Göreme ORT035

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Kýzýlçukur © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 6871 ha
Boylam
: 34,86ºD
Enlem
: 38,65ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 935 m - 1320 m
Ýl(ler)
: Nevþehir
Ýlçe(ler) : Nevþehir merkez, Avanos, Ürgüp

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Nevþehir ilinde, Avanos  Ürgüp  Uçhisar üçgeni içerisinde yer alýr. Güneyde
Nevþehir-Ürgüp karayolu alanýn içinden geçer. Kapadokya bölgesine özgü peribacalarý bu alan
içinde bulunur. Hasan Daðý ve Erciyes Daðýnýn tüfleri yer yer 100 metreyi bulan bir birikim
oluþturmuþ, tüflerin üzeri ise daha sert volkanik malzemelerle (ignimbirit ve lavlar) kaplanmýþtýr.
Her iki katmanýn su ve rüzgârla aþýnmasý sonrasýnda daha sert volkanik malzemeler tüf katmaný
üzerinde þapka þeklinde kalarak dünyada benzeri nadir görülen peribacalarýný meydana
getirmiþlerdir. Alanýn önemli bir kýsmý 1986dan beri milli park statüsüne sahiptir.
Habitatlar: Kapadokyaya özgü bolca aþýnmýþ bozkýrlarla kaplý ÖDA, çýplak tepeler, kurak vadiler
ve bunlarýn arasýnda kalan meralardan oluþan bir mozaik görünümündedir. Avanosa yakýn
olan kuzey kýsýmlarý ve vadi içleri tarým alanlarý ile kaplýdýr.
Türler: Alanda nadir ve dar yayýlýþlý çok sayýda endemik bitki taksonu bulunur ve bu türlerin on
yedi tanesi ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bozkýr kuþlarý için önemli olan ÖDAda, küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve gökkuzgun
(Coracias garrulus) üremektedir. ÖDA ayný zamanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan
dört kelebek türünün önemli bir yayýlýþ alanýdýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAnýn kuzey bölümü tarýmsal faaliyetler için kullanýlmaktadýr. Peribacalarýnýn
ve bu özel oluþumlar içinde tarihi dini mekânlarýn varlýðý, alaný önemli bir turizm merkezi haline
getirmiþtir. ÖDAyý her yýl 1 buçuk  2 milyon arasýnda yerli ve yabancý turist ziyaret etmektedir.
Tehditler: Bölgenin kuzey kesimini kaplayan tarým alanlarý sürekli geniþleyerek doðal bozkýr
alanlarýný daraltmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alan, 1986 yýlýndan beri milli park statüsüne sahiptir.

Hedysarum cappadocicum © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Nevþehir Valiliði; Nevþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Nevþehir Belediye Baþkanlýðý; Avanos
Belediye Baþkanlýðý; Ürgüp Belediye Baþkanlýðý
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Murat Ataol

Göreme önemli doða alaný topografya haritasý

Göreme önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Gökkuzgun (Coracias garrulus) © Soner Bekir
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ÖDA Kriteri

