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.

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.
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Bahtiyar Kurt

Kýzýlcahamam Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Crocus biflorus ssp. pulchricolor © Önder Erdem

Kýzýlcahamam Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

ÖDA Kriteri

B

Aðaç faresi (Dryomys nitedula) © Laurens Vogelaers
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