
Koruma Statüleri : Yok

Tecer Daðlarý
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Yüzölçümü : 149112 ha Yükseklik : 1300 m - 2802 m

Boylam : 37,53ºD Ýl(ler) : Sivas

Enlem : 39,57ºK Ýlçe(ler) : Zara, Sivas merkez, Hafik, Ulaþ, Kangal

Yerel Ýlgi Sahipleri

Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Zara Kaymakamlýðý; Hafik Kaymakamlýðý; Ulaþ Kaymakamlýðý; Kangal Kaymakamlýðý.

Bahtiyar Kurt

ORT044
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Tecer Daðlarý, Sivas�ýn güneydoðusunda yer alan ve doðubatý doðrultusunda
uzanan bir dað silsilesidir. Ulaþ Gölleri ÖDA�sý alanýn batý sýnýrýný oluþturur. Dað silsilesinin kuzey
yamaçlarý Kýzýlýrmak Nehri�ni, güney yamaçlarý ise Fýrat Nehri�nin bir kolu olan Çaltý Çayý�ný
beslemektedir. Orta Anadolu�nun en bakir doðal alanlarýndan biri olan ÖDA�nýn bir bölümü
jipsli bozkýrlarla kaplýdýr. Bölge tepelik alanlar ve tepelerin arasýndaki irili ufaklý sulakalanlarla
karakterize olmuþtur. Alanda yer yer sarýçam ve ardýç topluluklarý bulunur.
Habitatlar: ÖDA, dað bozkýrlarý, yüksek dað bozkýrlarý, tarým alanlarý, mevsimsel göl ve bataklýklar
ile sarýçam, ardýç ve meþe topluluklarýndan oluþur. Yakýn geçmiþte ormanlýk alanlarýn bulunduðu
Tecer Daðlarý günümüzde daha çok dað bozkýrlarý ve meþe (Quercus) çalýlýklarýyla kaplýdýr.
Ancak hâlâ ardýç (Juniperus) ve sarýçamlara (Pinus sylvestris) yer yer rastlanmaktadýr. Tecer
Daðlarý boyunca tepelerin arasýnda kalan alçak bölgelerde mevsimsel göller ve bataklýklar
bulunur. Bataklýklar kýsmen sazlýklarla kaplýdýr.
Türler: Tecer Daðlarý, nesli küresel ölçekte tehlikede olan ve dünyadaki daðýlýmý dar bir alanla
sýnýrlý bitki taksonlarý açýsýndan oldukça zengin bir alandýr. Alanda yaþayan 40 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden Helichrysum sivasicum ve Hypericum pumilio�nun
dünya üzerinde bilinen daðýlýmý Tecer Daðlarý ile sýnýrlýdýr

Bitki türlerinin yaný sýra alan özellikle yýrtýcý kuþlar ve turnalar (Grus grus) için önemlidir.
Kaya kartalý (Aquila chrysaetos), kara çaylak (Milvus migrans) ve kýzýl þahin (Buteo rufinus)
alanda üreyen yýrtýcý kuþlardandýr. Turnalar tepeler arasýnda kalan bataklýk alanlarda üremektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Arazi þartlarýnýn uygun olduðu
bölgelerde ise tarým faaliyetleri de gerçekleþtirilmektedir. Tarým alanlarý ÖDA�nýn batý ve
güneyinde yoðunluk gösterir.
Tehditler: Bir zamanlar orman örtüsünün daha yaygýn olduðu Tecer Daðlarý, aþýrý ve plansýz
aðaç kesimi nedeniyle bu özelliðini yitirmiþtir. Alan üzerindeki en ciddi tehdit aþýrý otlatmadýr
ve bu durum yeni aðaç örtüsünün yetiþmesine izin vermemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Kara iskete (Serinus pusillus) © Murat Bozdoðan

Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe) © Murat Bozdoðan


