
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný

Kumluca
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Yüzölçümü : 3173 ha Yükseklik : 0 m - 2 m

Boylam : 30,26ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,31ºK Ýlçe(ler) : Kumluca, Finike

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kumluca Kaymakamlýðý; Finike Kaymakamlýðý; Kumluca Belediyesi; Finike Belediyesi; Mavikent Belediyesi; Sahilkent Belediyesi; Hasyurt Belediyesi; WWF

Türkiye.

Baþak Avcýoðlu

AKD022
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Alan, Antalya�nýn batýsýnda Kumluca ve Finike ilçelerinin sahilini kapsar. Kumluca-
Finike sahil yolu ÖDA�nýn üzerinden geçer. Kumluca ve Finike ovalarý Antalya�nýn batýsýndaki
en büyük ovadýr ve Alakýr Çayý, Akçay ve Gavur derelerinin getirdiði alüvyonlu malzemenin
denizi doldurmasý sonucunda oluþmuþtur. Bu akarsularýn oluþturduðu sulak alan, karayolu ve
yapýlaþma nedeniyle tahrip olmuþtur.
Habitatlar: Antalya�nýn batýsýndaki en uzun kumsal olan ÖDA, giderek daralan bir kumul
ekosistemine sahiptir. Kumsalýn arkasýnda tarým alanlarý bulunur.
Türler: ÖDA, denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) için küresel ölçekte önemli yuvalama alanýdýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA, Kumluca ve Finike ilçelerinin günübirlik turizm alanýdýr. ÖDA�nýn arkasýndaki
arazilerde Antalya�nýn en önemli tarým alanlarý bulunmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en büyük tehdit turizm baskýsý ve yasadýþý turizm giriþimleridir. Alanýn
kumul ve sulakalan ekosistemleri kýyýdaki ilçe ve beldelerdeki yapýlaþma nedeniyle büyük
ölçüde tahrip olmuþtur. Finike ve Kumluca ilçelerinde yapýlaþma devam etmekte, kýyýdan kaçak
çakýl ve kum alýmý sürmektedir. Bunun sonucunda özellikle denizkaplumbaðalarý ve kumul
bitkileri olumsuz etkilenmektedir. Kýyýdaki ýþýk kirliliði, kumsala araçla girilmesi ve gece ateþ
yakýlmasý sonucu denizkaplumbaðasý yavrularý olumsuz etkilenmektedir. Yapýlaþmanýn nispeten
az olduðu Beykonak ve Mavikent beldelerinin sahilini turizm yatýrýmlarýna açma planlarý
bulunmaktadýr.

Kýyý ekosistemlerinin üzerinden geçen Kumluca-Finike karayolu alaný tahrip eden diðer bir
unsurdur. Yol, kumul ekosisteminin her yýl daralmasýna sebep olmaktadýr.

Bölgede çok yoðun kullanýlan kimyasal tarým ilaçlarý ise kirliliðe yol açmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alan, 1988 yýlýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan denizkaplumbaðasý yuvalama
kumsalý olarak ilan edilmiþtir. Ancak denizkaplumbaðalarý için bilinen bir koruma çalýþmasý
yoktur.

Deniz kaplumbaðasý (Caretta caretta) © Atlas arþivi

Kum çiðdemi (Romulea tempskyana) © Ali Ýhsan Gökçen
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Kumluca önemli doða alaný topografya haritasý Kumluca önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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