Sultan Daðlarý AKD032

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Sultan Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 209947 ha
Boylam
: 31,42ºD
Enlem
: 38,22ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1000 m - 2610 m
Ýl(ler)
: Isparta, Konya, Afyon
Ýlçe(ler) : Sultandaðý, Çay, Ilgýn, Akþehir, Yalvaç, Doðanhisar, Þarki karaaðaç, Derbent, Hüyük, Beyþehir

Alanýn Tanýmý: Sultan Daðlarý, Akdeniz Bölgesi ile Ýç Anadolu Bölgesi arasýnda sýnýr oluþturur.
Kuzeyde Akþehir ve Eber gölleri ile güneyde Beyþehir Gölü arasýnda kuzeybatý-güneydoðu
doðrultusunda uzanýr. Yükseltisi kuzeybatýya doðru gittikçe artarak 2610 metreye ulaþýr. Dað
sýrasýnýn iki cephesinin farklý iklim kuþaklarýna (Akdeniz ve Ýran-Turan) sýnýr oluþturmasý ve
bin metrelik ova tabanýndan baþlayýp 2610 metreye kadar yükselmesi nedeniyle birbirinden
çok farklý bitki türleri için uygun yaþam alanlarý saðlar.
Habitatlar: Alanda karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ve meþe (Quercus) ormanlarý, çalý
topluluklarý ve yüksek dað bozkýrlarý, alpin çayýrlar, kuru tarým alanlarý ve kayalýk bitki topluluklarý
bulunur.
Türler: Sultan Daðlarý bitkiler için önemli olup endemik tür sayýsý oldukça yüksektir. Alanda
55 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Astragalus scholerianus ve Campanula iconia
türleri Sultan Daðlarýna endemiktir.
Bunun yanýnda alan yýrtýcýlar ve orman kuþlarý için önemlidir. Nesli bölgesel ölçekte tehlike
altýnda olan sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) alandaki kayalýklarda üremektedir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Montivipera xanthina, Sultan Daðlarýnda yaþayan
önemli sürüngen türüdür.
Alanda yaþayan apollo (Parnassius apollo) kelebek türünün nesli dünya ölçeðinde tehlike
altýndadýr. Ülkemize endemik ve Akdeniz biyomuna özgü bir tür olan Anadolu çokgözlüsü
(Plebeius hyacinthus) ve nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan birçok kelebek türü de
alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Yoðun olarak hayvancýlýk, tarým ve ormancýlýk yapýlýr. Yerleþim alanlarý genelde
kuzey kesimlerde dað eteklerinde yer alýrken güneydoðuya doðru arazinin alçalmasýyla akarsu
vadileri boyunca iç kesimlere doðru yayýlma imkâný bulmuþtur. Ayný alanlarda tarým faaliyetleri
yapýlmakta, ayrýca mera alanlarý hayvan otlatmak için kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Dað eteklerinde ve köylere yakýn kesimlerdeki orman alanlarýnda yürütülen kaçak
aðaç kesimleri ve yoðun hayvancýlýk faaliyetleri alanýn doðal bitki örtüsüne zarar vermektedir.

Ayrýca alanda zaman zaman orman yangýnlarý da görülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Papaver spicatum © Yasemin Konuralp
Yerel Ýlgi Sahipleri
Isparta Valiliði; Konya Valiliði; Afyon Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afyon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.
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Murat Ataol

Sultan Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Sultan Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

B

335

ÖDA Kriteri

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

336

B

ÖDA Kriteri

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

ÖDA Kriteri

B

Pseudophilotes bavius © Ahmet Baytaþ
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