
Koruma Statüleri : Yok

Nallýhan Tepeleri
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Yüzölçümü : 82667 ha Yükseklik : 490 m - 1870 m

Boylam : 31,54ºD Ýl(ler) : Ankara, Bolu

Enlem : 40,24ºK Ýlçe(ler) : Nallýhan, Seben, Kýbrýsçýk, Beypazarý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ankara Valiliði; Bolu Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Nallýhan Kaymakamlýðý; Beypazarý Kaymakamlýðý;

Seben Kaymakamlýðý; Nallýhan Belediyesi; Beypazarý Belediyesi; Seben Belediyesi; Doða Derneði.

Dicle Tuba Kýlýç, Özgür Koç

OBK023
Ýzlenmesi Gerekli
Ýlerleme (+1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Nallýhan-Beypazarý karayolu ile Seben Ýlçesi arasýnda doðubatý doðrultusunda
uzanan tepelerden oluþur. Alanýn batý sýnýrýný Nallýhan Çayý oluþturur. Alandaki tepeler, çay ve
derelerin açtýðý küçük vadilerle bölünmüþtür. Alanýn ortasýndan Sakarya Nehri�nin doðubatý
kollarýndan biri olan Aladað Çayý geçer. Alanda kireçtaþý, jipsli, marnlý ve killi topraklardan
oluþan tepeler bitki çeþitliliði açýsýndan çok önemlidir. Alanda karaçam ormanlarýnýn yaný sýra
Akdeniz bitki örtüsüne özgü kýzýlçam ormanlarý da bulunur ve bu nedenle Akdeniz bitki örtüsüne
özgü çok sayýda türe rastlanýr. Seben ilçesinde Seben Kaya Mezarlarý ve Baðlum (Seben)
Kaplýcasý bulunur.
Habitatlar: ÖDA; bozkýrlar, sulu ve kuru tarým alanlarý, meþe ve ardýç topluluklarý, karaçam ve
kýzýlçam ormanlarýndan oluþur. Tepelerin güneye bakan yamaçlarýnda karaçam ormanlarý
bulunurken, Aladað Çayý ve kollarýndaki derin vadilerde geniþ kýzýlçam ormanlarý bulunur.
Türler: Bitki türleri açýsýndan önemli alanda ÖDA kriterini saðlayan türler Alyssum niveum ve
Asyneuma linifolium ssp. nallihanicum ve Muscari adilii�dir.

ÖDA ayný zamanda yýrtýcý kuþlar açýsýndan önemlidir. ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte
ÖDA�da kara akbaba (Aeygpius monachus), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve sakallý
akbaba (Gypaetus barbatus) düzenli olarak görülmektedir. Kýzýl geyik (Cervus elaphus) ÖDA
kriterlerini saðlamayan ancak korumada öncelikli türlerden biridir.
Alan Kullanýmý: Alanda az miktarda hayvancýlýk, sulu ve kuru tarým yapýlýr. Buðday tarlalarý ve
baðlar özellikle güneyde geniþ yer kaplar. Kuzeygüney doðrultusunda uzanan çay ve dereler
boyunca sebze yetiþtirilir ve geniþ meyve ve ceviz bahçeleri yer alýr. Aladað Çayý�nýn ÖDA�nýn
güney kýsmýný oluþturan bölümünde çeltik tarýmý yapýlýr.

Sekli köyünün kuzeyindeki yamaçlar Ankara�daki doðaseverler tarafýndan günübirlik kamp
gezileri amacýyla kullanýlýr.
Tehditler: Alandaki kýzýlçam ormanlarýnda aþýrý ve kaçak kesim yapýlmaktadýr. Alanýn güneyindeki
Eti Soda Ýþletmesi�nin alandaki bozkýr türlerine olan etkisi bilinmemektedir. Ancak yöre halký
iþletmenin zaman zaman atýklarýný arýtmadan tarým alanlarýný sulayan derelere býrakmasýndan

þikâyetçidir.
Nallýhan-Beypazarý ilçeleri arasýnda yapýmý planlanan çift yol alanýn güneyindeki tepelerdeki

nadir bitki türlerini tehdit etmektedir. Yol inþasýnýn bu türleri dikkate alarak planlanmasý
gerekmektedir.

Alanda özellikler geyikler üzerinde yasadýþý avcýlýk baskýsý bulunur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Kerkenez (Falco tinnunculus) © Tamer Zeybek
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Astragalus trichostigma © Mecit Vural
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Nallýhan Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý Nallýhan Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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