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Yüzölçümü : 126946 ha Yükseklik : 80 m - 2300 m

Boylam : 28,81ºD Ýl(ler) : Denizli, Aydýn

Enlem : 37,76ºK Ýlçe(ler) : Denizli merkez, Kuyucak, Buharkent, Sarayköy, Honaz, Karacasu, Babadað, Tavas

Yerel Ýlgi Sahipleri

Denizli Valiliði; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aydýn Valiliði; Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kuyucak Kaymakamlýðý; Buharkent Kaymakamlýðý;

Sarayköy Kaymakamlýðý; Honaz Kaymakamlýðý; Karacasu Kaymakamlýðý; Babadað Kaymakamlýðý; Tavas Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

EGE026
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, en yüksek yeri 2300 metre olan Akdað silsilesini, Ortaca Daðý�ný (1866
metre), Dandalaz Çayý Vadisi ve Büyük Menderes Nehri�nin küçük bir kýsmýný içerir. ÖDA�daki
daðlardan batý ve doðu yönlerinde irili ufaklý birçok akarsu doðmaktadýr. Akdað'ýn güney
yamaçlarýndan doðan Dandalaz Çayý, güneydoðu-kuzeybatý doðrultusunda akarak kuzeyde
Büyük Menderes Nehri�ne katýlýr. ÖDA�nýn batý sýnýrý Karacasu ilçesini de içine alarak Karýncalý
Daðý�na kadar uzanmaktadýr. Alanýn kuzeydoðu sýnýrýný ise Babadað ilçe merkezi oluþtururken
doðuda Honaz Daðý uzanýr.
Habitatlar: Genel olarak iðne yapraklý aðaçlarýnýn (alçaklarda kýzýlçam, yükseklerde karaçam)
baskýn olduðu orman kuþaðý ÖDA�daki daðlýk kesimin yamaçlarýný kaplar. Daðýn önemli doðal
yaþam alanlarýndan biri olan dað çayýrlarý daha yüksekteki alpin kuþakta yer alýr. Orman
dokusunun tahrip olduðu alanlarda dikenli ve dikensiz yastýksý formdaki geven ve çoban
yastýklarý baskýndýr.
Türler: Alan on bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Campanula

bipinnatifida dünyada sadece burada yaþamaktadýr.
Tavas kurbaðasý (Rana tavasensis) sadece bu bölgede yaþayan bir kurbaða türüdür.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan þeritli engerek (Montivipera xanthina) ÖDA kriterlerini

saðlayan bir sürüngen türüdür. Büyük Menderes Nehri�nin ÖDA içinde kalan kýsmýnda ülkemize
endemik bir içsu balýðý olan Ulubat balýðý (Acanthobrama mirabilis) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki düz alanlarda ana geçim kaynaðý tarýmdýr. Baþlýca ürünler arasýnda
buðday, arpa ve üzüm gelir. Daðlýk kesimlerde ise hayvancýlýk ve ormancýlýk faaliyetleri
yapýlmaktadýr. Bölgedeki köylerin bazýlarýnda dokumacýlýk, dericilik ve çömlekçilik gibi el
sanatlarý geliþmiþtir.
Tehditler: Aþýrý otlatma yüzünden daðlýk kesimlerde bitki örtüsü önemli ölçüde tahrip olmuþ,
geven ve çoban yastýklarý baskýn hale gelmiþtir.
Koruma Çalýþmalarý: Bölgede il Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerinin yaptýðý denetlemeler
dýþýnda bilinen koruma çalýþmasý yoktur.

Kaya sývacýsý (Sitta neumayer) © Murat Bozdoðan
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Taþkýzýlý (Monticola saxatilis) © Murat Bozdoðan
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