
Koruma Statüleri : Yok

Akdaðmadeni
Ormanlarý

 124

Yüzölçümü : 58706 ha Yükseklik : 1340 m - 2170 m

Boylam : 35,92ºD Ýl(ler) : Yozgat

Enlem : 39,53ºK Ýlçe(ler) : Akmaðdeni, Çayýralan, Gemenek

Yerel Ýlgi Sahipleri

Yozgat Valiliði; Yozgat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Akdaðmadeni Kaymakamlýðý; Akdaðmadeni Orman Ýþletme Müdürlüðü; Çayýralan Kaymakamlýðý; Gemerek

Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

ORT041
Yeterince Bilinmiyor
Bilinmiyor (?)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, adýný aldýðý Akdaðlar silsilesinin orta kesimlerini ve az engebeli platolarý
içeren bir metamorfik masiftir. Alanýn kuzeyinde Akdaðmadeni ilçesi yer almaktadýr. Alanýn
doðu sýnýrýný Kýzýlcaova, Bozhüyük, Veziralaný ve Ardýçalaný köyleri; batý sýnýrýný Halhacý ve Özer
köyleri oluþturmaktadýr. Güneyde ise Sýðýrkuyruðu ve Avþaralaný köyleri alan sýnýrlarý içerisinde
yer almaktadýr.
Habitatlar: Sarýçam (Pinus sylvestris), meþe (Quercus) ormanlarý, ardýç (Juniperus) topluluklarý,
tarým alanlarý ve dað bozkýrlarýndan oluþur. Orta Anadolu bölgesinde yer alan en önemli
ormanlardan biri olan sarýçam ormanlarý alanda yer almaktadýr. Bu ormanlar kurakçýl-kýþa
dayanaklý sarýçam ormanlarý olarak nitelendirilmektedir. Sarýçam ormanlarýna yer yer meþe
ormanlarý ve yükseklerde ardýç topluluklarý eþlik etmektedir. Orman dýþýndaki yerler ise mera
ve yayla olarak kullanýlan çayýrlardýr. Bölgede bulunan akarsularýn çoðu Akdaðlar�dan doðup
Çekerek Deresi�ne dökülürler. Alanýn içinde çok az yerleþim yer aldýðýndan yoðun orman örtüsü
yaban hayatý için uygun yaþam alanlarý bulunmaktadýr.
Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan ve dünyada sadece burada yaþayan Campanula

pulvinaris bitki türü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alan ayný zamanda birçok kuþ türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Avrupa ölçeðinde önemli

kuþ türlerinden çobanaldatan (Caprimulgus europaeus), yýlan kartalý (Circaetus gallicus), alaca
aðaçkakan (Dendrocopos syriacus), býyýklý doðan (Falco biarmicus) ve küçük kartal (Hieraaetus

pennatus) alanda üremektedir. 
Bunlara ek olarak Avrupa ölçeðinde önemli kýzböceði türlerinden Coenagrion ornatum alanda

yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki ana geçim kaynaðý tarým, meyvecilik ve hayvancýlýk faaliyetleridir.
Bunlardan sonra ise arýcýlýk, ormancýlýk faaliyetleri gelmektedir. Alanýn yüksek kesimleri
yaylacýlýk faaliyetleri için kullanýlýrken, ormanlýk alanlarýn bazý bölümleri piknik ve yürüyüþ
amacýyla günübirlik etkinlikler için kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Bölgede bilinen en önemli tehdit, ormanlarýn tarla açma amacýyla tahrip edilerek tarým

alanýna dönüþtürülmesidir.
Ayrýca hayvancýlýk faaliyetlerinden dolayý yoðun otlatma ve yaylalardaki yerleþimlerin

geniþlemesi tehditleri mevcuttur.
Koruma Çalýþmalarý: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ve Akdaðmadeni Orman Ýþletme Müdürlüðü
yetkililerinin yaptýðý rutin koruma çalýþmalarýnýn dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Kýzýlsýrtlý örümcekkuþu (Lanius collurio) © Melih Özbek



Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) © Murat Bozdoðan
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