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Yüzölçümü : 95481 ha Yükseklik : 0 m - 2358 m

Boylam : 29,91ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,35ºK Ýlçe(ler) : Finike, Kaþ, Kale

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Finike Kaymakamlýðý; Kale Kaymakamlýðý; Kaþ Kaymakamlýðý; Finike Belediyesi; Kale Belediyesi; Kaþ

Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

AKD012
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antalya�nýn batýsýnda Bey Daðlarý, Çýðlýkara Ormanlarý ve Kekova Önemli
Doða Alanlarý arasýnda yer alýr. Alanýn doðu sýnýrýný Finike ilçesinden Akdeniz�e dökülen Karasu
Çayý, batý sýnýrýný ise Kaþ-Elmalý karayolunun batýsýndaki tepeler oluþturur. Alan güneyde Kaþ-
Kale karayolu ile sýnýrlanýr. ÖDA�nýn doðu kýsmý, en yüksek noktasý 2358 metre olan Alacadað
silsilesini kapsamakta ve Finike bölgesinde Akdeniz ile buluþmaktadýr. Batý kýsmý ise Kýbrýs,
Demre ve Tokluca çaylarýný çevreleyen alçak tepelerden oluþur.
Habitatlar: ÖDA; alçaklarda maki ve öncü maki topluluklarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý, tarým
alanlarý ile yükseklere çýkýldýkça karýþýk iðneyapraklý ormanlar ve yüksek dað çayýrlarýndan
oluþur.
Türler: Kýbrýsçýk ÖDA�sý baþta bitkiler olmak üzere birçok canlý grubunu içeren bir alandýr. Alanda
ülkemize endemik birçok bitki türü bulunmaktadýr. Bu türlerden Ophrys lycia�nýn bilinen dünya
daðýlýmý alanla sýnýrlýdýr.

Ayrýca karakulak (Caracal caracal) ve vaþak (Lynx lynx) alanda yaþayan önemli memeli
türleridir. Finike�nin batýsýndaki kayalýk kýyýlar Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli
yaþam alanlarýdýr.

Bunun yanýnda Akdeniz biyomuna özgü ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
Lyciasalamandra luschani isimli çiftyaþamlý türü alanda yaþamaktadýr.

Dar yayýlýþlý bir sürüngen türü olan toprak kertenkelesi (Ophiomorus punctatissimus) alanda
yaþayan ve yine Akdeniz biyomuna özgü bir türdür.

Ülkemize endemik Koçak�ýn esmer perisi (Hyponephele kocaki) ile nesli bölgesel ölçekte
tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, turizm ve hayvancýlýk faaliyetleri gerçekleþtirilir. Özellikle kýyý ve
alçak kesimlerin büyük bölümü seralar ve narenciye bahçeleri ile kaplýdýr. Bunun yanýnda
bölgede günübirlik turizm de yoðun olarak yapýlmaktadýr. Finike ve Kale ilçeleri
ÖDA sýnýrlarý içerisinde kalmakta ve alanda bir nüfus yoðunluðu oluþturmaktadýr.
Tehditler: Alanýn doðu sýnýrýndaki Karasu Çayý üzerine Alakýr Barajý inþa edilmiþtir. Barajýn

alandaki önemli türler üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Likya orkidesi (Ophrys lycia) © Önder Erdem

Karakulak (Caracal caracal) © Batur Avgan
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Kýbrýsçýk önemli doða alaný topografya haritasý Kýbrýsçýk önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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