
Koruma Statüleri : Yok

Kelkit Vadisi
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Yüzölçümü : 176768 ha Yükseklik : 170 m - 1850 m

Boylam : 36,74ºD Ýl(ler) : Tokat, Amasya, Sivas, Samsun

Enlem : 40,65ºK Ýlçe(ler) : Ayvacýk, Ladik, Taþova, Erbaa, Niksar, Baþçiftlik, Reþadiye, Koyulhisar, Almus, Suþehri

Yerel Ýlgi Sahipleri

Tokat Valiliði; Amasya Valiliði; Sivas Valiliði; Samsun Valiliði; Erzincan Valiliði; Giresun Valiliði; Gümüþhane Valiliði; Erbaa Kaymakamlýðý; Niksar Kaymakamlýðý;

Taþova Kaymakamlýðý; Reþadiye Kaymakamlýðý; Çekül Vakfý.

Bahtiyar Kurt

OBK021
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Amasya il merkezinin doðusunda, Yeþilýrmak Nehri�nin en büyük kolu olan
Kelkit Çayý�nýn oluþturduðu büyük ve derin bir vadidir. Ülkemizin kirlenmemiþ ender akarsularýndan
biri olan Kelkit ÖDA�sý, doðuda Çamlýca Barajý, batýda ise Akdað ile sýnýrlanýr. Taþova, Erbaa,
Niksar ve Reþadiye ilçeleri alanýn içinde kalýr. Tüm bu ilçeleri birbirine baðlayan karayolu alanýn
içinden geçer. Kelkit Vadisi, Karadeniz bölgesinde olmasýna raðmen Akdeniz mikroklimasý
özelliði gösterdiðinden bu bölgenin canlý topluluklarýnýn dar ve kopuk yayýlýþlý örneklerini
barýndýrýr.
Habitatlar: ÖDA; meþe ormanlarý, kýzýlçam, sarýçam, karaçam ve kayýn ormanlarý, kalýntý sedir
topluluklarý, tarým alanlarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý ile Akdenize özgü maki topluluklarýndan
oluþan bir mozaik görünümündedir. Alanda iki kalýntý sedir topluluðu bulunur ve bu nedenle
ÖDA sedir aðaçlarýnýn dünya daðýlýmýnýn en kuzey ucunu oluþturur. Vadide Avrupa � Sibirya
ve Akdeniz biyomlarýnýn karýþýmý bir arada görülür.
Türler: Ülkemize endemik Stachys inanis, Kelkit Vadisi�nde yaþayan ve dünya ölçeðinde tehlike
altýnda bulunan bir bitki türüdür.

Vadi, baþta küçük akbabalar (Neophron percnopterus) olmak üzere çeþitli kuþ türleri için
önemli bir yuvalama alanýdýr. Suya yakýn orman ve taþlýk alanlarda bulunan pürtüklü semender
(Triturus karelinii) alandaki önemli çift yaþamlý türüdür.

Kara gözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Anadolu gelinciði (Tomares nogelli)
alanda yaþayan önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Bölgede baþlýca insan faaliyetleri ormancýlýk ve tarýmdýr. Birçok ilçe merkezini
içerdiðinden ÖDA sýnýrlarý içinde insan nüfusu fazladýr.
Tehditler: Alandaki ormanlarda kaçak aðaç kesimi devam etmekte ve aþýrý otlatma yine orman
dokusunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrýca bölgedeki plansýz yapýlaþma ve yol geniþletme çalýþmalarý vadideki doðal yaþamý
tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Erzincan, Giresun, Gümüþhane, Sivas ve Tokat illerinin karar vericileri, sivil

toplum kuruluþlarý ve Çekül Vakfý�ndan oluþan Kelkit Platformu, Kelkit Havzasý�nýn korunmasý
amacýyla Kelkit Havzasý Geliþim Projesi�ni hayata geçirmektedir. Proje, Kelkit Çayý ve kollarýnda
erozyonun önlenmesi, meralarýn ýslahý, ormanlarýn korunmasý, su kaynaklarýnýn ekonomik
kullanýlmasý, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve bölgenin yaþam standardýný ve ekonomik
gücünü artýrmak için ön etüt çalýþmalarý, planlama, projelendirme ve uygulama çalýþmalarýnýn
yapýlmasýný amaçlamaktadýr.

Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe) © Özden Saðlam

Kelkit Vadisi © Cüneyt Oðuztüzün
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Kelkit Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Kelkit Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
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Kaya kartalý (Aquila chrysaetos) © Soner Bekir
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Delice doðan (Falco subbuteo) © Özkan Üner

© Cüneyt Oðuztüzün


