Kazan Tepeleri

ORT009
Acil
Gerileme (-1)

Campanula domboldtiana © Mecit Vural

Yüzölçümü : 43943 ha
Boylam
: 32,77ºD
Enlem
: 40,10ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 840 m - 1636 m
Ýl(ler)
: Ankara
Ýlçe(ler) : Çubuk, Kazan, Keçiören, Yenimahalle

Alanýn Tanýmý: Ankaranýn etrafýný saran çevre yolunun kuzeyinde yer alan ÖDA, Kazan ve Çubuk
ilçeleri arasýndaki tepelik bölgeyi içerir. Çubuk ve Ova Çaylarý alaný doðu ve batýdan sýnýrlar.
Mire Daðý ve Keklikdoruðu Tepesi alanýn en yüksek bölgeleridir.
Habitatlar: Alandaki ormanlar yoðun aðaç kesimi ve otlatma faaliyetleri nedeniyle yok olma
noktasýna gelmiþtir. Karaçam topluluklarýna parçalar halinde rastlanýr. Alan genel olarak dað
bozkýrlarý ve yer yer çalý formundaki meþe topluluklarýyla kaplýdýr.
Türler: Kazan Tepeleri, 11i Türkiyeye endemik olmak üzere 12 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda yer alan Campanula damboldtiana ciddi tehlike altýndadýr.
türdür.
Kazan Tepeleri ayný zamanda kelebekler ve kuþlar açýsýndan da önemlidir. Alanda güzel
nazuðum (Euphydryas orientalis), yalancý apollo (Archon apollinus) ve Anadolu gelinciði
(Tomares nogelli) gibi nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleri bulunur.
Alan Kullanýmý: Bölgede otlatma faaliyetleri yoðun olarak yapýlmaktadýr. ÖDAda kuru ve sulu
tarým alanlarý da bulunur. Ova Çay üzerinde taþ ve kum ocaklarý yer alýr. Ankara þehir merkezine
çok yakýn olmasýndan dolayý alanýn güney kesimlerinde yapýlaþma faaliyetleri devam etmektedir.
Tehditler: Alan Ankara þehri merkezine çok yakýn olduðundan yakýn gelecekte yapýlaþma baskýsý
altýnda kalabilir. Gerek alanýn güney bölgelerinde gerekse doðu bölgelerinde yoðun yapýlaþma
faaliyetleri devam etmektedir.
Aþýrý otlatma faaliyetleri nedeniyle alandaki bitki örtüsü yer yer zarar görmüþtür ve genç
aðaçlar büyümemektedir. Öte yandan, kaçak aðaç kesim faaliyetleri bölgedeki son karaçamlarý
ve diðer aðaçlarý tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Kazan Tepeleri © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ankara Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kazan Kaymakamlýðý; Çubuk Kaymakamlýðý.
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Bahtiyar Kurt

Kazan Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Kazan Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

