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Yüzölçümü : 164743 ha Yükseklik : 460 m - 943 m

Boylam : 38,69ºD Ýl(ler) : Þanlýurfa

Enlem : 37,50ºK Ýlçe(ler) : Bozova, Hilvan

GDA007
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Atatürk Barajý�nýn güneybatý kýyýsýnda Urfa-Adýyaman sýnýrýnda yer alýr.
Barajýn güney kýyýlarýndaki sýð koylar, adacýklar ve baraj yapýldýktan sonra bu bölgede kalan
az sayýda kireçtaþý bozkýrlarý ÖDA�nýn sýnýrlarý içinde yer alýr. Bozova�dan Adýyaman�a feribot
baðlantýsý bulunmaktadýr.
Habitatlar: Barajýn güney kýyýlarý ile Fýrat�ýn kollarýnýn buluþtuðu noktalarda sýð koylar, çamur
düzlükleri ve yer yer sazlýk alanlar bulunmaktadýr. Ayrýca, su gövdesine yakýn yerlerde ve akarsu
kollarýnda parçalar halinde kalmýþ galeri ormancýklarý görülür. Bu alanlar barajýn yapýmýndan
sonra önemli bir kýsmý kaybolan Fýrat akarsu ekosistemine baðýmlý türler için hayati önem taþýr.
Göl ortasýndaki adacýklarýn martý ve sumrular için önemli bir üreme alaný olduðu tahmin
edilmektedir.

Ortadoðu�ya özgü bozkýr ve yarý çöl ekosisteminin en kuzeydeki uzantýlarý ÖDA sýnýrlarý
içinde yer alýr. Baraj kýyýsýnda tepe ve yarýmada oluþumlarý üzerinde uzanan kireçtaþý bozkýrlarý
bu habitat özgür türler için önemli bir yaþam alanýdýr. Bunun yaný sýra insan yerleþimlerine
yakýn yerlerde fýstýk bahçeleri bulunur.
Türler: Alanda bulunan dört dar yayýlýþlý bitki türü arasýnda yer alan Astragalus scabrifolius adlý
endemik bitkinin nesli dünya ölçeðinde tehlikededir.

Atatürk Barajý�nýn sýð bölgelerinde nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Fýrat kaplumbaðasý
(Rafetus euphraticus) üremektedir. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Brachythemis

fuscopalliata adlý kýzböceði alana ÖDA statüsü kazandýran türlerden biridir.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte, yeþil arýkuþunun (Merops persicus) Türkiye�de bilinen

en büyük kolonisi ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alýr. Ayrýca, çölkoþarýnýn (Cursorius cursor) alanda
üremesi muhtemel olmakla beraber henüz kesin kanýt yoktur.
Alan Kullanýmý: Alanda genel olarak tahýl tarýmý yapýlmakla birlikte son yýllarda sulama aðýnýn
geniþlemesiyle pamuk da yetiþtirilmeye baþlanmýþtýr. ÖDA�da yer yer meyve ve fýstýk bahçeleri
bulunur. Bölge halkýnýn çoðu tarýmla ilgilenmesine raðmen hayvancýlýk da yapýlýr ve özellikle
koyun yetiþtirilir. Bunun yaný sýra son yýllarda baraj kýyýsýnda balýkçýlýk da baþlamýþtýr.

Tehditler: Alandaki tehditler konusunda güncel bilgi yoktur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. GAP idaresinin 2004 yýlýnda
alanýn biyolojik çeþitliliðinin deðerlendirilmesi konusunda hazýrlattýðý raporda bu az bilinen
ÖDA�nýn önemi ortaya konarak sahip olduðu deðerlerin daha iyi anlaþýlmasý ve bölgede daha
çok araþtýrma yapýlmasý önerilmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri

Þanlýurfa Valiliði, Bozova Kaymakamlýðý, Bozova Belediyesi.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Yeþil arýkuþu (Merops supercilious) © Prof. Dr. Murat Biricik

Bozova © Hillary Welch, Geoff Welch
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Bozova önemli doða alaný topografya haritasý

Bozova önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) © Aykut Ýnce
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Uzunbacak (Himantopus himantopus) © Tamer Zeybek


