
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi

Hasan Daðý
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Yüzölçümü : 199181 ha Yükseklik : 970 m - 3268 m
Boylam : 34,39ºD Ýl(ler) : Aksaray, Niðde
Enlem : 38,14ºK Ýlçe(ler) : Aksaray merkez, Gülaðaç, Derinkuyu, Çiftlik, Güzelyurt, Niðde merkez, Altunhisar. Emirgazi, Bor

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aksaray Valiliði; Aksaray Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Niðde Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Özel Çevre Koruma Kurumu.

Murat Ataol

ORT031
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Hasan Daðý ÖDA�sý, Aksaray ve Niðde arasýnda yer alýr. Büyük ve Küçük Hasan
Daðý ile Melendiz Daðý�ný, kuzey bölümünde ise Melendiz Çayý�nýn vadisini içine alýr. Hasan
Daðý, 3268 m�lik yüksekliðiyle Ýç Anadolu Bölgesi�nin Erciyes Daðý�ndan sonraki ikinci en
yüksek daðýdýr. Orta Anadolu�daki diðer sönmüþ volkanlara göre daha genç olan Hasan Daðý
tipik bir volkan daðý formunu korumaktadýr.

Aksaray�ýn Güzelyurt ilçesindeki Ihlara da ÖDA�nýn içinde kalmaktadýr. Çoðunlukla tüf ve
ignimbrit katmanlarý üzerinde akan Melendiz Çayý�nýn bazalt katmaný içinden geçerken oluþturduðu
vadi, kaya duvarlarýna oyularak yapýlmýþ tarihi kiliseler nedeniyle bir cazibe merkezi haline
gelmiþtir. 18 kilometre uzunluða sahip vadinin yüksekliði yer yer 100�150 metreyi bulmaktadýr.
Ihlara�dan baþlayýp Selime�ye kadar devam eden Ihlara Vadisi, aradaki Yaprakhisar ve Belisýrma
yörelerini de içine kapsayacak þekilde 1990 yýlýnda özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiþtir.
Habitatlar: Alanda birbirinden kopuk meþe topluluklarý ve volkanik kayaçlarý örten cýlýz dað
bozkýrlarý bulunmaktadýr. ÖDA, çevresine oranla çok daha yoðun orman örtüsü barýndýrmaktadýr.
Türler: Astragalus simonii, Astragalus victoriae ve Trigonella isthmocarpa ÖDA�da bulunan ve
nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan bitki türleridir.

Plecotus macrobullaris macrobullaris, alandaki alpin bölgelerde yaþayan önemli bir yarasa
türüdür. Alanda bulunan bir diðer yarasa türü ise büyük nalburunluyarasadýr (Rhinolophus

ferrumequinum).
Melendiz Çayý, ülkemize endemik Capoeta pestai içsu balýðý için küresel ölçekte önem taþýr.

Hasan Daðý, kýzböceklerinden Coenagrion ornatum türüne de ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Ihlara Vadisi, Kapadokya�yý görmeye gelenlerin ilk duraðý olarak her yýl çok
sayýda yerli ve yabancý turist tarafýndan ziyaret edilmektedir.

Alanda Hasan Daðý ve Melendiz Daðý�nýn volkanik aktiviteleri sonucu oluþmuþ ponza, perlit,
diatomit ve kaolen yataklarý bulunmaktadýr. Özellikle ponza yataklarý yoðun olarak iþletilmektedir.
Özellikle Melendiz Çayý boyunca ve Çiftlik ilçesi etrafýndaki düzlük alanlarda tarýmsal faaliyetler
gerçekleþmektedir. Alanda yer yer baðcýlýk yapýlýr.

Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit yoktur.
Koruma Çalýþmalarý: Ihlara Vadisi, 1990 yýlýndan beri özel çevre koruma bölgesidir. Alanda bilinen
bir koruma çalýþmasý yoktur.
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Hasan Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Hasan Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Taþkýzýlý (Monticola saxatilis) © Murat Bozdoðan


