
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi

Antalya Ovasý
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Yüzölçümü : 27060 ha Yükseklik : 0 m - 70 m

Boylam : 30,99ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,87ºK Ýlçe(ler) : Manavgat, Serik, Antalya merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Orman Bölge Müdürlüðü; Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunlarý Araþtýrma

ve Uygulama Merkezi; Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeþitlilik Araþtýrma,  Geliþtirme Ve Uygulama Merkezi; Antalya

Barosu; Doða Derneði; TEMA Vakfý Batý Akdeniz Temsilciliði; Biyologlar Derneði; Çevre Gönüllüleri Derneði; Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði Antalya Þubesi;

Side Doða Gönüllüleri Derneði; Manavgat Sivil Toplum Platformu; Antalya Kuþ Gözlem Topluluðu; Akdeniz Üniversitesi Kuþ Gözlem Kulübü.

Lale Aktay, Özgün Sözüer

AKD029
Çok Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: Antalya Ovasý, tarihi Pamphylia Ovasý�nýn deniz kýyýsýndaki kumul ve sulakalan
habitatlarý ile Antalya þehrinin kýyý kesimindeki traverten basamaðýndan oluþur. Ova batýda
Antalya þehir merkezi, doðuda ise Side ile sýnýrlanýr. Aksu ve Köprü çaylarýnýn kýyýda yýðdýðý
bataklýk, alüvyal düzlükler ve bunlar arasýnda alçak tepelikler halindedir. ÖDA, Antalya þehir
merkezinin doðusunda, kuzey güney doðrultusunda akan Aksu Çayý�nýn doðu ve batýsýnda
yaklaþýk 13 kilometre uzunluðunda ve 5 kilometre eninde olan az bozulmuþ doðal alanlarý içine
alýr. Türkiye�nin Akdeniz kýyýlarýndaki en büyük ikinci kumul alanýný içermesi nedeniyle önemlidir.
Habitatlar: ÖDA; Doðu Akdeniz�e özgü maki topluluklarý, kayalýk bitki topluluklarý, nehir kýyýsý
bitki topluluklarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ormaný, kumul bitki örtüsü, fýstýkçamý (Pinus pinea)
aðýrlýklý kumul ormaný ve delta ekosistemi ile verimli tarým alanlarýndan oluþur. Maki birlikleri,
genel olarak bitki türleri çeþitliliði bakýmýndan zengindir. Her dem yeþil çalýlarýn egemen olduðu
maki birliklerindeki baskýn bitki türleri Quercus coccifera, Myrtus communis, Erica manipuliflora,
Cistus spp. , Olea europea, Arbutus unedo, Pistacia terabinthus ve Pistacia lentiscus türleridir.
Kumul tepeler üzerinde geliþen, genellikle kuraklýða karþý dayanýklý ve tuza karþý toleranslý türler
ise Pinus pinea, Daphne oleoides, Rhamnus oleoides, Osyris alba, Pistacia lentiscus, Sarcopterium

spinosum, Thymelaea hirsuta, Cionura erecta ve Polygonum maritimum türleridir.
Türler: Antalya Ovasý zengin bitki çeþitliliðine sahiptir. Alanda 28 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Gypsophila pilulifera, Stachys buttleri, Trigonella arenicola, Trigonella polycarpa

bitki türleri dünyada sadece Antalya Ovasý�nda bulunur. Alanda Alkanna macrophylla,
Gaudiniopsis sorgerae ve Pyrus serikensis gibi nesli tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý çok sayýda
bitki türü yaþamaktadýr.

Ovada üreyen kuþ türleri arasýnda Ýzmir yalýçapkýný (Halcyon smyrnensis), uzunbacak
(Himantopus himantopus), zeytin mukallidi (Hippolais olivetorum), dikkuyruklu ötleðen (Prinia

gracilis akyildizi) ve kara boðazlý ötleðen (Sylvia ruppelli) bulunur.
Kýyýdaki kumullar yüksek sayýlarda denizkaplumbaðasýnýn (Caretta caretta) ve az sayýda

yeþil denizkaplumbaðasýnýn (Chelonia mydas) ürediði alanlardýr. Alanda nilkaplumbaðasý

(Trionyx triunguis) da bulunmaktadýr.
ÖDA�daki kelebek türleri arasýnda ülkemize endemik büyük esmer kelebek (Maniola megala),

nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Osmanlý ateþi (Lycaena otomana) ile nesli bölgesel
ölçekte tehlike altýnda olan kara gözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve bavius
(Pseudophilotes baviu) bulunur.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Onychogomphus assimilis kýzböceði türü de alanda
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, hayvancýlýk ve yoðun olarak turizm faaliyetleri gerçekleþtirilir.
Turizm merkezi ilan edilen kýyý þeridi yoðun yapýlaþma ile karþý karþýyadýr.
Tehditler: Alandaki en önemli tehdit plansýz turizm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin neden olduðu
yapýlaþmadýr. Kumsallarda inþa edilen resmi kurumlara ait dinlenme tesisleri ve yazlýk kamplar
nedeniyle kumullar önemli ölçüde tahrip olmuþtur.

Kumsalda yumurtlayan denizkaplumbaðalarýnýn yavrularý da dinlenme tesisleri ile otellerin
ýþýklarýndan ve özellikle Belek�te hafriyat dökülmesinden olumsuz etkilenmektedir.

Sulak alanlarda kurutma çalýþmalarý yapýlarak yeni tarým alanlarý oluþturulmaktadýr. Taban
suyunun artmasý sonucu aþýrý tuzlanma meydana geldiðinden dolayý tarým alanlarýnda verim
düþmektedir.

Yasadýþý kum çýkarýmý, þehir çöplerinin alana dökülmesi, plansýz peyzaj düzenlemeleri ve
yoðun ziyaretçi baskýsý sonucu alandaki canlý türleri tehdit altýndadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi�nde, Özel Çevre Koruma
Kurulu Baþkanlýðý ve Akdeniz Üniversitesi Biyolojik Çeþitlilik Araþtýrma, Geliþtirme ve Uygulama
Merkezi iþbirliðinde bir yönetim planý hazýrlanmýþtýr. Belek kumullarýnda Almanya ve Türkiye
hükümetlerinin iþbirliðiyle Türkiye�nin ilk biyotop sýnýflandýrmasý yapýlmýþtýr.

Antalya Falezleri © Murat Ataol
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Antalya Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý Antalya Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) © Osman Turgut
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Ýzmir yalýçapkýný (Halcyon smyrnensis) © Kazým Çapacý


