
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý, kentsel ve arkeolojik sit alaný
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Yüzölçümü : 134492 ha Yükseklik : 165 m - 2390 m
Boylam : 31,73ºD Ýl(ler) : Antalya, Konya
Enlem : 37,21ºK Ýlçe(ler) : Ýbradý, Akseki, Manavgat, Ahýrlý, Seydiþehir, Derebucak

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Tarým Ýl Müdürlüðü; Ýbradý Kaymakamlýðý; Akseki Kaymakamlýðý; Akseki Orman Ýþletme

Müdürlüðü; WWF-Türkiye; ÇEKÜL.

Yýldýray Lise

AKD037
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Manavgat ilçesinin kuzeydoðusunda Akseki ve Ýbradý havzalarý olmak üzere
iki ana bölümden oluþur. Akseki Havzasý�nda Ürküten Daðý, Þerif Daðý, Esereyrek Daðý ve
Gidengelmez Daðý yer alýrken; Ýbradý Havzasý, Üzümdere'nin kuzeybatýsýndan Kýraç Daðý, Lök
Daðý, Pýnarcýk Daðý olarak uzanýr. Manavgat Çayý ve kollarý bölgenin en önemli su kaynaðýdýr.
Alanda dünyanýn bilinen en uzun yeraltý su sistemini barýndýran maðaralar bulunur. Bölgedeki
maðaralarýn en önemlisi Altýnbeþik Düdensuyu Maðarasý�dýr. ÖDA�nýn diðer jeolojik özellikleri
ise iyi geliþmiþ dolin, polye, düden, obruk gibi karstik yapýlarý barýndýrmasýdýr. Avrupa�nýn
korunmada öncelikli yüz orman alanýndan bir olan Akseki ve Ýbradý Ormanlarý  olgun ve az
bozulmuþ bir orman dokusuna sahiptir ve soðanlý bitkiler ile yaban hayatý açýsýndan oldukça
zengindir.
Habitatlar: ÖDA�da geniþ yer kaplayan Akdeniz iðneyapraklý dað ormanlarý, alçak rakýmlý kuru
iðneyapraklý ormanlar ve maki topluluklarý ile bozkýrlar ve nehir kýyýsý bitki topluluklarý bulunur.
Bölgenin en korunaklý ormanlarý karstik platolar üzerindedir. ÖDA�da boylu ardýç (Juniperus
excelsa), kýzýlçam (Pinus brutia), Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isaurica) ve sedir (Cedrus
libani) saf veya karýþýk ormanlar oluþturur. ÖDA�nýn iç kesimlerinde (Derebucak-Cevizli arasýnda)
karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ormanlarý baskýndýr. Havzada zengin bir yapýda olan
maki formasyonu içinde bulunan kermes meþesi (Quercus coccifera), Phlomis grandiflora,
akçakesme (Phillyrea latifolia), tespih (Styrax officinalis), pembe çiçekli laden (Cistus creticus),
Fontanesia philliriaeroides, menengiç (Pistacia terebinthus) ve erguvan (Cercis siliquastrum)
gibi çalý türlerine geniþ alanlarda ve orman içinde rastlanmaktadýr. Alanýn büyük bir kýsmý sarp
kayalýklarla kaplý ve çok engebeli yüzeysel kayaçlarla örtülüdür. Bu nedenle havzada kaya
vejetasyonu da yaygýndýr.
Türler: Otsu bitkiler açýsýndan oldukça zengin olan ÖDA, kriterleri saðlayan 23 bitki taksonuna
ev sahipliði yapar. Bunlardan 3�ü dünya üzerinde sadece buraya özgüdür: Colchicum inundatum,
Ornithogalum macrum ve Silene isaurica.

ÖDA�da, yýrtýcý kuþlar ve birçok Akdeniz orman biyomu kuþ türü üremektedir. Yýrtýcý kuþlardan
özellikle gökdoðan (Falco peregrinus), tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) ve küçük kartal (Hieraaetus
pennatus) önem taþýr.

Bütünlüðü bozulmamýþ ormanlarý ve kayalýk yamaçlarýyla bölge, yaban hayatý açýsýndan
da önemlidir. Av baskýsý yüzünden belli oranda zarar görmüþ olsa da arazinin sarplýðý yabani
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hayvanlarýn saklanmasý için hâlâ uygun olanaklar sunmaktadýr. Yaban hayatý açýsýndan ilk akla
gelen tür, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan yabankeçisidir (Capra aegagrus). Akdeniz
bölgesine endemik bir memeli türü olan yünlü kaya uyuru (Dryomys laniger) da burada
yaþamaktadýr. Endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan bir tür kara semenderi olan
Lyciasalamandra atifi, endemik Toros kertenkelesi (Lacerta danfordi) ve Pamfilya kertenkelesi
(Lacerta pamphylica) ÖDA�da yaþamaktadýr.

Bölgedeki akarsular endemik incibalýðý türlerinden Alburnus baliki ve otbalýðý türlerinden
Pseudophoxinus antalyae türlerine ev sahipliði yapmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki en önemli geçim kaynaðý ormancýlýk, doðal bitki toplayýcýlýðý, el sanatlarý
ve son yýllarda geliþen turizmdir. Tarýmsal topraklarýn azlýðý, iþ alanlarýnýn sýnýrlýlýðý nedeni ile
bölgede daha çok el sanatlarý ve yörenin biyolojik çeþitliliði yansýtan kekik, andýz yaðý, nergis
soðaný, kardelen ticaretinin yanýnda özellikle Cevizli�de kuru çiçek düzenlemesi geliþmiþtir.
Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehditlerden biri yoðun orman kullanýmý ve kaçak kesimlerdir.

Bir diðer önemli tehdit ise yabani bitkilerin toplanmasýdýr. Özellikle kardelen (Galanthus
elwesii), akonit (Eranthis hyemalis), kekik (Thymus spicata), yabani orkide (Orchis sp.),
adaçayý (Salvia sp.), sümbül (Muscari sp.) gibi bitkilerin popülasyonlarý aþýrý toplanma yüzünden
tehdit altýndadýr.

Alandaki diðer tehditler aþýrý otlatma, plansýz yapýlaþma ve yol çalýþmalarý ile yasadýþý
avcýlýktýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA içinde yer alan Altýnbeþik Maðarasý Milli Parký 1156 hektarlýk yüzölçümüyle
1994 yýlýnda koruma altýna alýnmýþtýr. Milli parkýn uzun devre geliþme planý hazýrlama çalýþmalarý
sürmektedir.

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ve WWF-Türkiye, Dünyaya Armaðanlar
Projesi kapsamýnda alanda bir milli park oluþturulmasý için bilimsel ve sosyal çalýþmalar
yürütmektedir.

ÇEKÜL, Çevre ve Orman Bakanlýðý ile iþbirliði içerisinde kültürel deðerlerin korunmasýný
hedefleyen çalýþmalarýný 2000 yýlýndan beri bölgede yürütmektedir.
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Akseki ve Ýbradý Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý Akseki ve Ýbradý Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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