
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
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Yüzölçümü : 4725 ha Yükseklik : 0 m - 230 m

Boylam : 30,00ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,22ºK Ýlçe(ler) : Finike, Kale

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Kale Kaymakamlýðý; Kale Belediyesi; Beymelek Belediyesi; Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliþtirme

Merkezi Müdürlüðü; Jandarma Ýl Komutanlýðý; WWF Türkiye.

Burcu Meltem Arýk, Emrah Bilge

AKD014
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Kale ilçesinin güneyindeki kýyýlardan oluþan ÖDA, denizkaplumbaðasýnýn (Caretta

caretta) yuvaladýðý ve Akdeniz fokunun (Monachus monachus) görüldüðü önemli kumsallardan
biridir. Alan, batýda Kokarsu Vadisi, doðuda ise Beymelek Lagünü ile sýnýrlanmýþtýr. Lagün
Demre Çayý�nýn getirmiþ olduðu alüvyonun eski Demre Körfezi�ni doldurmasýyla ortaya çýkmýþtýr.
Alandaki kumsallar, denizkaplumbaðasý üreme alaný olarak ilan edilmiþtir. Bazý yerlerde 50
metre geniþliðe ulaþan kumsallarýn toplam uzunluðu yaklaþýk 8,5 kilometredir. Kumsal dört
bölümden oluþmaktadýr: Batýda Çayaðzý kumsalý ile Sülüklü kumsalý yer alýrken doðuda Taþdibi
kumsalý ile Beymelek kumsalý yer almaktadýr. Alan arkeolojik açýdan da önem taþýr ve son
zamanlarda turizm faliyetleri artmaya baþlamýþtýr.
Habitatlar: ÖDA; kumul ekosistemleri, maki topluluklarý, sulak alan ve az miktarda tarým
alanlarýndan oluþur. Sülüklü kumsalýnýn doðusunda kayalýk alan bulunurken Taþdibi kumsalýnýn
bazý yerleri çakýllýk alandýr. Andriake-Çayaðzý bölgesinde Kokarsu Çayý küçük bir sulak alan
oluþturur.
Türler: Akdeniz fokunun görülebildiði nadir alanlardan biridir.

Alan, denizkaplumbaðasý için önemli üreme alanýdýr. Alanda ayný zamanda bacaklarý olmayan
bir kertenkele türü olan toprak kertenkelesi (Ophiomorus punctatissimus) ve nesli küresel
ölçekte tehlike altýnda olan þeritli engerek (Montivipera xanthina) yýlaný türü görülür.
Alan Kullanýmý: Demre Ovasý�nýn neredeyse tamamýnda seracýlýk yapýlýr. Bunun yaný sýra, özellikle
ilçenin doðusunda yer alan Beymelek beldesi baþta olmak üzere kýyý bölgelerinde, çoðunlukla
turistik amaçlý yapýlaþma faaliyetleri artmaktadýr. Alanda küçük ölçekli balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Beymelek Lagünü�nde Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliþtirme Merkezi Müdürlüðü tarafýndan
balýk üretilmektedir.
Tehditler: Alandaki kumsallarda, geceleri ateþ yakýlmakta, bu da hem yumurtlayan
denizkaplumbaðalarýný hem de yumurtadan çýkan kaplumbaða yavrularýný olumsuz etkilemektedir.
Kumsal boyunca bulunan tesislerin ve Taþdibi kumsalýnýn üzerinden geçen Kale-Finike
karayolunun ýþýklarý da ayný olumsuz etkiyi yaratmaktadýr. Kumsalýn kullanýmýna yönelik bir

plan bulunmamaktadýr.
Kale-Finike arasýnda yer alan kýyý yolunun geniþletilmesi sýrasýnda kýyý habitatý ve fok

maðaralarý tahrip edilmiþtir. Yatýrýmcýlarýn baskýsý sonucunda SIT alanlarýnýn kaldýrýlmasý veya
derecelerinin düþürülmesi yolu ile özellikle kýyýlarýn yapýlaþmaya maruz kalmasý tehdidi mevcuttur.

Kumsaldan yasadýþý kum çýkarýmý ile seralar tarafýndan oluþturulan atýklar ve yeraltý sularýnda
aþýrý gübre ve tarýmsal ilaç kullanýmýnýn neden olduðu kirlilik diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Beymelek Lagünü (Phoenicopterus roseus) © Ali Ýhsan Gökçen
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Kale önemli doða alaný topografya haritasý Kale önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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