
Koruma Statüleri : Yok

Aliken
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Yüzölçümü : 19665 ha Yükseklik : 830 m - 880 m

Boylam : 31,27ºD Ýl(ler) : Eskiþehir

Enlem : 39,31ºK Ýlçe(ler) : Sivrihisar, Çifteler, Emirdað

Yerel Ýlgi Sahipleri

Eskiþehir Valiliði; Eskiþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sivrihisar Kaymakamlýðý; Çifteler Kaymakamlýðý; Emirdað Kaymakamlýðý; Çifteler Ýlçe Jandarma

Komutanlýðý; Emirdað Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Doða Derneði; ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Bahtiyar Kurt

ORT002
Yeterince Bilinmiyor
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Sivrihisar ilçesinin güneybatýsýnda yer alan ÖDA, tarým alanlarý ve yüksek
kesimlerinde bozkýrlardan oluþan bir platodur. Alan, kuzeyde ve güneyde Sakarya Nehri�nin
kollarýndan Aliken ve Seydi çaylarý ile çevrelenmiþtir. Güneydeki Aliken Çayý boyunca bataklýk
alanlara rastlanýr. ÖDA�da yer yer nadasa býrakýlan geniþ alanlar ve ekilmeyen taþlýk araziler
bulunur. Diðer bölgelerde ise yoðun olarak tarým yapýlýr.
Habitatlar: Bölgenin büyük kýsmýný tarým alanlarý ve taþlýk ova bozkýrlarý kaplar. Alandaki dere
ve akarsularýn taþkýnlarýnda bataklýk alanlar uzanýr.
Türler: Aliken ülkemizin batýsýnda yer alan en önemli toy (Otis tarda) yaþam alanlarýndan birisidir.
Alanda 40 � 60 birey arasýnda toy kuþunun ürediði bilinmektedir. Alanda toylar dýþýnda kýzýl
þahin (Buteo rufinus), çayýr delicesi (Circus pygargus) gibi baþka birçok bozkýr türü yaþar.
Alan Kullanýmý: Alandaki baþlýca kullaným þekli kuru tarýmdýr. Ekilemeyen taþlýk bölgelerde ise
hayvancýlýk faaliyetleri sürdürülmektedir.
Tehditler: Su rejimine müdahale ve sulu tarým alanlarýnýn geniþletilmesi ÖDA�nýn karþý karþýya
olduðu en büyük tehdittir. Geçmiþ yýllarda yapýlan drenaj çalýþmalarý bölgedeki sazlýklarýn
çoðunun yok olmasýna neden olmuþtur. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) alanýn yaklaþýk üçte birinin sulu
tarýma açýlmasýný planlamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Aliken, ulusal toy eylem planýnda
yer alan önemli toy üreme alanlarýndan biridir.

Aliken © H. Çaðlar Ýnce

Toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs



Gelengi (Spermophilus xanthoprymnus) © Murat Bozdoðan
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Aliken önemli doða alaný topografya haritasý Aliken önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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