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Yüzölçümü : 53964 ha Yükseklik : 900 m - 1826 m

Boylam : 30,37ºD Ýl(ler) : Eskiþehir, Kütahya

Enlem : 39,44ºK Ýlçe(ler) : Eskiþehir merkez, Kütahya merkez, Seyitgazi

Yerel Ýlgi Sahipleri

Eskiþehir Valiliði; Eskiþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði.

Elif Yamaç

EGE033
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Türkmenbaba Daðý, Eskiþehir ilinin 35 kilometre güneybatýsýnda, Eskiþehir Merkez
ve Seyitgazi ile Kütahya merkez ilçe sýnýrlarý arasýnda yer alýr. Bölgenin en yüksek noktasý
Türkmenbaba Tepesi�dir. ÖDA�da büyük kýsmý yaz aylarýnda kuruyan çok sayýda dere
bulunmaktadýr. Hýzar, Çavuþ, Kaklýk ve Beþik dereleri bunlardan bazýlarýdýr. Dere yataklarý
özellikle daðýn kuzeybatý kýsmýnda derin kayalýk vadiler oluþturur. ÖDA, Avrupa-Sibirya, Ýran-
Turan ve Akdeniz bitki coðrafyalarýnýn kesiþtiði bir yerde bulunmasý nedeniyle yüksek tür
çeþitliliði gösterir.
Habitatlar: ÖDA�daki orman örtüsü 1000-1100 metreden baþlamaktadýr ve en yaygýn tür
karaçamdýr. 1100-1500 metre arasýnda yaygýn olarak laden (Cistus laurifolius) topluluklarý,
1300-1450 metre arasýnda ise sarýçam (Pinus sylvestris) ve doðu kayýný (Fagus orientalis) ve
bunlarýn aralarýnda kar örtüsünün uzun zaman kaldýðý kayalýk ve soðuk kuzey yamaçlarda
titrek kavak (Populus tremula) topluluðu yerleþmiþtir. Kuzeye bakan vadiler nemi seven aðaç
topluluklarýyla kaplýdýr. ÖDA�daki yaprak döken aðaçlar arasýnda en yaygýn olarak bulunan
tür saçlý meþedir (Quercus cerris). Köylerin çevresinde ve tahrip olmuþ orman alanlarýnda dað
bozkýrlarý yer almaktadýr. 1750 metre ve üzerindeki bölgelerde ise yüksek dað çayýrlarý
bulunmaktadýr.
Türler: ÖDA, bölgesel ölçekte tehlikedeki çok sayýda kuþ türü için önem taþýr. Alan akbaba ve
kartal türleri için önemli üreme alanýdýr. Kara akbabanýn (Aegypius monachus) ülkemizde
bilinen en büyük nüfusu bu alandadýr. Alanda kuluçkaya yatan diðer önemli yýrtýcý türleri þah
kartal (Aquila heliaca), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve küçük kartaldýr (Hieraaetus

pennatus). ÖDA, kara leyleðin (Ciconia nigra) bölgedeki önemli üreme alanlarýndan biridir.
ÖDA kriterlerini saðlamamakta birlikte alanda önemli sayýlarda ulu geyik (Cervus elaphus)

ve kurt (Canis lupus) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Türkmenbaba Daðý�ndaki ormanlar yoðun olarak iþletilmektedir. Eskiþehir Orman
Ýþletme Müdürlüðü�ne baðlý Kalabak Bölge Þefliði verilerine göre, bölgede ortalama yýllýk 8 bin
metreküp gövde üretimi yapýlmaktadýr.

Alanýn çevresindeki köylerde geçim kaynaðý daha çok tarým ve hayvancýlýktýr. Yaygýn olarak
küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk ve kanatlý hayvan yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr.

Harmankaya sýrtý bölgesinde bulunan Kalabak Suyu Eskiþehir ilinin içme suyu ihtiyacýný 
karþýlamakta ve þiþelenerek baþka illere satýþý yapýlmaktadýr. Ayrýca Türkmenbaba Daðý�nýn
kuzeydoðusundaki Þelale mevkii mesire yeri olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Orman iþletme çalýþmalarýnýn kuþlarýn üreme döneminde yapýlmasý baþta kara akbaba
olmak üzere pek çok kuþ türünü rahatsýz etmekte ve üreme baþarýlarýnýn önemli oranda
düþmesine neden olmaktadýr.
Özellikle yaþlý aðaçlarýn kesilmesi ve üretim amacýyla yol açýlmasý kara akbabalarýn yaþam
alanlarýný daraltmaktadýr. Bölgeye gelen günübirlik ziyaretçilerin oluþturduðu baský da kara
akbabalarý olumsuz etkileyebilir. Orman yangýnlarý bölgedeki diðer bir sorundur.
Koruma Çalýþmalarý: Kuþ Araþtýrmalarý Derneði, Anadolu Üniversitesi�nin iþbirliði ve Çevre ve
Orman Bakanlýðý desteðiyle alandaki kara akbabalarýn izlenmesini ve korunmasýný amaçlayan
çeþitli etkinlikler gerçekleþtirmektedir.

Kara akbaba (Aegypius monachus) © Aykut Ýnce
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Türkmenbaba Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Türkmenbaba Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B


