Bozayý (Ursus arctos)© Victor Watkins
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Orta Batý Karadeniz Bölgesi
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Abant Daðlarý

OBK001
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Abant Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 124829 ha
Yükseklik : 70 m - 1869 m
Boylam
: 31,06ºD
Ýl(ler)
: Bolu,Düzce, Sakarya
Enlem
: 40,65ºK
Ýlçe(ler) : Düzce merkez, Bolu merkez, Kaynaþlý, Akyazý, Gölyaka, Mudurnu, Göynük, Hendek
Koruma Statüleri : Tabiat parký, tabiatý koruma alaný, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Bolu  Ýstanbul karayolunun güneyi ile Bolu  Mudurnu karayollarý arasýnda kalan
ÖDA, Abant Daðlarý silsilesini içine alýr. Abant Gölü, Eften Gölü, Sülüklügöl, Karamurat Gölü
gibi sulakalanlar ve baþta Mudurnu Çayý olmak üzere irili ufaklý birçok akarsu ÖDAnýn içinde
yer alýr.
Habitatlar: ÖDAnýn kuzey bölgesi, alçak kesimlerde doðu kayýný (Fagus orientalis), 1500
metrenin üzerinde ise Uludað göknarýnýn (Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) baskýn
olduðu sýk ormanlarla kaplýdýr. Ayrýca bölgede yer yer sarýçam (Pinus sylvestris) ve þimþir
(Buxus sempervirens) topluluklarýna rastlanýr. Orman sýnýrý ardýç aðaçlarýndan oluþur. Sülüklügöl
Tabiatý Koruma Alanýnda saf sarýçam, Uludað göknarý, doðu kayýný ve orman topluluklarý ile
bu türlerden oluþan karýþýk ormanlar yer alýr. Burada ayrýca ülkemizdeki en geniþ ve yoðun
þimþir (Buxus sempervirens) topluluklarý bulunur.
Alanýn dik ve kurak olan güney yamaçlarý ise geçmiþteki aþýrý otlatma baskýsýndan dolayý
tahrip olmuþtur. Burada genelde meþe baskýn çalý topluluklarý ve erozyona uðramýþ yamaçlar
uzanýr.
Bölgede bulunan göller ve bunlara baðlý sulakalan sistemleri alanýn önemini artýrýr. Özellikle
Abant Gölü, Abant Yaylasý ve Karamurat Gölü çevresindeki turbalýklar birçok nadir bitki türüne
ev sahipliði yapar.
Türler: Bitkiler açýsýnda oldukça önemli olan Abant Daðlarý, dünya üzerinde sadece bu alanda
yaþadýðý bilinen iki bitki türüne ev sahipliði yapmaktadýr; Ornithogalum pascheanum ve Poa
asiae-minoris.
Bölgede ülkemize endemik bir fýndýk faresi alt türü olan Muscardinus avellanarius abanticus
bulunur.
Bir alabalýk alttürü olan Salmo trutta abanticus bölgeye endemiktir.
Alan birçok kelebek türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden apollo (Parnassius
apollo) ve Kafkas fisto kelebeði (Zerynthia caucasica) nesilleri küresel ölçekte tehlike altýnda
olan türlerdir.
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Alan Kullanýmý: ÖDAnýn ormanlýk ve meralýk alanlarýnda geleneksel alan kullanýmý yöntemleri
devam etmektedir. Abant ve Sülüklügöl çevresindeki günübirlik turizm faaliyetleri ile bölgenin
önde gelen gelir kaynaklarýndan bir olmaya baþlamýþtýr.
Tehditler: Abant ve Sülüklü göllerinin çevresinde yürütülen günübirlik turizm faaliyetleri alaný
yoðun insan baskýsýyla karþý karþýya getirmektedir. Yakýn geçmiþte Abant Gölü civarýnda inþa
edilen oteller ve yollar bitki örtüsüne zarar vermiþtir.
ÖDAnýn yüksek bölümlerindeki aþýrý otlatma baskýsý aðaç örtüsüne zarar vermekte ve
geliþmesini engellemektedir. Kaçak avcýlýk bölgenin karþý karþýya kaldýðý sorunlardandýr.
Ayrýca bölgedeki kuruluþlarýn Sülükgöle yabancý balýk yavrularý býrakmasý sonucunda göle
adýný veren sülükler zarar görmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: 1998 yýlýnda tabiat parký olarak koruma altýna alýnýn Abant Gölü ve çevresinin
uzun devre geliþme planý 2003 yýlýndan beri uygulanmaktadýr. Sülüklügöl ve yakýn çevresi
1987 yýlýnda tabiatý koruma alaný olarak koruma altýna alýnmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Bolu Orman Bölge Müdürlüðü; Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Düzce Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sakarya
Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Mudurnu Kaymakamlýðý; Kaynaþlý Kaymakamlýðý; Gölyaka Kaymakamlýðý

Bahtiyar Kurt, Yýldýray Lise

Abant Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Abant Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Sündiken Daðlarý

OBK002
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Sündiken Daðlarý © Turgut Tarhan

Yüzölçümü : 218068 ha
Yükseklik : 190 m - 1818 m
Boylam
: 31,18ºD
Ýl(ler)
: Eskiþehir
Enlem
: 39,93ºK
Ýlçe(ler) : Eskiþehir merkez, Nallýhan, Sarýcakaya, Alpu, Mihalýççýk, Mihalgazi, Beylikova
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA; Ankaranýn Nallýhan Ýlçesi, Eskiþehir il merkezi ile Alpu ve Mihalýççýk
ilçelerinin arasýnda doðubatý doðrultusunda uzanan daðlýk bölgeyi kapsar. Ayaþ-Bozüyük
arasýndaki D140 devlet karayolu ÖDAnýn kuzeyinden geçerken, Eskiþehir  Alpu  Mihaliççýk
 Nallýhan arasýndaki karayolu güney kýsýmlara ulaþýmý saðlar. 1818 metreye ulaþan zirvesiyle
Ýç Anadolu Bölgesinin kuzeybatýsýndaki en yüksek noktalarýndan birini bünyesinde barýndýran
Sündiken Daðlarý, güneyde kademe kademe alçalarak Eskiþehirin bozkýrlarýyla birleþir.
Kuzeydeyse Sakarya Nehrinin açtýðý ve Mihalgazi civarýnda 190 metreye kadar düþen derin
vadiler oluþturur.
Habitatlar: ÖDA; meþe, karaçam, sarýçam ve kýzýlçam ormanlarý, ardýç topluluklarý, dað bozkýrlarý
ve yüksak dað çayýrlarý ile tarým alanlarýndan oluþur. Sündiken Daðlarý Ýç Anadolu ve Karadeniz
bölgelerinin kesiþim bölgesinde yer almasýna raðmen alanýn Akdeniz mikroklimasýna sahip
olmasý nedeniyle biyocoðrafik karakteri belirlenebilmiþ bitkilerin bir kýsmý Akdeniz kökenlidir.
Bölgenin güneyi insan yerleþimine daha elveriþli olduðundan doðal orman örtüsünün bir
kýsmý kaybedilmiþtir. Yükseklerde bulunan parçalý karaçam (Pinus nigra), ardýç (Juniperus
excelsa ve J.oxycedrus) ve meþe (Quercus cerris, infectoria ve pubescens) ormanlarý alanýn
doðal yapýsý hakkýnda önemli ipuçlarý vermektedir. Ýç Anadolu bozkýrýyla alanýn buluþtuðu
güney uçlar, nadir bitki türleri için önemlidir. Vadi içlerinde kýzýlçam (Pinus brutia) aðýrlýklý
ormanlarý ve bunun içerisine karýþan meþe gibi geniþ yapraklý türler ve ardýçlar bulunur.
Daðýn üst kesimleri daha nemli ve insan baskýsýndan bir nebze de olsa uzak olmalarýnýn
katkýsýyla orman örtüsü açýsýndan daha zengindir. En yüksekte yer alan sarýçam (Pinus sylvestris)
topluluklarý karaçamlarla beraber baskýn türleri oluþturur.
Türler: Alandaki 12 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Daðlarýn güney kýsmýndaki
bozkýr kuþaðý nadir bitki türlerini barýndýrýr. Bu kuþakta saptanan endemik Alyssum niveum,
Centaurea nivea ve Sideritis gulendamiae türlerinin nesilleri tükenme tehlikesiyle karþý karþýyadýr.
Convolvulus pulvinatus alanda bulunan ve Eskiþehir bölgesine has nadir bitkilerdendir. Alanýn
çevresinde, örneðin Nallýhan civarýnda, çok yaþlý anýt aðaçlar bulunmaktadýr.
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Ülkemizin önemli kara akbaba (Aegypius monachus) topluluklarýndan biri alandaki karaçam
ormanlarýnda bulunur. Bu ormanlar ayný zamanda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan
þah kartal (Aquila heliaca) için de önemlidir. Alanýn engebeli yapýsý sakallý akbaba (Gypaetus
barbatus) ve küçük akbabanýn (Neophron percnopterus) da alanda bulunmasýna sebep olmuþtur.
ÖDA ayný zamanda, ülkemize endemik bir kelebek türü olan Anadolu çokgözlüsü (Plebeius
hyacinthus) için küresel ölçekte önem taþýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki en önemli faaliyetler ormancýlýk ve tarýmdýr. Hayvancýlýk halkýn diðer
gelir kaynaklarý arasýnda bulunur.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehditlerin baþýnda kaçak aðaç kesimi ve aþýrý otlatma
gelmektedir. Yýllar boyu süren aðaç kesimleri daðýn güney kýsýmlarýndaki ormanlarýn çoðunun
yok olmasýna, kuzeydeki alanlarýnsa tahribine yol açmýþtýr. Süregelen aþýrý otlatma, orman
örtüsünden arta kalan alanlarýn da erozyon sonucu kaybedilmesiyle sonuçlanmaktadýr.
Yasadýþý avcýlýk sonucu alanda bulunmasý gereken büyük toynaklý memeliler çok azalmýþ
veya yok olmuþtur.
Alan içerisinde bulunan yerleþim birimlerinin büyümesi insan baskýsýný (tarla açma, yol
inþaatlarý vs) arttýrmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Eskiþehir Valiliði; Eskiþehir Ýl çevre ve Orman Müdürlüðü; Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Ýstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü; ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Barbaros Demirci

Sündiken Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Sündiken Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý
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Anadolu gelinciði (Tomares nogelli) © Ahmet Baytaþ
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Centaurea nivea © Mecit Vural

Alyssum niveum © Mecit Vural
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Sarýyar Barajý

OBK003
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Sarýyar Barajý - Kýz Tepesi © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 31754 ha
Yükseklik : 390 m - 900 m
Boylam
: 31,38ºD
Ýl(ler)
: Eskiþehir, Ankara
Enlem
: 40,02ºK
Ýlçe(ler) : Beypazarý, Nallýhan, Mihalýççýk
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: ÖDA; Ankaranýn Nallýhan ve Beypazarý ilçelerinin güneyinde, Sakarya Nehri
üzerinde inþa edilen Sarýyar Barajýný ve etrafýndaki tepeleri içine alýr. Türkiyenin büyük
barajlarýndan biri olan Sarýyar Barajý, 1956 yýlýnda iþletmeye açýlmýþtýr. Alan, güneyde Sündiken
Daðlarýnýn doðu ucu olan Hamam Daðý, kuzeyde ise Kapýkýrý Daðlarýyla sýnýrlanýr. Sarýyar
baraj gölünü besleyen akarsular, Sakarya Nehri ile bu nehrin kollarý olan Aladað, Kirmir ve
Gürleyik çaylarýdýr. Kirmir ve Aladað çaylarý baraj gölüne karýþtýklarý yerlerde mevsimsel
sulakalanlar oluþturur. Aladað Çayýnýn oluþturduðu ve çanak biçiminde bir çöküntüde yer alan
mevsimsel küçük bir göl, Nallýhan Kuþ Cenneti olarak koruma altýndadýr. Göl ve çevresindeki
tepeler bitki çeþitliliði açýsýndan çok önemlidir. Bu tepeler jipsli, marnlý ve killi topraklardan
oluþur. Erozyonun çok hýzlý olduðu alan küçük vadi ve çaylarla bölünmüþtür.
Habitatlar: ÖDA; göl yüzeyi, tatlý ve tuzlu mevsimsel gölcük ve sulak çayýrlar, dað bozkýrlarý,
tarým alanlarý ile kýzýlçam topluluklarýndan oluþur. Alanýn doðu ucundaki Kirmir Çayý Deltasý,
mevsimsel göl yüzeyi ve geniþ sulak çayýrlar kapsar. Alanýn kuzey ucunda benzer bir yapý
sergileyen Aladað Çayýnýn deltasýnda tuzcul özellikteki Nallýhan Kuþ Cenneti bulunur. Deltanýn
çevresindeki tuzcul bozkýrlar bitki çeþitliliði için önemlidir.
Türler: ÖDA içindeki Nallýhan Kuþ Cenneti buraya uyum saðlamýþ tuzcul bitki türleri açýsýndan
önemlidir. Bunlarýn baþýnda alana endemik Salsola grandis ve Verbascum gypsicola gelir.
Alan kuþlar için üreme döneminin yaný sýra göç ve kýþ dönemlerinde de önem taþýr. Bölgede
kuluçkaya yatan önemli türler arasýnda gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), küçük akbaba
(Neophron percnopterus), býyýklý doðan (Falco biarmicus) kara çaylak (Milvus migrans) ve
gökdoðan (Falco peregrinus) sayýlabilir. Küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta), gri balýkçýl (Ardea
cinerea) ve gece balýkçýlý ayný kolonide kuluçkaya yatar. Bölgede düzenli olarak görünen
akkuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) büyük olasýlýkla yakýn çevrede üremektedir. Alan Göç
sýrasýnda çok sayýda leylek (Ciconia ciconia) ve angýt (Tadorna ferruginea) için konaklama
noktasýdýr. Kýþ döneminde çok sayýda kaz, ördek ve patkaya ev sahipliði yapan alan kuðular
için de önemli bir barýnaktýr.
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Sarýyar Barajý kýyýlarýna 2005 yýlýnda nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Anadolu yaban
koyunu (Ovis orientalis anatolica) yeniden yerleþtirilmiþtir.
Alan Kullanýmý: Gölde balýkçýlýk yapýlýr. Sazan, yayýn, karagöz gibi tatlý su balýklarý barajda
yaþamaktadýr. Gölün çevresinde tarým ve hayvancýlýk ana geçim kaynaðýdýr. Gölün kuzeybatý
kýyýsýnda, Çayýrhan Termik Santral Ýþletmesi bulunur. Yaz döneminde Sarýyar Barajý üzerinde
tekne gezileri yapýlmaktadýr.
Tehditler: Nallýhan Kuþ Cenneti çevresinde yapýlan sebze tarýmý bazý nadir tuzcul bitki türlerine
zarar vermektedir. Nallýhan-Beypazarý ilçeleri arasýnda yapýmý planlanan çift þeritli yol da
Nallýhan Kuþ Cenneti çevresindeki nadir bitki türlerini tehdit etmektedir. Yol inþasýnýn bu türleri
dikkate alarak planlanmasý gerekmektedir.
Aladað ve Kirmir çaylarýnýn göle döküldüðü alanlarda kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Nallýhan Kuþ Cennetinde günübirlik ziyaretçilerin kuþ gözlemelerini saðlamak
amacýyla Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü bir gözlem
merkezi inþa etmiþtir. Doða Koruma Vakfý alanda her yýl fotosafariler düzenlemektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Devlet Su Ýþleri V. Bölge Müdürlüðü; Nallýhan Kaymakamlýðý; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü;
Doða Koruma Vakfý.

Kiraz Erciyas, Dicle Tuba Kýlýç

Sarýyar Barajý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sarýyar Barajý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Bolu Daðlarý OBK004
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Yedigöller © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 70298 ha
Yükseklik : 270 m - 1980 m
Boylam
: 31,64ºD
Ýl(ler)
: Bolu, Düzce
Enlem
: 40,90ºK
Ýlçe(ler) : Yýðýlca, Mengen, Bolu merkez, Kaynaþlý
Koruma Statüleri : Milli park, tabiatý koruma alaný
Alanýn Tanýmý: Bolu Daðlarý Bolu þehir merkezinin kuzeyinde kalan ve batýdoðu doðrultusunda
uzanan bir dað silsilesidir. Bölgenin en yüksek noktasý Celedoruðudur (1980 m). Alan doðuda
Devrek (Bolu) Çayý ile sýnýrlanýr. Daðýn güney yamaçlarý Bolu Çayýnýn ana kollarýndan biri olan
Büyüksu Deresini besler. Kuzey Yamaçlarý ise ÖDAnýn kuzeybatýsýndaki Hasanlar Barajýný
besler. Alanýn içinde Yedigöller Milli Parký bulunur.
Habitatlar: ÖDAnýn genelinde yaþlý ve el deðmemiþ orman alanlarý uzanýr. Bolu merkeze yakýn
bölgeler Uludað göknarýnýn (Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) saf ve doðu kayýný
(Fagus orientalis) ve gürgen (Carpinus betulus) ile karýþým gösterdiði ormanlarla kaplýdýr. Kuzey
bölgelerde ise doðu kayýný ve gürgenin baskýn olduðu karýþýk ormanlarda meþe topluluklarý
(Quercus petrea ssp. iberica, Q. macranthera ssp. syspirensis), karaçam (Pinus nigra), sarýçam
(Pinus sylvestris), akçaaðaç (Acer trautvetteri) ve diþbudak (Fraxinus excelsior) bulunur. Melen
Deresine doðru 800 metreden alt seviyelerde kayýn ormanlarý yerlerini karaçamlara býrakýr.
ÖDAnýn güneybatýsýnda ise kayýn ormanlarý arasýna göknar ve sarýçamlar karýþýr.
ÖDAnýn kuzeydoðusunda yer alan Yedigöller havzasý, kayan kütlelerin vadi önlerini kapamasý
sonucu oluþan ve aralarýnda 50-60 m yükselti farký bulunan, kuzeyden güneye doðru sýralanan
yedi heyelan gölünden meydana gelmektedir. Burada doðu kayýnýnýn baskýn olduðu sarýçam,
karaçam, Uludað göknarý ve gürgenden oluþan karýþýk ormanlar görülür.
Kale-Bolu Fýndýðý Tabiatý Koruma Alanýnda anýtsal boyutlara ulaþan Türk fýndýðý (Corylus
colurna) bireylerinin oluþturduðu ormanlar vardýr.
Türler: Bolu Daðlarý, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan ve ülkemize endemik Lathyrus
undulatus bitki türünün yaþadýðý bir bölgedir.
Kuþlar açýsýndan da önemli olan ÖDAda ortanca aðaçkakan (Dendrocopus medius), orman
toygarý (Lullula arborea), kara aðaçkakan (Dryocopus martius) ve küçük yeþil aðaçkakan
(Picus canus) gibi ýlýman kuþak orman biyomu türlerinin büyük popülasyonlarýna ev sahipliði

yapar. Alanda ayrýca gökdoðan (Falco peregrinus) ve kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
üremektedir.
Bolu Daðlarý, yerleþim yerlerinden uzaklýðý ve bütünlüðü bozulmamýþ orman yapýsý ile yaban
hayatý ve memeliler için de önemli bir alandýr. Büyük memeli türlerin dýþýnda bölge ülkemize
endemik bir fýndýk faresi alt türü olan Muscardinus avellanarius abanticus açýsýndan önemlidir.
Alan, aralarýnda nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Kafkas fisto kelebeði (Zerynthia
caucasica) türünün de bulunduðu birçok kelebek türü nedeniyle ÖDA statüsünü saðlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgenin genel geçim kaynaðý ormancýlýk faaliyetleridir. Arýcýlýk da bölgede
geliþmiþtir. Bunlarýn yanýnda bölgede daha az olmakla birlikte hayvancýlýk ve tarým faaliyetleri
de süregelmektedir. Yedigöller bölgesinde günübirlik ve konaklamalý turizm faaliyetleri son
yýllarda artmaya baþlamýþtýr.
Tehditler: Alandaki tehditlerin baþýnda, ÖDAnýn doðu sýnýrýndaki Devrek Çayý üzerinde inþa
edilen Köprübaþý Barajý gelir.
Yerleþim yerlerinden uzak olan bölgedeki önemli diðer tehditler yasadýþý balýk ve memeli
avcýlýðýdýr. Alandaki ormanlarda sürdürülebilir olmayan yararlanma biçimleri doðal türlerin
yaþam alanlarýný daraltmaktadýr.
Milli parkýn mevcut sýnýrlarý alanýn sahip olduðu doðal çeþitliliði bütünüyle temsil etmediðinden
geniþletilmesi önerilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA sýnýrlarý içinde yer alan iki koruma alaný 1965 yýlýndan beri koruma
altýnda olan Yedigöller Milli Parký ve 1988 yýlýnda koruma altýna alýnan Kale-Bolu Fýndýðý Tabiatý
Koruma Alanýdýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parkla Genel Müdürlüðü; Bolu Orman Bölge Müdürlüðü; Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Düzce Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yýðýlca
Kaymakamlýðý; Mengen Kaymakamlýðý; Kaynaþlý Kaymakamlýðý.
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Bahtiyar Kurt, Yýldýray Lise

Bolu Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Yedigöller © Ali Ýhsan Gökçen
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Yeniçaða Gölü OBK005

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-2)

Yeniçaða Gölü © Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 1492 ha
Boylam
: 40,47ºD
Enlem
: 32,01ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 990 m - 1040 m
Ýl(ler)
: Bolu
Ýlçe(ler) : Yeniçaða

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Bolu ilinin Yeniçaða ilçe merkezindeki gölü ve gölü çevreleyen Yeniçaða
Ovasýnýn bir kýsmýný içine alýr. Yeniçaða Ovasý, Kuzey Anadolu fay kuþaðýnýn etkisiyle oluþmuþ
bir çukurluðun sonradan alüvyonlarla dolmasý sonucunda meydana gelmiþtir. Üçgen biçimli
bu düzlüðün büyük bir kýsmýný Yeniçaða Gölü ve gölün oluþturduðu turbalýk kaplamaktadýr.
Göl, etrafýndaki pýnarlarýn kireçli sularýyla beslenir ve derinliði 11 metreyi bulur.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölü, geniþ turbalýklar, sulak çayýrlar, sazlýk alanlar, bozkýrlar, söðüt
çalýlýklarý ve kavak aðaçlandýrmalarýndan oluþur. ÖDA, derinliði iki metreyi bulan Türkiyenin
en büyük kalkerli turbalýðýný içerir. Bu alanlar, zengin bitki çeþitliliðiyle dikkat çeker. Turbalýklar
gölü besleyen akarsular ve gölün gideðeni üzerinde oluþmuþtur.
Otlatma baskýsýnýn az olduðu kýyýlarda sazlýklar (Phragmites australis) geliþmiþtir. Buna
karþýn, yoðun otlatma baskýsýnýn olduðu gölün güney kýyýlarýnda mevsime baðlý subasar bitki
topluluklarý bulunur.
Türler: ÖDA, nadir bitkiler açýsýndan önem taþýyan alanlardan biridir. Alanda bulunan ancak
ÖDA kriterlerini saðlamayan nadir bitki türlerinin baþýnda Acorus calamus, Carex lasiocarpa,
Lathyrus palustris ssp. Palustris, Najas marina ssp. marina, Pedicularis palustris ssp. opsiantha,
Rumex hydrolapathum, Ranunculus lingua ve Senecio paludosus sayýlabilir.
Alan, göç döneminde arý þahini (Pernis apivorus), balýk kartalý (Pandion haliaetus) ve angýt
(Tadorna feruginea) gibi kuþ türleri için önemlidir. Turna (Grus grus) alanda kuluçkaya
yatmaktadýr. Alan civarýnda üreyen þah kartal (Aquila heliaca) ÖDAda gözlemlenmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki insan faaliyetlerinin baþýnda balýkçýlýk, turba çýkarýmý ve hayvancýlýk
gelir. Az miktarda tarým alaný bulunur.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit drenaj kanallarýnýn derinleþtirilmesi yoluyla turbalýk
alanlarýn kurutulmasý ve aþýrý turba çýkarýmýdýr. Kavak aðaçlandýrma sahalarýnýn geniþlemesi
de ayný þekilde turbalýklara zarar vermektedir.
Gölün doðu kýsmýnýn sulu tarýma açýlmasý için Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan hazýrlanmýþ
bir master plan bulunmaktadýr.
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Kuruyan turbalýk alanlardaki aþýrý otlatma diðer bir önemli tehdittir. Yeniçaða ilçesinin
arýtýlmadan göle karýþan kanalizasyonu gölde kirliliðe neden olmakta ve sulakalandaki bitki
çeþitliliðini olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir çalýþma yoktur.

Balaban (Botaurus stellaris) © Özden Saðlam
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bolu Valiliði; Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yeniçaða Kaymakamlýðý; Yeniçaða Belediyesi.

Kiraz Erciyas

Yeniçaða Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ova kurbaðasý (Rana ridibunda) © Cüneyt Oðuztüzün

Yeniçaða Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Su yýlaný (Natrix tesellata) © Murat Bozdoðan
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Köroðlu Daðlarý OBK006
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Köroðlu Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 146330 ha
Yükseklik : 910 m - 2390 m
Boylam
: 31,97ºD
Ýl(ler)
: Ankara, Bolu
Enlem
: 40,53ºK
Ýlçe(ler) : Gerede, Bolu merkez, Dörtdivan, Çamlýdere, Kýbrýsçýk, Beypazarý, Güdül
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ankara ilinin kuzeyindeki Köroðlu Daðlarýnýn batý kýsmýný içine alýr.
Kuzeybatý-güneydoðu doðrultusunda uzanan bu dað silsilesi; kuzeyde ve doðuda Ankara-Bolu
yoluyla batýda ise Beypazarý-Bolu yoluyla sýnýrlanýr. Alanýn güney kýsmýnda Kavaklý Daðý yer
alýr. Kavaklý Daðýndan doðan Süvari Çayý, Sakarya Nehrinin bir kolu olan Kirmir Çayý ile
birleþir. Alanýn büyük bir kýsmý ormanlar ve yaylalarla kaplýdýr.
Habitatlar: ÖDA; bodur meþeliklerle kaplý kýraç tepeler, daha yükseklerden ise sarýçam ve
karaçam aðýrlýklý iðne yapraklý ormanlar, yüksek dað çayýrlarý ve az miktarda tarým alanýndan
oluþur.
Türler: Köroðlu Daðlarý ülkemize endemik üç ayrý bitki taksonuna ev sahipliði yapar. Bu türlerinse
nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Köroðlu Daðlarý kuþlar açýsýndan önemli bir bölgedir. Kara akbaba (Aegypius monachus),
sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve þah kartal (Aquila heliaca) alanda üreyen öncelikli
türlerdendir. Kara akbabalar üreme sonrasýnda yüksek sayýlarda görülmektedir.
Kar faresi (Chionomys nivalis) ÖDA kriterini saðlayan bir memeli türüdür. ÖDA ayný zamanda
taraklý semender (Triturus karelinii) için önemli bir bölgedir.
Alan Kullanýmý: Bölge halký genel olarak ormancýlýk, tarým ve hayvancýlýk faaliyetleriyle geçimini
saðlamaktadýr. Alanýn yüksek kesimleri yaz aylarýnda yayla olarak kullanýlýr. Alanýn güney
sýnýrýnda çok sayýda tavuk üretme çiftliði bulunur. Alanda önemli kýþ sporlarý merkezinden
Kartalkaya Kayak Merkezi bulunur.
Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin baþýnda yaþlý aðaçlarýn kesimi gelir. Yaþlý çam aðaçlarýnýn
korunmasý ve kesimin akbabalarýn üreme dönemlerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Kar faresi (Chionomys nivalis) © Laurens Vogelaers
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bolu Valiliði; Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Beypazarý Orman Ýþletme Müdürlüðü; Kýbrýsçýk Orman
Ýþletme Müdürlüðü; Bolu Orman Ýþletme Müdürlüðü; Gerede Orman Ýþletme Müdürlüðü.
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Bahtiyar Kurt

Köroðlu Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Köroðlu Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Köroðlu Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen
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Kozlu Kýyýlarý OBK007
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kozlu Kýyýlarý © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 9239 ha
Yükseklik : 0 m - 420 m
Boylam
: 31,53ºD
Ýl(ler)
: Zonguldak
Enlem
: 41,35ºK
Ýlçe(ler) : Zonguldak merkez, Ereðli
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan Batý Karadenizde, Kozlu ilçesi ile Ereðli Limaný arasýndaki kýyý þeridini kapsar.
ÖDA, kýyýdaki sarp kayalýk alanlarý, kumsallarý ve ormanlarý içerir. Alanda kýyý boyunca
Karadenize dökülen küçük dereler bulunur. Ereðli ve Amasra yakýnlarýndaki denizden yükselen
dik yarlar deniz kuþlarý için önemli üreme alanlarýdýr.
Habitatlar: Kozlu Kýyýlarý; dik deniz kýyýsý kayalýklarý, kýyý þeridindeki ormanlýk alanlarý ve kýyý
kumullarýný içine alýr.
Türler: Alan ülkemize endemik ve dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Seseli resinosum
bitki türünün yaþadýðý bir bölgedir.
Bunun yanýnda denizden yükselen dik kayalýk yarlar tepeli karabatak (Phalacrocorax
aristotelis) için önemli bir üreme alanýdýr.
ÖDAda 1990lý yýllarýn ortalarýna kadar Akdeniz foku (Monachus monachus) yaþamaktaydý.
Alan Kullanýmý: Alanda taþ kömürü maden ocaklarý yer almaktadýr. Kýyýlarda ise balýkçýlýk yapýlýr.
Az miktarda ormancýlýk faaliyetleri bulunur.
Tehditler: Bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr. Tepeli karabataklarýn ürediði kolonilerin izlenmesi
ve koruma tedbirlerinin alýnmasý gereklidir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Tepeli karabatak (Phlacrocorax aristotelis desmarestii) © Cem Orkun Kýraç
Yerel Ýlgi Sahipleri
Zonguldak Valiliði; Zonguldak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Zonguldak Ýl Jandarma Komutanlýðý; Ereðli Kaymakamlýðý; Ereðli Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.
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Bahtiyar Kurt

Kozlu Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kozlu Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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© Cem Orkun Kýraç
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Sofular Tepeleri

OBK008
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Büyükkulaklý yarasa (Myotis bechsteini) © Laurens Vogelaers

Yüzölçümü : 36241 ha
Boylam
: 31,98ºD
Enlem
: 41,46ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 771 m
Ýl(ler)
: Zonguldak
Ýlçe(ler) : Zonguldak merkez, Çaycuma, Gökçebey

Alanýn Tanýmý: Sofular Tepeleri Önemli Doða Alaný, Zonguldak-Devrek karayolunun doðusunda
yer alan tepelerden oluþur. ÖDAnýn doðu sýnýrýný Yenice (Filyos) Nehri ve Çaycuma Ýlçesi
oluþturur. Yenice Nehrinin kollarýndan olan Kara ve Yalnýzcý dereleri ÖDA içindeki tepelerden
doðar. Alanýn kuzey kýsmýndaki bakir ormanlýk alanlarýn içinde birçok maðara bulunur.
Zonguldaký Amasraya baðlayan kýyý karayolu alanýn içinden geçer. Alan birçok köyü bünyesinde
barýndýrýr.
Habitatlar: ÖDA; batý Karadeniz kayýn ormanlarý, Karadeniz kýyýsý yalancý maki topluluklarý ve
tarým alanlarýndan oluþur. Tarým alanlarý ÖDAnýn güney kýsmýnda yoðunlaþýr. Maki topluluklarý
ise deniz kýyýsýný takip eden bölgede görünür. Tarým alanlarý ile makilikler arasýnda kalan geniþ
bölge ise kayýn ormanlarýyla kaplýdýr. Tepelerin hâkim olduðu bu kýsýmda çok fazla vadi
bulunmaz.
Türler: Sofular Tepeleri barýndýrdýðý memeli türleri nedeniyle ÖDA statüsü kazanmaktadýr. ÖDA
içindeki maðaralar yarasalar için önemli üreme bölgeleridir. Bu türler arasýnda nesli dünya
ölçeðinde tehlike altýndaki Akdeniz nalburunluyarasasý (Rhinolophus euryale) ve büyük kulaklý
yarasa (Myotis bechsteini) yer almaktadýr. Bunun yanýnda alanda nalburunlu büyükyarasa
(Rhinolophus ferrumequinum) ve nalburunlu küçükyarasa (Rhinolophus hipposideros) da
üremektedir.
Alan Kullanýmý: Alanýn doðu ve güney bölgesinde kalan Yeþilce Nehri ve kollarý boyundaki verimli
ovalar tarýmsal üretim bakýmýndan önem taþýr. Bu kesimde mýsýr, sebze ve meyve üretilir.
Hayvancýlýk, özellikle manda yetiþtiriciliði Çaycuma bölgesinde yapýlan etkinliklerdendir. Kýyý
boyunca balýkçýlýk geliþmiþtir.
Tehditler: Alanda bilinen tek tehdit, maðaralarýn turizme açýlmasýdýr. Maðaranýn kullanýmý ve
ýþýklandýrmasýnýn maðarada yaþayan yarasalarý rahatsýz etmeyecek þekilde düzenlenmesi
gereklidir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Sofular Maðaralarý © Ahmet Karataþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Zonguldak Valiliði; Zonguldak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Zonguldak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Çaycuma Kaymakamlýðý; Gökçebey Kaymakamlýðý.
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Dicle Tuba Kýlýç, Bahtiyar Kurt

Sofular Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sofular Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Sofular Tepeleri © Ahmet Karataþ
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Amasra Kýyýlarý

OBK009
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 17413 ha
Yükseklik : 0 m - 480 m
Boylam
: 32,25ºD
Ýl(ler)
: Bartýn, Zonguldak
Enlem
: 41,67ºK
Ýlçe(ler) : Amasra, Bartýn merkez, Çaycuma
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Batý Karadenizde Amasra Ýlçesinden baþlayýp Bartýn ilinin batý sýnýrýndaki Yenice
Nehrinin denize döküldüðü yere kadar devam eden kýyý þerididir. Alan, Bartýn Çayýnýn Karadeniz
kýyýsýnda oluþturduðu küçük deltayý ve Amasra açýklarýndaki adacýklarý da içine alýr.
Habitatlar: ÖDA; yaprak döken ormanlar, yalancý maki topluluklarý, tarým alanlarý ve kýyý
kumullarýndan oluþur. Kýyý þeridinde iyi korunmuþ küçük kumsallar ve sarp kayalýk yamaçlar
bulunur.
Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Seseli resinosum ÖDA kriterlerini saðlayan
endemik bir bitki türüdür.
Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) alanda üreyen öncelikli kuþ türüdür. Amasra
kýyýlarý ayný zamanda bölgede kýþlayan karagerdanlý dalgýçlar (Gavia arctica) için de önemli
bir alandýr.
Bölgede su samurlarýnýn (Lutra lutra) önemli sayýda yaþadýðý bilinmektedir. ÖDAda 1990lý
yýllarýn ortalarýna kadar Akdeniz foku yaþamaktaydý.
Alan Kullanýmý: Temel insan faaliyetleri balýkçýlýk, madencilik, tarým ve hayvancýlýktýr. Amasra
son yýllarda özellikle yerli turizm için bir çekim merkezi haline gelmiþtir.
Tehditler: Bölgede bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr. Bununla birlikte yörede geliþen turizm
faaliyetlerinin bölgenin doðal deðerlerine zarar verme ihtimali vardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bartýn Valiliði; Zonguldak Valiliði; Bartýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Zonguldak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Amasra Kaymakamlýðý; Çaycuma Kaymakamlýðý.
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Amasra Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Kara gerdanlý dalgýç (Gavia arctica) © Özkan Üner
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Yenice Ormanlarý OBK010
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Yenice Ormanlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 135795 ha
Yükseklik : 100 m - 1999 m
Boylam
: 32,42ºD
Ýl(ler)
: Karabük, Bartýn, Bolu
Enlem
: 41,16ºK
Ýlçe(ler) : Yenice, Karabük merkez, Eskipazar, Safranbolu, Bartýn merkez, Ulus, Mengen
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný
Alanýn Tanýmý: Yenice Ormanlarý, Bolu Daðlarýnýn kuzeybatýsýnda Ýncedere, Þimþirdere, Çitdere
su toplama havzalarý ve Safranbolu ilçesinin batýsýnda kalan yer alan ormanlarý içerir. ÖDA,
yüz metreden baþlayarak yaklaþýk 2000 metreye kadar yükselen engebeli bir topografyaya
sahiptir. Bu engebeli topografya, yerleþim yerlerinin geniþlemesine engel olarak Yenice
Ormanlarýnýn bakir ve biyolojik çeþitlilik açýsýndan zengin bir alan olarak kalmasýný saðlamýþtýr.
Alanda Yenice Nehrinin ve onun büyük kollarýnýn çevresindeki alçak arazilerde birkaç köy
dýþýnda yerleþim alaný yoktur.
Türkiyenin en bakir ve kesintisiz ormanlarýndan biri olan Yenice Ormanlarý, anýt niteliðindeki
aðaçlarý, doðal yaþlý ormanlarý, derin vadileri, akarsu ekosistemleri ve barýndýrdýðý yaban hayatý
çeþitliliðiyle Türkiyenin en iyi korunmuþ ÖDAlarýndan biridir.
Habitatlar: ÖDA; Ýncedere, Þimþirdere ve Çitdere su toplama havzalarý içindeki yamaçlarda
geniþ alanlar kaplayan el deðmemiþ, geniþ ve iðne yapraklý karýþýk doðal yaþlý ormanlarý
barýndýrýr. 1000-1200 metre yükseklikte doðu kayýnýnýn (Fagus orientalis) baskýn olduðu geniþ
yapraklý ormanlar hakimdir. Doðu kayýný saf ve karýþýk ormanlar oluþturur. Özellikle Çitdere
civarýnda, Istranca meþesi (Quercus hartwissiana), Kavaklý civarýnda ise porsuk (Taxus baccata)
ve Türk fýndýðý (Corylus colurna) anýt aðaç topluluklarý oluþturur.
1200 metre yükseklikten sonra ise Uludað göknarý (Abies nordmanniana ssp. bornmüelleriana)
ve sarýçam (Pinus sylvestris) gibi iðne yapraklý aðaçlar baskýn hale gelir ve 1400 metrenin
üzerinde saf ormanlar oluþturur. Keltepe zirvesinde, açýk kireçtaþlý alanlarda bazý alpin kuþak
bitkilerini görmek mümkündür.
Yenice Nehrinin güneyindeki kesimlerde ise nemli çalý türleri görülür. Ýncedere ve Þimþirderenin
Filyos Çayýna karýþtýklarý aþaðý kesimlerde denizin etkisiyle sandal (Arbutus andrachne), beyaz
çiçekli laden (Cistus salviifolius), funda (Erica arborea), katran ardýcý (Juniperus oxycedrus),
akçakesme (Phillyrea latifolia) ve menengiç (Pistacia terebinthus) gibi Akdeniz bitkilerini içeren
yalancý maki elemanlarý görülür.
Türler: Bitkiler açýsýndan önemli olan ÖDA nesli tehlike altýnda ve endemik 9 bitki taksonuna
ev sahipliði yapar. Bunlardan Onosma bozakmanii dünyada sadece burada yaþar.
Çok katmanlý özelliðe sahip yaþlý ormanlar farklý kuþ türlerine yaþam olanaðý saðlar. Alan,
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aksýrtlý aðaçkakan (Dendrocopus leucotos), ortanca aðaçkakan (Dendrocopus medius), alaca
sinekkapan (Ficedula semitorquata), orman toygarý (Lullula arborea), küçük yeþil aðaçkakan
(Picus canus) ve çizgili ötleðen (Sylvia nisoria) gibi ýlýman kuþak orman biyomu türlerin büyük
popülasyonlarýna ev sahipliði yapar. Alanda ayrýca gökdoðan (Falco peregrinus) üremektedir.
Yenice Ormanlarý; bütünlüðü bozulmamýþ geniþ orman yapýsý, çeþitli yaþam alanlarý, engebeli
arazi yapýsý ve derin vadileriyle, ayný zamanda yaban hayatý ve memeliler için de önemli bir
alandýr. Vaþak (Lynx lynx) bölgede yaþayan önemli memeli türlerinden biridir. Özellikle Yenice
Maðarasý bölgesel ölçekte nesli tehlike altýnda olan nalburunlu yarasa (Rhinolophus blasii) türü
dâhil birçok yarasa türüne ev sahipliði yapar.
Kelebekler açýsýndan önem taþýyan alan, nesli küresel olarak tehlike altýndaki olan apollo
(Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte tehlike altýndaki çok gözlü Eros mavisi (Polyommatus
eroides) ile orman güzel esmeri (Erebia medusa) adlý türlere ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel geçim kaynaklarý madencilik, ormancýlýk ve arýcýlýktýr. Buradaki
köylülerin en önemli geçim kaynaðý kesme, sürütme ve nakliye iþlemlerini yürüttükleri ormancýlýk
faaliyetleridir. Bölgedeki tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri sadece hane ihtiyacýný saðlamaya
yöneliktir. Alandaki insan nüfusu giderek azalmaktadýr. Öte yandan, son yýllarda alandaki
günübirlik turizm faaliyetlerinde artýþ gözlenmektedir.
Tehditler: Yakýn tarihe kadar bölgedeki ormanlarda üretim sýrasýnda sürdürülebilir olmayan
yapýlmýþsa da son zamanlarda yapýlan düzenlemelerle bu tehdit en aza düþürülmüþtür. Yaban
hayatýna yönelik tehditlerin baþýnda kýþ aylarýnda yapýlan kaçak avcýlýk gelmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alan koruma alanlarýndan Kavaklý Tabiatý Koruma
Alaný ve Çitdere Tabiatý Koruma Alanýnýn toplam yüzölçümü 2071,5 hektardýr. Alanda ayrýca
Karabük-Büyükdüz Araþtýrma Ormaný ve Yaylacýk Araþtýrma Ormaný bulunur.
Bölgedeki ormanlarýn sürdürülebilir yönetimi için son yirmi yýl içinde Orman Genel
Müdürlüðünce Türk-Alman Ormancýlýk Projesi ve FRIS (Türkiyede Orman Amenajman
Planlama ve Kaynak Bilgi Sistemlerinin Geliþtirilmesi) Projesi yürütülmüþtür. 2005 yýlýndan
itibaren WWF-Türkiye, Dünyaya Armaðanlar Projesi kapsamýnda, Doða Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüðü ile iþbirliði içerisinde alanýn geniþ bir koruma alaný olmasý için çalýþmalar
yürütmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Karabük Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bolu Orman Bölge Müdürlüðü; Yenice Orman Ýþletme Müdürlüðü; Ýç
Anadolu Ormancýlýk Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü; Batý Karadeniz Ormancýlýk Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü; Yenice Kaymakamlýðý; Yenice Belediyesi; WWFTürkiye.

Kiraz Erciyas, Yýldýray Lise

Yenice Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Yenice Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kösedað OBK011
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kösedað © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 80051 ha
Boylam
: 37,86ºD
Enlem
: 40,04ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 985 m - 2812 m
Ýl(ler)
: Sivas
Ýlçe(ler) : Zara, Koyulhisar, Suþehri

Alanýn Tanýmý: Sivas ilinin kuzeydoðusunda yer alan Kösedað Önemli Doða Alaný, Zara Ýlçesinin
hemen kuzeyinden baþlar ve kuzeyde Kelkit Vadisiyle sýnýrlanýr. Doðubatý doðrultusunda uzanan
Köse Daðlarý silsilesinin batý yarýsýný oluþturan ÖDAnýn yüksekliði 2812 metreyi bulur.
Kýzýlýrmakýn kollarýndan biri olan Karapýnar (Kuzuçaðýn) Deresi ve kollarý alanda derin vadiler
oluþturur. Genellikle meþe ormanlarý ve bozkýrlarla örtülü daðýn batý kýsmýnda çam ormanlarý
bulunur. Az sayýda yerleþim birimi bulunan ÖDA, peyzaj güzelliði ve ormanlýk alanlarý nedeniyle
Sivas ilinin günübirlik turizm faaliyetleri için de önem taþýr.
Habitatlar: ÖDA; sarýçam ve karaçam ormanlarý, meþe ormanlarý, meyve bahçeleri, yüksek dað
bozkýrlarý, tarým alanlarý ve nehir kýyýsý bitki örtüsü topluluklarýndan oluþur. Daðýn batý ve iç
kesimlerinde bulunan karaçam ormanlarý yüksek kesimlerde yerini sarýçamlara býrakýr.
Sarýçamlar, Þerefiye Beldesinin güneyinde yoðunlaþýr. Daðýn doðu kýsmýndaki yüksek kesimler
dað bozkýrlarý ve yer yer meþe topluluklarýndan oluþur. Meyve bahçeleri ve tarým alanlarý kuzey
ve güney yamaçlardaki köylerle sýnýrlýdýr. Sarp kayalýklarýn bulunduðu derin ve kývrýmlý vadiler
alanýn güney kesimindedir.
Türler: ÖDA, dar yayýlýþlý ve nadir bitki türleri için önem taþýr ve beþ bitki türünün dünyada
bulunduðu bilinen tek alandýr. Bu türler, Stachys sivasica, Verbascum pallidiflorum, Geranium
chelikii, Scrophularia serratifolia ve Reaumuria sivasicadýr.
Alan, ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber yýrtýcý kuþlar açýsýndan da önem taþýr. Alanda
üreyen önemli türlerin baþýnda küçük kartal (Hieraaetus pennatus), küçük akbaba (Neophron
percnopterus), þahin (Buteo buteo), kýzýlþahin (Buteo rufinus) ve kerkenez (Falco tinnunculus)
gelir. Güneydeki vadiler, kýzýlgagalý daðkargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) için önemli üreme
alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki insan faaliyetlerinin baþýnda hayvancýlýk gelir. Daðdaki köylerde az
miktarda tarým yapýlýr. Daðýn batý kýsmýnda ormancýlýk faaliyetleri yapýlmaktadýr. Yine bu kýsýmda
yöre insaný tarafýndan günübirlik turizm faaliyetleri yapýlýr.
Tehditler: Doðal yaþam üzerindeki ana tehdit aþýrý otlatmadýr. Otlatma baskýsý daðda yüksek
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oranda erozyonun olmasýna ve alandaki meþe ormanlarýnýn zarar görmesine neden olmaktadýr.
Alandaki bir diðer tehdit ise kaçak aðaç kesimidir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Kösedað © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sivas Orman Ýþletme Müdürlüðü; Sivas Ýl Çevre ve Turizm Müdürlüðü; Zara Kaymakamlýðý; Zara Belediyesi;
Suþehri Kaymakamlýðý; Suþehri Belediyesi.

Dicle Tuba Kýlýç

Kösedað önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kösedað önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kerkenez (Falco tinnunculus) © Murat Bozdoðan
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Kýzýlcahamam
Ormanlarý

OBK012

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Kara akbaba (Aegypius monachus), Kýzýl akbaba (Gyps fulvus) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 14689 ha
Boylam
: 32,57ºD
Enlem
: 40,47ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 900 m - 1849 m
Ýl(ler)
: Ankara
Ýlçe(ler) : Kýzýlcahamam, Çamlýdere

Alanýn Tanýmý: Ankaranýn kuzey bölgesinde yer alan çam ormanlarý, meþe topluluklarý ve
çayýrlarla kaplý daðlýk bir alandýr. ÖDA, doðuda Kýzýlcahamam ilçe merkezi ve batýda ise
Çamlýdere ilçesiyle sýnýrlanýr. Alanýn içinden geçen Bulak Çayý, güneyde ÖDAnýn sýnýrýný
oluþturur. Küçük bir alan olmasýna raðmen yaban hayatý açýsýndan çok zengindir. Soðuksu
Milli Parký'ný içine alan ÖDAda kaplýca tesisleri bulunur.
Habitatlar: Yer yer sarýçamlar da içeren karaçam ormanlarýnýn aðýrlýkta olduðu ÖDAda; dað
çayýrlarý, bodur meþe çalýlýklarý, tarým alanlarý ve nehir kýyýsý bitki topluluklarý da bulunur.
Türler: Kýzýlcahamam Ormanlarý, kuþlar ve kelebekler açýsýndan önemli bir alandýr. Bölgede
birçok orman kuþu üremektedir. Alanda üreyen önemli türler arasýnda kara akbaba (Aegypius
monachus), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus), küçük akbaba
(Neophron percnopterus) ve kara leylek (Ciconia nigra) yer alýr. Kýzýlcahamam ilçesinin giriþinde
ise çok sayýda leylek (Ciconia ciconia) yuvasý bulunur.
Alandaki en öncelikli kelebek türü ülkemize endemik çokgözlü Anadolu çillisidir (Polyommatus
ossmar). Yalancý apollo (Archon apollinus), Anadolu zýpzýpý (Muschampia proteides) ve bavius
(Pseudophilotes bavius) ÖDAda yaþayan nesli bölgesel ölçekte tehlikedeki kelebek türlerinin
baþýnda gelir.
Alan Kullanýmý: Alanda ormancýlýk ve az miktarda tarým yapýlýr. Soðuksu Milli Parký ve çevresinde
turistik ve termal tesisleri bulunur.
Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin baþýnda, Ankara Büyük Þehir Belediyesinin milli park
çevresinde yapmakta olduðu düzenlemeler (yeni yollar ve yol geniþletme çalýþmalarý) gelir.
Milli park dýþýnda kalan çok sayýda yol alanýn doðal yapýsýna zarar vermektedir.
Alan çevresinde kurt ve tilkileri öldürmek amacýyla zehirli et atýlmasý alandaki yýrtýcý kuþlarýn
nüfusunu da tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Kuþ Araþtýrmalarý Derneði ve Çevre ve Orman Bakanlýðý, bölgede kara
akbabalar üzerine koruma çalýþmalarý yürütmüþtür ve türün ürediði yaþlý aðaçlarýn bulunduðu
meþcerelerin korunmasýný saðlamýþtýr. Bunun yanýnda ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu bölgede
kuþlar üzerine araþtýrma çalýþmalarýný yürütmektedir.
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Kýzýlcahamam Ormanlarý © Yalçýn Savaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Kýzýlcahamam Kaymakamlýðý; Çamlýdere Kaymakamlýðý; Kýzýlcahamam
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Çamlýdere Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Kýzýlcahamam Orman Ýþletme Müdürlüðü; Çamlýdere Orman Ýþletme Müdürlüðü; Kuþ
Araþtýrmalarý Derneði; ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Bahtiyar Kurt

Kýzýlcahamam Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Crocus biflorus ssp. pulchricolor © Önder Erdem

Kýzýlcahamam Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Aðaç faresi (Dryomys nitedula) © Laurens Vogelaers
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Küre Daðlarý OBK013
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Küre Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 521368 ha
Boylam
: 33,10ºD
Enlem
: 41,72ºK

Yükseklik : 0 m - 1746 m
Ýl(ler)
: Kastamonu, Bartýn
Ýlçe(ler) : Cide, Þenpazar, Azdavay, Kurucaþile, Pýnarbaþý, Daday, Ýnebolu, Küre, Seydiler, Kastamonu merkez, Amasra, Safranbolu, Ulus, Eflani, Aðlý, Doðanyurt,
Bartýn merkez
Koruma Statüleri : Milli park, tabiat anýtý, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Küre Daðlarý ÖDAsý batýda Bartýn Çayýnda baþlayarak doðuya doðru uzanan ve
Ýsfendiyar Daðlarý olarak da bilinen sýradaðlarý içerir. En yüksek yeri 1746 metre olan ÖDAda
diðer zirvelerin yüksekliði 1500 metrenin altýndadýr. Alan, karstik maðaralar, kanyonlar, dolinler,
derin geçitler açýsýndan Türkiyenin en zengin yerlerinden biridir. Alanýn içinde birçok akarsu
bulunur. Daðlarýn kýyýya paralel olarak uzanmasý nedeniyle Küre Daðlarýnýn Karadeniz kýyýlarý
fazla girintili çýkýntýlý deðildir. Alanýn kýyý kesimini denizden birden yükselen falezler oluþturur.
Habitatlar: Karadeniz nemli karstik orman ekosistemlerinin en iyi örneklerini içeren Küre Daðlarý,
deniz ve kýyý ekosistemleri, sarp kayalýklar, akarsu ekosistemleri, doðal yaþlý ormanlar, yalancý
makilikler, orman içi çayýrlýklar ve geleneksel yöntemlerle ekilen tarým alanlarýndan oluþur.
Daðlarýn kýyý kesimlerine yaklaþtýkça Laurus nobilis ve Phillyrea latifolianýn baskýn olduðu
yalancý makiler ve kýzýlçam ormanlarý geniþ alan kaplar. Yüksek kesimlerde kestane (Castanea
sativa), doðu kayýný (Fagus orientalis), gürgen (Carpinus betulus) ve sapsýz meþe (Quercus
petraea) saf ve karýþýk ormanlar oluþturur.
Daha yükseklerdeki kireçtaþlarý üzerinde iðne yapraklý ormanlar görülür. Uludað göknarý
(Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) 1300-1700 metrelerde saf ve geniþ yapaklý türlerle
karýþýk ormanlar oluþturur. ÖDAnýn güney yamaçlarýnda Kuzey Anadolu sapsýz meþesi (Q.
petraea spp. iberica) ve karaçamýn baskýn olduðu ormanlar yer alýr. Bu türlere daha yüksek
yerlerde Uludað göknarý ve sarýçam (Pinus sylvestris) katýlýr. Özellikle Armutlu bölgesinde yer
yer orman içi açýklýklar bulunur.
Türler: Alanda toplam 27 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlar. Bunlardan akyýldýz (Ornithogalum
kuereanum) dünya üzerinde sadece buraya özgüdür.
Bölge yýrtýcý kuþlar ve ýlýman kuþak orman biyomu türleri için önemli bir üreme alanýdýr.
Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kaya kartalý (Aquila chrysaetos), gökdoðan (Falco
peregrinus), aksýrtlý aðaçkakan (Dendrocopos leucotos), ortanca aðaçkakan (Dendrocops
medius) ve alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata) alanda üreyen önemli türlerdir. ÖDAnýn
sahil kýsýmda tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) üremektedir.
Memeliler açýsýndan önemli olan alan vaþak (Lynx lynx) ve susamuruna (Lutra lutra)
ev sahipliði yapar. ÖDAnýn kýyýlarýnda 1990lý yýllarýn ortalarýna kadar Akdeniz fokunun
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(Monachus monachus) yaþadýðý bilinmektedir.
Yalancý apollonun Türkiyeye endemik alt türü Archon apollinus forsteri alandaki diðer bir
koruma öncelikli taksondur.
Alan Kullanýmý: 1980lerden sonra bölgeden büyük kentlere göç arttýðý için kýrsal nüfus giderek
azalmaktadýr. Alandaki baþlýca ekonomik faaliyetler, ormancýlýk, tarým, arýcýlýk, ahþap el sanatlarý
üretimi, dokumacýlýk, bitki toplayýcýlýðý, kestanecilik ve son yýllarda artan turizm faaliyetleridir.
Tehditler: Üst havzalarda yapýlan yoðun aðaç kesimi, sürdürülebilir olmayan toprak iþleme
metotlarý, tarla açma, toprak kaymasý ve benzeri nedenler derelerdeki aðýr sediment yükünün
artmasýna sebep olmaktadýr.
Bölgede yasadýþý ve aþýrý avcýlýk yaban hayatýný tehdit eden en önemli etkendir. Milli park
sýnýrlarý dýþýnda açýlan yeni yollar kaçak aðaç kesimlerini son yýllarda artýrmýþtýr. Bölgede orkide
türleri yoðun olarak doðadan toplanmaktadýr. Özellikle ormanlýk alanlar ve su yataklarýnda
açýlan taþ, kum ve maden ocaklarý ekosistemi tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: 2000 yýlýnda ilan edilen Küre Daðlarý Milli Parký bölgenin korunmasý için
atýlan en önemli adýmdýr. Azdavay Kurtdaðý Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ise alandaki yaban
hayatýnýn korunmasý için önemlidir.
Milli Park ilanýndan sonra sivil toplum kuruluþlarýnýn bölgedeki doða koruma etkinlikleri
artmýþtýr. WWF-Türkiye, 2000 yýlýndan beri bölgede Milli Park Tasardý Geliþim Planýnda yer
alan öncelikli konularýn uygulanmasýna aktif destek vermektedir. Çevre ve Orman Bakanlýðý,
WWF-Türkiye ve diðer ilgi gruplarýnýn iþbirliðinde Kürsel Çevre Fonu (GEF) desteðiyle Küre
Daðlarý Milli Parkýnýn Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkýnma konulu bir proje baþlatýlmaktadýr.
Son yýllarda yerel sivil toplum kuruluþlarý da koruma çalýþmalarý baþlatmýþtýr. Küre Daðlarý
Ekoturizm Derneði Zümrüt Köyü Ekoturizm Uygulama Projesi; Kastamonu Orman Kooperatifleri
Birliði Harmangeriþ Köyü Sürdürülebilir Ahþap El Sanatlarý Projesi; Ulus-Aþaðý Çerçi Köyü
Güzelleþtirme Derneði ise Küre Daðlarý Milli Parkýnýn Ulus Bölgesinde Alternatif Geçim
Kaynaklar ve Eðitim Projesini yürütmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü; Kastamonu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bartýn Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüðü; WWF-Türkiye; Küre Daðlarý Ekoturizm Derneði; Ulus-Aþaðý Çerçi Köyü Güzelleþtirme Derneði; Kastamonu Orman Kooperatifleri Birliði

Yýldýray Lise

Küre Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Küre Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Horma Kanyonu © Ali Ýhsan Gökçen
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Ilgaz Daðlarý OBK014

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Apollo (Parnassius apollo) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 152653 ha
Yükseklik : 670 m - 2587 m
Boylam
: 33,78ºD
Ýl(ler)
: Kastamonu, Çankýrý
Enlem
: 41,08ºK
Ýlçe(ler) : Ilgaz, Tosya, Ýhsangazi, Kurþunlu, Bayramören
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: ÖDA, 2587 metreye yüksekliði ile Batý Karadeniz Bölümünün en yüksek
daðlarýndan biri olan Ilgaz Daðlarý ve eteklerini içerir. Alan kuzeyde Araç, güneyde ise Devrez
Çayý ile çevrilidir. 700800 metre yükseklikteki vadi tabanlarýndan, çeþitli ormanlar ve dað
doruklarýna kadar farklý kuþaklara, bakýlara, noktasal iklim koþullarýna sahip olan Ilgaz Daðlarý
bu özelliði nedeniyle yüksek tür çeþitliliðine sahiptir.
Habitatlar: Ilgaz Daðlarý, farklý jeomorfolojik yapýsý, zengin su kaynaklarý, yükselti ve bakýya göre
deðiþen iklim özellikleri nedeniyle zengin bitki formasyonlarýna ve tarým alanlarýna ev sahipliði
yapar. Kuzeye bakan yamaçlarýn alçak kesimleri genel olarak nemli meþe (Quercus petraea,
Q. Robur ve Q.frainetto) ve karaçam (Pinus nigra) ormanlarýyla kaplýdýr. 10001300 metre
yüksekliklerde gürgen (Carpinus betulus) ve doðu kayýný (Fagus orientalis) baskýn duruma
geçer.
1500 metre ve üzerinde, doðu kayýný, Uludað göknarý (Abies nordmanniana ssp.
bornmuelleriana) ve sarýçam (Pinus sylvestris) saf ya da karýþýk ormanlar oluþturur. Daha çok
güneþ alan ve daha kurak olan güney bakýlý yamaçlardaki ormanlar büyük ölçüde zarar
görmüþtür ve kuzeydeki nemli meþe türlerinin yerini kurakçýl meþe türleri (Q. pubescens, Q.
Ýnfectoria ve Q. cerris) alýr. Bunlara yer yer ardýç (Juniperus excelsa ve J. foetidissima) türleri
katýlýr. Karaçam ise bu bölgedeki orman formasyonunu oluþturan baskýn iðne yapraklý aðaçtýr.
Gökýrmak ve Devrez çaylarýnýn aþaðý kesimlerinde Akdeniz kökenli kýzýlçam lokal yayýlýþ
gösterir. Türkiyeye endemik bir meþe türü olan kasnak meþesi (Quercus vulcanica) Çamtepede
(1955 m) sýnýrlý bir yayýlýþa sahiptir.
2000-2200 metreden sonra baþlayan yüksek dað kuþaðý, nadir ve endemik türler bakýmýndan
son derece zengindir. Bu kuþaðýn en yaygýn bitki topluluklarýný Daphne leoides, Juniperus
communis ssp. nana ve Vaccinium myrtillus gibi bodur çalýlar oluþturur.
Türler: ÖDA, Türkiyedeki bitki endemizm merkezlerinden biri olarak ÖDA kriterlerini saðlayan
37 bitki taksonuna ev sahipliði yapar. Bunlardan Festuca ilgazensis, Hieracium macrogonum
ve Hieracium tuberculatum dünya üzerinde sadece buraya özgüdür. Alan ayrýca endemik
olmasa da Türkiye'de yalnýzca burada kayýtlý relikt mersin yapraklý söðüt (Salix myrsinifolia)
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popülasyonuna da ev sahipliði yapar.
Bölge yýrtýcý kuþlar ve ýlýman kuþak orman biyomu türleri için önemli bir üreme alanýdýr.
Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), býyýklý doðan (Falco
biarmicus), gökdoðan (Falco peregrinus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus), alaca sinekkapan
(Ficedula semitorquata), aksýrtlý aðaçkakan (Dendrocopos leucotos), ortanca aðaçkakan
(Dendrocops medius) alanda üreyen önemli türlerdir.
Memeliler açýsýndan da önemli olan alan çöl sýçanýnýn endemik bir alt türüne (Meriones
tristrami intraponticus) ev sahipliði yapar.
Alan, nesli küresel ölçekte tehlikedeki apollo (Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte tehlikeki
çokgözlü Eros mavisi (Polyommatus eroides), karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis)
ve Glaucopsyche alcon adlý türlere ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki ana geçim kaynaklarý tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk ve turizmdir.
Özellikle günübirlik ve kýþ sporlarý turizminin yöre ekonomisine etkisi son yýllarda oldukça
artmýþtýr.
Tehditler: Ilgaz Daðlarý, sürekli geniþletilen kayak tesisleri, milli park sýnýrlarýnda artan sosyal
tesis ve oteller ile hemen koruma sýnýrlarý dýþýndaki ikinci konutlar nedeniyle aþýrý yapýlaþma
baskýsý altýndadýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan Kýþ Sporlarý Turizm Merkezi ilan edilen
Ilgaz Daðlarýnda turizm hareketinin ve yatak kapasitesinin artýrýlmasýna yönelik planlar
hazýrlanmýþtýr.
Korunan alanýn yönetimindeki eksiklikler milli parkýn koruma hedeflerine ulaþmasýný
zorlaþtýrmaktadýr. Orman yangýnlarý ve alpin kuþaktaki aþýrý otlatma baskýsý alanýn karþý karþýya
bulunduðu diðer tehditler arasýndadýr.
Koruma Çalýþmalarý: 1976 yýlýnda koruma altýna alýnan Ilgaz Daðlarý Milli Parký sýnýrýnýn ekolojik
bütünlük saðlayacak þekilde geniþletilmesine çalýþýlmaktadýr.
ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alan Ilgaz Daðý Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ve Tosya Gavurdaðý
Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ise bölgedeki yaban hayatýnýn korunmasý için önem taþýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Kastamonu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kastamonu Ýl Turizm Müdürlüðü; Kastamonu Orman Kooperatifleri
Birliði; Çankýrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ilgaz Kaymakamlýðý.

Kiraz Erciyas, Ýsmail Menteþ

Ilgaz Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ilgaz Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Dactylorhiza nieschalkiorum © Önder Erdem
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Sinop Yarýmadasý OBK015

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Sarýkum Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 18600 ha
Yükseklik : 0 m - 207 m
Boylam
: 35,01ºD
Ýl(ler)
: Sinop
Enlem
: 42,04ºK
Ýlçe(ler) : Sinop merkez, Erfelek
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, doðal sit alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Sinop þehir merkezinin bulunduðu yarýmadanýn yaný sýra Türkiyenin en
kuzey noktasý olan Ýnceburun ile Sarýkum Gölü ve çevresindeki ormanlarý içine alýr. Yarýmada,
ortalama yüksekliði 100 metre olan, ancak güneye doðru gidildikçe yükseltisi artan bir plato
özeliði gösterir. Bu platoda kalkerli kayaçlar çok geniþ yer kaplar. Sarýkum Gölü ve çevresi
tektonik hareketler sonucu oluþmuþ çukur alanlar üzerinde yer alýr. Bölgedeki kayaçlarýn yapýsý,
zeminin geçirgenliðini artýrmakta, yaðýþ sularý tabana sýzarak akarsu sisteminin geliþmesini
önlemektedir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölü, ormanlar, yalancý maki topluluklarý, kýyý kumullarý, deniz kýyýsý
kayalýklarý, sulak çayýrlar, aðaçlandýrma sahalarý, tarým alanlarý ve yerleþim birimlerinden oluþur.
Kumlarýn özellikle rüzgarla kolaylýkla taþýnabilmesi eskiden bir körfez olan Sarýkum Gölünün
denizden koparak bir göle dönüþmesine neden olmuþtur. Sarýkum Gölünün tabaný kumludur,
özellikle güneybatý bölümü saz ve kofanýn baskýn olduðu sýk bir bataklýk ve turbalýk bitki
örtüsüyle kaplýdýr. Gölün güneyinde subasar diþbudak (Fraxinus angustifola) ormaný geniþ yer
tutar. Daha kuru ve tepelik alanlarý meþe, yalancý maki, kýzýlçam ve gürgen topluluklarý kaplarken,
kumullarýn bir bölümünde farklý çam türleriyle aðaçlandýrma yapýlmýþtýr. Tarým alanlarý, ÖDAnýn
doðu yarýsýnda yoðunlaþýr.
Türler: ÖDA, birçok nadir ve endemik bitki türü için önemlidir. Ülkemize endemik Isatis arenaria,
Verbascum degenii ve Crocus speciosus ssp. xantholaimos bitkilerinin nesli tehlike altýndadýr.
Deniz kýyýsý kayalýklarýnda tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) üremektedir. Sarýkum
Gölünde nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan dikkuyruk (Oxyura leucocephala),
pasbaþ patka (Aythya nyroca) ve büyük orman kartalý (Aquila clanga) kýþlamaktadýr.
Alanda ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte karaca (Capreolus capreolus), yaban domuzu
(Sus scrofa), çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes), gelincik (Musela nivalis) ve porsuk
(Martens martens) yaþamaktadýr. Alanýn kýyýlarý 1990lý yýllarýn ortalarýna kadar Akdeniz foku
(Monachus monachus) için önem taþýmaktaydý.
Alan Kullanýmý: Küçük bir yerleþim birimi olan Sinop þehir merkezi ÖDAnýn içindedir. Alandaki
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insan faaliyetleri hayvancýlýk, tarým ve balýkçýlýktýr. Bölgede çok yoðun olmamakla beraber yaz
turizmi vardýr.
Tehditler: ÖDA üzerinde nükleer santral yapýmý planlanmaktadýr. Santralin yapýmý, özellikle
deniz canlýlarýnýn yok olmasýna ve dolayýsýyla Karadenizin en bakir kýyýlarýnýn doðal zenginliklerinin
yok olmasýna neden olacaktýr.
Alandan kumul alýmý kumul bitkilerine zarar vermektedir. Ayrýca kumul ve fundalýklarda
yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý, yörenin doðal bitki örtüsünü tehdit etmektedir.
Sarýkum Gölü, Keçi Deresinin getirdiði alüvyonlar ve kum fýrtýnalarý sonucunda küçülmektedir.
Alan üzerindeki bir diðer tehdit ise Sinop þehir merkezi ile Sarýkum Gölü arasýnda kalan bölgedeki
sulama projesidir. Alanýn doðal bitki örtüsünü ve su rejimini deðiþtirecek olan bu proje, Karasu
Deresinin denize döküldüðü yerde oluþan deltayý da tehdit etmektedir.
Aþýrý otlatma, endemik bitki türleri üzerinde baský oluþturmaktadýr. Alanda özellikle KaragölAksaz bölgesinde kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü,
Sarýkum Gölünün ve çevresindeki ormanlarýn korunmasý için alanýn yönetim planýný hazýrlamakta
ve çeþitli koruma çalýþmalarý yürütmektedir.
Sinop Çevre Dostlarý Derneði, alandaki bitki örtüsünün korunmasý ve kaçak avcýlýðýn
engellenmesi için çeþitli çalýþmalar yapmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Sinop Valiliði; Sinop Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü Doða Koruma ve Mili Parklar Dairesi; Erfelek Kaymakamlýðý; Ondokuz Mayýs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat
Fakültesi; Sinop Su Ürünleri Fakültesi; Sinop Çevre Dostlarý Derneði; On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Samsun Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü
Kuþ Gözlem Kolu.

Arzu Gürsoy, Fazilet Üker

Sinop Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sinop Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Convolvulus percicus © Ali Ýhsan Gökçen
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Kazankaya Vadisi OBK016
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kýzýl sýrtlý örümcekkuþu (Lanius collurio) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 5621 ha
Yükseklik : 530 m - 1375 m
Boylam
: 35,34ºD
Ýl(ler)
: Çorum, Yozgat, Amasya
Enlem
: 40,26ºK
Ýlçe(ler) : Göynücek, Ortaköy, Aydýncýk
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Kazankaya Vadisi, Yozgat ilinin Aydýncýk ilçesi nden baþlayarak kuzeye doðru
yaklaþýk 17 kilometre uzanýr. ÖDA, Yeþilýrmak Nehrinin bir kolu olan Çekerek Çayý vadisi ve
çevresindeki tepeleri içine alýr. Yeþilýrmakýn önemli kollarýndan olan Çekerek, Çamlýbel
Daðlarýndan doðar, Deveci Daðlarýnýn güneyinden batýya doðru akarak Kazankaya Vadisini
oluþturur.
Habitatlar: ÖDA; aðaçlý bozkýrlar, meþe ormanlarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý, sarp kayalýk
alanlar ve tarým alanlarýndan oluþur. Çekerek Nehrinin, vadi oluþumunu baþlattýðý yer olan
Kazankaya Beldesi çevresinde bozkýr bitki örtüsü hâkimdir. Akarsu kýyýsýndaki subasar alanlarda
söðüt topluluklarý yer almaktadýr.
Türler: Dar yayýlýþlý ve ülkemize endemik bir bitki olan Scorzonera ekimi ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr.
ÖDAda kýzýl akbaba (Gyps fulvus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) üremektedir.
Alandaki önemli memeli türlerinin baþýnda su samuru (Lutra lutra) gelmektedir.
Alan Kullanýmý: ÖDAdaki insan faaliyetlerinin baþýnda tarým ve küçükbaþ hayvancýlýk gelir.
Vadinin geniþlediði alanlarda sebze ve meyve yetiþtirilmekte, Ýncesu köyü civarýnda ise keçi
yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr.
Kazankaya Vadisi son yýllarda yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çekmeye baþlayan bir doða
alanýdýr. Ýncesu köyüne yakýn olan Hititler dönemine ait Þappinuva yerleþim alaný da birçok
turisti bölgeye çekmektedir.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit, evsel atýklarýn oluþturduðu kirliliktir. Çekerek çayýnýn
geçtiði yerleþimlerde arýtma sistemi bulunmamaktadýr.
Bunun yanýnda vadide yasadýþý aðaç kesimi ve yasadýþý avcýlýk devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Yozgat Valiliði ve Yozgat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan vadinin
milli park statüsü kazanmasý için giriþimlerde bulunulmuþtur.
Kuþ Araþtýrmalarý Derneði ve Çorum Kuþ Gözlem Topluluðu alanda araþtýrma çalýþmalarý
yürütmektedir.
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Soner Bekir
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çorum Valiliði; Yozgat Valiliði; Çorum Belediyesi; Yozgat Belediyesi; Çorum Ýl Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Yozgat Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Yozgat Milli
Parklar Baþmühendisliði; Aydýncýk Kaymakamlýðý; Aydýncýk Belediyesi; Kazankaya Belediyesi; Çorum Kuþ Gözlem Topluluðu; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði

Sönmez Yanardað

Kazankaya Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe) © Murat Bozdoðan

Kazankaya Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kukumav (Athene noctua) © Tamer Zeybek
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Yedikýr Barajý OBK017
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Küçük bataðan (Tachybaptus ruficollis) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 2583 ha
Yükseklik : 480 m - 540 m
Boylam
: 35,34ºD
Ýl(ler)
: Amasya
Enlem
: 40,47ºK
Ýlçe(ler) : Suluova, Merzifon
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Yedikýr Barajý, Amasya ilinin kuzeybatýsýnda, il merkezine 24 kilometre mesafede
yer alýr. 1985 yýlýnda sulama amacýyla inþa edilmiþ küçük bir baraj gölüdür. Baraj sularý
Yeþilýrmak Nehrinin bir kolu olan Tersakan Çayýndan bir kanal ile taþýnarak alanda depolanýr.
Baraj gölü, 7966 hektar tarým alanýnýn sulanmasýnda kullanýlýr. Kuzeydoðusunda kalan arazi
çam türleriyle aðaçlandýrýlmýþtýr. Gölün etrafýnda tarým alanlarý, aðaçlandýrma sahasý, küçük
bir havaalaný ve bir balýk çiftliði bulunur.
Habitatlar: ÖDA, baraj gölü, tarým alanlarý ve çam aðaçlandýrma sahasýndan oluþur. Gölün etrafý
kuru tarýmsal arazi ile çevrilidir. Aðaçlandýrma sahasý alanýn kuzeydoðu kesimindedir.
Türler: Yedikýr Barajý, üreme dönemi dýþýnda burada konaklayan çok sayýdaki angýt (Tadorna
feruginea) ve dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ile ÖDA statüsünü almaktadýr. Alanda ayný
zamanda ÖDA kriterini saðlamayan çamurcun (Anas crecca), yeþilbaþ (Anas playrhynchos),
karabatak (Phalacrocorax carbo) ve büyük karabaþ martý (Larus ichthyaetus) gibi türler de
kýþlamaktadýr. Kýr baykuþu (Asio flammeus) ve akkuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) alanda
görülen diðer türler arasýndadýr.
Alan Kullanýmý: Gölde balýkçýlýk, göl çevresinde ise kuru tarým yapýlýr. Yedikýr Barajý, çevresindeki
yürüyüþ parkuru, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) sosyal tesisleri, balýk üretim tesisleri ve amatör balýk
avcýlýðý için uygun olmasý nedeniyle bölge için önemli bir piknik alanýdýr.
Tehditler: Alanda bilinen tek tehdit yasadýþý avcýlýktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Göl 1989 yýlýnda yaban hayatý koruma sahasý ve doðal sit alaný ilan edilmiþtir.
Koruma sahasý ilanýyla birlikte göle Amasya Valiliði tarafýndan Yedikuðular Kuþcenneti adý
verilmiþtir.

Yedikýr Barajý © Geoff Welch
Yerel Ýlgi Sahipleri
Amasya Valiliði; Devlet Su Ýþleri VII. Bölge Müdürlüðü; Yedikýr Barajý Sulama Birliði; Suluova Kaymakamlýðý.
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Kiraz Erciyas

Yedikýr Barajý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Yedikýr Barajý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Yeþilbaþ (Anas platyrhynchos) © Kazým Çapacý
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Akdað - Amasya

OBK018
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Onosma bracteosum © Erdogan Tekin

Yüzölçümü : 58227 ha
Boylam
: 35,99ºD
Enlem
: 40,82ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 290 m - 2058 m
Ýl(ler)
: Amasya, Samsun
Ýlçe(ler) : Amasya merkez, Ladik, Taþova, Suluova

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
Yeþilýrmakýn kollarýndan biri olan Tersakan Çayý oluþturur. Yine nehrin ana kollarýndan biri
olan Kozalan Çayý ise ÖDAnýn 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.
ÖDAnýn kuzey sýnýrýndaki Ladik Gölünün 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 manissadjianiinin
dünyadaki tek daðýlýþý Akdaðdýr.
ÖDAnýn 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
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üretimi yapýlýr. Ladik Gölünde balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Sazan (Cyprinus carpio) ve turna balýðý
(Esox lucius) avlanmaktadýr. Ladik Ýlçesinde kaplýcalar bulunur.
Tehditler: Ladik Gölünün 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 Barajýdýr.
Baraj, Ladik Ýlçesinin batýsýndaki ovada sulu tarým yapýlmasý amacýyla yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Kirpi (Erinaceus concolor) © Aykut Ýnce
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

Akdað - Amasya önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akdað - Amasya önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kýzýlýrmak Deltasý OBK019

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Kýzýlýrmak Deltasý © Mehmet Altuð

Yüzölçümü : 31327 ha
Yükseklik : 0 m - 90 m
Boylam
: 35,94ºD
Ýl(ler)
: Samsun
Enlem
: 41,72ºK
Ýlçe(ler) : Bafra, Alaçam, Ondokuz Mayýs
Koruma Statüleri : Ramsar alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Kýzýlýrmak Deltasý; Samsun ilinde Kýzýlýrmak Nehrinin denize döküldüðü yerde,
Ondokuz Mayýs, Bafra, Alaçam ilçeleri sýnýrlarý içinde kalan alanýn, Samsun-Sinop karayolunun
kuzeyinde bulunan bölümünde uzanýr. Kýzýlýrmak Nehri, ÖDA içinde menderesler çizerek en
kuzeydeki Bafra Burnundan denize dökülür. Ülkemizin en geniþ ve barýndýrdýðý canlý sistemi
açýsýndan en zengin sulakalanlarýndan biri olan Kýzýlýrmak Deltasý, ayný zamanda Karadeniz
Bölgesinin en büyük sulakalaný olma özelliðine sahiptir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý ve hafif tuzlu göller, nehir ekosistemi, kuru ve su basar çayýrlar, sazlýklar,
çamur düzlükleri, çok geniþ bir kumul þeridi ve tarým alanlarýndan oluþur. Deltanýn her iki
yakasýnda denize paralel olarak uzanan sulakalanlar bulunur. Alanýn doðu kýsmýndaki açýk su
alaný ve bataklýk arazi yaklaþýk 10 bin hektardýr. Delta sýnýrlarý içerisinde Türkiyenin ender
subasar ormanlarýndan biri olan Galeriç Ormaný bulunur. Batýda ise Karaboðaz Gölü adýyla
bilinen geniþ bir göl bulunur.
Türler: ÖDA, kuþlar, sürüngenler ve içsu balýklarý için büyük önem taþýr. Ülkemizde en iyi izlenen
sulakalanlardan biri olan deltada bu güne kadar 320 kuþ türü görülmüþtür. Kýzýlýrmak Deltasý,
zengin bir çalý örtüsü ve çok büyük bir böcek popülasyonuna sahip olmasý nedeniyle Karadeniz
üzerinden göç eden ötücü kuþlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanýdýr.
Alanda üreyen önemli kuþ türlerinin baþýnda erguvani balýkçýl (Ardea purpurea), kara leylek
(Ciconia nigra), kaþýkçý (Platelea leucorodia), pasbaþ patka (Aythya nyroca) ve turna (Grus
grus) gelir. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan ve göç döneminde ve kýþ aylarýnda
burada konaklayan dikkuyruk ördekleri (Oxyura leucocephala) ÖDAdaki öncelikli türler
arasýnda yer alýr.
Kýzýlýrmak Deltasý mersin balýklarý baþta olmak üzere birçok içsu balýðý için önemli bir alandýr.
Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser stellatus, Acipenser sturio ve Huso huso deltada yaþayan
ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan balýk türleridir. Alanda yaþayan Aphanius
danfordii ise ülkemize endemik bir balýk türüdür.
Alan Kullanýmý: Bölge insaný sulakalandan tarým için sulama suyunu saðlamasýnýn yaný sýra,
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balýkçýlýk, hayvan yetiþtiriciliði, saz kesimi gibi etkinliklerle yararlanmaktadýr. Delta içerisinde
tarým alanlarý önemli yer tutar. Bölgede halen hububat, karpuz, çeltik, sebze ve þeker pancarý
tarýmý en önemli gelir kaynaklarýný oluþturur. Alan sýnýrlarý içerisinde ve dýþýnda hayvancýlýk
yapýlýr. Manda ve sýðýr en yaygýn hayvanlardýr. Deltadaki diðer bir ekonomik etkinlik saz
kesimidir. Kesilen sazýn önemli bir bölümü ihraç edilir ve bölge insaný için önemli bir gelir
kaynaðý oluþturur. Diðer bir etkinlik ise balýkçýlýktýr. Deltanýn doðu bölümünde üç, batý bölümünde
ise bir balýkçý kooperatifi bulunur.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit Devlet Su Ýþlerinin (DSÝ) yürüttüðü Bafra Kýzýlýrmak
Aþaðý Havza Sulama Projesidir. Projenin en önemli ayaðý olan ve yukarý havzadan gelen sularýn
denize deþarjýný saðlayacak olan kuþaklama kanalý, deltanýn önemli su kaynaklarýnýn önü
kesecek ve kanalýn çevresindeki sulak alanlarda ve çayýrlarda önemli bir tahribata neden
olacaktýr.
Alandaki bir diðer tehdit ise, tarým ve hayvancýlýkta kullanýlan kimyasal ilaç ve gübrelerin
neden olduðu kirliliktir. Alana deþarj edilen kimyasal ilaç ve gübre atýklarý sulak alanda
ötröfikasyona neden olmakta ve balýklara ve suda yaþayan canlýlara zarar vermektedir.
ÖDA içindeki diðer tehditler ise konut yapýmý (özellikle av evi ve yazlýk olarak kullanýlmak
üzere), yasa dýþý avcýlýk, aþýrý otlatma ve kumullarýn tahribidir. Kumullardan kum alýnarak cam
hammaddesi olarak kullanýlmasý planlanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü
ve Doða Derneði alanýn yönetim planýný hazýrlamaktadýr. Kuþ Araþtýrmalarý Derneði, Buðday
Derneði, Samsun Doða ve Yaban Hayatý Koruma Derneði ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi
Ornitoloji Merkezi yönetim planý sürecinin destekçileridir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Samsun Valiliði; Samsun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Samsun Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Kurulu Bölge Müdürlüðü; Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ornitoloji Araþtýrma Merkezi; Doða ve Yaban Hayatý Koruma Derneði; Ondokuz Mayýs
Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Kuþ Gözlem Kolu; Doða Derneði.

Sancar Barýþ, Arzu Gürsoy, Özden Saðlam, Can Yeniyurt

Kýzýlýrmak Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kýzýlýrmak Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

183

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kýzýlýrmak Deltasý © Can Yeniyurt
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Küçük orman kartalý (Aquila pomarina) © Özkan Üner
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Yeþilýrmak Deltasý OBK020

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 20658 ha
Yükseklik : 0 m - 10 m
Boylam
: 36,79ºD
Ýl(ler)
: Samsun
Enlem
: 41,35ºK
Ýlçe(ler) : Çarþamba, Terme, Tekkeköy
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Yeþilýrmak Deltasý Önemli Doða Alaný, Yeþilýrmak Nehrinin Karadenize döküldüðü
kýyý þeridi ile Tekkeköy ve Terme ilçelerinin kuzeyindeki sulakalan sistemleri ve subasar
ormanlarý içine alýr. Deltanýn güney kýsmýnda eski, kuzey kýsmýnda ise yeni alüvyonlar bulunur.
Eski alüvyonlar, delta güneyindeki daðlýk alanýn kuzey yamaçlarýndan baþlar ve denizden 60
 70 kilometre kadar mesafede bulunur. Bu eski deltanýn yüzeyi kuzeye doðru eðimlidir ve
akarsularla oldukça derin yarýlmýþtýr. Alanda irili ufaklý birçok göl bulunur. Bunlarýn en büyükleri
alanýn doðu kýsmýndaki Akgöl ve Simenit gölleridir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölleri, sulak çayýrlar, sazlýk alanlar, tatlý ve tuzlu bataklýklar, kýyý
kumullarý ve tarým alanlarýndan oluþur. Deltanýn doðu bölümünde kýsmen de olsa doðal
özelliklerini koruyabilmiþ Simenit Gölü ve Akgöl sulakalaný ile sulakalanlarýn arkasýnda geliþen
Cladium topluluklarý ve geniþ bir aðaçlandýrma sahasý yer alýr. Kýyý bandýnýn ardýnda kalkerli
turbalýklar ve bataklýk topluluklarý yer alýr.
Türler: Yeþilýrmak Deltasý kuþlar ve içsu balýklarý için oldukça önemli bir alandýr. Bölge baþta
su kuþlarý olmak üzere birçok kuþ türü için önemli bir üreme ve kýþlama alanýdýr. Alanda üreyen
önemli kuþ türleri arasýnda alaca balýkçýl (Ardeola ralloides), pasbaþ pakta (Aythya nyroca),
balaban (Botaurus stellaris) ve gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) gelir.
Bölgede yaþayan içsu balýklarýndan Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser stellatus, Acipenser
sturio ve Huso husonun nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana insan faaliyetleri tarým ve balýkçýlýktýr. Yüksek tarýmsal üretim
yapýlan deltada çok sayýda yol, köy ve geniþ tarým alanlarý bulunur. Baþlýca ürünler fýndýk ve
çeltiktir. Alanýn daha sulak bölümlerinde kavaklýklar bulunur. Simenit Gölü ve Akgölde balýkçýlýk
yapýlmaktadýr. Ayrýca saz kesimi yöre halkýnýn diðer bir gelir kaynaðýdýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Yeþilýrmak üzerinde
1966 yýlýndan beri barajlar kurulmuþ ve nehrin aþaðý havzasý seddelenmiþtir. 1968 yýlýndan bu
yana nehrin aþaðý havzasýnda 67 bin hektarlýk bir bölgede taþkýn kontrolü çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ), 1970 yýlýnda Termenin doðu ve güneyinde 16 bin hektarlýk alaný,
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19921996 yýllarý arasýnda ise 20 bin hektarlýk alaný drene etmiþtir. Deltada yer alan Dipsiz
ve Kuþ gölleri kurutulmuþtur. Karaboðaz Deresinin yataðý deðiþtirilmiþ ve Simenit Gölü, Akgöl
ve Simenit olmak üzere ikiye ayrýlmýþtýr. Simenit- Akgölün bütünüyle tarým alanlarýndan dönen
tahliye kanallarýyla beslenmesi, gölde ötrofikasyona ve neredeyse tüm açýk su yüzeyinin sazla
kaplanmasýna neden olmuþtur. Bu çalýþmalar sonucunda deltanýn büyük bir kýsmý tarým
alanlarýna dönüþtürülmüþtür.
Alandaki diðer tehditler, yazlýk olarak kullanmak üzere plansýz konut yapýmý, kumullardaki
karaçam aðaçlandýrmasý, yasadýþý avcýlýk, aþýrý bitki sökümü ve aþýrý otlatmadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Simenit Gölü ve Akgöl çevresi 1975 yýlýndan beri yaban hayatý koruma
sahasý olarak koruma altýndadýr. On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu alanda
kuþ araþtýrma çalýþmalarý yürütmektedir.

Karakarýnlý kumkuþu (Calidris alpina) © Murat Bozdoðan
Yerel Ýlgi Sahipleri
Samsun Valiliði; Samsun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Samsun Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu Bölge Müdürlüðü; Doða ve Yaban Hayatý Koruma
Derneði; On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Kuþ Gözlem Kolu.

Arzu Gürsoy

Yeþilýrmak Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Yeþilýrmak Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kelkit Vadisi OBK021

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Kelkit Vadisi © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 176768 ha
Boylam
: 36,74ºD
Enlem
: 40,65ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 170 m - 1850 m
Ýl(ler)
: Tokat, Amasya, Sivas, Samsun
Ýlçe(ler) : Ayvacýk, Ladik, Taþova, Erbaa, Niksar, Baþçiftlik, Reþadiye, Koyulhisar, Almus, Suþehri

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Amasya il merkezinin doðusunda, Yeþilýrmak Nehrinin en büyük kolu olan
Kelkit Çayýnýn oluþturduðu büyük ve derin bir vadidir. Ülkemizin kirlenmemiþ ender akarsularýndan
biri olan Kelkit ÖDAsý, doðuda Çamlýca Barajý, batýda ise Akdað ile sýnýrlanýr. Taþova, Erbaa,
Niksar ve Reþadiye ilçeleri alanýn içinde kalýr. Tüm bu ilçeleri birbirine baðlayan karayolu alanýn
içinden geçer. Kelkit Vadisi, Karadeniz bölgesinde olmasýna raðmen Akdeniz mikroklimasý
özelliði gösterdiðinden bu bölgenin canlý topluluklarýnýn dar ve kopuk yayýlýþlý örneklerini
barýndýrýr.
Habitatlar: ÖDA; meþe ormanlarý, kýzýlçam, sarýçam, karaçam ve kayýn ormanlarý, kalýntý sedir
topluluklarý, tarým alanlarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý ile Akdenize özgü maki topluluklarýndan
oluþan bir mozaik görünümündedir. Alanda iki kalýntý sedir topluluðu bulunur ve bu nedenle
ÖDA sedir aðaçlarýnýn dünya daðýlýmýnýn en kuzey ucunu oluþturur. Vadide Avrupa  Sibirya
ve Akdeniz biyomlarýnýn karýþýmý bir arada görülür.
Türler: Ülkemize endemik Stachys inanis, Kelkit Vadisinde yaþayan ve dünya ölçeðinde tehlike
altýnda bulunan bir bitki türüdür.
Vadi, baþta küçük akbabalar (Neophron percnopterus) olmak üzere çeþitli kuþ türleri için
önemli bir yuvalama alanýdýr. Suya yakýn orman ve taþlýk alanlarda bulunan pürtüklü semender
(Triturus karelinii) alandaki önemli çift yaþamlý türüdür.
Kara gözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Anadolu gelinciði (Tomares nogelli)
alanda yaþayan önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Bölgede baþlýca insan faaliyetleri ormancýlýk ve tarýmdýr. Birçok ilçe merkezini
içerdiðinden ÖDA sýnýrlarý içinde insan nüfusu fazladýr.
Tehditler: Alandaki ormanlarda kaçak aðaç kesimi devam etmekte ve aþýrý otlatma yine orman
dokusunu olumsuz yönde etkilemektedir.
Ayrýca bölgedeki plansýz yapýlaþma ve yol geniþletme çalýþmalarý vadideki doðal yaþamý
tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Erzincan, Giresun, Gümüþhane, Sivas ve Tokat illerinin karar vericileri, sivil
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toplum kuruluþlarý ve Çekül Vakfýndan oluþan Kelkit Platformu, Kelkit Havzasýnýn korunmasý
amacýyla Kelkit Havzasý Geliþim Projesini hayata geçirmektedir. Proje, Kelkit Çayý ve kollarýnda
erozyonun önlenmesi, meralarýn ýslahý, ormanlarýn korunmasý, su kaynaklarýnýn ekonomik
kullanýlmasý, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve bölgenin yaþam standardýný ve ekonomik
gücünü artýrmak için ön etüt çalýþmalarý, planlama, projelendirme ve uygulama çalýþmalarýnýn
yapýlmasýný amaçlamaktadýr.

Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe) © Özden Saðlam
Yerel Ýlgi Sahipleri
Tokat Valiliði; Amasya Valiliði; Sivas Valiliði; Samsun Valiliði; Erzincan Valiliði; Giresun Valiliði; Gümüþhane Valiliði; Erbaa Kaymakamlýðý; Niksar Kaymakamlýðý;
Taþova Kaymakamlýðý; Reþadiye Kaymakamlýðý; Çekül Vakfý.

Bahtiyar Kurt

Kelkit Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Kelkit Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kaya kartalý (Aquila chrysaetos) © Soner Bekir
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Delice doðan (Falco subbuteo) © Özkan Üner

© Cüneyt Oðuztüzün
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Ballýca Tepeleri OBK022

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Uzunkanatlý yarasa (Miniopterus schreibersii) © Laurens Vogelaers

Yüzölçümü : 28034 ha
Boylam
: 36,34ºD
Enlem
: 40,22ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 640 m - 1916 m
Ýl(ler)
: Tokat
Ýlçe(ler) : Tokat merkez, Pazar, Artova

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Deveci Daðlarýnýn doðu yarýsýndaki tepelik alanlardan oluþur. Doðuda
Tokat-Sivas karayoluyla, kuzeyde Yeþilýrmak Nehriyle, güneyde ise Artova ilçesi ile sýnýrlýdýr.
Yeþilýrmakýn kollarýndan biri olan Çaylý Deresi alanýn içinden geçer. Bölgenin en yüksek noktasý
Ballýca Maðarasýnýn batýsýndaki Akdaðdýr. Yarasalar için önem taþýyan Ballýca Maðarasý, ilçe
merkezine 8 kilometre uzaklýktadýr. Yaklaþýk 680 metre boyunda ve 95 metre yüksekliðindedir.
1995 yýlýnda turizme açýlan maðarayý yurtdýþýndan ve yurtiçinden binlerce turist ziyaret etmektedir.
Maðaranýn yaþýnýn 3,7 milyon yýl olduðu tahmin edilmektedir.
Habitatlar: ÖDA; Orta Anadolu meþe ormanlarý, dað ve ova bozkýrlarý ile tarým alanlarýndan
oluþur. Akdaðýn yüksek kesimleri dað bozkýrlarýyla, özellikle güneye bakan yamaçlarý ise ova
bozkýrlarýyla kaplýdýr. Tarým alanlarý, alanýn kuzey sýnýrýnda Yeþilýrmak Nehrine dökülen dereler
boyunca görünür. Meþe ormanlarý ise alanýn batý kýsmý ve doðu ucunda yoðunlaþýr.
Türler: Ballýca Tepeleri nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan ve ülkemize endemik bir
adaçayý türüne (Salvia reeseana) ev sahipliði yapar.
Ballýca Tepeleri memeli türleri açýsýndan oldukça zengindir. Nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan nalburunluyarasa (Rhinolophus mehelyi) bölgede yaþayan öncelikli bir memeli
türüdür.
Sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanda yaþayan ve bölgesel ölçekte önem taþýyan bir
kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel geçim kaynaklarýnýn baþýnda tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri
gelmektedir. Bunu dýþýnda bölgede bulunan Ballýca Maðarasý bölgeye turizm geliri saðlayan
bir cazibe merkezidir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Ballýca Maðarasýndaki doðal yaþam üzerindeki etkisi
gözardý edilerek yürütülen turizm faaliyetleridir. Maðaranýn kullanýmý ve ýþýklandýrmasýnýn
maðarada yaþayan yarasalarý rahatsýz etmeyecek þekilde düzenlenmesi gereklidir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Farekulaklý büyük yarasa (Myotis myotis) © Mehmet Oktar Güllüoðlu
Yerel Ýlgi Sahipleri
Tokat Valiliði; Tokat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tokat Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Pazar kaymakamlýðý; Artova Kaymakamlýðý.
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Ballýca Maðarasý © Mehmet Oktar Güllüoðlu
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Nallýhan Tepeleri OBK023
Ýzlenmesi Gerekli
Ýlerleme (+1)

Nallýhan Tepeleri © Yýldýray Lise

Yüzölçümü : 82667 ha
Boylam
: 31,54ºD
Enlem
: 40,24ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 490 m - 1870 m
Ýl(ler)
: Ankara, Bolu
Ýlçe(ler) : Nallýhan, Seben, Kýbrýsçýk, Beypazarý

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 Nehrinin 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 adiliidir.
ÖDA ayný zamanda yýrtýcý kuþlar açýsýndan önemlidir. ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte
ÖDAda 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 Çayýnýn ÖDAnýn
güney kýsmýný oluþturan bölümünde çeltik tarýmý yapýlýr.
Sekli köyünün kuzeyindeki yamaçlar Ankaradaki doðaseverler tarafýndan günübirlik kamp
gezileri amacýyla kullanýlýr.
Tehditler: Alandaki kýzýlçam ormanlarýnda aþýrý ve kaçak kesim yapýlmaktadýr. Alanýn güneyindeki
Eti Soda Ýþletmesinin alandaki bozkýr türlerine olan etkisi bilinmemektedir. Ancak yöre halký
iþletmenin zaman zaman atýklarýný arýtmadan tarým alanlarýný sulayan derelere býrakmasýndan
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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
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

Nallýhan Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Nallýhan Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Astragalus trichostigma © Mecit Vural
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