Hafik Zara Tepeleri ORT043

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Tödürge Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 103032 ha
Boylam
: 37,41ºD
Enlem
: 39,80ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1270 m - 1877 m
Ýl(ler)
: Sivas
Ýlçe(ler) : Zara, Sivas merkez, Hafik

Alanýn Tanýmý: Sivas il merkezinin doðusuyla Zara ilçe merkezinin batýsý arasýnda uzanan jipsli
ve kireçtaþý-kumtaþý kayalýklarýndan oluþan tepelerdir. Doðubatý doðrultusunda akan Kýzýlýrmak
Nehri alaný ikiye böler. Sivas - Zara karayolu da alanýn içinden geçmektedir. Jipsli tepelerin
arasýnda çok sayýda irili ufaklý göl ve mevsimsel bataklýk bulunur. Bölgedeki en büyük göl
eskiden tek baþýna önemli kuþ alaný olarak kabul edilen Tödürge Gölü'dür. Alan ayný zamanda
Büyük, Kuru ve Lota göllerini de içerir.
Habitatlar: ÖDA; jipsli bozkýrlar, kuru tarým alanlarý, hafif tuzlu ve tatlý göller, bu göllerle baðlantýlý
hafif tuzlu bataklýklar ve nehir kýyýsý bitki topluluklarýný içerir. Hafik ve Tödürge göllerinin
kýyýlarýnda sazlýk alanlar yer alýr. Alandaki diðer göller mevsimsel olarak oluþur ve çok az bir
kýsmý sazlýk içerir.
Türler: Hafik Zara Tepeleri 21 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. ÖDAda nesli
tükenme tehlikesiyle karþý karþýya olan çok sayýda jipsofil bitki bulunmaktadýr.
ÖDA, bölgede bulunan sulakalan sistemleri nedeniyle kuþlar açýsýndan da büyük önem taþýr.
Alanda üreyen ve ÖDA kriterlerini saðlayan kuþlar arasýnda kara çaylak (Milvus migrans),
küçük akbaba (Neophron percnopterus), küçük kerkenez (Falco naumanni), turna (Grus grus),
dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve sumru (Sterna hirundo) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölge halkýnýn gelirinin büyük kýsmýný hayvancýlýk oluþturmakta ve yoðun olarak
küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Bunun yanýnda arazi þartlarýnýn uygun olduðu bölgelerde
kuru tarým faaliyetleri de yürütülmektedir.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan yapýmý planlanan Ýmranlý Barajý Sulama Þebekesi ile
Hafik ve Zara ovalarýnda 11200 hektar alan sulu tarýma açýlacaktýr. Ýmranlý Baraj gövdesi 2003
yýlýnda tamamlanmýþtýr. Proje sonucunda bölgedeki sulakalanlarýn su bütçesi zarar görecek ve
nadir bitkilerin bulunduðu bozkýrlar doðal özelliðini kaybedecektir.
Alandaki yoðun hayvancýlýk faaliyetleri bitki örtüsüne zarar vermektedir. Bunun yanýnda çalý
ve aðaçlarýn yakacak amaçlý kesimi de alanýn karþý karþýya bulunduðu tehditlerden biridir.
ÖDA içinde faaliyet gösteren çok sayýdaki taþ ve kum ocaðýnýn alandaki nadir bitki türlerini

nasýl etkilediði bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Sivas Valiliði Tödürge Gölünün tanýtýlmasý ve buradaki doðal yapýya zarar
veren rekreasyonel faaliyetlerin durdurulmasý amaçlý çalýþmalar yapmaktadýr.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tödürge Gölünde kuþ sayýmlarý gerçekleþtirmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlýðý Sulak Alanlar Þubesinin giriþimleriyle Tödürge Gölü, 2004 yýlýnda
Ramsar alaný adaylarýndan biri olarak belirlenmiþtir. Ancak alan henüz resmi koruma statüsünü
kazanamamýþtýr.
Doða Derneði, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattý Þirketinin desteðiyle, alanda kuþ araþtýrmalarý
yürütmüþtür. Dernek, alanýn yönetim planý çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý için çalýþmaktadýr.

Zara © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Sulak Alanlar Þube Müdürlüðü; Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Zara Kaymakamlýðý; Hafik
Kaymakamlýðý; Hafik Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Zara Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Doða Derneði; Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattý Þirketi.
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Bahtiyar Kurt

Hafik Zara Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Hafik Zara Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý
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Küçük kerkenez (Falco naumanni) © H. Çaðlar Ýnce

130

Hafik Tepeleri © Behiye Yýlmaz - DoðaBel
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