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Yüzölçümü : 133760 ha Yükseklik : 50 m - 2295 m

Boylam : 28,83ºD Ýl(ler) : Muðla, Denizli

Enlem : 37,09ºK Ýlçe(ler) : Tavas, Acýpayam, Muðla merkez, Beyaðaç, Ula, Köyceðiz, Dalaman

Yerel Ýlgi Sahipleri

Denizli Valiliði; Muðla Valiliði; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Denizli Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Muðla Ýl Kültür

ve Turizm Müdürlüðü.

Bahtiyar Kurt

AKD001
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Sandras Daðý, Toros Daðlarý�nýn batý ucunda Köyceðiz Gölü�nün hemen kuzeyinde
yer alýr. Doðu ve güneydoðuda Dalaman Çayý, güneybatýda Namnam Çayý, kuzeyde Beyaðaç
ve güneyde Köyceðiz ilçe merkezleri ile sýnýrlanýr. En yüksek noktasý Çiçekbaba Tepesi olan
alanýn güney yamaçlarýnda yerleþim birimleri daha yoðundur. Genelde orman ve makiliklerle
kaplý alanda anýtsal nitelikli çok sayýda aðaç bulunur.
Habitatlar: ÖDA; ardýç (Juniperus), kýzýlçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana),
karýþýk iðne ve geniþ yapraklý ormanlar, sýðla (Liquidambar orientalis) ormanlarý, nehir kýyýsý
bitki topluluklarý, maki topluluklarý, kuru tarým alanlarý ve yüksek dað çayýrlarýndan oluþur.
Makilik alanlar özellikle güney yamaçlarda yoðundur. Bölgenin alçak kesimlerinde kýzýlçam
daha yüksek kesimlerde ise karaçam ormanlarý yer alýr. Sýðla ormanlarý, Dalaman Çayý ve
kollarýný çevreleyen sulak düzlüklerde bulunur. Daðýn yüksek kesimlerinde ise alpin bitki örtüsü
topluluklarý bulunur.
Türler: Sandras Daðý ülkemizde bitki çeþitliliði açýsýndan önde gelen alanlardan birisidir. Alandaki
endemizm oraný oldukça yüksektir. Alanda 63 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bolanthus stenopetalus, Ferulago sandrasica, Genista sandrasica, Gypsophila davisii, Lamium

sandrasicum, Pilosella sandrasica, Silene brevicalyx, Thlaspi leblebici ve Tragopogon oligolepis

bitki türlerinin bilinen dünya daðýlýmý yalnýzca Sandras Daðý�dýr.
Alan, çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) ve vaþak (Lynx lynx) gibi büyük memeli türleri için

önemli bir yaþam alanýdýr.
Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir sürüngen türü olan Lacerta oertzeni isimli kertenkele

alanda yaþamaktadýr.
 Ayrýca alanda Akdeniz biyomuna özgü ve ülkemize endemik büyük esmer (Maniola megala)
ile nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis)
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölge halký genel olarak geçimini tarým, hayvancýlýk ve turizm faaliyetlerinden
saðlar. Ormancýlýk faaliyetleri de yine bölge halký tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Arýcýlýk,

vermiþtir. Yol yapýmýný takiben orman yangýnlarý ve alan üzerindeki insan baskýsý artmýþtýr.
Bunun yanýnda bölgede yapýlmasý planlanan kýþ sporlarý merkezi alan için muhtemelen tehdit
oluþturmaktadýr.

Alanýn güneydoðusundaki Dalaman Çayý üzerinde inþaat halinde olan Akköprü Barajý ile
inþasý planlanan Narlý ve Sami Soydam barajlarý özellikle alandaki sýðla ormanlarýný tehdit
etmektedir.

ÖDA�daki yoðun otlatma baskýsý ve plansýz aðaçlandýrma çalýþmalarý bitki örtüsüne zarar
vermektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Sandras Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Sandras Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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