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Yüzölçümü : 135455 ha
Boylam
: 39,93ºD
Enlem
: 37,66ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 810 m - 1957 m
Ýl(ler)
: Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin
Ýlçe(ler) : Ergani, Diyarbakýr merkez, Siverek, Çýnar, Derik, Viranþehir

Alanýn Tanýmý: Karacadað, büyük bir bölümü Diyarbakýr ilinin güneybatýsý ile Þanlýurfa ilinin
kuzeydoðusu arasýnda uzanan sönmüþ volkanik daðdýr. 120 km çapýnda, oval þeklinde bir alana
yayýlýr. Daðýn genellikle ince bir toprak tabakasýyla kaplý Diyarbakýr yönündeki kesimi tarýmsal
üretim için elveriþlidir. Diðer kesimler ise irili ufaklý volkanik kayalarla kaplýdýr. Karacadað zirvesi,
Kollubaba Tepesi (1957 m) olup diðer önemli yükseltileri; Kanisor (1810 m), Kurt (1800 m),
Bahadýr (1750 m) ve Besrek (1350 m) tepeleridir. Alanýnýn doðal bitki örtüsü bölgenin kýsmen
bozkýr, kýsmense Akdeniz ikliminin etkisi altýnda olduðunu gösterir.
Habitatlar: Geven ve yabani buðday (Graminea) bozkýrlarý, meþe topluluklarý, nehir boylarýnda
uzanan sulakalanlar ÖDAdaki en temel habitat tipleridir. Özellikle Astragalus microcephalus
bozkýrlarý geniþ alanlar kaplar.
Türler: Karacadað, kültürü yapýlan baklagil ve buðdaygil bitkilerinin yabani atalarýnýn ve bazý
nadir bitkilerin yetiþtiði bir önemli doða alanýdýr. Alanda 32si Türkiyeye endemik yaklaþýk 600
bitki türü kaydedilmiþtir. Alanda dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan on bitki türü yaþar.
Bununla birlikte çok sayýda dar yayýlýþlý bitki türü için dünya ölçeðinde öneme sahip bir alandýr.
Karacadað, bozkýr ötleðeninin (Sylvia conspicillata) Türkiyede ürediði bilinen tek alandýr.
Özellikle Astragalus erythroaenius bozkýrlarý bozkýr ötleðeninin baþlýca yuvalama alanýný oluþturur.
Alan Kullanýmý: Küçükbaþ hayvancýlýk ve tarým alandaki temel alan kullaným biçimidir. Taþlýk
bozkýrlar yöre halký tarafýndan yer yer temizlenerek tarým faaliyetlerine uygun hale getirilmektedir.
Karacadaðdaki kýrsal topluluklar ilkbaharýn baþýndan sonbaharýn bitimine kadar yaylalarda
kalarak hayvanlarýný otlatýr. Gevenlerin ve meþelerin yakýlmak amacýyla sökümü ve kesilmesi
bazý noktalarda toprak erozyonlarý meydana getirmiþtir. Daðýn zirvesine yakýn kesimde kayak
merkezi bulunur.
Tehditler: Yoðun hayvancýlýk faaliyetleri alandaki doðal bitki örtüsüne bazý noktalarda zarar vermiþ
olmakla birlikte bu alan kullanýmý azaldýðý için alan üzerinde ileriye dönük bir tehdit
oluþturmamaktadýr. Ancak birçok canlý türü için önemli bir yaþam alaný olan geven yastýklarýnýn
sökülmesi veya aþýrý otlatýlmasý, geven birliklerinin iþtirakçileri otsu bitkilerin ve bu alaný kullanan

hayvan türlerinin azalmasýna neden olmaktadýr.
Meþe aðaçlarýnýn yakacak olarak kullanýlmasý sonucunda meþe topluluklarý azalmýþ ve geniþ
alanlarda tümüyle yok olmuþtur. Bozkýr bitkileri yönünden zengin alanlar yer yer kazýlarak
çimento ham malzemesi elde edilmektedir.
Ekonomik öneme sahip bir süs bitkisi olan ters lale (Fritillaria persica) Karacadaðdan aþýrý
toplanarak satýlmaktadýr. Son yýllarda lale, süsen ve safran gibi bitkilerin soðanlarý ve orkide
bitkisinin yumrularýnýn sökümü de gündeme gelmeye baþlamýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Lathyrus trachycarpus © A. Selçuk Ertekin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Þanlýurfa Valiliði, Diyarbakýr Valiliði, Diyarbakýr Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Þanlýurfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Siverek Kaymakamlýðý, Baþbakanlýk
Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý - Bölge Müdürlüðü, Siverek Belediyesi Baþkanlýðý, Sürdürebilir Kýrsal ve Kentsel Kalkýnma Derneði
(SÜRKAL), Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (DicleKuþ)
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Karacadað önemli doða alaný topografya haritasý

Karacadað önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Bozkýr ötleðeni (Sylvia conspicillata) © Emin Yoðurtçuoðlu

Karacadað © Hillary Welch, Geoff Welch
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