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Akdað - Amasya
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Yüzölçümü : 58227 ha Yükseklik : 290 m - 2058 m

Boylam : 35,99ºD Ýl(ler) : Amasya, Samsun

Enlem : 40,82ºK Ýlçe(ler) : Amasya merkez, Ladik, Taþova, Suluova

Yerel Ýlgi Sahipleri

Amasya Valiliði; Samsun Valiliði; Amasya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Samsun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tema Vakfý Amasya Þubesi.

Dicle Tuba Kýlýç

OBK018
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Amasya þehir merkezinin hemen kuzeyine yer alan Akdað, doðuda Kelkit Vadisi
Önemli Doða Alaný ile komþudur. Daðýn güney sýnýrýný Yeþilýrmak Nehri, batý sýnýrýný ise
Yeþilýrmak�ýn kollarýndan biri olan Tersakan Çayý oluþturur. Yine nehrin ana kollarýndan biri
olan Kozalan Çayý ise ÖDA�nýn içinden geçer. Daðýn kuzeyindeki Ladik Gölü de ÖDA sýnýrlarý
içinde yer alýr. Gölün kuzeyine inþa edilen set ile su seviyesi yükseltilmiþ, sulama amaçlý bir
baraj gölüne dönüþtürülmüþtür.
Habitatlar: ÖDA; orta Karadeniz ardý kayýn ve sarýçam ormanlarý, dað bozkýrlarý, tatlý su gölü,
sazlýk alanlar, meyve bahçeleri ve tarým alanlarýndan oluþur. Daðýn kuzey yamaçlarý kayýn
ormanlarýyla kaplýdýr. Kayýn ormanlarý ile Kozalan Çayý arasýnda kalan daðlýk bölge bozkýrýdýr
ve bu kýsým Kara Ömer Daðý olarak adlandýrýlýr. Daðýn güney kýsmýnda ise sarýçam ormanlarý
bulunur. Daðý çevreleyen düzlükler ve ÖDA içindeki su kenarlarý tarým alanlarýyla kaplýdýr.
ÖDA�nýn kuzey sýnýrýndaki Ladik Gölü�nün güney ve doðu kýyýlarýnda sazlýk alanlar, gölün
ortasýnda ise saz ve su bitkilerinin oluþturduðu adacýklar bulunur.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik nesli tehlike altýnda olan bitki, kuþ, memeli ve kelebek türleri
için önemlidir. Ülkemize endemik ondört bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türler
arasýndan Dianthus setisquameus, Polygonum samsunicum ve Silene manissadjianii�nin
dünyadaki tek daðýlýþý Akdað�dýr.

ÖDA�nýn kuzey sýnýrýndaki Ladik Gölü, su kuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr. Göldeki
adacýklarda ve göl çevresindeki köylerde balýkçýl türleri kuluçkaya yatmaktadýr. Alandaki derin
vadilerde ise küçük akbaba (Neophron percnopterus) üremektedir.

ÖDA, ülkemize endemik bir memeli türü olan Anadolu tarlafaresinin (Microtus dogramacii)
yaþadýðý önemli alanlardan biridir.

Kelebek türleri açýsýndan son derece zengin alanda, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
apollo (Parnassius apollo) kelebeði yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Daðýn yüksek kesimlerindeki yaylalarda hayvancýlýk daðýn çevresinde ise meyve
ve sebze yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Dað köylerinde ceviz ovada ise elma, þeftali, viþne ve kiraz

üretimi yapýlýr. Ladik Gölü�nde balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Sazan (Cyprinus carpio) ve turna balýðý
(Esox lucius) avlanmaktadýr. Ladik Ýlçesi�nde kaplýcalar bulunur.
Tehditler: Ladik Gölü�nün baraj gölüne dönüþtürülmesinden göldeki biyolojik yaþam olumsuz
etkilenmiþ, kuþ ve balýk nüfusunda düþüþ olmuþtur. Gölde kaçak kuþ avcýlýðý ve balýkçýlýk
sürmektedir.

Alan üzerinde bilinen en büyük tehdit daðýn batýsýnda inþa halinde olan Derinöz Barajý�dýr.
Baraj, Ladik Ýlçesi�nin batýsýndaki ovada sulu tarým yapýlmasý amacýyla yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Kirpi (Erinaceus concolor) © Aykut Ýnce

Onosma bracteosum © Erdogan Tekin
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