
Koruma Statüleri : Tabiat parký, yaban hayatý geliþtirme sahasý

Akdað - Çivril
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Yüzölçümü : 52237 ha Yükseklik : 840 m - 2446 m

Boylam : 30,01ºD Ýl(ler) : Afyonkarahisar, Denizli

Enlem : 38,33ºK Ýlçe(ler) : Sandýklý, Çivril, Dinar, Kýzýlören

Yerel Ýlgi Sahipleri

Afyonkarahisar Valiliði; Afyonkarahisar Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þubesi; Sandýklý Kaymakamlýðý; Çivril Kaymakamlýðý;

Sandýklý Orman Ýþletme Þefliði; Çivril Orman Ýþletme Þefliði; Sorkun Belediye Baþkanlýðý; Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi; Pakkuþ

(Pamukkale Kuþ Gözlem Grubu).

Okan Koçyiðit

EGE031
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Akdað, Çivril ve Sandýklý ovalarý arasýnda, Iþýklý Gölü�nün hemen kuzeyinde yer
alan ve kuzeybatý-güneydoðu doðrultusunda uzanan yüksek ve kayalýk bir daðdýr. Türkiye�deki
üç coðrafi bölgenin ve deðiþik habitatlarýn buluþma noktasýndadýr ve bu nedenle büyük bitki
çeþitliliði içerir. ÖDA, kanyon, kayalýk, orman, yayla ve dere biyotoplarýnýn son derece zengin
bir mozaiðini içerir. Kaynaðýný Akdað�dan alan çok sayýda dere tarafýndan aþýndýrýlarak dar ve
derin vadiler oluþmuþ ve bunun sonucunda çok engebeli bir topografya ortaya çýkmýþtýr.
Habitatlar: ÖDA�nýn sýnýrlarý içinde karaçam ve ardýç ormanlarý, meþe ve sarýçam, makilikler,
yüksek dað çayýrlarý ve alpin kuþak altý bitki örtüsü bulunur. Daðýn 900 metre yüksekliðinden
itibaren iðne yapraklý aðaç topluluklarý hakim olmaya baþlar. Kuzey ve batý kýsýmlarda en
yaygýn orman topluluklarýný karaçamlar oluþturur. Yaþlý karaçam ormanlarý daha çok Kocayayla,
Sýðýrkuyruðu Yaylasý, Karanlýkdere ve Tokalý Kanyon gibi daðýn yüksek, eðimli ve ulaþýlmasý
zor bölümlerinde bulunmaktadýr. Daðýn batý yamaçlarýnda kýzýlçam (Pinus brutia), kuzeybatýsýnda
(Þeyhyahþi yakýnlarý) ise kalýntý sarýçam (Pinus sylvestris) ormanlarý vardýr. Daðýn özellikle
güney bölümlerinde kermes meþesinin (Quercus coccifera) baskýn olduðu Akdeniz maki
topluluklarý görülür.

Önemli habitatlardan bir diðeri, bazý kuþ türleri için yuvalama alaný olan ve daha çok daðýn
batýdaki dik yamaçlarýnda yer alan ve yer yer 200 metrelik uçurumlar oluþturan çýplak kaya
yüzleridir. Akdað�ýn çevresindeki ovalar yoðun tarým alanlarýyla çevrilidir.
Türler: Alan, dar yayýlýþlý ve tehlike atýnda olan 22 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Barbarea hedgeana, sadece bu daða özgü ve dar yayýlýþlý olmasýndan dolayý koruma açýsýndan
önem taþýr.

Yýrtýcý kuþlar için önemli üreme alaný olan ÖDA�da ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla),
küçük kartal (Hieraaetus pennatus), kara akbaba (Aegypius monachus), kýzýl akbaba (Gyps

fulvus), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus)
üremektedir. ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte kýzýl geyik (Cervus elaphus) görülmektedir.

Alan Kullanýmý: Alandaki en yoðun insan faaliyeti küçükbaþ hayvancýlýktýr. Özellikle bahar ve
yaz aylarýnda köylüler sürüleriyle birlikte daðýn deðiþik kesimlerini yayla olarak kullanmaktadýr.
Daðýn eteklerinde yoðun tarým faaliyetleri, yamaçlarda ise ormancýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: Yoðun hayvancýlýða baðlý olarak doðal orman örtüsü önemli ölçüde tahribat görmüþtür.
Meþe aðaçlarýnýn dallarý kesilerek hayvanlara yem olarak verilmekte ve kullaným amaçlý küçük
çaplý izinsiz aðaç kesimi yapýlmaktadýr. Akdað�da gerek daha önce ormancýlýk faaliyeti yürütülen
yerler, gerekse yangýnlardan zarar gören alanlarýn yabancý türlerle aðaçlandýrýlmasý alanýn
doðallýðýný bozmaktadýr. Akdað�ýn çevresindeki pek çok yerleþimde daha çok belediye ve
karayollarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kum ve taþ ocaklarý açýlmýþtýr. Bu iþletmelerin
doðaya verdiði/verme olasýlýðý olan zarar hakkýnda detaylý çalýþmalar yapýlmalýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Geçmiþte daðdaki kýzýlgeyik (Cervus elaphus) popülasyonu üzerinde yoðun
olan av baskýsý sonucu bu hayvanlarýn sayýsý hýzla azalmýþtýr. Ancak 1970 yýlýnda alanýn Yaban
Hayatý Koruma Sahasý ilan edilmesi ve yöre halkýna yönelik bilinçlendirme çalýþmalarý sonucunda
bu türe yönelik avcýlýk baskýsý ortadan kalkmýþtýr. Afyonkarahisar Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü
Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü kontrolünde Tabiat Parký�nýn uzun devre geliþim
planý hazýrlanmaktadýr.
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Akdað - Çivril önemli doða alaný topografya haritasý Akdað - Çivril önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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