
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antalya Körfezi�nin batýsýnda uzanan sarp ve yüksek dað silsilesi ile kýyý
þeridini kapsar. Batýda Alakýr Çayý Vadisi ile sýnýrlýdýr. Dað silsilesi büyük ölçüde kireçtaþýndan
oluþur. Büyük oranda kayalýk olan kýyýlarda yer yer kumsallar da bulunur. Dik kayalýk yarlar,
özellikle alanýn güneyinde kalan Yardýmcý Burnu ile Adrasan Koyu ve civarýnda göze çarpar.
Alan, ayný zamanda adalar bakýmýndan da zengindir; kuzeyden güneye Sýçan Adasý, Üçadalar,
Pýrasalý Ada, Sulu Ada, Beþadalar ve Devecitaþý Adasý yer alýr. Alanda derin kanyonlar ve
karstik topografyanýn örneklerinden olan düdenler ve yeraltý maðaralarý bulunur.
Habitatlar: ÖDA; kýyýdan itibaren kumul, kayalýk kýyý ve sulak alan ekosistemleri, yukarýya
çýkýldýkça sýrasýyla maki topluluklarý, kýzýlçam (Pinus brutia), kýzýlçam aðýrlýklý karýþýk iðneyapraklý
ve Toros sediri (Cedrus libani) ormanlarý ve yüksek dað çayýrlarýndan oluþur. Phaselis, Çýralý,
Adrasan ve Kumluca�nýn doðu ucundaki kumul ekosistemi varlýðýný nispeten sürdürmektedir.
Alanýn kuzeyinde yer yer yaþlý karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) bireylerini de içeren
karaçam topluluklarý görülür.  Mavikent beldesi, kalýntý Datça hurmasý (Phoenix theophrasti)
topluluklarý barýndýrýr.
Türler: ÖDA, özellikle bitki çeþitliliði açýsýndan oldukça önemli bir alandýr. Alanda 88 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden Asperula pseudochlorantha, Asyneuma
pulvinatum, Carum rupicola, Centaurea wagenitzii, Galanthus peshmenii, Gaudiniopsis huber-
morathii, Globularia davisiana, Lathyrus phaselitanus, Origanum solymicum, Teucrium ekimii,
Verbascum spodiotrichum, Vicia eristalioides dünyada sadece bu alanda yaþamaktadýr.

Daðýlýþý büyük ölçücüde Türkiye ile sýnýrlý Anadolu sývacýsý (Sitta krueperi), tüm dünyada
en kuzeydeki daðýlýmý Türkiye olan balýk baykuþu (Ketupa zeylonensis), yýlan kartalý (Circaetus
gallicus), ada doðaný (Falco eleonorae), gökdoðan (Falco peregrinus) ve sakallý akbaba (Gypaetus
barbatus) alanda üreyen önemli kuþ türlerindendir.

Akdeniz foku (Monachus monachus) alan sýnýrlarý içinde Kemer ve Karaöz arasýndaki tüm
kýyý alanlarýný ve karþýlýk gelen adalarý yaþama alaný olarak kullanmaktadýr.
 Bir çiftyaþamlý türü olan Likya semenderi (Lyciasalamandra billae) dünyada sadece bu
alanda yaþamaktadýr.

Sürüngen türleri açýsýndan da son derece zengin olan ÖDA kýyýlarýnda denizkaplumbaðasý
(Caretta caretta) yuvalar. Akdeniz biyomuna özgü kertenkelelerden Lacerta oertzeni, Lacerta
pamphylica ve Ophiomorus punctatissimus alanda yaþamaktadýr.

Türkiye�ye endemik büyük esmer kelebek (Maniola megala) alanda görülen kelebek türleri
arasýndadýr.

Alanda dar yayýlýþlý bir kýzböceði türü olan Coenagrion syriacum yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA�da turizm, tarým, hayvancýlýk ve balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Ýlçe ve belde
merkezlerinin yüzde 90�dan fazlasýnýn geçim kaynaðý turizm ve turizme baðlý hizmet sektörleridir.
Son yýllarda, eko-turizm adý altýnda Likya Yolu�nda yürüyüþ ve ormanlarda jeep safari turlarý
düzenlenmektedir. Hayvancýlýk, dað köylerinde keçi yetiþtiriciliði þeklinde yapýllýr. Balýkçýlýk,
bölge insaný tarafýndan küçük ölçekli olarak yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit doða üzerindeki etkileri planlanmayan turizm faaliyetleridir.
Tahtalý Daðý�na yapýlan teleferik ve kayak merkezi gibi faaliyetler sonucunda, alandaki hassas
ekosistemler tahribata uðramýþtýr. Yasal ve yasadýþý turizm yapýlaþmasý denizkaplumbaðalarýnýn
ürediði kumsallarýnýn daralmasýna veya tamamen kaybýna neden olmuþtur. Olympos-Beydaðlarý
Sahil Milli Parký sýnýrlarý, 1980�lerdeki turizm yatýrýmlarý büyük ölçüde küçültülmüþtür.

Dalgýç turistlerin yasadýþý olmasýna raðmen fok maðaralarýna dalmalarý, tüple, zýpkýnla ve
dinamitle balýk avcýlýðý, kýyý ve nehir yataklarýndan kum alýmý, ormanlýk bölgelerde artan yol
inþaatlarý, teknelerinin denize býraktýklarý katý atýklar ve sintine deþarjlarýnýn neden olduðu kirlilik
alandaki diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Toros Doða Sporlarý Kulübü (TODOSK), Tahtalý Daðý teleferik ve kayak
merkezinin inþaatýnýn durdurulmasý amacýyla mahkeme açmýþtýr.

WWF Türkiye, 2002�2004 yýllarý arasýnda Likya Kýyýlarýnda Sürdürülebilir Turizm ve Ekolojik
Bölge Koruma Projesi�ni yürütmüþtür.

Sualtý Suüstü Aktiviteleri Çevre Koruma ve Yardýmlaþma Derneði ile dalýþ kulüpleri, Tekirova-
Üçadalar�ýn deniz koruma alaný olmasý ve korunmasý için çalýþmaktadýr.

Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Grubu (SAD-AFAG), 1988�den bu yana alanda
araþtýrma ve koruma çalýþmalarý yürütmekte, 1987�den günümüze kadar toplanan fok gözlem
verilerini FokData veri tabanýna düzenli olarak aktarmaktadýr. Çýralý�daki Ulupýnar Çevre Koruma
kooparatifi alanda etkin koruma çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.

Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
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Yüzölçümü : 132973 ha Yükseklik : 0 m - 2366 m

Boylam : 30,45ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,54ºK Ýlçe(ler) : Antalya merkez, Kemer, Kumluca

AKD023
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)
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Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Güney Antalya Turizm Altyapý Birliði; Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Su Ürünleri Fakültesi;

TODOSK; Kemer Tanýtým Vakfý; Sualtý Suüstü Aktiviteleri Çevre Koruma ve Yardýmlaþma Derneði; Ulupýnar Çevre Koruma Kooperatifi; WWF Türkiye; SAD-

AFAG Tekirova Temsilciliði.

Baþak Avcýoðlu, Cem Orkun Kýraç



 309

Tahtalý Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Tahtalý Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



 310

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



 311

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



 312

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B
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Ophrys climacis © Önder Erdem


