
Koruma Statüleri : Yok

Kösedað

 162

Yüzölçümü : 80051 ha Yükseklik : 985 m - 2812 m

Boylam : 37,86ºD Ýl(ler) : Sivas

Enlem : 40,04ºK Ýlçe(ler) : Zara, Koyulhisar, Suþehri

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

OBK011
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Sivas ilinin kuzeydoðusunda yer alan Kösedað Önemli Doða Alaný, Zara Ýlçesi�nin
hemen kuzeyinden baþlar ve kuzeyde Kelkit Vadisi�yle sýnýrlanýr. Doðubatý doðrultusunda uzanan
Köse Daðlarý silsilesinin batý yarýsýný oluþturan ÖDA�nýn yüksekliði 2812 metreyi bulur.
Kýzýlýrmak�ýn 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 Beldesi�nin 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 sivasica�dýr.
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

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.
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Kösedað önemli doða alaný topografya haritasý Kösedað önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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