Mardin Eþiði GDA014
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Yýlan Kartalý (Circaetus gallicus) © Özkan Üner

Yüzölçümü : 287162 ha
Boylam
: 41,11ºD
Enlem
: 37,31ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 480 m - 1231 m
Ýl(ler)
: Mardin, Þýrnak
Ýlçe(ler) : Gercüþ, Savur, Mazýdaðý, Midyat, Mardin merkez, Ömerli, Ýdil, Yeþilli, Kýzýltepe, Nusaybin

Alanýn Tanýmý: Savurla Nusaybin Ovasýnýn kuzeyinde yer alan yumuþak eðimli bir eþik olan
ÖDA, Bismil Ovasý ile Kuzey Mezopotamya düzlüklerini birbirinden ayýrýr. Bu yükselti üzerinde
onlarca irili ufaklý küçük akarsu vadisi bulunur. Batýdan doðuya doðru uzanan Mardinin hemen
batýsýndaki Büyük Dere, onun yaklaþýk 15 kilometre doðusundaki Oðuz Dere ve Midyatla
Nusaybin arasýndan akan Kara Dere bu akarsularýn en büyükleridir. Mardin þehri ÖDAnýn
sýnýrlarý içinde yer alýr.
Habitatlar: ÖDA genel olarak orman, bozkýr, düþük yoðunlukta tarým ve açýk sarp alanlardan
oluþan bir mozaik þeklindedir. Çeþitli meþe türlerinden oluþan aðaçlýklar geniþ yer kaplar. Bunlar
alandaki insan kullanýmýnýn yoðunluðuna göre orman, koru veya çalýlýk biçiminde olabilir. Nehir
vadilerinde geniþ alanlar kaplayan kavak plantasyonlarýna rastlanýr. Bunun dýþýnda özellikle
alanýn güneyin tarým alanlarý ve doðal bozkýrlar uzanýr.
Türler: ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan beþ bitki türü için dünyada bilinen tek
daðýlýþ alanýdýr; Astragalus clavatus, Astragalus stojanii, Cicer reticulatum, Eremopoa mardinensis
ve Lens tomentotus. Ajuga vestita, Heliotropium ferrugineogriseum ve Astragalus mardinensis
nesli tehlike altýnda olup alanda önemli popülasyonlarý bulunan diðer bitki türlerindendir.
Mardin Eþiði boz kirazkuþunun (Emberiza cineracea) dünyada bilinen en büyük
popülasyonlarýndan birini içerir. ÖDAnýn güneyindeki düzlükler çöl toygarýnýn (Ammomanes
deserti) Türkiyede bilinen iki daðýlýþ alanýndan biridir.
Çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena), yabankeçisi (Capra aegagrus) ve vaþak (Lynx lynx) ÖDA
kriterlerini bölgesel ölçekte saðlayan büyük memeli türleridir. ÖDA, yarasa türleri için de öneme
sahiptir.
Alan Kullanýmý: Alanda yaygýn olarak kuru tarým yapýlmaktadýr. Alçak kesimlerde ve nehir
vadilerinde meyve bahçeleri önemli bir yer kaplar. Bunun dýþýnda yüksek kýsýmlarda küçükbaþ
hayvancýlýk yapýlýr. Mardin þehir merkezi ve ÖDAnýn güneydoðusundaki Mor Gabriel Manastýrý
birçok turistin ziyaret ettiði önemli bir cazibe merkezidir.
Tehditler: Alandaki en ciddi baskýlardan biri Üçköy yakýnlarýnda gerçekleþtirilmesi planlanan

petrol arama çalýþmalarýdýr. Bu çalýþma gerçekleþtirilirse özellikle açýlacak yeni yollar nedeniyle
geniþ bir meþelik alan tehdit altýna girecek ve bölgedeki yaban hayatý üzerinde daha çok baský
oluþabilecektir. ÖDAdaki geleneksel yaþam biçimi ve tarým yöntemlerinin terk edilmesi de
alanýn doðal yapýsýnda olumsuz deðiþikliklere yol açabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Öte yandan, GAP idaresinin
2004 yýlýnda bölgenin biyolojik çeþitliliðinin deðerlendirilmesi konusunda hazýrlattýðý raporda
Mardin Eþiðinin büyük bir biyosfer rezervi ilan edilmesi ve alanýn biyolojik çeþitliliði üzerine
ayrýntýlý bir envanter hazýrlanmasý önerilmiþtir.

Pseudophilotes vicrama © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mardin Valiliði, Mardin Ýl Çevre Orman Müdürlüðü.

470

A. Selçuk Ertekin, Geoff Welch, Hilary Welch

Mardin Eþiði önemli doða alaný topografya haritasý

Mardin Eþiði önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Sarýboðazlý serçe (Petronia xanthocollis) © Çaðan H. Þekercioðlu

Astragalus mardinensis © A. Selçuk Ertekin

Yaprakparmaklý keler (Asaccus elisae) © Bayram Göçmen
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