Harran Harabeleri GDA009
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Harran Ovasý © Hakan Öge

Yüzölçümü : 365 ha
Yükseklik : 360 m - 390 m
Boylam
: 39,03ºD
Ýl(ler)
: Þanlýurfa
Enlem
: 36,87ºK
Ýlçe(ler) : Harran
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan, Harran Ovasýndaki Harran ilçe merkezinde yer alan antik kent kalýntýlarýný
ve yakýn çevresindeki meralarý kapsar. Dünyanýn ilk uygarlýklarýna ve üniversitesine ev sahipliði
yapan Harran Ovasý tarihi ve arkeolojik açýdan dünya ölçeðinde öneme sahiptir.
Habitatlar: Düz ve kayalýk ova bozkýrý topluluklarýnýn Harran civarýndaki son küçük kalýntýsýný
içeren alan, seyrek bitkili, taþlýk ve kumluk kesimlerden oluþur. Üzerlik (Potamogeton sp.),
alandaki baskýn bitki türüdür. Sit alanýnýn dýþýndaki yerlerde kuru ve sulu tarým alanlarý bulunur.
Türler: Alanýn ÖDA kabul edilmesine neden olan en öncelikli tür 2001 yýlýnda keþfedilen ve
Türkiyeye endemik olan Harran kertenkelesidir (Acanthodactylus harranensis). Þimdilik
dünyada yalnýzca ÖDA sýnýrlarý içinde, Harran antik kent harabelerinin bulunduðu bölgeden
bilinen tür, üzerlik bitkisinin kökleri arasýnda ve yerdeki deliklerde gizlenir. Alan, Türkiye
koþarfaresinin dar yayýlýþlý bir alttürü için (Meriones tristrami bodenheimeri) bölgesel ölçekte
öneme sahiptir.
Bölgede tespit edilen ancak ÖDA kriterlerini saðlamayan kuþ türleri arasýnda turaç (Francolinus
francolinus), gökkuzgun (Coracias garrulus) ve karabaþlý çinte (Emberiza melanocephala) yer
alýr.
Alan Kullanýmý: Harran, Güneydoðu Anadolu Bölgesini ziyaret eden çok sayýda turistin uðrak
yeridir. Harabelerin çevresinde yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr. ÖDA dýþýnda ise tarým en
yaygýn arazi kullaným þeklidir.
Tehditler: ÖDAnýn en önemli özelliði arkeolojik sit alaný olmasýdýr ve bu nedenle alan içinde
tarým yapýlmamaktadýr. Ancak aþýrý otlatma ve günübirlik ziyaretçilerin baskýsý bölgedeki
öncelikli türler için tehdit oluþturabilir. Harran Ovasýnýn geneli ise bilinçsiz sulama sonucunda
taban suyunun yükselmesi, artan tuzlanma ve aþýrý tarým ilacý kullanýmý gibi sorunlarla karþý
karþýyadýr.
Koru ma Çalýþmalarý: Antik kent sit alaný olarak korunmakla birlikte doða koruma açýsýndan
herhangi bir faaliyet yoktur. Þanlýurfa'nýn Harran ilçesindeki kümbet evler son yýllarda devlet
ve sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak giriþimleri sonucunda güneþ enerjisiyle aydýnlatýlmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Þanlýurfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Þanlýurfa Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Þanlýurfa Ýl Tarým Müdürlüðü, Harran Kaymakamlýðý.
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Yýldýray Lise

Harran Harabeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Gökkuzgun (Coracias garrulus) © Soner Bekir

Harran Harabeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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