
Koruma Statüleri : Tabiat parký

Aksu Vadisi
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Yüzölçümü : 22182 ha Yükseklik : 250 m - 1450 m

Boylam : 30,87ºD Ýl(ler) : Isparta, Burdur

Enlem : 37,51ºK Ýlçe(ler) : Eðirdir, Isparta merkez, Aðlasun, Sütçüler, Bucak

Yerel Ýlgi Sahipleri

Isparta Valiliði; Burdur Baliliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.

Dicle Tuba Kýlýç

AKD030
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Alan, Köprüçay Vadisi�nin kuzeydoðusunda Aksu Çayý ve onun ana kollarýndan
biri olan Çýðýrgan Deresi�ni çevreleyen vadilerden oluþur. Alanýn kuzeyinde Kovada Gölü bulunur.
Alanýn doðu sýnýrýný Ovacýk Daðý, batý sýnýrýný ise Antalya-Isparta karayolu oluþturur. Akdeniz
iklimi görülen alandaki vadiler kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý ve maki topluluklarýyla çevrilidir.
Habitatlar: Alan kýzýlçam ve az miktarda karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ormanlarý, maki
ve öncü maki topluluklarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý, tarým alanlarý ile meþe ve ardýç
topluluklarýndan oluþur. Tarým alanlarý Aksu Çayý ve Çýðýrgan Deresi�nin buluþtuðu bölgede
yoðunlaþýr. Ýðneyapraklý ormanlar ise alanýn batý kýsmýnda baskýn olarak bulunur.
Türler: Alan nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý olan Globularia hedgei ve
Verbascum pumiliforme bitki türleri için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.

Alanda ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber kýzýl akbaba (Gyps fulvus) üremektedir.
Alandaki çay ve dereler içsu balýklarý için önemlidir. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve

dar yayýlýþlý olan Capoeta antalyensis ile Cobitis (Bicanestrinia) turcica alandaki önemli türlerdir.
Bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Salmo trutta macrostigma balýk taksonu da alanda
yaþamaktadýr.

Alan, Akdeniz biyomuna özgü bir kelebek türü olan büyük esmer (Maniola megala) için
önemli bir yaþam alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, hayvancýlýk ve ormancýlýk faaliyetleri gerçekleþtirilir.
Tehditler: Alanýn güney kýsmýnda Aksu Çayý ile Çýðýrgan Deresi�nin bir kýsmý Karacaören Baraj
Gölü�nün sularý altýnda kalmýþtýr. Bu durumun alandaki içsu balýklarýný nasýl etkilediði
bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanýn bir bölümü tabiat parký olarak koruma altýndadýr.
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Dað alasý (Salmo trutta macrostigma) © Johannes Schöffmann
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Aksu Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý Aksu Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý


