler: ÖDA, bitki ve kelebek türleri açýsýndan Güneydoðu�daki en zengin alanlardan biridir.
Corydalis henrikii, Hesperis trullata ve Satureja aintabensis yalnýz bu alanda yaþayan ve nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan bitki türleridir. Öte yandan, Türkiye�ye endemik kelebek
türlerinden çok gözlü teresya (Polyommatus theresiae) için Yeþilce en önemli yaþam alanlarýndan
biridir.

Yeþilce ÖDA�sý, çizgili sýrtlanýn (Hyaena hyaena) Türkiye�deki önemli yayýlýþ alanlarýndandýr.
Alandaki engebeli ve meþelik kireçtaþý kayalýklarý bu tür için önemli bir barýnak oluþturmaktadýr.
Bölgesel ölçekte korunmasý gereken boz çinte (Emberiza cinerecea) ve kýzýlca kuyrukkakan
(Oenanthe xanthoprymna) ÖDA kriterlerini saðlayan ve alaný çok sayýda gözlemcinin ziyaret
etmesine neden olan kuþ türleridir.
Alan Kullanýmý: Alanda fýstýk yetiþtiriciliði, kuru tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Bölgede yoðun olarak
kireç ocaklarý ve mýcýr üretim tesisleri bulunur.

Tehditler: ÖDA�nýn kuzey sýnýrýndaki Pazarcýk ilçesi Çöçelli - Yelliyurtdere mevkiine üç kilometre
arayla birer çimento fabrikasý yapýmý planlanmaktadýr. Çimento hammaddesi elde etmek
amacýyla ÖDA içindeki tepelere taþ ocaklarý kurulacaktýr. Kireç ve mýcýr ocaklarý, kermes
meþesi ile kaplý alanlarýn fýstýk bahçelerine dönüþtürülmesi ve yasadýþý avcýlýk alandaki diðer
tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Pazarcýk ilçesi yöre halký, çimento fabrikalarýnýn yapýlmasýný durdurmak
amacýyla resmi giriþimlerde bulunmaktadýr. Çöçelli köyü sakinleri, bu konuda hem yerel hem
de ulusal imza kampanyasý baþlatmýþtýr.

Kýzýlca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymma) © Soner Bekir

Glaucopsyche alexis © Ahmet Baytaþ
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Yeþilce önemli doða alaný topografya haritasý Yeþilce önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý


