
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný

Batý Menteþe
Daðlarý

 212

Yüzölçümü : 142222 ha Yükseklik : 10 m - 1422 m

Boylam : 27,76ºD Ýl(ler) : Aydýn, Muðla

Enlem : 37,49ºK Ýlçe(ler) : Söke, Koçarlý, Çine, Karpuzlu, Yenihisar, Yataðan, Milas

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aydýn Valiliði; Muðla Valiliði; Söke Kaymakamlýðý; Koçarlý Kaymakamlýðý; Çine Kaymakamlýðý; Karpuzlu Kaymakamlýðý; Yenihisar Kaymakamlýðý; Yataðan

Kaymakamlýðý; Milas Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

EGE020
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Büyük Menderes Nehri�nin batý ucundan güneye doðru uzanan ve en yüksek
noktasý 1422 metre (Gökbel Daðý) yüksekliðe sahip üç dað silsilesini içerir. Alanýn batý sýnýrlarý
Bafa Gölü ve Büyük Menderes Nehri�nden oluþmaktadýr. Alanýn doðu bölümünde Geyik Barajý
yer alýr. ÖDA içinde ve çevresinde birçok yerleþim alaný bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alanýn genelini kermes meþesinin (Quercus coccifera) baskýn olduðu maki ve frigana
topluluklarý kaplar. Alanýn ulaþýmý zor eðimli yerlerinde kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý
görülmektedir. ÖDA�da yaklaþýk 20 000 hektarlýk alaný kaplayan fýstýk çamý (Pinus pinea)
ormaný bulunmaktadýr. Bafa Gölü�nün doðu kýyýsýndaki Beþparmak Daðlarý sarp kaya bloklarýndan
oluþan benzersiz bir kaya yapýsýna sahiptir.
Türler: Batý Menteþe Daðlarý dokuz bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar
arasýnda nadir ve nesli tehlike altýnda olan Cyclamen mirabile, Arenaria cariensis ve Silene

splendens gibi türler bulunur. ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki sýðla aðacýnýn
(Liquidambar orientalis) en kuzeydeki yayýlýþ alanýdýr.

ÖDA çok sayýda kuþ türü için bölgesel ölçekte önem taþýmaktadýr. Gökdoðan (Falco

peregrinus) ve gökkuzgun (Coracias garrulus) bu türlerin baþýnda gelir.
Dar yayýlýþlý ve Akdeniz bölgesine endemik Karya kertenkelesinin (Lacerta oertzeni) dünya

daðýlýþýnda Batý Menteþe Daðlarý önemli bir yer kaplamaktadýr.
ÖDA�nýn kuzeyindeki Beþparmak Daðlarý bugün nesli tükenmiþ olduðu tahmin edilen Anadolu

parsýnýn (Panthera pardus tulliana) en önemli eski daðýlýþ alanlarýndan biridir.
Alanýn batý sýnýrýný oluþturan Menderes Nehri endemik ve nesli tehlike altýnda olan Capoeta

bergamae ve Chondrostoma meandrense adlý içsu balýklarýna ev sahipliði yapmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn içindeki ana geçim kaynaðý tarýmdýr. Alanda aðýrlýklý olarak zeytincilik
ve meyvecilik yapýlýr. Düz alanlarda pamuk, tütün ve sebze yetiþtirilir. Özellikle Koçarlý Ýlçesi�nde
fýstýk çamý özel aðaçlandýrma sahalarý bulunur ve bu alanlar ekonomik açýdan önem taþýr.

Tehditler: Alanýn farklý bölgelerinde yapýmý planlanan altý baraj projesi ÖDA üzerindeki en büyük
tehdittir. Alanýn batý kýsmýnda yapýmý planlanan Derince Barajý, Selimiye yakýnlarýndaki sýðla
aðacý topluluklarýný tehdit etmektedir. Alanýn güney kýsmýnda yapýlmakta olan Çine, Hayýrlý ve
Akgedik barajlarý önemli doðal ve tarihi alanlarý yok edecektir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerinin yaptýðý denetleme çalýþmalarýnýn
dýþýnda alan için herhangi bir koruma çalýþmasý bilinmemektedir.
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Batý Menteþe Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Batý Menteþe Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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