
Koruma Statüleri : Yok

Alaçam Daðlarý
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Yüzölçümü : 80629 ha Yükseklik : 520 m - 2089 m

Boylam : 28,72ºD Ýl(ler) : Balýkesir, Kütahya

Enlem : 39,36ºK Ýlçe(ler) : Dursunbey, Bigadiç, Simav, Sýndýrgý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Balýkesir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kütahya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Dursunbey Kaymakamlýðý; Bigadiç Kaymakamlýðý; Simav Kaymakamlýðý;

Sýndýrgý Kaymakamlýðý; Bigadiç Orman Ýþletme Müdürlüðü; Dursunbey Orman Ýþletme Müdürlüðü; Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü.

Güven Eken, Yýldýray Lise

EGE027
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Alaçam Daðlarý silsilesi, ÖDA�nýn en yüksek kesimini oluþturan Akdað ve Civan
Daðý�ný içine alýr. Batý � doðu istikametinde çok sayýda akarsu ile kesilen daðlýk alanda yükseklik
kuzeyden güneye gidildikçe artmaktadýr. ÖDA, iðne yapraklý ve yaprak döken aðaçlardan
oluþan zengin bir orman mozaiðini içerir. Bölgede kayýn ve göknar aðaçlarýnýn Ege bölgesinde
oluþturduklarý en geniþ ormanlýk alanlar bulunur.
Habitatlar: Alanýn büyük kýsmýný karaçam ve meþe karýþýk ormanlarý kaplamaktadýr. Nispeten
daha nemli bölgelerde ise kayýn ve göknar topluluklarý bulunur. ÖDA�nýn en yüksek yeri olan
Akdað�ýn orman sýnýrý üzerindeki kesimleri yüksek dað çayýrlarý ve kayalýklarla kaplýdýr. Alanýn
kuzeydoðu, doðu ve güneydoðu sýnýrlarýnda tarým alanlarý ve meralar bulunmaktadýr.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve dünya ölçeðinde tehdit altýnda olan sýðýrkuyruðu türlerinden
Verbascum luciliae için önem taþýr.

ÖDA ayný zamanda bir çok kuþ türünün Avrupa ölçeðinde önemli popülasyonlarýný barýndýrýr.
Bu türler arasýnda ortanca aðaçkakan (Dendrocopos medius), alaca aðaçkakan (Dendrocopos

syriacus), kirazkuþu (Emberiza hortulana), gökdoðan (Falco peregrinus) ve orman toygarý
(Lullula arborea) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn genelinde ana geçim kaynaðý ormancýlýk faaliyetleri ve hayvancýlýktýr.
Uygun alanlarda kavak yetiþtiriciliði yapýlýr. Dursunbey ilçesinde bulunan kereste fabrikasý
bölgenin en önemli sanayi kuruluþlarýndan biridir. Alaçam Daðlarý günübirlik piknik amacýyla
yöre halký tarafýndan kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Günübirlik turizm amacýyla kullanýlan yerlerde oluþan baský izlenmelidir. Alanýn bazý
bölgelerindeki aþýrý otlatma baskýsý bölgedeki doðal bitki örtüsünü tahrip etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerini rutin koruma çalýþmalarý dýþýnda
bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Ýspinoz (Fringilla coelebs) © Kazým Çapacý

Kýzýlgerdan (Erithacus rubecula) © Ali Ýhsan Gökçen



Alakarga (Garrulus glandarius) © Tamer Zeybek
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Alaçam Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Alaçam Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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