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Yüzölçümü : 68118 ha Yükseklik : 630 m - 1610 m

Boylam : 32,34ºD Ýl(ler) : Ankara

Enlem : 40,03ºK Ýlçe(ler) : Kýzýlcahamam, Kazan, Ayaþ, Sincan

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ankara Valiliði, Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ayaþ Kaymakamlýðý; Ayaþ Belediyesi.

Burcu Meltem Arýk

ORT008
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Ayaþ Daðlarý, Ankara�nýn kuzeybatýsýnda yer alan küçük bir dað silsilesidir. Güdül
ve Sincan ilçeleri arasýnda yer alýr ve kuzeydoðu güneybatý doðrultusunda uzanýr. Ayaþ ilçesi
ÖDA sýnýrlarý içerisinde kalýr. Alanýn kuzeyinde küçük bir sulama barajý olan Aþartepe Barajý
bulunur ve Ýlhan Çayý�nýn küçük bir bölümü alanýn sýnýrlarý içerisinde yer alýr. Ankara yakýnlarýnda
iyi korunmuþ dað bozkýrlarýný barýndýran bölgelerden biridir. Kuþlar ve dar yayýlýþlý bitki türleri
açýsýndan önem taþýr. Alanýn içinden Ankara � Beypazarý yolu geçer.
Habitatlar: Ayaþ Daðlarý büyük ölçüde dað bozkýrlarý ve küçük parçalar halinde kalmýþ tüylü
meþe topluluklarýyla kaplýdýr. Alanda özellikle karstik kayaç yapýsýnýn hâkim olduðu noktalarda
yer yer küçük karaçam topluluklarý görülür. ÖDA�da daðýnýk olarak kuru tarým alanlarý ve
baðlar bulunur. Ayaþ ilçe merkezinde ve civarýnda meyve ve sebze bahçeleri geniþ alan kaplar.
Türler: Alan, beþi Türkiye�ye endemik olmak üzere altý bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlar.
Bunlar arasýnda Aethionema dumanii, Aethionema turcicum, Astragalus turcicus ve adýný
Ayaþ�tan alan Astragalus densifolius subsp. ayashensis bulunur. Öte yandan, alanda yaþayan
Campanula damboldtiana adlý endemik türün nesli tükenme noktasýna gelmiþtir.

Kuþlar açýsýndan bölgesel ölçekte önemli olan alanda kýr incirkuþu (Anthus campestris),
kýzýl þahin (Buteo rufinus), alaca aðaçkakan (Dendrocopos syriacus), kirazkuþu (Emberiza

hortulana), kara alýnlý örümcekkuþu (Lanius minor) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus)
üremektedir.

Ayaþ Daðlarý�nda kara gözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis), çok gözlü poseydon
(Polyommatus poseidon), Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve Anadolu
gelinciði (Tomares nogelli) gibi nadir kelebek türleri de görülür.
Alan Kullanýmý: Alanda yaygýn olarak tarým ve tepelik alanlarda ise az miktarda küçükbaþ
hayvancýlýk yapýlýr. Ayaþ, meyve ve sebze bahçeleriyle bilinir. Bölgede yetiþtirilen ürünler
Ankara�nýn ihtiyacýnýn bir kýsmýný karþýlar. Bölgede kiraz bahçeleri ve baðlar da geniþ alan
kaplar. Aþartepe Barajý�nda hobi balýkçýlýðý yapýlýr.
Tehditler: Alandaki yol geniþletme çalýþmasýnýn nadir bitki türleri üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Öte yandan, ÖDA�daki meþelik alanlar kaçak yakacak odun kesimi nedeniyle azalmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ

Aethionema dumanii © Mecit Vural
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Ayaþ Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Ayaþ Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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