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Yüzölçümü : 191178 ha Yükseklik : 160 m - 3070 m

Boylam : 30,18ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,75ºK Ýlçe(ler) : Korkuteli, Antalya merkez, Elmalý, Kumluca, Finike

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.

Bahtiyar Kurt

AKD018
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Batý Toroslar�ýn genç daðlar kuþaðýný içine alan alanýn kayaç yapýsý genellikle
kalker ve serpantinden oluþur. ÖDA, güneyde ve doðuda Akçay ve Alakýr Çayý vadileri, batýda
Elmalý Platosu ve kuzeyde Korkuteli Ovasý ile çevrilidir. Kuzeydoðu sýnýrý ana dað kütlesinden
derin bir vadi ile ayrýlmýþ Bereket Daðý'ný içerir. Bölge yaban hayatý açýsýndan oldukça zengindir.
Habitatlar: Akdeniz iklimine sahip güney ve doðu yamaçlarýnda, zengin maki topluluklarý,
kýzýlçam, yükseldikçe karaçam ve 1000 metre üstünde sedir topluluklarý görülür. Karasal iklim
gösteren kuzey yamaçlarý ve yüksek irtifalý alanlar ise dað çayýrlarý ve soðuk iklime dayanýklý
çalý topluluklarýyla kaplýdýr.
Türler: Alan ülkemize endemik bitkilerin yoðun olarak görüldüðü bölgelerden biridir. Dünya
daðýlýmý sadece Beydaðlarý�yla sýnýrlý altý bitki türünün varlýðý bilinmektedir. Bunun yanýnda
ÖDA ülkemize endemik birçok bitki türüne ev sahipliði yapmaktadýr.

Bitkilerin yaný sýra alan özellikle yýrtýcý kuþlar açýsýndan öncelikli bir bölgedir. Kaya kartalý
(Aquila chrysaetos), nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan þah kartal (Aquila heliaca)
ve sakallý akbaba (Gypaetos barbatus) alanda üreyen yýrtýcý türlerinden birkaçýdýr.

Beydaðlarý memeli türleri açýsýndan da oldukça önemli bir alandýr. Alanda yabankeçisi
(Capra aegagrus), vaþak (Lynx lynx) ve ülkemize endemik kaya uyuru (Dryomys laniger)
yaþar.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk, ormancýlýk, tarým ve turizm alandaki temel insan faaliyetleridir.
Saklýkent kayak merkezi bu alanýn içinde kalýr. Merkezde düþük kapasiteli konaklama tesisleri
ve restoranlar bulunur.
Tehditler: Plansýz turizm ve yapýlaþma alanýn karþý karþýya bulunduðu en büyük sorundur.
Saklýkent yaylasý�nýn büyük bir kýsmýnda Saklýkent Yapý Kooperatifi tarafýndan 480 adet villa
tipi konut yapýlmýþtýr. Yapýlaþmanýn düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Beydaðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Beydaðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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