Erciyes Daðý ORT037

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Sultansazlýðý ve Erciyes Daðý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 103582 ha
Boylam
: 35,43ºD
Enlem
: 38,58ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1040 m - 3917 m
Ýl(ler)
: Kayseri
Ýlçe(ler) : Develi, Talas, Ýncesu, Hacýlar, Yeþilhisar, Tomarza, Melikgazi, Kocasinan

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýç Anadolu Bölgesinin Orta Kýzýlýrmak bölümünde yer alan Kapadokya
Bölgesinin doðal ve tarihi yapý açýsýndan ayrýlmaz bir parçasýdýr. Erciyes Daðý 3917 metre
yüksekliði ile Ýç Anadolu Bölgesinin en yüksek, Türkiyenin ise beþinci yüksek daðýdýr. Yaklaþýk
18 kilometre çapýnda ve yaklaþýk 1100 kilometrekarelik bir alan üzerinde yükselen dað,
Kayserinin güneyinde yer alan volkanik bir kütledir. Daðýn kuzeyinde Keykubat ve Sarýmsaklý,
güneyinde ise Develi ve Yeþilhisar ovalarý bulunmaktadýr. Gece ile gündüz arasýndaki sýcaklýk
farklarý, yoðun þekilde yaþanan ýslanýp kuruma, donma ve çözülmeler yýlýn büyük bir bölümünde
etkili olmaktadýr. Özellikle yaz döneminde dere yataklarýnýn hemen tamamý kurudur. Sadece
Hisarcýk Deresi yaz aylarýnda debisi oldukça azalmasýna raðmen tüm yýl akýþýný devam ettirir.
Habitatlar: Erciyes Daðýnýn zirvesi yüksek dað çayýrlarý ve çýplak kayalýk alanlarla kaplýdýr.
Bunun dýþýndaki alanlarda 1050den 3 bin metre seviyesine kadar yer yer seyrek aðaç topluluklarý
barýndýran dað bozkýrlarý yayýlým göstermektedir.
Erciyes Daðýnda görülen aðaç topluluklarý veya aðaç formasyonu içinde en yaygýn olaný
meþe türleridir. Ayrýca dere boylarýnda kavaklar ve daðlýk bölgede ardýçlar da yayýlýþ gösterir.
Ýnsan tahribatý nedeniyle daðlýk alandaki aðaçlýklar daha çok lekeler halindedir.
Sahada yaygýn türler içinde dikenli olduklarý için hayvanlar tarafýndan pek tahrip edilemeyen
ve geniþ yayýlýþ gösteren geven (Astragalus), çobanyastýðý (Acantholimon), sütleðen (Euphorbia),
peygamberçiçeði (Centaurea), kekik (Thymus), sýðýrkuyruðu (Verbascum), defne (Daphne
oleoides) ve yapýþkanotu (Asperula) bulunur.
Türler: Astragalus argaeus ve Centaurea amaena adlý bitki türlerinin dünyada yaþadýðý bilinen
tek yerdir. Bu türlerle birlikte toplam 39 bitki taksonu ÖDA kriterini saðlamaktadýr.
Yüksek dað kuþlarý açýsýndan zengin olan alan ayný zamanda bozkýr türlerine de ev sahipliði
yapar. ÖDAda küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
gibi yýrtýcý türler üremektedir.
Alan ayný zamanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleri için de önem
taþýr.

Alan Kullanýmý: Günümüzde coðrafi ve ekonomik kökenli nedenlerle alan içinde geçici yayla
yerleþkeleri ve Turistik Kayak Merkezi dýþýnda insan yapýlarýna rastlamak mümkün deðildir.
Yaz aylarýnda kurumayan Hisarcýk Deresi çevresinde tarým alanlarý bulunur. Yüksek rakýmlý
yerlerin çevresinde, özellikle daðýn batý yamaçlarýnda sýnýrlý sayýda meyve aðaçlarýna rastlamak
mümkündür.
Alaný etkileyen en önemli ekonomik faaliyet hayvancýlýktýr. Hayvancýlýk Erciyes Daðýnýn
yamaçlarý ve üst kesimlerindeki mera ve otlaklarda yapýlmaktadýr. Erciyes Daðýnýn özellikle
batý yamaçlarýnda daha yoðun olmak üzere yapýlan arýcýlýk ek bir uðraþ olarak yöre insanýna
ekonomik bir katký saðlamaktadýr.
Tehditler: Erciyes Daðý, zamanla aðaç kesimi ve aþýrý otlatma neticesinde önce orman alanlarýný
kaybetmiþ, arkasýndan da þiddetlenen erozyonla üzerindeki verimli topraklar aþaðýlara
sürüklenmiþtir.
Ýnsan faaliyetleri sonucu doðal bitki varlýðý gerek türce ve gerekse popülasyon olarak önemli
ölçüde tahrip olmakta ve bazý alanlarda ancak lekeler halinde barýnabilmektedirler. Meþe
yakacak odun temini amacýyla en çok tahrip edilen türdür.
Erciyes Daðýnýn en önemli yaylasý olan Tekir Yaylasýnýn turizme açýlmýþ olmasý, dikkatli
planlanmadýðý takdirde buradaki doðal yaþamýn zarar görmesine neden olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Erciyes Üniversitesi, sahada detaylý olarak yapýlan kuþ gözlem çalýþmalarý
sonunda bir kuþ atlasý oluþturmuþtur. Ayrýca üniversite tarafýndan alan hakkýnda pek çok
araþtýrma yürütülmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kayseri Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kayseri Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Erciyes Üniversitesi.
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Uygar Özesmi, Esra Per

Erciyes Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Erciyes Daðý önemli doða alaný topografya haritasý
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Sürmeli daðbülbülü (Prunella ocularis) © Murat Bozdoðan
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Tilki (Vulpes vulpes) © Behiye Yýlmaz, Serkan Yýlmaz - DoðaBel
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