
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, tabiat parký
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Yüzölçümü : 54940 ha Yükseklik : 0 m - 1969 m
Boylam : 29,17ºD Ýl(ler) : Muðla
Enlem : 36,50ºK Ýlçe(ler) : Fethiye

Yerel Ýlgi Sahipleri

Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceðiz Bölge Müdürlüðü; Muðla Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muðla Ýl

Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Fethiye Kaymakamlýðý; Fethiye Belediyesi; Fethiye Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; SAD-AFAG.

Cem Orkun Kýraç, S. Tuðrul Körüklü

AKD005
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Baba Daðý, Akdeniz Bölgesi�nin güneybatý kesiminde, Muðla ili Fethiye ilçesinde
yer almaktadýr. Fethiye ilçe merkezi ile Patara kumsalý arasýnda kuzey güney doðrultusunda
uzanan bir dað silsilesidir. Güneyinde Eþen Çayý, batýsýnda ise Akdeniz ile çevrelenmiþtir. Alanýn
zirvesini oluþturan Baba Daðý, deniz kýyýsýndan yaklaþýk 7 kilometre içeridedir ve Ölüdeniz
kumsalýnýn hemen arkasýnda yükselir. Daðýn büyük bölümü tarýma elveriþli olmayan taþlýk ve
kayalýklarla kaplýdýr. Alan, ülkemizdeki önemli turizm merkezlerinden biridir.
Habitatlar: ÖDA; deniz seviyesinde kumsallar ve kayalýk kýyýlarla baþlayarak yükseldikçe maki
ve öncü maki topluluklarý, kuru tarým alanlarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ve 1200 � 1600 metrelerde
sedir (Cedrus libani) ormanlarý, subalpin kuþakta ardýç (Juniperus) ve akçaaðaç (Acer
undulatum) topluluklarý ile daha yükseklerde sarp kayalýklar ve taþlýk yamaçlardan oluþur.
Türler: ÖDA, bitki türleri açýsýndan zengin bir alandýr. Alanda 34 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bölgedeki diðer daðlardan ayrý kalmýþ olmasý nedeniyle alanda birçok endemik
bitki bulunmaktadýr. Bu bitkilerden üç tanesinin dünya üzerinde bilinen daðýlýmý Baba Daðý ile
sýnýrlýdýr. Bu türler, Asyneuma babadaghensis, Campanula koyuncui ve bir akçaaðaç türü
olan Acer undulatum�dur.

Ayný zamanda alandaki kayalýklarda kaya kartalý (Aquila chrysaetos) ve puhu (Bubo bubo)
üremektedir.

Alandaki kýyýlarýn tümü, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Akdeniz foku (Monachus
monachus) için son derece önemli yaþam alanlarýdýr.

Alanda bulunan Lyciasalamandra luschani, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan dar
çift yaþamlý türüdür.

Sürüngenler için önemli bir yaþam alaný olan ÖDA�da, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
olan Montivipera xanthina engerek türü ile Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý olan
Ophiomorus punctatissimus yaþamaktadýr.

Osmanlý ateþi (Lycaena otomana) ve karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) alanda
barýnan önemli kelebek türleridir.

Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý Ceriagrion georgifreyi isimli kýzböceði türü de alanda
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak turizm, az miktarda ormancýlýk, tarým, hayvancýlýk ve

balýkçýlýk faaliyetleri gerçekleþtirilir. Turistik bir bölgede bulunmasý nedeniyle deniz kýyýsýna
yakýn eteklerinde çeþitli tatil köyleri ve yerleþim alanlarý Ölüdeniz, Ovacýk ve Hisarönü taraflarýnda
yoðunlaþmaktadýr. Topografyasý itibarýyla yamaç paraþütü sporuna elveriþli olmasý nedeniyle
yoðun yerli ve yabancý sporcu ve turist akýný vardýr. Babadað Mesire Yeri Muðla Ýl Çevre ve
Orman Müdürlüðü tarafýndan 2004 Yýlýnda 380 hektarlýk genel alan üzerinde tesis edilmiþtir.
Babadað Mesire Yeri Ýþletmeciliði, Orman Bölge Müdürlüðü kontrol ve denetiminde özel þirket
tarafýndan yapýlmaktadýr. Tarýmý yapýlan bitkiler daha çok tahýllardýr. Bunun yanýnda su
kenarlarýnda çok yaygýn olmamakla birlikte meyve aðaçlarý bulunur.
Tehditler: ÖDA içindeki en önemli tehditlerin baþýnda turizm faaliyetleri için özel çevre koruma
bölgesi sýnýrý dýþýnda olup da birinci derece sit alaný olan ve bütünüyle doðallýðýný korumuþ
alanlarýn sit derecelerini düþürme baskýsý gelmektedir. Yine turizm nedeniyle, alanda gerçekleþen
yoðun yapýlaþma ve yerleþim birimlerinin geniþlemesi alaný tehdit eden faktörlerden biridir.
Özellikle Ölüdeniz çevresindeki makilikler yapýlaþma tehdidi altýndadýr.

Ayrýca alanda el deðmemiþ koylara hiçbir ÇED�e tabi olmadan stabilize yol açma baskýsý
mevcuttur. Bu, hem yol açýlýrken kesilen aðaçlardan dolayý orman ekosisteminin zarar görmesi
hem de ulaþýlmayan koylardaki canlý yaþamýn bir anda insan baskýsýna maruz kalmasý ile
sonuçlanacaktýr.

Bunun yanýnda, alanda yasadýþý soðanlý bitki ticareti yapýlmaktadýr ve Kelebekler Vadisi�ndeki
tatlý suya köylerin kanalizasyonu karýþmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Birinci derece doðal sit alaný olan Gemile Koyu�nda baþlayan bir otel inþasý,
Kültür Bakanlýðý�nýn açtýðý dava ve Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma
Grubu�nun (SAD-AFAG) hazýrladýðý raporlar ile durdurulmuþtur.

ÖDA, Akdeniz foku ve yaþam alanlarý bakýmýndan SAD-AFAG�ýn 1988�den bu yana çalýþtýðý
ve takip ettiði öncelikli alanlarýn baþýnda gelmektedir. Ayný dernek 1998�de Ulusal Fok Komitesi
bünyesinde Çevre Bakanlýðý ile yaptýðý çalýþmalarda, ÖDA kýyýlarýnýn tamamýný Türkiye�de
tespit ettiði önemli fok alanlarý arasýna almýþtýr. Dalýþ firmalarýnýn rehber dalgýçlar ile dalgýç
turistleri fok maðaralarýna sokmamalarý ile deniz çevresi mevzuatý ve nadir canlýlar hakkýnda
genel bilinçlenme amacýyla SAD-AFAG, Sualtý Federasyonu ile iþbirliði içinde eðitim çalýþmalarýnda
bulunmaktadýr.
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Baba Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Baba Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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