
Koruma Statüleri : Yok

Çankýrý
Jipsli Tepeleri
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Yüzölçümü : 125052 ha Yükseklik : 545 m - 1790 m

Boylam : 33,69ºD Ýl(ler) : Çankýrý, Ankara

Enlem : 40,53ºK Ýlçe(ler) : Çankýrý merkez, Yapraklý, Korgun, Eldivan, Þababanözü, Kýzýlýrmak, Kalecik

Yerel Ýlgi Sahipleri

Çankýrý Valiliði; Çankýrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çankýrý Ýl Tarým Müdürlüðü; Çankýrý Belediye Baþkanlýðý.

Murat Ataol

ORT030
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Çankýrý ili çevresindeki jips (alçýtaþý) formasyonlarýný içerir. Çankýrý il merkezi
ve Kýzýlýrmak�ýn kollarýndan biri olan Acýçay�ýn havzasýnýn büyük kýsmýný içine alýr. Tepelik
alanlarýn dik yamaçlarýnda þiddetli erozyon görülmekle birlikte vadi içlerinde jips formasyonlarýný
seven pek çok endemik bitki türü bulunmaktadýr. Balýbaðý köyü civarýnda bulunan tuz maðarasý
Türkiye�nin en büyük kayatuzu rezervine sahiptir.
Habitatlar: Bozkýr ve mezotrofik mera habitatlarýnýn baskýn olduðu alanda çalý ve küçük aðaçlara
da rastlanýr. Alanýn güneydoðusu ve Çankýrý çevresinde tarým alanlarý bulunmaktadýr.
Türler: Alan, nadir ve dar yayýlýþlý bitki türleri açýsýndan zengindir. Küresel ölçekte nesli tehlikede
olan ve jips formasyonlarýný seven endemik türler bulunur. ÖDA kriterlerini saðlayan onbeþ
bitki türünün beþi tüm dünyada yalnýzca burada yaþamaktadýr; Allium eldivanense, Alyssum

nezaketiae, Gypsophila germanicopolitana, Helianthemum germanicopolitanum ve Tanacetum

germanicopolitanum.
Gökkuzgun (Coracias garrulus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) gibi önemli kuþ

türleri de alanda üremektedir.
Kelebekler açýsýndan da önemli olan ÖDA, güzel nazuðum (Euphydryas orientalis) ve

Anadolu gelinciðinin (Tomares nogelli) yaþadýðý nadir alanlardan biridir.
Alan Kullanýmý: Çankýrý çevresi ve Kýzýlýrmak ilçesinin kuzey bölümü (ÖDA�nýn güneydoðusu)
tarýmsal faaliyetler için kullanýlmaktadýr.

Çankýrý�nýn 20 km kadar doðusunda bulunan Balýbaðý köyü mevkiinde dünyanýn en büyük
kayatuzu rezervlerinden biri yer almaktadýr. 8 kilometre uzunluðundaki tuz maðarasý içinde
otobüslerle dahi gezmek mümkün olduðundan maðarayý turizme açma çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Uzun süre Tekel tarafýndan iþletilen maðara 2004�ten beri özel sektör tarafýndan iþletilmektedir.
Tehditler: Bölgede bulunan tarým alanlarýnýn geniþlemesi endemik bitki türleri için baþlýca tehdittir.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ), alanýn güneyindeki uygun alanlarý sulu tarýma açmayý planlamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Çankýrý Jipsli Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý Çankýrý Jipsli Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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