
Koruma Statüleri : Yok

Refahiye Ormanlarý
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Yüzölçümü : 240507 ha Yükseklik : 960 m - 3025 m
Boylam : 38,66ºD Ýl(ler) : Erzincan, Sivas
Enlem : 39,81ºK Ýlçe(ler) : Suþehri, Akýncýlar, Gölova, Refahiye, Ýmranlý, Kemah, Ýliç

Yerel Ýlgi Sahipleri

Erzincan Valiliði; Erzincan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tema Vakfý Ýl Temsilciliði; Refahiye Orman Ýþletmesi; Refahiye Kaymakamlýðý.

Geoff Welch, Hilary Welch

DOG009
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Erzincan ilinin batýsýnda; Refahiye, Kemah ve Ýliç ilçe merkezlerinin çevrelediði
bölgedeki ormanlýk alandýr. ÖDA; kuzeyde Erzincan � Sivas yolu, doðuda Köhnem Daðý,
güneyde ise Fýrat Nehri�yle sýnýrlanýr. Alçak tepelerin sýralandýðý ve Fýrat Nehri�nin kollarýnýn
oluþturduðu vadilerden oluþan alanýn kuzey kýsmý yoðun olarak sarýçam ormanlarýyla
kaplýdýr. Yüksek kesimlerde kayalýk alanlar ve çayýrlarla bölünen ormanlar uzanýr. Alçak
kesimlerde ormanlar ve açýklýklar tarým alanlarýna dönüþtürülmüþtür. Ormancýlýk faaliyetlerinin
yoðun olduðu alan, Doða Anadolu�daki en önemli sarýçam ormanlarýndandýr.
Habitatlar: Alanýn kuzey kesimi yoðun olarak sarýçam ormanlarýyla kaplýdýr. Ormanlýk alanlar,
güneye indikçe yerini meþe ve ardýç topluluklarýna býrakýr. Ormandaki çam aðaçlarýnýn
büyük bir kýsmý gençtir veya gençleþtirilmiþtir. Orman açýklýklarýnda bitki türleri açýsýndan
zengin çayýrlar bulunur. Yüksek kesimler bitki örtüsünün seyrek olduðu otlaklar ve kayalýklarla
kaplýdýr. Tarým alanlarý sadece alçak kesimlerde ve dere kenarlarýnda bulunur.
Türler: Alan, büyük kýsmý nesli dünya ölçeðinde tehlikede olan 16 endemik bitki türü için
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Kelebekler ve kuþ türleri alandaki diðer önemli tür gruplarýdýr.
 Þah kartalýn (Aquila heliaka) ülkemizde ürediði nadir alanlardan biri olan ÖDA, küçük
orman kartalý (Aquila pomarina) daðýlýmýnýn Türkiye�deki uç noktalarýndan birini oluþturur.
Kara çaylak (Milvus migrans), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve küçük kartal
(Hieraaetus pennatus) alanda üreyen diðer önemli kuþ türlerindendir.
Alan Kullanýmý: Kuzey kesimlerinde ormancýlýk faaliyetleri yoðundur. Diðer bölgelerde aðýrlýklý
olarak hayvancýlýk ve tarým yapýlýr.
Tehditler: Alandaki yoðun ormancýlýk faaliyetleri, ormanda üreyen büyük yýrtýcý kuþlarýn
üreme baþarýsýný olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Doða Derneði, BTC Boru Hattý
Önemli Kuþ Alanlarý Projesi kapsamýnda alandaki kuþ türlerini araþtýrmýþtýr.

Apollo (Parnassius apollo) © Ahmet Baytaþ
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Refahiye Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Refahiye Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Refahiye Kýzýldað © Ali ihsan Gökçen
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Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ


