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Yüzölçümü : 74665 ha Yükseklik : 65 m - 770 m

Boylam : 36,28ºD Ýl(ler) : Hatay

Enlem : 36,16ºK Ýlçe(ler) : Kumlu, Antakya, Reyhanlý, Altýnözü

Yerel Ýlgi Sahipleri

Hatay Valiliði; Hatay Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kumlu Kaymakamlýðý; Reyhanlý Kaymakamlýðý; Altýnözü Kaymakamlýðý; Hatay Ýl Jandarma Komutanlýðý

Doða Koruma Tim Komutanlýðý.

Ferdi Akarsu, Yýldýray Lise

AKD066
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-2)

Altýnözü Tepeleri © Murat Bozdoðan

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antakya þehir merkezinin doðusunda, kuzey güney doðrultusunda yaklaþýk
35 kilometre uzanan tepeleri ve bu alanýn kuzeyindeki Amik Ovasý�nýn güney kýsmýný içine alýr.
Alanýn içinden geçen Beyaz Çayý üzerinde Yarseli Barajý inþa edilmiþtir. Alanýn içinden geçen
Asi Nehri, ova ile tepeler arasýnda sýnýr oluþturur. ÖDA�nýn doðu sýnýrýný Asi Nehri oluþturur.
Batý ve kuzeybatýsýnda Habibi Neccar Daðý bulunur. Alanýn içinde arkeolojik önemi yüksek çok
sayýda tarihi yapý bulunur.
Habitatlar: ÖDA; kermes meþesi (Quercus coccifera) baskýn maki topluluklarý, bozkýrlar, tarým
alanlarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarýndan ve az miktarda sazlýklar ve mevsimsel bataklýklardan
oluþur. Asi Nehri ve kollarý boyunca ve alanýn kuzeyindeki ovada kuru ve sulu tarým yapýlýr.
Güneyindeki tepelerde ise bozkýr ve makilikler hâkim bitki örtüsünü oluþturur. Alanýn alçak
kesimlerinde küçük göletlere baðlý olarak mevsimsel küçük bataklýklar bulunur. ÖDA�da
volkanik kayaçlarýn oluþturduðu tepeler bulunur.
Türler: ÖDA; farklý tür gruplarý için önem taþýmaktadýr. Dar yayýlýþlý bitki türlerinin yaþadýðý alan
ayný zamanda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Ferulago antiochia bitki türünü barýndýrýr.

Alanda büyük memelilerden çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) yaþamaktadýr. Çok sayýda
yarasa türünü barýndýran ÖDA, ayný zamanda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan uzunayaklý
yarasa (Myotis capaccinii) ve nalburunlu yarasa (Rhinolophus mehelyi) için Harbiye Maðarasý;
kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) ve Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale)
için Kürþad Kalesi önemli yaþam alanlarýdýr.

Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý olan Lacerta cyanisparsa isimli kertenkele yaþamaktadýr.
Alanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan ve dar yayýlýþlý içsu balýklarý yaþamaktadýr.

Bu türler Acanthobrama centisquama, Alburnus orontis, Barbus chantrei, Chondrostoma

kinzelbachi, Cobitis (Bicanestrinia) levantina, Pseudophoxinus kervillei�dir.
ÖDA içinde yaþayan turuncu süslü doðu kelebeði (Anthocharis damone), yalancý apollo

(Archon apollinus), karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Akdeniz melikesinin
(Melanargia titea) nesli bölgesel ölçekte tehlike altýndadýr.

Altýnözü tepeleri ayný zamanda, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Brachythemis

fuscopalliata ve Onychogomphus macrodon kýzböceði türlerini barýndýrýr.
Alan Kullanýmý: Alan aðýrlýklý olarak tarým ve hayvancýlýk için kullanýlmaktadýr. Buðday, arpa,
tütün, biber, domates baþta olmak üzere sebze ve zeytin üretimi yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alaný tehdit eden en önemli unsur tarýmsal uygulamalarda kullanýlmak üzere çevredeki
su yataklarýndan bilinçsiz olarak su çekilerek alanýn doðal su rejimine yapýlan müdahaleler ve
sulakalanlarýn kurutulmasýdýr. Ayrýca bölgede kapan kurularak yaban hayvanlarý yakalanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bölgede yaþayan çizgili sýrtlanýn korunmasý için bölge Altýnözü Yaban Hayatý
Koruma Sahasý ilan edilerek koruma altýna alýnmýþtýr.
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Altýnözü Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý Altýnözü Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Nalburunlu küçük yarasa (Rhinolophus hipposideros) © Laurens Vogelaers
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Ophrys transhyrcana © C. A. J. Kreutz


