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Devegeçidi Barajý
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Yüzölçümü : 6781 ha Yükseklik : 690 m - 770 m

Boylam : 39,97ºD Ýl(ler) : Diyarbakýr

Enlem : 38,05ºK Ýlçe(ler) : Diyarbakýr merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Diyarbakýr Valiliði, Diyarbakýr Ýl Çevre Müdürlüðü, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý, Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði (ÇEVGÖN), Dicle Üniversitesi

Kuþ Gözlem Topluluðu (DicleKuþ).

Murat Biricik, A. Selçuk Ertekin, Recep Karakaþ

GDA012
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Diyarbakýr�ýn 20 kilometre kuzeybatýsýnda yer alan baraj gölüdür. Baraj, Dicle
Nehri�nin küçük kollarýndan biri olan Devegeçidi Çayý üzerine 1972 yýlýnda sulama amacýyla
kurulmuþtur. Çok derin olmayan baraj gölünün çevresinde küçük dere aðýzlarý ve tarým alanlarý
bulunur. Barajýn batý kesiminde toprak çekilmesiyle oluþmuþ kýyýlarý geniþ sazlýklarla kaplý
küçük göletler vardýr.
Habitatlar: ÖDA, sýð baraj gölü, baraj bendinden sýzan sularla ve toprak çekilmesiyle oluþmuþ
sazlarla kaplý göletler ve çayýrlardan oluþan bir yapay sulakalan sistemidir. Sulakalaný; meralar,
tarým alanlarý, otlatýlmýþ meþe topluluklarý çevreler. Barajý besleyen Devegeçidi Çayý üzerinde
galeri ormanlarý bulunur.
Türler: ÖDA, bitki, sürüngen ve kuþ türleri için uluslararasý öneme sahiptir.

ÖDA, Türkiye�ye endemik ve nesli tükenmekte olan Astragalus gymnalopecias bitkisinin
Mukus Vadisi dýþýndaki tek daðýlýþ alanýdýr. Lathyrus trachycarpus ve Onosma helleri alandaki
diðer tehlike altýndaki bitki türleridir. Bunun yanýnda iki dar yayýlýþlý bitkinin önemli popülasyonlarý
ÖDA içinde bulunur.

Kýþ ve bahar aylarýnda ördek ve balýkçýl gibi sukuþlarý açýsýndan zengin olan alan, üreme
döneminde de nadir ördek türlerine ev sahipliði yapar. Baraj gölünün batýsýndaki göletlerde
nesli tehlike altýnda olan pasbaþ patka (Aythya nyroca) ve yaz ördeði (Marmaronetta

angustirostris) kuluçkaya yatar. ÖDA, Van Gölü martýsýnýn (Larus armenicus) Türkiye�deki
önemli kýþlama alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: Baraj gölünde balýkçýlýk yapýlýr. Göl yakýnýnda bir piknik alaný bulunur. Sulakalanýn
yakýn çevresinde kuru tarým, meyvecilik ve hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Tarýmsal geniþleme, göletler ve sazlýk alanlara müdahale ile yasadýþý avcýlýk alandaki
en önemli tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: DicleKuþ alanda düzenli olarak kuþ gözlemi yapmaktadýr. Bunun dýþýnda
bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Van Gölü martýsý (Larus armenicus) © Soner Bekir
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Astragalus gymnalopecias © A. Selçuk Ertekin

Angýt (Tadorna ferruginea) © Özkan Üner


