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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.

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.
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Sündiken Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Sündiken Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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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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