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Yüzölçümü : 75038 ha Yükseklik : 335 m - 3016 m

Boylam : 29,57ºD Ýl(ler) : Antalya, Muðla

Enlem : 36,65ºK Ýlçe(ler) : Korkuteli, Fethiye, Elmalý, Kaþ

Yerel Ýlgi Sahipleri

Muðla Valiliði; Antalya Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gökova-Akyaka�yý Sevenler Derneði.

Bahar Suseven

AKD010
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Akdaðlar, zirvesi 3015 metre olan ve deniz seviyesinden hýzla yükselen bir dað
silsilesidir. Daðýn kuzey yamaçlarýnda yaklaþýk 1800 metrede yaz sonlarýna doðru kuruyan
Girdev Gölü bulunur. Kuzey güney doðrultusunda uzanan daðýn batý yamaçlarý Eþen Çayý�ný
besler. Alanýn güney sýnýrýný Eþen Çayý�nýn ana kollarýndan biri olan Koca Çay oluþturur. Dað
sýrasý kumtaþý, bazalt ve kalsitten oluþur . Yerleþimin yaygýn olmadýðý alan, bir kaçyýl öncesine
kadar otlatma ve süt ürünleri üretimi için sadece Yörük aileleri tarafýndan kullanýlmaktaydý.
Günümüzde ise alanýn güney zirvelerindeki Eren Yayla�sýna bir kayak merkezi inþa edilmiþtir.
Alan, pek çok yüksek dað çayýrý kuþ türünün Türkiye'de denize en çok yaklaþtýðý nokta olma
özelliðiyle dikkat çekmektedir.
Habitatlar: ÖDA; yüksek dað çayýrlarý, sedir (Cedrus libani)  ve meþe (Quercus) ormanlarý, tatlý
su gölü (Girdev Gölü) ile gölü çevreleyen sulak çayýrlar ve sazlýk alanlardan oluþur. Alanda
aðýrlýklý olarak Akdeniz�e özgü yüksek dað çayýrlarý uzanýr. Çýðlýkara Ormanlarý�nda bulunan
yaþlý sedir ormanýnýn devamý Akdað�da da görülür.
Türler: Alanda 19 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bölgeye ve sadece bu ÖDA�ya
endemik birçok bitki türü bulunur. Anthemis cuneata, Arenaria angustifolioides, Asperula

bryoides, Bellardiochloa carica, Salvia nydeggeri ve Veronica quezelii ÖDA�ya endemik bitki
türleridir.

ÖDA, turnanýn (Grus grus) dünyada bilinen en güney üreme alanýdýr. Alanda ayrýca boz
çinte (Emberiza cineracea) ve kýrmýzý gagalý dað kargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) üremektedir.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber alanda yüksek dað (Alpin) biyomuna özgü duvar
týrmaþýkkuþu (Tichodroma muraria), büyük dað bülbülü (Prunella collaris), sarý gagalý dað
kargasý (Pyrrhocorax graculus) ve kara iskete (Serinus pusillus) gibi türler üremektedir.

Alanda, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon)
kelebek türü yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA�da küçükbaþ hayvancýlýk ve mandýra ürünleri üretimi yapýlmaktadýr. Yayla
ve kayak turizmi geçim kaynaklarý arasýnda yer almaktadýr.

Tehditler: Alanda kayak merkezi ve buna baðlý olarak yapýlaþma tehdidi bulunmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Gökova-Akyaka�yý Sevenler Derneði Kuþ Gözlem Topluluðu, Muðla
Sulakalanlarýný Ýzleme ve Aktif Koruma Projesi kapsamýnda alaný izlemektedir.
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