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Araştırma Ormanı, 1962 yılında sedir ormanlarında
bilimsel
çalışmalar
gerçekleştirmek
amacıyla
kurulmuştur. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu
16 teknik bülten ve 3 teknik raporun yayını
gerçekleşmiştir. Alanda halen 10 adet araştırma
projesi devam etmektedir.
Ormanın asli ağaç türü Toros Sediridir. Bunun yanında
orman kuruluşuna yer yer yoğun bir şekilde Boz ardıç
ve kokulu ardıcın da katıldığı görülür. Alanda orman
vejetasyonunun dışında kermes meşesi ve diken
ardıcının egemen olduğu bir çalı vejetasyonu, geçici
göl
durumunda
olan
ve
otsu
bitkilerin
egemenliğindeki don çukurları ve orman üstü
alanlarda alpin çayır ve çalılıkları bulunmaktadır.
Alan Akdeniz dağ ikliminin etkisinde bulunup,
genellikle karstik yapıdaki kireçtaşı anakayasından
oluşmaktadır.
Toplam alanı 2616.9 ha olan ormanın yükseltisi, 1030
m ile 2611 m yükseltileri arasında değişmektedir.

Araştırma ormanı floristik açıdan zengin, ilginç ve
bir o kadar da hassas bir yapıya sahiptir. Alanda
yaklaşık
olarak
750
bitkinin
bulunduğu
bilinmektedir. Endemizim oranı % 21,6’dır. Alandaki
bitkilerin 167 tanesi IUCN kategorilerine göre tehlike
altındadır. 2 takson Bern Sözleşmesi’ne göre
küresel ölçekte tehdit altındadır (Comperia
comperiana ve Cyclamen coum). 6 takson ise
Türkiye’de Küresel Ölçekte Tehlike altındadır (Acer
hyrcanum subsp. sphaerocaryum, Cephalaria
scoparia, Cyclamen trochopteranthum, Muscari
muscarimi, Prunus cocomilia var. puberula ve
Velezia pseudorigida).

Cyclamen coum

Tulipa armena

Crocus biflorus
subsp. isauricus

Colchicum triphyllum

Acer hyrcanum
subsp. sphaerocarpum

Fritillaria acmopetala

Araştırma Ormanı faunistik açıdan zengin bir yapıdadır.
Alanda 19 memeli, 17 sürüngen ve 59 kuş türünün
yayılış yaptığı bilinmektedir.

Felis lynx - Vaşak

Canis lupus - Kurt

Vulpes vulpes – Kızıl Tilki

Buteo rufinus - Kızıl Şahin

Toros Sediri ve Ardıç türleri uzun yıllar yaşayabilme
ve görkemli gövdelere ulaşabilme yeteneğindedir.
Araştırma Ormanında da çok sayıda ve oldukça
sağlıklı ve görkemli anıtsal nitelikte ağaçlar
bulunmaktadır.

Şah Ardıç

Aral Ardıcı

Koca Sedir

Yaralı Sedir
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