
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý

Aladaðlar

 412

Yüzölçümü : 243999 ha Yükseklik : 420 m - 3756 m

Boylam : 35,29ºD Ýl(ler) : Kayseri, Adana, Niðde

Enlem : 37,81ºK Ýlçe(ler) : Yahyalý, Çamardý, Kozan, Feke, Aladað, Pozantý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Adana Valiliði; Niðde Valiliði; Kayseri Valiliði; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Av Yaban Hayatý Þube Müdürlüðü;

Yahyalý Kaymakamlýðý; Çamardý Kaymakamlýðý; Kozan Kaymakamlýðý; Feke Kaymakamlýðý; Aladað Kaymakamlýðý; Pozantý Kaymakamlýðý; Niðde Üniversitesi;

Çukurova Üniversitesi; Erciyes Üniversitesi.

Burcu Meltem Arýk

AKD056
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Aladaðlar, Seyhan Nehri�nin batýsýnda, Yahyalý, Çamardý ve Aladað ilçelerinin
arasýnda yer alan oldukça büyük bir dað silsilesidir. ÖDA�nýn bir yüzü Ýç Anadolu, diðer yüzü
ise Akdeniz�e bakar. Bundan dolayý her iki bölgenin iklim ve bitki örtüsü özelliklerini gösterir.
En yüksek yeri olan Demirkazýk Tepesi 3756 metre yüksekliðindedir. Yükseklerinde buzullar
ve buzul gölleri bulunmaktadýr. Ayrýca derin kanyonlar, sarp kayalýklar, taþlýk yamaçlar
bulunmaktadýr. ÖDA içerisinde yer alan sivri ve dik yamaçlar, özellikle daðcýlar ve kuþ
gözlemcilerinin ilgisini görmektedir.
Habitatlar: ÖDA; ardýç (Juniperus) ve kermes meþesi (Quercus coccifera) aðýrlýklý maki
topluluklarý, kýzýlçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ve sedir (Cedrus

libani) ormanlarý ile karýþýk iðneyapraklý ormanlar, yüksek dað çayýrlarý ve tarým alanlarýndan
oluþur. Aladaðlar�ýn Akdeniz�e bakan yamaçlarýný aðýrlýklý olarak Toros sediri ve göknar (Abies

cilicica) karýþýk ormaný oluþturur. ÖDA�nýn alçak kesimlerinde makiler hâkim bitki örtüsüyken,
yükseklere çýktýkça karaçam, göknar ve sedir ormanlarý yerini alýr. Aðaç sýnýrýndan sonraki
yüzeylerde Akdeniz�e özgü yüksek dað çayýrlarý görülür. Alanýn Ýç Anadolu�ya bakan yamaçlarý
ise bu bölgeye özgü dað bozkýrlarýný barýndýrýr.
Türler: Aladaðlar canlý çeþitliliði açýsýndan son derece zengin alanlardan biridir. Endemizm
açýsýndan da önemli yer tutan alanda 57 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Dünyada
sadece Aladaðlar�da bulunan Alchemilla rivularis, Astragalus stridii, Delphinium nydeggeri,

Dianthus goerkii, Galium aladaghense, Hedysarum antitauricum, Potentilla aladaghensis,

Thlaspi crassum ve Veronica tauricola ÖDA�nýn en öncelikli bitki türleridir.
Aladaðlar kuþlar açýsýndan da son derece zengin ve önemli bir alandýr. Alanda kaya kartalý

(Aquila chrysaetos), gökdoðan (Falco peregrinus) sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl
akbaba (Gyps fulvus), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), küçük akbaba (Neophron

percnopterus) gibi yýrtýcý türlerin yaný sýra puhu (Bubo bubo), kýrmýzý gagalý daðkargasý
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), urkeklik (Tetraogallus caspius) üremektedir.

Alanda yaþayan önemli memeli türlerinin baþýnda daðkeçisi (Capra aegagrus), kar faresi

(Chionomys nivalis), saz kedisi (Felis chaus), susamuru (Lutra lutra) ve bataklýk faresi (Neomys

teres) gelir.
Akdeniz biyomuna özgü ve Türkiye�ye endemik olan Eirenis barani sürüngen türü alanda

yaþamaktadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Barbatula seyhanensis isimli içsu balýðý ÖDA�da

yaþayan önemli türler arasýndadýr.
Aladaðlar çok sayýda kelebek türüne de ev sahipliði yapar. Bu türler arasýnda nesli küresel

ölçekte tehlike altýnda olan apollo kelebeði (Parnassius apollo) ile nesli bölgesel ölçekte tehlike
altýnda olan çokgözlü poseydon (Polyommatus poseidon), bavius (Pseudophilotes bavius),
sarý ayaklý Nimfalis (Nymphalis xanthomelas) ve ülkemize endemik Aladað zýpzýpý (Pyrgus

aladaghensis) yer alýr.
Alan Kullanýmý: Alanda hayvancýlýk, tarým ve az miktarda turizm yapýlýr. Aladaðlar özellikle yazýn
yörükler tarafýndan yayla olarak kullanýlýr. Hayvancýlýk mevsimsel olarak yaygýndýr. Bunun yaný
sýra alan yurtiçi ve yurtdýþýndan týrmanýþ ve yürüyüþ amaçlý gelen turistler tarafýndan neredeyse
yýlýn her zamanýnda kullanýlýr.
Tehditler: Yaylacýlýk dönemlerinde aþýrý otlatma alandaki bitki örtüsüne zarar vermektedir.
Özellikle yazýn turist sayýsýnýn artmasý, alandaki bitki örtüsü üzerinde önemli bir baský
oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA�da bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Emli Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen
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Aladaðlar önemli doða alaný topografya haritasý Aladaðlar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

(Glaucopsyche alexis-mating pair) © Ahmet Baytaþ

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



 414

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



 415

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B

Lekeli semender (Salamandra infraimmaculata) © Ufuk Özbek
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