
Koruma Statüleri : Yok

Murat Daðý
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Yüzölçümü : 130863 ha Yükseklik : 750 m - 2309 m

Boylam : 29,70ºD Ýl(ler) : Kütahya, Uþak

Enlem : 38,96ºK Ýlçe(ler) : Aslanapa, Çavdarhisar, Altýntaþ, Gediz, Dumlupýnar, Banaz, Uþak merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Uþak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kütahya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði.

Bahtiyar Kurt

EGE029
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Uþak ilinin kuzeydoðusunda yer alan ÖDA, kýzýlçam ve karaçam ormanlarý,
baltalýklar, dað bozkýrlarý ve yüksek dað çayýrlarý ile kaplý bir dað silsilesidir. Alanda yazlarý
kuruyan Gölyeri ve bir buzul gölü olan Kuzugöl olmak üzere iki küçük sulak alan bulunur. ÖDA,
Avrupa-Sibirya, Ýran-Turan ve Akdeniz bitki coðrafyalarýnýn kesiþtiði bir yerde bulunur ve bu
nedenle büyük bitki çeþitliliði gösterir. Bu çeþitlilik, ÖDA'daki hayvan türlerini de etkilemiþtir.
Habitatlar: Murat Daðý, düþük yüksekliklerde kýzýlçam, daha yükseklerde ise karaçam ormanlarýyla
kaplýdýr. Orman dokusunun kesildiði alanlarda alçak boylu çalýlýklar ve baltalýk meþe ormanlarý
uzanýr. Dað silsilesi üzerinde yer yer açýk alanlar da bulunmaktadýr ve bunlarýn bir kýsmýnda
tarým yapýlmaktadýr. Daðýn aðaç sýnýrýnýn üzerindeki bölgesini yüksek dað çayýrlarý kaplar.
Türler: Alan bitki türleri açýsýndan oldukça zengin bir bölgedir ve tamamý Türkiye�ye endemik
25 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu bitki türlerinden dördünün dünya
daðýlýmýnýn sadece Murat Daðý ile sýnýrlý olduðu bilinmektedir; Alyssum davisianum, Prometheum

muratdaghense, Pyrus anatolica ve Verbascum coronopifolium.
Murat Daðý, sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kara akbaba (Aegypius monachus) ve

kaya kartalý (Aquila chrysaetos) gibi yýrtýcý kuþlar baþta olmak üzere pek çok kuþ için bölgesel
için ölçekte öneme sahiptir.

Alan ayný zamanda bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan yalancý apollo (Archon apollinus)
ve güzel nazuðum (Euphydryas orientalis) kelebek türlerine ev sahipliði yapmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede yoðun olarak ormancýlýk ve otlatma faaliyetleri yürütülmektedir. Daðda
kaplýca ve sosyal tesisler bulunur. Bir zamanlar yaþanan yoðun aðaç kesimin ardýndan bugün
alanda birçok bölgede aðaçlandýrma çalýþmalarý yürütülmektedir.
Tehditler: Geçmiþte yapýlan yoðun aðaç kesimi alandaki bitki örtüsüne büyük zarar vermiþtir.
Devam eden yoðun ormancýlýk faaliyetleri özellikle alanda üreyen kara akbabalarý tehdit
etmektedir.

Alanda yapýlan yoðun aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn doðal yaþam üzerindeki etkisi
bilinmemektedir.

Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Murat Dagý © Cenk Durmuþkâhya

Güzel nazuðum (Euphydryas orientalis) © Ahmet Baytaþ
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Murat Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Murat Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Kýr baykuþu (Asio flammeus) © Ertuðrul Birel
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Fritillaria pinardii © Önder Erdem


