
Uludað, 13 kelebek taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Alanda ÖDA kriterlerini
saðlayan ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleri Osmanlý ateþi (Lycaena

otomana) ve apollodur (Parnassius apollo). Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) ve
çokgözlü Anadolu çillisinin bir alttürü olan Polyommatus ossmar olympicus ÖDA kriterlerini
saðlayan ve Türkiye�ye endemik türlerdir.
Alan Kullanýmý: Uludað, ülkemizin ilk kýþ sporlarý merkezidir. Alan içindeki milli parký yýlda
ortalama 600 bine yakýn kiþi ziyaret eder. Alanýn doðal su kaynaklarý oteller, daðdaki yerleþim
yerleri ve ticari su firmalarý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Milli park dýþýnda bulunan köylerde
orman içinde tarým ve ormancýlýk yapýlmaktadýr. Uludað Milli Parký içinde (orman içi ve yüksek
dað çayýrlýklarýnda) ve dýþýnda küçükbaþ hayvan otlatýlmaktadýr.
Tehditler: Artýk durdurulmuþ olan volfram madeni çalýþmalarý sýrasýnda dað silsilesindeki alpin
bölge büyük zarar görmüþtür.

Kýþ sporlarý için 1940�lý yýllardan beri süregelen yapýlaþma ve bunlara baðlý yol inþaatlarý
nedeniyle ormanlarýn ve alpin fundalýk ve çayýrlarýn bir bölümü ortadan kalkmýþtýr. Mevcut
oteller bölgesinin doðusundaki fundalýk bitki örtüsü üzerinde ikinci bir turizm merkezi yapýlmaktadýr.
Milli park, ziyaretlerin en yüksek olduðu þubat-mart aylarýnda kýþ turizmi, temmuz-aðustos
aylarýnda ise günübirlik ziyaretçiler nedeniyle yoðun insan baskýsý altýndadýr. Alandaki oteller
Uludað�ýn suyunu kullanmakta ve atýk sularýný doðrudan bölgeye (Hacivat Deresi�ne) vermektedir.

Alanda Gedikler ve Þevketiye barajlarý inþa edilmektedir. Uludað�a özgü pek çok bitki ve
hayvan türü kaçak olarak toplanma nedeni ile tehdit altýndadýr. Usulsüz ve aþýrý avcýlýk nedeniyle
pek çok tür ileri derecede azalmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Uludað Milli Parký sýnýrlarý dâhilindeki ormanlar 4785 sayýlý kanunla
devletleþtirilmiþtir. Alanda üreyen kuþlarla ilgili düzenli çalýþmalar Uludað Kuþ Gözlem Topluluðu
aracýlýðýyla gerçekleþtirilmektedir. ÖDA, Bursa Doða Derneði ve ilgili odalar aracýlýðýyla izlenmekte
ve yasadýþý yatýrýmlara karþý korunmaya çalýþýlmaktadýr. Bursa Doða Derneði, milli park
sýnýrlarýnýn küçültülmesine karþý çýkmaktadýr.

Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný
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Yüzölçümü : 136480 ha Yükseklik : 130 m - 2548 m
Boylam : 29,40ºD Ýl(ler) : Bursa, Bilecik, Kütahya
Enlem : 39,98ºK Ýlçe(ler) : Osmangazi, Kestel, Nilüfer, Yýldýrým, Ýnegöl, Keles, Domaniç

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bursa Valiliði; Bursa Büyükþehir Belediyesi; Bursa Ýl Çevre Ve Orman Müdürlüðü; Büyük Þehir Belediyesi Yerel Gündem Uludað Çalýþma Grubu;  Nilüfer Belediyesi

Yerel Gündem 21 Uludað Çalýþma Grubu; Bursa Doða Derneði; Bursa Barosu; TMMOB; Uludað Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ).

Asuman Aydýn, Ebru Diker, Halim Diker, Sevgi Mutlu, Tansu Tuncalý

MAR025
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Uludað; Uluabat Gölü�nün doðusunda, Gemlik Körfezi�nin güneyinde yer alýr. Batý
ve güneyde Nilüfer Çayý, kuzey ve doðuda ise Bursa ve Ýnegöl ovalarý ile sýnýrlýdýr. Kuzeybatý-
güneydoðu doðrultusunda tek bir dað silsilesi halinde yaklaþýk 40 kilometre uzanýr. Geniþliði
ise 20 kilometre kadardýr. Dað silsilesi, 2548 metreyle kuzeybatý Anadolu�nun en yüksek
zirvesini oluþturur. Alanda karaçam, göknar, kayýn, meþe ve kestane karýþýk ormanlarý, orman
sýnýrýnýn üzerinde ise geniþ alpin çayýrlar ve göller bulunur. Bursa ve çevre illerden ulaþýmýn
kolay olmasýyla yoðunlaþan, kýþ ve yaz turizmi alanda insan baskýsýný arttýrmaktadýr.
Habitatlar: Uludað, sahip olduðu geniþ yaprak döken ormanlarý, geniþ yayýlým gösteren Uludað
göknarý (Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) ve karaçam ile kýzýlçamdan oluþmuþ
orman örtüsü ile çok sayýda bitki, kuþ, memeli ve kelebek türüne ev sahipliði yapmaktadýr.
Habitat türleri rakýma göre deðiþir. Aþaðý kesimlerdeki yaprak döken ve iðneyapraklý ormanlar,
aðaç sýnýrýnýn üzerinde yerini alpin fundalýklar ve çayýrlara, buzul göllerine ve geniþ alpin
kayalýklara býrakýr. Uludað�da bitki çeþitliliði bakýmýndan Marmara Bölgesi�nin en zengin
ormanlarý bulunur. Daðýn kuzey yüzünde nemli ormanlar yer alýrken, güneyinde Akdeniz bitki
örtüsüne yakýn kuru ormanlar yayýlýþ gösterir. Nemli ormanlar yaklaþýk 2100 metreye kadar
çýkar.
Türler: Alandaki 50 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda yer alan
Achillea multifida, Alchemilla bursensis, Erodium olympicum, Festuca decolorata, Gypsophila
olympica, Ornithogalum joschtiae ve Verbascum transolympicum�un dünyadaki daðýlýmý yalnýz
bu alanla sýnýrlýdýr.

Kaya kartalý (Aquila chrysaetos), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), küçük akbaba
(Neophron percnopterus), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve býyýklý doðan (Falco biarmicus)
gibi yýrtýcý türlerine ev sahipliði yapan ÖDA, orman kuþlarý bakýmýndan son derece zengindir.
Alandaki ormanlar ayný zamanda kara leylek (Ciconia nigra) için önemli üreme alanlarýdýr.
 Alan, kar faresi (Chionomys nivalis), kýzýl orman faresi (Cleithrionomys glareolus), büyük
akþamcý yarasa (Nyctalus lasiopterus) ve bir sivri burunlu fare türü olan Sorex satunini�nin
önemli popülasyonlarýný barýndýrýr.

ÖDA, bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Salmo trutta macrostigma içsu balýðý için önemlidir.

Uludað © Ali Ýhsan Gökçen
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Uludað önemli doða alaný topografya haritasý

Uludað önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Crocus biflorus pulchricolor © Ali Ýhsan Gökçen
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Akkarýnlý ebabil (Apus melba)© Ýbrahim Erden


