Honaz Daðý EGE028

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Honaz Daðý © Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 25588 ha
Yükseklik : 490 m - 2528 m
Boylam
: 29,31ºD
Ýl(ler)
: Denizli
Enlem
: 37,67ºK
Ýlçe(ler) : Denizli merkez, Honaz, Tavas, Serinhisar
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Denizli ilinin güneydoðusunda ve Honaz ilçesinin güneyinde yer alýr. Doðuda
Kara Çay, güneyde Serinhisar ilçesi, batýda ise Akdað  Denizli ÖDAsý ile sýnýrlýdýr. Daðýn büyük
kýsmý ormanlarla kaplýdýr ve kuzeyinde sarp yamaçlar ve derin vadiler bulunur. Daðdan doðan
bir çok su kaynaðý bölge yerleþimlerinin su ihtiyacýný karþýlar.
Habitatlar: Alçaklarda kýzýlçam, yükseklerde karaçam ve ardýcýn baskýn olduðu orman topluluklarý
daðýn kuzey, batý ve doðu yamaçlarýný kaplar. Güney kýsýmlar genelde maki topluluklarý ile
kaplýdýr. Dað zirvesi ÖDAnýn en önemli özelliklerinden biri olan yüksek dað çayýrlarýyla kaplýdýr.
Orman dokusunun bozulduðu otlatýlan alanlarda çoðunlukla dikenli ve dikensiz yastýksý formda
olan geven ve çoban yastýklarý görülür.
Türler: Alanda nesli tehlike altýnda ve endemik birçok bitki türünü barýnmaktadýr. ÖDAda tespit
edilen yaklaþýk 993 bitki taksonunun 34ü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alandaki önemli memeli türlerinin baþýnda dað keçisi (Capra aegagrus) ve kar faresinin
(Chionomys nivalis) batý Toroslar popülasyonu gelir.
Nesli ulusal ölçekte tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanýn önemini
arttýrmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgenin en önemli gelir kaynaðý kiraz ve üzüm yetiþtiriciliðidir. Bunun yaný sýra
çok çeþitli sebze ve meyveyle, pamuk, þeker pancarý, haþhaþ, buðday ve mýsýr gibi endüstriyel
ürünlerin tarýmý yapýlmaktadýr.
Milli Park bölgeye gelen turistler için önemli bir cazibe merkezidir ve piknik alaný olarak
kullanýlýr.
Tehditler: Honaz Daðýnýn güney yamaçlarýndaki aþýrý otlatma baskýsýnýn bitki türlerini nasýl
etkilediðinin araþtýrýlmasý gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünün koordinasyonunda Milli Park Uzun Devre
Geliþme Planý hazýrlanmaktadýr.
Salvia cadmica © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Honaz Kaymakamlýðý; Tavas Kaymakamlýðý; Serinhisar Kaymakamlýðý.
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Yýldýray Lise

Honaz Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Honaz Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri
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Dað keçisi (Capra aegagrus) © Soner Bekir
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Dactylorhiza romana © Önder Erdem
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