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Dedegöl Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 138568 ha
Boylam
: 31,25ºD
Enlem
: 37,74ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 820 m - 2992 m
Ýl(ler)
: Isparta, Konya
Ýlçe(ler) : Þarkikaraaðaç, Gelendost, Eðirdir, Beyþehir, Yeniþarbademli, Aksu, Sütçüler

Alanýn Tanýmý: Dedegöl Daðlarý, Beyþehir ve Eðirdir gölleri arasýnda kuzey güney doðrultusunda
uzanan bir dað silsilesidir. Alanýn doðu sýnýrýný Beyþehir Gölü ve göle dökülen Büyük Çayýn
kollarý oluþturur. Batý sýnýrýný ise Aksu Çayýnýn havzasý belirler. Dað silsilesi büyük ölçüde
kireçtaþlarýndan oluþmuþtur. Bölge Ýç Anadolu ile Akdeniz arasýnda yer aldýðýndan canlý
topluluklarý bu iki bölgenin de özelliklerini taþýmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; alçak kesimlerde maki topluluklarý, ova bozkýrlarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ve
nehir kýyýsý bitki topluluklarý, tarým alanlarý, yükseldikçe Toros göknarý (Abies cilicica ssp.
isaurica), sedir (Cedrus libani) ve karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) karýþýk ormanlarý,
aðaç sýnýrý üzerinde dað bozkýrlarý ve boylu ardýç (Juniperus excelsa) ve kokulu ardýç (J.
foetidissima) topluluklarýndan, sarp kayalýk bitki örtüsünden oluþur.
Türler: Dedegöl Daðlarý birçok canlý grubu için önemli bir alandýr. Alanda 37 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Dað silsilesinin yüksek bölümleri bitkiler açýsýndan oldukça zengindir.
Alanda çok sayýda endemik bitki türü bulunmaktadýr. Bu türlerden Sempervivum ispartae ve
Silene ispartensisin bilinen dünya daðýlýmý Dedegöl Daðlarý ile sýnýrlýdýr.
Bölge ayný zamanda birçok kuþ türüne ev sahipliði yapar. Kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
ve sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) alanda yaþayan önemli yýrtýcý kuþ türlerindendir.
Özellikle yarasa türleri için önem taþýyan alanda, nesli küresel ölçekte tehlike altýna olan
uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii) yaþamaktadýr.
Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý olan Lacerta danfordi isimli kertenkele alandaki
önemli sürüngen türüdür.
ÖDAda yaþayan ve ülkemize endemik Pseudophoxinus handlirschi, nesli küresel ölçekte
tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý bir içsu balýðýdýr.
Bunun yanýnda birçok kelebek türü de alanda barýnmaktadýr. Nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan apollo (Parnassius apollo) ile Akdeniz biyomuna özgü ve ülkemize endemik olan
Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) ve Sertavul çokgözlüsü (Polyommatus sertavulensis)
alandaki önemli kelebek türleridir.

Alan Kullanýmý: Alanda tarým, hayvancýlýk ve ormancýlýk yapýlýr. ÖDAyý çevreleyen ilçelerdeki
geçim kaynaklarýnýn baþýnda meyvecilik ve sebzecilik gelmektedir. Özellikle elma üretimi
bölgede önemli bir yer tutar. Bunun yanýnda gül üreticiliði yine bölgedeki önemli gelir
kaynaklarýndan birisidir. Hayvancýlýk yine yöre halkýnýn geçim kaynaklarý arasýnda bulunur.
Bölgede hem küçükbaþ hem de büyükbaþ hayvancýlýk faaliyetleri yürütülmektedir.
Tehditler: Orman örtüsü sürekli kesimle karþý karþýyadýr ve gün geçtikçe daralmaktadýr.
Buna ek olarak otlatma baskýsý hem alçak bitki topluluklarýna zarar vermekte hem de yeni
aðaçlarýn büyümesine izin vermemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Toros kertenkelesi (Lacerta danfordi) © Bayram Göçmen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Isparta Valiliði; Konya Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi.
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Bahtiyar Kurt

Dedegöl Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Dedegöl Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

B

343

ÖDA Kriteri

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

344

B

ÖDA Kriteri

Geranium glaberrimum © Erdoðan Tekin
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Ophrys hygrophilla © Önder Erdem
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Sývacý (Sitta europea) © Halim Diker
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