Göcek © Hakan Öge

Akdeniz Bölgesi
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Sandras Daðý AKD001
Acil
Gerileme (-1)

© Cenk Durmuþkâhya

Yüzölçümü : 133760 ha
Boylam
: 28,83ºD
Enlem
: 37,09ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 50 m - 2295 m
Ýl(ler)
: Muðla, Denizli
Ýlçe(ler) : Tavas, Acýpayam, Muðla merkez, Beyaðaç, Ula, Köyceðiz, Dalaman

Alanýn Tanýmý: Sandras Daðý, Toros Daðlarýnýn batý ucunda Köyceðiz Gölünün hemen kuzeyinde
yer alýr. Doðu ve güneydoðuda Dalaman Çayý, güneybatýda Namnam Çayý, kuzeyde Beyaðaç
ve güneyde Köyceðiz ilçe merkezleri ile sýnýrlanýr. En yüksek noktasý Çiçekbaba Tepesi olan
alanýn güney yamaçlarýnda yerleþim birimleri daha yoðundur. Genelde orman ve makiliklerle
kaplý alanda anýtsal nitelikli çok sayýda aðaç bulunur.
Habitatlar: ÖDA; ardýç (Juniperus), kýzýlçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana),
karýþýk iðne ve geniþ yapraklý ormanlar, sýðla (Liquidambar orientalis) ormanlarý, nehir kýyýsý
bitki topluluklarý, maki topluluklarý, kuru tarým alanlarý ve yüksek dað çayýrlarýndan oluþur.
Makilik alanlar özellikle güney yamaçlarda yoðundur. Bölgenin alçak kesimlerinde kýzýlçam
daha yüksek kesimlerde ise karaçam ormanlarý yer alýr. Sýðla ormanlarý, Dalaman Çayý ve
kollarýný çevreleyen sulak düzlüklerde bulunur. Daðýn yüksek kesimlerinde ise alpin bitki örtüsü
topluluklarý bulunur.
Türler: Sandras Daðý ülkemizde bitki çeþitliliði açýsýndan önde gelen alanlardan birisidir. Alandaki
endemizm oraný oldukça yüksektir. Alanda 63 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bolanthus stenopetalus, Ferulago sandrasica, Genista sandrasica, Gypsophila davisii, Lamium
sandrasicum, Pilosella sandrasica, Silene brevicalyx, Thlaspi leblebici ve Tragopogon oligolepis
bitki türlerinin bilinen dünya daðýlýmý yalnýzca Sandras Daðýdýr.
Alan, çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) ve vaþak (Lynx lynx) gibi büyük memeli türleri için
önemli bir yaþam alanýdýr.
Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir sürüngen türü olan Lacerta oertzeni isimli kertenkele
alanda yaþamaktadýr.
Ayrýca alanda Akdeniz biyomuna özgü ve ülkemize endemik büyük esmer (Maniola megala)
ile nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis)
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölge halký genel olarak geçimini tarým, hayvancýlýk ve turizm faaliyetlerinden
saðlar. Ormancýlýk faaliyetleri de yine bölge halký tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Arýcýlýk,
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vermiþtir. Yol yapýmýný takiben orman yangýnlarý ve alan üzerindeki insan baskýsý artmýþtýr.
Bunun yanýnda bölgede yapýlmasý planlanan kýþ sporlarý merkezi alan için muhtemelen tehdit
oluþturmaktadýr.
Alanýn güneydoðusundaki Dalaman Çayý üzerinde inþaat halinde olan Akköprü Barajý ile
inþasý planlanan Narlý ve Sami Soydam barajlarý özellikle alandaki sýðla ormanlarýný tehdit
etmektedir.
ÖDAdaki yoðun otlatma baskýsý ve plansýz aðaçlandýrma çalýþmalarý bitki örtüsüne zarar
vermektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Denizli Valiliði; Muðla Valiliði; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Denizli Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Muðla Ýl Kültür
ve Turizm Müdürlüðü.

Bahtiyar Kurt

Sandras Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sandras Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Muscari muscarimi © Ali Ýhsan Gökçen
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Köyceðiz Gölü

AKD002

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 39887 ha
Yükseklik : 0 m - 937 m
Boylam
: 28,06ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 36º09ºK
Ýlçe(ler) : Köyceðiz, Ortaca
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal ve arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Köyceðiz Gölü ile Dalyan kumsalý ve bu ikisinin arasýnda yer alan kanallar,
sazlýklar ve dört gölden (Sülüngür, Sülüklü, Ýztuzu, Alagöl) oluþan delta ile kumsalýn batýsýndaki
ormanlýk tepeleri kapsar. Köyceðiz Gölü, Muðla'nýn Köyceðiz ilçe merkezinin güneyinde yer
alan tektonik kökenli hafif tuzlu bir göldür. ÖDA'nýn güneyinde geniþ bir yay þeklinde uzanan
Dalyan kumsalý, Köyceðiz Gölü'nün oluþturduðu tatlý su sistemi ile denizi ayýrýr. Dalyan kumsalý,
4200 metre uzunluðunda ve 75 ile 200 metre arasýnda deðiþen geniþliðe sahiptir. Bu kumsal,
denizkaplumbaðalarý (Caretta caretta), Sülüngür Gölü ise nilkaplumbaðasý (Trionyx triunguis)
için önemli bir yumurtlama alanýdýr.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölleri, sazlýk alanlar, kumul ekosistemleri, alüvyal sýðla (Liquidambar
orientalis) ormanlarý, kireçtaþý ve serpantin tepeler üzerinde Akdeniz servisi (Cupressus
sempervirens) topluluklarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ve çok çeþitli maki ve frigana birlikleri ve
sulu tarým alanlarýndan oluþur. Alandaki göllerin etrafýnda yer yer sazlýklar ve bataklýk alanlar
bulunur. Köyceðiz Gölünün denizle buluþtuðu alan tipik bir delta oluþturur.
Türler: Alandaki 45 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Köyceðiz Gölü'ne endemik
iki bitki türü bulunur. Bunlar Oenanthe cydocarpa ve Verbascum demirizianum bitki türleridir.
Sukuþlarý için önemli üreme ve kýþlama alanýdýr. Yoz atmaca (Accipiter brevipes), leylek
(Cicconia cicconia), saz delicesi (Circus aeruginosus), ortanca aðaçkakan (Dendrocopos
medius), gökdoðan (Falco peregrinus), ve küçük balaban (Ixobrychus minutus) ile küçük
sayýlarda Ýzmir yalýçapkýný (Halcyon smyrnensis) alanda üreyen kuþ türleri arasýndadýr. Macar
ördeði (Netta rufina) ve sakarmeke (Fulica atra) gölde önemli sayýlarda kýþlamaktadýr.
ÖDA'nýn deniz kýyýsý ayrýca, nesli tehlike altýnda olan Akdeniz foku (Monachus monachus)
için önemlidir.
Alanda, ülkemize endemik bir semender türü olan Lyciasalamandra fazilae yaþamaktadýr.
Alandaki kumsallar, denizkaplumbaðasý için önemli üreme alanýdýr. Kumsallarýn göl tarafýnda
ise Nil kaplumbaðasý (Trionyx triunguis) yuvalamaktadýr.
Öda, Akdeniz biyomuna endemik ve dünyada dar bir alanda yaþayan Ceriagrion georgifreyi
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ve nesli küresel ölçekte tehlikede olan Onychogomphus assimilis adlý kýzböcekleri için önemli
yaþam alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede aðýrlýklý olarak sulu tarým ve turizm yapýlmaktadýr. Dalyan nüfusu turizm
sezonunda birkaç katýna ulaþabilmektedir. Ayrýca bölgeye Marmaris, Fethiye ve Bodrum'dan
günübirlik turlarla önemli sayýda turist akýný olmaktadýr. Kýrsal yerleþmelerdeki tarým sektörü
yanýnda bölgede, balýkçýlýk ve arýcýlýk da geliþmiþtir. Alanda az da olsa hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit, turizm yatýrýmlarýndan kaynaklanan plansýz faaliyetler ve
plansýz yapýlaþma baskýsýdýr. Dalyan kumsalýndaki koruma çalýþmalarýna raðmen özellikle
kaplumbaða üreme döneminde kumsalýn gece kullanýmý ve tekne trafiði yeterince kontrol
edilememektedir.
Alandaki diðer önemli tehdit, tarým alanýna dönüþtürülmek amacýyla sýðla ormanlarý ve
çevresindeki bataklýklarýn kurutulmasýdýr.
Diðer tehditler, tarým alanlarýndan ve yerleþim merkezlerinden gelen atýklarýn göle karýþmasý
ve bataklýk alanlardaki aðaçlandýrma çalýþmalarýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Dalyan kumsalý, denizkaplumbaðalarý nedeniyle ülkemizde doða korumacýlýðýn
simgesi olmuþtur. Alan, 1985 yýlýndan bu yana çeþitli üniversite ve korumacý kuruluþlar tarafýndan
çalýþýlmaktadýr. Bunlarýn sonucunda bazý kitle turizmi yatiýrýmlarý reddedilmiþ ve alanýn doðallýðý
korunmuþtur.
Günümüzde ise Köyceðiz Kaymakamlýðý, Kanalizasyon ve Atýk Su Islahý Projesi yürütülmektedir.
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý, denizkaplumbaðalarýnýn araþtýrýlmasý ve korunmasýnýn
yaný sýra su kalitesinin izlenmesi için projeler yürütmektedir.
Bunun yaný sýra alanda Gökova-Akyaka'yý Sevenler Derneði, Muðla Sulak Alanlarýný Ýzleme
ve Aktif Koruma Projesi gerçekleþtirmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý, Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceðiz Bölge Müdürlüðü; Muðla Valiliði; Muðla Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürlüðü;
Köyceðiz Kaymakamlýðý; Ortaca Kaymakamlýðý; Köyceðiz Belediyesi; Ortaca Belediyesi; Gökova-Akyaka'yý Sevenler Derneði.

Cem Orkun Kýraç, Bahar Suseven

Köyceðiz Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Köyceðiz Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Cyclamen trochopteranthum © Ali Ýhsan Gökçen
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Dalaman Ovasý AKD003
Acil
Gerileme (-1)

Deniz kaplumbaðasý (Caretta caretta) © Zafer Kýzýlkaya

Yüzölçümü : 45372 ha
Yükseklik : 0 m - 260 m
Boylam
: 28,78ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 36,72ºK
Ýlçe(ler) : Ortaca, Dalaman, Fethiye
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Köyceðiz Gölünün güneybatýsýnda, Dalaman Çayýnýn oluþturduðu ova ile bu
ovayý çevreleyen kýyýlar ve irili ufaklý 20 adadan oluþur. Dalaman ilçesinin güneyindeki Kocagöl
ve Kapýdaðý Yarýmadasý da ÖDA içinde yer alýr. Dalaman Çayý, Akdenize döküldüðü yerde
bir delta oluþturur ve bu kýsýmda yaklaþýk 10 kilometre uzunluðunda Dalaman Kumsalý bulunur.
Alandaki en önemli sulak alan olan Kocagölün etrafýnda Kargýn ve Kükürt gölleri de bulunmaktadýr.
Alan, coðrafi konumu nedeniyle hem ekosistem hem de tür çeþitliliði bakýmýndan Türkiyenin
en zengin bölgelerinden biridir.
Habitatlar: ÖDA; kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, diþbudak (Fraxinus angustifolia) ve sýðla
(Liquidambar orientalis) aðýrlýklý subasar ormanlar, Akdeniz maki topluluklarý, az tuzlu göller,
tuzcul bataklýklar, sazlýk alanlar, çakýllý ve kumlu sahiller ile kayalýk kýyýlar ve tarým alanlarýndan
oluþur. Dalaman Çayýnýn çevresi tarým alanlarý ile kaplýdýr. Dalaman Kumsalý çoðunlukla çok
ince kumdan bazý bölgeleri ise küçük çakýllardan oluþmaktadýr. Ovayý çevreleyen tepeler maki
ve kýzýlçamlarla kaplýdýr. Alandaki kayalýk kýyýlarda sualtý ve suüstü giriþli maðaralar bulunur.
Türler: Dalaman Ovasý farklý tür gruplarý için önemli bir alandýr. Dalaman Ovasýna endemik
olduðu bilinen Verbascum dalamanicum bölgenin en önemli bitki türlerinden biridir.
Bunun yanýnda alandaki kýyý ve maðaralar, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan
Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli yaþam alanýdýr. Alanda yer alan nehir ve
çaylarda susamuru (Lutra lutra) yaþamaktadýr.
Bir çiftyaþamlý türü olan Lyciasalamandra fazilae, Dalaman Ovasýnda bulunan önemli
canlýlardan bir baþkasýdýr.
Dalaman kumsalý, ülkemizde doða koruma çalýþmalarýnda sembol haline gelmiþ
denizkaplumbaðalarýnýn (Caretta caretta) yuvaladýðý önemli alanlardan birisidir. Kargýn ve
Kükürt göllerinde nilkaplumbaðasý (Trionyx triungis) yaþamaktadýr.
Alan ayný zamanda, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Capoeta bergamae isimli
içsu balýðýna da ev sahipliði yapmaktadýr.
Alanda, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana)
kelebek türü yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve turizm faaliyetleri gerçekleþtirilir.
Mýsýr, buðday ve narenciye meyve türleri baþlýca tarým ürünleridir. Bölgede özellikle Sarýgerme
civarýnda (Sarýsu - Dalaman Çayý arasý) sahil boyunca otellere ve turizm etkinliklerine de
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rastlanýr. Bölgede Dalaman Havaalaný bulunmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehditlerden biri su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Dalaman
Ovasýnda geçmiþ dönemde drenaj faaliyetleri yürütülmüþ, ovanýn büyük bir kýsmý tarým alanýna
dönüþtürülmüþtür. Havaalaný geniþletme çalýþmalarý ile havaalaný sýnýrlarý içinde yer alan sulak
alanlar kurutulmaktadýr.
Bir baþka önemli tehdit ise turizm faaliyetleridir. Golf ve konaklama tesisleri için kumullar
tahrip edilmektedir. Kükürt Gölü kýyýsýnda yapýlan termal otel gibi yapýlaþma alandaki türleri
olumsuz etkilemektedir. Ayrýca Dalaman kumsalýnýn doðu ucunda büyük bir yat limaný ve
marina inþa planý bulunmaktadýr. Marina, yaratacaðý tekne trafiði ve ilave insan aktiviteleriyle,
kayalýk kýyýlar ve koylardaki Akdeniz fokunu olumsuz etkileyecektir. Ayrýca 600 yattan fazla
baðlama kapasitesi ve oldukça büyük bir kýþlama, çekek yeri ve kara parkýna sahip bu marina
ile diðer ilave hizmet sektörleri ve yapýlar da Kocagöl ile Dalaman kumsalý arasýndaki alaný
geniþleyerek kapatacaktýr.
Kocagölü Sarsala Koyuna baðlayan yol gibi alandaki diðer bakir koylara yeni yollarýn
açýlmasý, alanda doðallýðýný korumuþ koylar ve kýyýlar ile Akdeniz foku gibi nesli tehlike altýnda
olan türleri tehdit etmektedir.
Bunun yanýnda bölgede yasadýþý avcýlýk, yasadýþý sazlýk yakma faaliyetleri, Dalaman kumsalýnýn
tümünde kanunla yasaklanmýþ olmasýna raðmen kaçak kum çekimi yýllardýr süregelmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Gökova ve Akyakayý Sevenler Derneði (GAS-DER), alanda kýþ aylarýnda
su kuþu sayýmlarý gerçekleþtirilmekte ve alanýn kuþlar açýsýndan önemi düzenli olarak izlenmektedir.
Ayný zamanda alandaki tehditlere karþý aktif koruma çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.
Sualtý Araþtýrmalarý Derneði (SAD) ve Doðal Hayatý Koruma Derneði (DHKD), Dalamanda
yapýmý planlanan marina için hazýrladýðý rapor ve resmi yazýlarla, ilgili karar vericilere baþvurmuþ;
sonuçta marina inþasý onaylanmamýþtýr.
Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG), 1987 yýlýndan
bu yana deðiþik araþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda, sahada Akdeniz foku geçmiþ ve güncel
gözlem kayýtlarý toplamakta ve bunlarý bir veri tabanýna aktarmaktadýr. SAD-AFAGýn yaptýðý
çeþitli çalýþmalar sonucunda alan, Ulusal Fok Komitesinde Türkiyenin önemli fok alanlarýndan
biri olarak ilan edilmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceðiz Bölge Müdürlüðü; Muðla Valiliði; Dalaman Kaymakamlýðý; Dalaman Belediyesi;
Ortaca Kaymakamlýðý; Ortaca Belediyesi; GAS-DER; SAD-AFAG; DHKD; WWF-TR.

Cem Orkun Kýraç, Bahar Suseven

Dalaman Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Dalaman Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Fethiye AKD004
Acil
Gerileme (-1)

Fethiye © Oya Gökçen, Muzaffer Gökçen

Yüzölçümü : 423554 ha
Yükseklik : 0 m - 470 m
Boylam
: 29,08ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 36,72ºK
Ýlçe(ler) : Fethiye, Dalaman
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Fethiye Körfezi, körfezdeki altý ada ve körfezi çevreleyen tepeleri içine alýr.
Geçmiþte tektonik faaliyetlerin yoðun olduðu dað sýrasýnýn bir parçasýdýr. Kýyý þeridi birçok
kovuktan, küçük sahillerden ve hidro-jeolojik aktiviteler nedeniyle daðlardan kopup gelen
çakýllarýn oluþturduðu alanlardan oluþmaktadýr. Körfezin güneydoðu kýsmýnda yaklaþýk beþ
kilometre uzunluðunda bir kumsal bulunur. Geçmiþte var olan akarsularýn birçoðuna bugün
rastlanmamaktadýr. Alanýn akarsular tarafýndan doldurulmuþ kýsmý sedimentler nedeniyle
tarýmsal faaliyetler için oldukça verimlidir.
Habitatlar: ÖDA; kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, sýðla (Liquidambar orientalis) aðýrlýklý subasar ormanlarý, Akdeniz maki topluluklarý, tatlý ve tuzlu özellikte küçük bataklýklar, sazlýklar,
kayalýk kýyýlar, çakýllý ve kumlu sahiller ve tarým alanlarýndan oluþur. Sýðla ormanlarý alandaki
dere ve çaylarýn özellikle denize döküldüðü kýsýmlarda bulunur. Tarým alanlarý alanýn güneybatýsýnda
yoðunlaþmýþtýr.
Türler: Birçok canlý türünü barýndýran ÖDAda, dünya daðýlýmý alanla sýnýrlý olduðu bilinen Galium
globuliferum bitkisi yaþamaktadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Akdeniz fokunun (Monachus monachus) önemli
yaþam alanlarýndan biridir.
Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir tür kara semenderi olan Lyciasalamandra fazilae
de alanda yaþamaktadýr.
Alan ayný zamanda birçok sürüngen türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Ülkemizde doða
korumanýn sembollerinden olan denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) alanda yuvalamaktadýr.
Ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý bir içsu balýðý olan Ladigesocypris irideus da alandaki
önemli türlerden biridir.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Osmanlý ateþi (Lycaena otomana) kelebek türü
alanda yaþamýný sürdürür.
Alan Kullanýmý: ÖDAda tarým, balýkçýlýk ve kitle turizmi faaliyetleri gerçekleþtirilir. Bölgede yaygýn
olan tarým genellikle seracýlýk þeklinde yapýlmakta ve domates, fasulye benzeri sebzeler ve
narenciye yetiþtirilmektedir. Fethiyeli ve Göcekli balýkçýlar, Fethiye Körfezi ve civarýnda aðýrlýklý
olarak býrakma aðcýlýðý, paraketecilik ve sürüklenen að/parakete kullanarak su ürünleri avcýlýðý
yapmaktadýr. Fethiye ülkemizin en yoðun turizm faaliyetlerinin gerçekleþtiði alanlarýn baþýnda
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gelmektedir.
Tehditler: Alanda yasal ve yasadýþý doldurma ve drenaj faaliyetleri yürütülmekte ve alandaki
sulak alanlar tarým ve yerleþim alanlarýna dönüþtürülmektedir.
Tarýmsal gecekondulaþma ve yasadýþý yollarla tarým alanlarýnýn açýlmasý alaný tehdit eden
diðer faktörlerdir.
Fethiye genelinde turizmin geliþmesi için yapýlmýþ planlar, yaban hayatýnýn genel özelliklerini
yok edebilecek unsurlar taþýmaktadýr. Ancak planlarýn ÖÇKK Baþkanlýðýnca onaylanýp
onaylanmadýðý veya ne zaman yürürlüðe gireceði bilinmemektedir.
Alandaki bir diðer tehdit ise yasadýþý ve uygunsuz balýkçýlýk faaliyetleridir. Türkiyede kýlýçbalýðý
(Xiphias gladius) avcýlýðýnýn en yaygýn yapýldýðý Fethiyede, av sýrasýnda kullanmak üzere deniz
memelileri ve deniz kuþlarý yakalanarak öldürülmektedir. 36/1 numaralý su ürünleri sirkülerine
2006 yýlýnda yapýlan eke kadar yasak olan drift-net að sistemi bu bölgede kaçak olarak
kullanýlagelen bir balýkçýlýk yöntemidir. Çok yaygýn olmamakla birlikte, patlayýcý maddelerle
(dinamit, karpit vb.) balýk avcýlýðý alanda insanlardan uzak kýyýlarda yapýlmaktadýr.
Türkiyenin diðer önemli turistik bölgelerinden daha seyrek olmakla birlikte Fethiyede dalýþ
turizm firmalarýnýn bir kýsmý foklarýn görüldüðü maðaralarda yasadýþý dalýþlar yaptýrmaktadýr.
Bunun yanýnda yasadýþý avcýlýk ve kontrol edilemeyen sazlýk yakma faaliyetleri de alanda
sýkça görülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çalýþ bölgesinde küçük ölçekli kuþ rezervi kurma amaçlý planlar bulunmaktadýr.
Ancak drenaj ve toprak doldurma çalýþmalarý nedeniyle bu giriþimlerden tam olarak sonuç
alýnamamýþtýr.
Gökova-Akyakayý Sevenler Derneði, Muðla Sulak Alanlarýný Ýzleme ve Aktif Koruma Projesi
kapsamýnda kýþ aylarýnda bölgede sukuþu sayýmlarý yapmaktadýr.
Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG), 1987 yýlýndan
bu yana deðiþik araþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda, sahada Akdeniz fokunun geçmiþ ve güncel
gözlem kayýtlarý toplamakta ve bunlar veri tabanýna aktarýlmaktadýr. SAD-AFAGýn alanda
yaptýðý çalýþmalar sonucunda alan Ulusal Fok Komitesinde Türkiyenin önemli fok alanlarýndan
biri olarak ilan edilmiþtir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Muðla Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceðiz Bölge Müdürlüðü; Fethiye Kaymakamlýðý; Fethiye Belediyesi; Fethiye
Turizm, Tanýtým, Eðitim, Kültür ve Çevre Vakfý (FETAV); GAS-DER; SAD-AFAG.

Cem Orkun Kýraç, Bahar Suseven

Fethiye önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Fethiye önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Baba Daðý AKD005

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

© Erdem Yavaþça

Yüzölçümü : 54940 ha
Yükseklik : 0 m - 1969 m
Boylam
: 29,17ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 36,50ºK
Ýlçe(ler) : Fethiye
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, tabiat parký
Alanýn Tanýmý: Baba Daðý, Akdeniz Bölgesinin güneybatý kesiminde, Muðla ili Fethiye ilçesinde
yer almaktadýr. Fethiye ilçe merkezi ile Patara kumsalý arasýnda kuzey güney doðrultusunda
uzanan bir dað silsilesidir. Güneyinde Eþen Çayý, batýsýnda ise Akdeniz ile çevrelenmiþtir. Alanýn
zirvesini oluþturan Baba Daðý, deniz kýyýsýndan yaklaþýk 7 kilometre içeridedir ve Ölüdeniz
kumsalýnýn hemen arkasýnda yükselir. Daðýn büyük bölümü tarýma elveriþli olmayan taþlýk ve
kayalýklarla kaplýdýr. Alan, ülkemizdeki önemli turizm merkezlerinden biridir.
Habitatlar: ÖDA; deniz seviyesinde kumsallar ve kayalýk kýyýlarla baþlayarak yükseldikçe maki
ve öncü maki topluluklarý, kuru tarým alanlarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ve 1200  1600 metrelerde
sedir (Cedrus libani) ormanlarý, subalpin kuþakta ardýç (Juniperus) ve akçaaðaç (Acer
undulatum) topluluklarý ile daha yükseklerde sarp kayalýklar ve taþlýk yamaçlardan oluþur.
Türler: ÖDA, bitki türleri açýsýndan zengin bir alandýr. Alanda 34 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bölgedeki diðer daðlardan ayrý kalmýþ olmasý nedeniyle alanda birçok endemik
bitki bulunmaktadýr. Bu bitkilerden üç tanesinin dünya üzerinde bilinen daðýlýmý Baba Daðý ile
sýnýrlýdýr. Bu türler, Asyneuma babadaghensis, Campanula koyuncui ve bir akçaaðaç türü
olan Acer undulatumdur.
Ayný zamanda alandaki kayalýklarda kaya kartalý (Aquila chrysaetos) ve puhu (Bubo bubo)
üremektedir.
Alandaki kýyýlarýn tümü, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Akdeniz foku (Monachus
monachus) için son derece önemli yaþam alanlarýdýr.
Alanda bulunan Lyciasalamandra luschani, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan dar
çift yaþamlý türüdür.
Sürüngenler için önemli bir yaþam alaný olan ÖDAda, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
olan Montivipera xanthina engerek türü ile Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý olan
Ophiomorus punctatissimus yaþamaktadýr.
Osmanlý ateþi (Lycaena otomana) ve karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) alanda
barýnan önemli kelebek türleridir.
Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý Ceriagrion georgifreyi isimli kýzböceði türü de alanda
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak turizm, az miktarda ormancýlýk, tarým, hayvancýlýk ve
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balýkçýlýk faaliyetleri gerçekleþtirilir. Turistik bir bölgede bulunmasý nedeniyle deniz kýyýsýna
yakýn eteklerinde çeþitli tatil köyleri ve yerleþim alanlarý Ölüdeniz, Ovacýk ve Hisarönü taraflarýnda
yoðunlaþmaktadýr. Topografyasý itibarýyla yamaç paraþütü sporuna elveriþli olmasý nedeniyle
yoðun yerli ve yabancý sporcu ve turist akýný vardýr. Babadað Mesire Yeri Muðla Ýl Çevre ve
Orman Müdürlüðü tarafýndan 2004 Yýlýnda 380 hektarlýk genel alan üzerinde tesis edilmiþtir.
Babadað Mesire Yeri Ýþletmeciliði, Orman Bölge Müdürlüðü kontrol ve denetiminde özel þirket
tarafýndan yapýlmaktadýr. Tarýmý yapýlan bitkiler daha çok tahýllardýr. Bunun yanýnda su
kenarlarýnda çok yaygýn olmamakla birlikte meyve aðaçlarý bulunur.
Tehditler: ÖDA içindeki en önemli tehditlerin baþýnda turizm faaliyetleri için özel çevre koruma
bölgesi sýnýrý dýþýnda olup da birinci derece sit alaný olan ve bütünüyle doðallýðýný korumuþ
alanlarýn sit derecelerini düþürme baskýsý gelmektedir. Yine turizm nedeniyle, alanda gerçekleþen
yoðun yapýlaþma ve yerleþim birimlerinin geniþlemesi alaný tehdit eden faktörlerden biridir.
Özellikle Ölüdeniz çevresindeki makilikler yapýlaþma tehdidi altýndadýr.
Ayrýca alanda el deðmemiþ koylara hiçbir ÇEDe tabi olmadan stabilize yol açma baskýsý
mevcuttur. Bu, hem yol açýlýrken kesilen aðaçlardan dolayý orman ekosisteminin zarar görmesi
hem de ulaþýlmayan koylardaki canlý yaþamýn bir anda insan baskýsýna maruz kalmasý ile
sonuçlanacaktýr.
Bunun yanýnda, alanda yasadýþý soðanlý bitki ticareti yapýlmaktadýr ve Kelebekler Vadisindeki
tatlý suya köylerin kanalizasyonu karýþmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Birinci derece doðal sit alaný olan Gemile Koyunda baþlayan bir otel inþasý,
Kültür Bakanlýðýnýn açtýðý dava ve Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma
Grubunun (SAD-AFAG) hazýrladýðý raporlar ile durdurulmuþtur.
ÖDA, Akdeniz foku ve yaþam alanlarý bakýmýndan SAD-AFAGýn 1988den bu yana çalýþtýðý
ve takip ettiði öncelikli alanlarýn baþýnda gelmektedir. Ayný dernek 1998de Ulusal Fok Komitesi
bünyesinde Çevre Bakanlýðý ile yaptýðý çalýþmalarda, ÖDA kýyýlarýnýn tamamýný Türkiyede
tespit ettiði önemli fok alanlarý arasýna almýþtýr. Dalýþ firmalarýnýn rehber dalgýçlar ile dalgýç
turistleri fok maðaralarýna sokmamalarý ile deniz çevresi mevzuatý ve nadir canlýlar hakkýnda
genel bilinçlenme amacýyla SAD-AFAG, Sualtý Federasyonu ile iþbirliði içinde eðitim çalýþmalarýnda
bulunmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceðiz Bölge Müdürlüðü; Muðla Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muðla Ýl
Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Fethiye Kaymakamlýðý; Fethiye Belediyesi; Fethiye Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; SAD-AFAG.

Cem Orkun Kýraç, S. Tuðrul Körüklü

Baba Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Baba Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Gemiler Adasý - Ölüdeniz © Oya Gökçen, Muzaffer Gökçen
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Sternbergia candida © Önder Erdem
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Gölgeli Daðlarý AKD006

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Muscari muscarimi © Yasemin Konuralp

Yüzölçümü : 475335 ha
Boylam
: 29,21ºD
Enlem
: 37,34ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 750 m - 2420 m
Ýl(ler)
: Denizli
Ýlçe(ler) : Tavas, Serinhisar, Acýpayam

Alanýn Tanýmý: Gölgeli Daðlarý; Toros Daðlarýnýn en batý ucunda kuzey-kuzeybatý ve güneygüneybatý doðrultusunda uzanan dað silsilesidir. Doðuda Dalaman Çayý, batýda ise Serinhisar
ve Beyaðaç ilçeleri arasýndaki karayolu ile sýnýrlanýr. Genel olarak ormanlarýn oluþturduðu alan
Honaz ve Sandras daðlarý arasýnda bir geçiþ bölgesi özelliði taþýr. Alanda kireçtaþý ve serpantin
kayalar göze çarpar.
Habitatlar: ÖDA; kýzýlçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra ssp.pallasiana) ve sedir (Cedrus
libani) aðaçlarýndan oluþan karýþýk ormanlardan, bu orman örtüsünün alçak kesimlerinde
kermes meþesi (Quercus coccifera) topluluklarýndan, dað bozkýrlarýndan ve az miktarda tarým
alanýndan oluþur. Alanda kayalýk yamaçlar ve taþlýk yüzeyler de bulunur. Yüksek kesimleri
alpin kuþak nadir bitki topluluklarý açýsýndan zengindir.
Türler: Gölgeli Daðlarýnda 27 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve bölgede birçok
endemik bitki türü barýnmaktadýr. Bu türlerden Galium tubiflorum, Hypericum minutum,
Micromeria carica ve Potentilla davisiinin bilinen dünya daðýlýmý Gölgeli Daðlarý ile sýnýrlýdýr.
Bunun yanýnda alandaki kayalýklarda gökdoðan (Falco peregrinus) üremektedir.
Alan Kullanýmý: Bölgede genel olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Bunun yanýnda uygun
olan yerlerde yetiþtiricilere yetecek kadar tarým faaliyetleri de yürütülmektedir. Tarým ürünlerinin
baþýnda seze ve meyve gelmektedir.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bir koruma çalýþmasý bilinmemektedir.

Cyclamen trochopteranthum © Önder Erdem
Yerel Ýlgi Sahipleri
Denizli Valiliði; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tavas Kaymakamlýðý; Serinhisar Kaymakamlýðý; Acýpayam Kaymakamlýðý; Tavas Belediyesi; Serinhisar
Belediyesi; Acýpayam Belediyesi.
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Bahtiyar Kurt

Gölgeli Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Gölgeli Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Anadolu sincabý (Sciurus anomalus) © Murat Bozdoðan
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Fritillaria carica © Önder Erdem
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Patara AKD007

Korumaya Baðýmlý
Ayný ( 0 )

© Erdem Yavaþça

Yüzölçümü : 11872 ha
Yükseklik : 0 m - 490 m
Boylam
: 29,03ºD
Ýl(ler)
: Muðla, Antalya
Enlem
: 36,03ºK
Ýlçe(ler) : Fethiye, Kaþ
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA; Kaþ ve Fethiye ilçeleri arasýnda yer alan Patara kumulu, kumulun doðusundaki
Eren Tepesi, Yýlan ve Sýçan adalarý ile Eþen Çayýný çevreleyen Gelemiþ Ovasýnýn bir kýsmýný
içine alýr. Patara Limanýnda büyük ölçüde sazlýklarla kaplý Gelemiþ Gölü bulunur. ÖDA, Eþen
Çayýnýn körfezi doldurmasý sonucu oluþmuþtur. Kumsalýn etrafý kireçtaþý tepeleriyle çevrilidir.
ÖDAnýn kýyý uzunluðu 20 kilometre, kumsal uzunluðu ise 18 kilometredir. Bu kumsal, 1988
yýlýnda denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) yuvalama kumsalý ilan edilmiþtir.
Habitatlar: ÖDA; kumul bitki örtüsü, aðaçlandýrma sahalarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ormaný,
maki topluluklarý, Datça hurmasý (Phoenix theophrasti) topluluðu, tatlý su gölü, tuzcul bataklýk,
bozkýr ve tarým alanlarýndan oluþur. Patara kumsalýnýn bir kýsmý kumul hareketlerini ve erozyonu
engellemek amacýyla akasya (Acacia cyanophylla) ve okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis)
türleriyle aðaçlandýrýlmýþ ve bu nedenle doðal bitki örtüsünü büyük ölçüde kaybetmiþtir. Datça
hurmasý topluluðu, Patara antik kenti içindedir. Kýzýlçam ve maki topluluklarý alandaki tepeler
üzerinde bulunur. Gelemiþ Ovasýnýn doðusundaki tarým alanlarýnýn arasýnda bataklýklar bulunur.
Türler: Patara, 18 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda yer alan
Biarum ditschianum bitki türü, dünyada sadece bu alanda yaþayan; Arenaria luschanii,
Campanula hagielia, Iris xanthospuria, Limonium effusum ve Trigonella cephalotes ise nesli
küresel ölçekte tehlike altýnda olan türlerdir.
ÖDAnýn doðu kýyýlarý ve adalar Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemlidir.
Patara kumullarý, denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve yeþil denizkaplumbaðasýnýn
(Chelonia mydas) ürediði önemli alanlardan biridir.
Türkiyeye endemik bir içsu balýk türü olan Capoeta bergamae bulunur.
Alanda, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche
alexis) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) kelebek türleri yaþamaktadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Onychogomphus assimilis isimli kýzböceði alandaki
önemli türlerden biridir.
Alan Kullanýmý: Gelemiþ Ovasýnda baþta seracýlýk olmak üzere tarým yapýlýr. ÖDAda bulunan
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bazý köylerde ev pansiyonculuðu ve restoran iþletmeciliði de yapýlýr. Son yýllarda turizmde
görülen azalma alandaki küçük yatýrýmcýlarý olumsuz etkilemiþtir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit plansýz ve kaçak turizm faaliyetleridir. Ýnþaatta kullanmak
amacýyla, Eþen Çayý yataðýndan kaçak kum alýnmakta ve alan olumsuz yönde etkilenmektedir.
Kumsalýn doðu ve batý ucundaki günübirlik turizm faaliyetleri ve safari turlarý özellikle
denizkaplumbaðalarýnýn üreme baþarýsýný etkilemektedir.
Alandaki bir diðer tehdit su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Eren Tepesinin kuzeyindeki
Ova Gölü, 1960lý yýllarda DSÝ tarafýndan büyük ölçüde kurutulmuþ, günümüzde oldukça küçük
bir sulak alan haline gelmiþtir. Kalan sulak alanýn da kurutulmasýndan endiþe edilmektedir.
Kumullar üzerindeki aðaçlandýrma çalýþmalarý sonucunda, yabancý türler doðal bitki örtüsünü
baský altýnda tutmaktadýr ve yayýlmaktadýr. Aðaçlandýrma ayný zamanda, kumul erozyonuna
yol açmýþtýr. Bu erozyon nedeniyle denizkaplumbaðasý yuvalarý sualtýnda kalmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bölgedeki arkeolojik kazý çalýþmalarý nedeniyle koruma çalýþmalarý
yapýlmaktadýr. Bunun yaný sýra WWF Türkiye, Patarayý da kapsayan Likya Kýyýlarý çalýþmasý
sonucunda bölge için bir eylem planý geliþtirmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kaþ Kaymakamlýðý; Fethiye Kaymakamlýðý; Karadere Belediyesi; Kumluova Belediyesi; Ova Belediyesi; Gelemiþ Köyü Muhtarlýðý; Özel Çevre Koruma Kurumu
Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü; WWF Türkiye; Patara Kültür,
Turizm ve Dayanýþma Derneði; Kaþ Turizm ve Tanýtma Derneði; TURMEPA Kaþ Temsilciliði.

Baþak Avcýoðlu

Patara önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ak kumkuþu (Calidris alba) © Özden Saðlam

Patara önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

Kaþ-Kalkan Kýyýlarý AKD008

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Crocus mathewii © Yasemin Konuralp

Yüzölçümü : 9512 ha
Yükseklik : 0 m - 520 m
Boylam
: 29,50ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,21ºK
Ýlçe(ler) : Kaþ
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antalyanýn batýsýnda Kaþ Ýlçesi ile Kalkan arasýnda yer alan kýyý þerididir.
Girintili çýkýntýlý koylar, yarýmadalar ve açýklarýnda ada ve adacýklara sahiptir. Kaputaþ, Küçükçakýl
ve Büyükçakýl gibi çok küçük çakýllý kumsallar dýþýnda kýyý dik ve engebelidir. Kuzeyindeki dað
sýralarý kalker yapýya sahip olduðundan karstik su kaynaklarý fazladýr.
Habitatlar: Kýyý sýradaðlarýnýn alt ve denize bakan bölümleri Türkiyenin en iyi korunmuþ
alanlarýndan biri olup yoðun maki örtüsü ile kaplýdýr. Maki örtüsü içinde tüm Akdeniz kýyýlarýndaki
en büyük sütleðen (Euphorbia spp.) bireylerine rastlanýr. Ayrýca sandal aðacý (Arbutus
andrachne), defne (Laurus nobilis) ve meþe türlerini (Quercus spp.) de içerir. Kýyý genelde
kayalýk olup az sayýda çakýllýk plaj da bulunur.
Türler: Bu kýyýlar ayrýca dünyada sadece burada bulunan bir bitki türü olan Crocus mathewii
ve bölgeye endemik Inula sechmenii türlerini barýndýrýr. Hassas bitki türleri arasýnda sayýlan
Convolvulus coelesyriacus ve Fritillaria latakiensis alanda görülen diðer bitki türleri arasýndadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlikede olan Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli yaþam
ve potansiyel üreme alanýdýr. Kýyýdan içerideki daðlýk bölgelerde yabankeçisinin (Capra aegagrus)
yaþadýðý ve özellikle kýþýn ve ilkbaharda nisan ayýna kadar sahile indikleri de bilinmektedir.
Kaþ-Fethiye arasýndaki Mavi (Deniz) Maðarasýnda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale) ve Mehely'in nalburunlu yarasasý (Rhinolophus
mehelyi) bulunmaktadýr.
Toprak kertenkelesi (Ophiomorus punctatissimus) adlý sürüngen türünün Teke Yarýmadasý
popülasyonu bölgesel ölçekte önem taþýr.
Bölgesel ölçekte nesli tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) kelebek türü
alandaki önemli türler arasýndadýr.
Alan Kullanýmý: Yörenin en önemli geçim kaynaklarý turizm, balýkçýlýk ve tarýmdýr. Alanda hemen
hemen hiçbir yerleþim olmamakla birlikte baþta Kaputaþ plajý olmak üzere bazý günübirlik
turistik kullanýmlarý mevcuttur. Az sayýda tekneyle turlar da düzenlenmektedir. Kaþ ve Kalkandan
gelen küçük kýyý balýkçýlarý bu alanda býrakma aðlarý ve paraketa kullanarak balýkçýlýk
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yapmaktadýr.
Tehditler: Doðal yaþama yönelik en önemli tehdit, artan turizm baskýsýdýr. Ýki turistik yerleþim
(Kaþ ve Kalkan) arasýnda olan ÖDA; yoðun, kontrolsüz ve kaldýrma kapasitesinin çok üstünde
tekne gezileri, yoðun plaj kullanýmý vb. tehditlerin altýndadýr.
ÖDAnýn doðal özelliði 1960  1980 yýllarý arasýnda tamamlanan Kalkan-Kaþ arasýndaki
sahil yolu sonrasýnda hýzla bozulmuþtur. Yolun geniþletilmesine yönelik talepler mevcut olup
bunun gerçekleþmesi durumunda kýyý þeridi tamamen tahrip olacaktýr.
Yoðun olmamakla birlikte orman yangýnlarý, yasadýþý su ürünleri avcýlýðý (dinamit, zýpkýn ve
að-paraketa kullanarak aþýrý avcýlýk) ve fok maðaralarýna yapýlan turistik dalýþlar da tehdit
oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Grubu (SAD-AFAG); kýyý þeridini
düzenli olarak kanolarla ve yürüyerek taramakta, alanda Akdeniz foku ve denizkaplumbaðalarý
gibi nesli azalan canlý türlerini yaz-kýþ izlemektedir. Bunun yanýnda alandaki tehditlerle mücadele
etmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Kaþ Kaymakamlýðý; Kaþ Belediyesi; Kalkan Belediyesi; SAD-AFAG.

Emrah Bilge, Cem Orkun Kýraç, K. Gökhan Türe

Kaþ-Kalkan Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kaþ-Kalkan Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Dikenli keler (Laudakia stellio) © Bayram Göçmen
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Doðu Boncuk
Daðlarý

AKD009

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Crocus baytopiorum © Yasemin Konuralp

Yüzölçümü : 40103 ha
Boylam
: 29,57ºD
Enlem
: 37,00ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 950 m - 2160 m
Ýl(ler)
: Burdur, Muðla
Ýlçe(ler) : Çavdýr, Gölhisar, Altýnyayla, Fethiye

Alanýn Tanýmý: Doðu Boncuk Daðlarý, Burdur ilinin güney ucunda kalan ve Altýnyayla ilçesini
içine alan bir dað silsilesidir. Daðýn güney yamaçlarý Patara kumsalýna dökülen Eþen Çayý ve
kollarýný, kuzey yamaçlarý ise Dalaman Çayý ve onun ana kollarýndan biri olan Çavdýr Çayýný
besler. Alan içerisinde birçok yerleþim yeri bulunur. Gölhisar  Çatak karayolu alaný ikiye böler.
Kozaðaç Barajý Göleti ve bölgenin kuzeyindeki Gölhisar Gölü alanýn sýnýrlarý içerisinde kalýr.
Alanda birçok anýt aðaç bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; ardýç (Juniperus sp.), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana), sedir (Cedrus
libani) ve kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, maki ve öncü maki topluluklarý, kireçtaþý kayalýklarý
üzerindeki bitki topluluklarý, tarým alanlarý, tatlý göl ve baraj gölü, sazlýk alanlar, ýslak çayýrlardan
oluþur. Alanýn özellikle batý kýsmý genel olarak karýþýk ibreli ormanlarla kaplýdýr. Daðlarýn bir
kýsmý açýk, kayalýk yamaç ve tepelere sahiptir. Bu bölgelerde açýk alan bitkileri oldukça iyi bir
yayýlým göstermektedirler. Bölgede bulunan Karanlýkiçi Kanyonu bitkiler açýsýndan oldukça
önemlidir.
Türler: Doðu Boncuk Daðlarý sahip olduðu bitki çeþitliliði ve deðerleri nedeniyle ÖDA statüsü
kazanmaktadýr. Alanda 35 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bölge birçok endemik
bitki türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Bu türlerden Cephalaria dirmilensis, Gonocytisus dirmilensis
ve Verbascum serpenticolanýn dünya üzerinde sadece bu alanda yaþadýðý bilinmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda ormancýlýk, tarým, hayvancýlýk ve arýcýlýk yapýlýr. Köylerin çoðu orman
içinde veya kenarýnda bulunduðundan orman ve tarým iþçiliði yoðun olmamakla birlikte
yaygýndýr. Bölgede büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýk faaliyetleri ve arýcýlýk yapýlmaktadýr.
Bölgedeki yaylalar özellikle Antalyadan gelenlerce günübirlik mesire yeri olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda, özellikle Dirmil Geçidi çevresinde gerçekleþtirilen aðaçlandýrma çalýþmalarý
açýk alanlarda yaþamakta olan nadir bitki türleri için bir tehdit oluþturmaktadýr.
Geçtiðimiz yýllarda yeni yollarýn açýlmasý ve yol geniþletme çalýþmalarý nedeniyle bitki
topluluklarý oldukça zarar görmüþtür.
Daðýn kuzeydoðusunda, Dalaman Çayýnýn kollarýndan biri olan Çavdýr Çayý üzerine Çavdýr
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Barajý inþa edilmektedir. Barajýn özellikle alandaki nadir canlýlarý nasýl etkileyeceði bilinmemektedir.
Ayný zamanda alanýn güney sýnýrýnda Çataloluk Sulama Projesi planlanmaktadýr.
Alanda faaliyet gösteren taþ ocaklarý yine bitki türlerini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Phlomis grandiflora © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Burdur Valiliði; Muðla Valiliði; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Altýnyayla Kaymakamlýðý; Altýnyayla Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

Doðu Boncuk Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Doðu Boncuk Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý
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Muscari muscarimi © Önder Erdem
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Güllük Daðý - Colchicum baytopiorum © Yasemin Konuralp
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Girdev Gölü ve AKD010
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
Akdaðlar

Akdað © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 75038 ha
Boylam
: 29,57ºD
Enlem
: 36,65ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 335 m - 3016 m
Ýl(ler)
: Antalya, Muðla
Ýlçe(ler) : Korkuteli, Fethiye, Elmalý, Kaþ

Alanýn Tanýmý: Akdaðlar, zirvesi 3015 metre olan ve deniz seviyesinden hýzla yükselen bir dað
silsilesidir. Daðýn kuzey yamaçlarýnda yaklaþýk 1800 metrede yaz sonlarýna doðru kuruyan
Girdev Gölü bulunur. Kuzey güney doðrultusunda uzanan daðýn batý yamaçlarý Eþen Çayýný
besler. Alanýn güney sýnýrýný Eþen Çayýnýn ana kollarýndan biri olan Koca Çay oluþturur. Dað
sýrasý kumtaþý, bazalt ve kalsitten oluþur . Yerleþimin yaygýn olmadýðý alan, bir kaçyýl öncesine
kadar otlatma ve süt ürünleri üretimi için sadece Yörük aileleri tarafýndan kullanýlmaktaydý.
Günümüzde ise alanýn güney zirvelerindeki Eren Yaylasýna bir kayak merkezi inþa edilmiþtir.
Alan, pek çok yüksek dað çayýrý kuþ türünün Türkiye'de denize en çok yaklaþtýðý nokta olma
özelliðiyle dikkat çekmektedir.
Habitatlar: ÖDA; yüksek dað çayýrlarý, sedir (Cedrus libani) ve meþe (Quercus) ormanlarý, tatlý
su gölü (Girdev Gölü) ile gölü çevreleyen sulak çayýrlar ve sazlýk alanlardan oluþur. Alanda
aðýrlýklý olarak Akdenize özgü yüksek dað çayýrlarý uzanýr. Çýðlýkara Ormanlarýnda bulunan
yaþlý sedir ormanýnýn devamý Akdaðda da görülür.
Türler: Alanda 19 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bölgeye ve sadece bu ÖDAya
endemik birçok bitki türü bulunur. Anthemis cuneata, Arenaria angustifolioides, Asperula
bryoides, Bellardiochloa carica, Salvia nydeggeri ve Veronica quezelii ÖDAya endemik bitki
türleridir.
ÖDA, turnanýn (Grus grus) dünyada bilinen en güney üreme alanýdýr. Alanda ayrýca boz
çinte (Emberiza cineracea) ve kýrmýzý gagalý dað kargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) üremektedir.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber alanda yüksek dað (Alpin) biyomuna özgü duvar
týrmaþýkkuþu (Tichodroma muraria), büyük dað bülbülü (Prunella collaris), sarý gagalý dað
kargasý (Pyrrhocorax graculus) ve kara iskete (Serinus pusillus) gibi türler üremektedir.
Alanda, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon)
kelebek türü yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAda küçükbaþ hayvancýlýk ve mandýra ürünleri üretimi yapýlmaktadýr. Yayla
ve kayak turizmi geçim kaynaklarý arasýnda yer almaktadýr.
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Tehditler: Alanda kayak merkezi ve buna baðlý olarak yapýlaþma tehdidi bulunmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Gökova-Akyakayý Sevenler Derneði Kuþ Gözlem Topluluðu, Muðla
Sulakalanlarýný Ýzleme ve Aktif Koruma Projesi kapsamýnda alaný izlemektedir.

Colchicum sanguicolle © Yasemin Konuralp
Yerel Ýlgi Sahipleri
Muðla Valiliði; Antalya Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gökova-Akyakayý Sevenler Derneði.

Bahar Suseven

Girdev Gölü ve Akdaðlar önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Girdev Gölü ve Akdaðlar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kekova AKD011

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Karalos Koyu © Fatih Özenbaþ

Yüzölçümü : 27867 ha
Yükseklik : 0 m - 650 m
Boylam
: 29,78ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,18ºK
Ýlçe(ler) : Kaþ, Kale
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antalyanýn batýsýnda Kale ile Kaþ arasýndaki kýyý þeridi ve tepelik alanlardan
oluþur. Girintili çýkýntýlý koylar, yarýmadalar ve açýklarýnda ada ve adacýklara sahip alan, tipik
olarak Akdeniz orman ve makilikleri bitki örtüsüne sahiptir. Kýyý þeridi en son iki bin yýl önce
çöküntü geçirmiþ olup Simena ve Teimiussa gibi antik yerleþimlerin bugün sualtýnda kalmasýna
neden olmuþtur. Kýyýdan içeri doðru ilerledikçe yükselen coðrafya, Batý Toroslarýn eteklerini
oluþturur. Alanda tatlý su kaynaklarý kýsýtlýdýr ve kýyýya ulaþan derelerin sayýsý oldukça azdýr.
Zengin sualtý, kýyý antik þehir, liman ve gemi batýklarý ile önemli bir turizm merkezidir. Alanýn
deniz sahasý Kaþ Liman Baþkanlýðý sorumluluk sahasýndadýr.
Habitatlar: ÖDA, Türkiyenin en bozulmamýþ ve yoðun, yer yer orman formunda olan boylu
maki örtüsüne sahip alanlarýndan biridir. Kýyý genelde kayalýk bir morfolojiye sahip olup, kýyýda
yer yer çakýl plajlarýna da rastlanýr. Alanda 30 civarýnda ada ve adacýk bulunur. Alanýn iç
kesimlerinde az miktarda tarým alaný bulunur.
Türler: ÖDAda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Campanula lycica bitki türü ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)
ve kýzýl þahin (Buteo rufinus) alanda gözlenen kuþ türleri arasýndadýr.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli
yaþam ve potansiyel üreme alanýdýr. Alanda ayrýca susamuru (Lutra lutra) yaþamaktadýr.
ÖDA, dünyada dar bir alanda yaþayan bir ikiyaþayýþlý türü olan Lyciasalamandra luschaniyi
barýndýrýr.
Dar yayýlýþlý bir tür olan toprak kertenkelesi (Ophiomorus punctatissimus), alandaki önemli
sürüngen türüdür.
Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) alanda görülen diðer önemli canlý türlerindendir.
Alan Kullanýmý: Alanda çok az sayýda yerleþim birimi bulunur. Kýyý alaný Türkiyenin en az insan
müdahalesi olan kýyýlarýndan biridir. Yörenin en önemli geçim kaynaðý turizm, balýkçýlýk ve sera
tarýmýdýr. Sera tarýmýnýn yanýnda zeytin ve harnup (keçiboynuzu) köy ekonomisine katký
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saðlayan ürünlerdir. Bölgenin önemli bir kýsmý askeri bölge ilan edilmiþtir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, artan turizm baskýsýdýr. Bunun sonucunda, alana yeni
yollarýn yapýlmasý, alanýn imara açýlmasý için giriþimler bulunmakta ve kaçak yapýlaþmanýn
önüne geçilememektedir. Yapýlaþma baskýsý, kýyýlardaki sit alanlarýnýn derecelerinin düþürülmesi
veya sit statüsünün kaldýrýlmasý baskýsýný da yaratmýþtýr.
Yoðun olmamakla birlikte orman yangýnlarý, yasadýþý su ürünleri avcýlýðý (dinamitçilikle,
yüksek turizm döneminde (100 gün) yiyecek sektörüne hizmet eden gece zýpkýnla avcýlýk, aðparakete kullanarak aþýrý balýk avcýlýðý) ve dalýþ turizmi kapsamýnda nadir de olsa dalýcýlarýn
fok maðaralarýna yaptýklarý dalýþlar bölgedeki diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Grubu (SAD-AFAG); kýyý þeridini
düzenli olarak kanolarla ve yürüyerek taramakta, alanda Akdeniz fokunu yaz-kýþ izlemektedir.
Bunun yanýnda alandaki turizm baskýsýnýn oluþturduðu tehditlerle mücadele etmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Kaþ Kaymakamlýðý; Demre Kaymakamlýðý; Kale Muhtarlýðý; Kýlýnçlý Muhtarlýðý; Antalya Kültür Varlýklarýný
Koruma Kurulu; SAD-AFAG.

Emrah Bilge, Cem Orkun Kýraç, K. Gökhan Türe

Kekova önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kekova önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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© Ali Ýhsan Gökçen
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Kýbrýsçýk

AKD012

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Karakulak (Caracal caracal) © Batur Avgan

Yüzölçümü : 95481 ha
Boylam
: 29,91ºD
Enlem
: 36,35ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 2358 m
Ýl(ler)
: Antalya
Ýlçe(ler) : Finike, Kaþ, Kale

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antalyanýn batýsýnda Bey Daðlarý, Çýðlýkara Ormanlarý ve Kekova Önemli
Doða Alanlarý arasýnda yer alýr. Alanýn doðu sýnýrýný Finike ilçesinden Akdenize dökülen Karasu
Çayý, batý sýnýrýný ise Kaþ-Elmalý karayolunun batýsýndaki tepeler oluþturur. Alan güneyde KaþKale karayolu ile sýnýrlanýr. ÖDAnýn doðu kýsmý, en yüksek noktasý 2358 metre olan Alacadað
silsilesini kapsamakta ve Finike bölgesinde Akdeniz ile buluþmaktadýr. Batý kýsmý ise Kýbrýs,
Demre ve Tokluca çaylarýný çevreleyen alçak tepelerden oluþur.
Habitatlar: ÖDA; alçaklarda maki ve öncü maki topluluklarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý, tarým
alanlarý ile yükseklere çýkýldýkça karýþýk iðneyapraklý ormanlar ve yüksek dað çayýrlarýndan
oluþur.
Türler: Kýbrýsçýk ÖDAsý baþta bitkiler olmak üzere birçok canlý grubunu içeren bir alandýr. Alanda
ülkemize endemik birçok bitki türü bulunmaktadýr. Bu türlerden Ophrys lycianýn bilinen dünya
daðýlýmý alanla sýnýrlýdýr.
Ayrýca karakulak (Caracal caracal) ve vaþak (Lynx lynx) alanda yaþayan önemli memeli
türleridir. Finikenin batýsýndaki kayalýk kýyýlar Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli
yaþam alanlarýdýr.
Bunun yanýnda Akdeniz biyomuna özgü ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
Lyciasalamandra luschani isimli çiftyaþamlý türü alanda yaþamaktadýr.
Dar yayýlýþlý bir sürüngen türü olan toprak kertenkelesi (Ophiomorus punctatissimus) alanda
yaþayan ve yine Akdeniz biyomuna özgü bir türdür.
Ülkemize endemik Koçakýn esmer perisi (Hyponephele kocaki) ile nesli bölgesel ölçekte
tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, turizm ve hayvancýlýk faaliyetleri gerçekleþtirilir. Özellikle kýyý ve
alçak kesimlerin büyük bölümü seralar ve narenciye bahçeleri ile kaplýdýr. Bunun yanýnda
bölgede günübirlik turizm de yoðun olarak yapýlmaktadýr. Finike ve Kale ilçeleri
ÖDA sýnýrlarý içerisinde kalmakta ve alanda bir nüfus yoðunluðu oluþturmaktadýr.
Tehditler: Alanýn doðu sýnýrýndaki Karasu Çayý üzerine Alakýr Barajý inþa edilmiþtir. Barajýn
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alandaki önemli türler üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Likya orkidesi (Ophrys lycia) © Önder Erdem
Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Finike Kaymakamlýðý; Kale Kaymakamlýðý; Kaþ Kaymakamlýðý; Finike Belediyesi; Kale Belediyesi; Kaþ
Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

Kýbrýsçýk önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kýbrýsçýk önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Çýðlýkara Ormanlarý AKD013

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Çýðlýkara Ormanlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 49536 ha
Yükseklik : 360 m - 2465 m
Boylam
: 29,81ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,50ºK
Ýlçe(ler) : Elmalý, Finike, Kaþ
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Antalyanýn Elmalý ilçe merkezinin yaklaþýk 16 kilometre güneyinde, Bey Daðlarýnýn
batýsýnda yer alan dað silsilesini çevreleyen ormanlardýr. Alan, kireçtaþý kayalýklarýndan oluþmuþ
Dokuzgöl (Susuz) Daðlarý'ný ve Avlan Gölü'nü içine alýr. Alanýn kuzeyinde Akçay Deresini
çevreleyen Elmalý Ovasý bulunur. Batý sýnýrýný Elmalý-Kaþ karayolu, doðu sýnýrýný ise Karasu
Çayý oluþturur. Daha önceki yýllarda kurutulan Avlan Gölü, Elmalý Ýlçesi halkýnýn istekleri
sonucunda geçtiðimiz yýllarda restore edilmiþtir. Alan, içerdiði sedir (Cedrus libani) ormanlarý,
anýt aðaçlarý ve zengin yaban hayatý bakýmýndan ülkemizin nadir alanlarýndan birisidir.
Habitatlar: ÖDA; tarým alanlarý, maki ve öncü maki topluluklarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý,
kermes meþesi (Quercus coccifera) topluluklarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ve sedir ormanlarý,
karýþýk iðne yapraklý ormanlar, boylu ardýç (Juniperus excelsa) ve kokulu ardýç (J. foetidissima)
topluluklarýndan, sarp kayalýk bitki örtüsü, küçük dað gölleri ve yüksek dað çayýrlarýndan
oluþur.
Dünyanýn en iyi korunmuþ saf sedir ormanýný içeren bölgede 20002500 yaþlarýnda dev
sedir aðaçlarý bulunmaktadýr. Sedir ile birlikte koruma altýnda olan yaþlý kokulu ardýçlar da
alanýn ikinci önemli aðaç türüdür. Bölge içerisinde zengin orman içi çayýrlar, kayalýk alanlar,
dere yataklarý vardýr. Baharda eriyen kar sularý Akdenize özgü yüksek dað çayýrlarýnda birikerek
küçük göller oluþturur ve yaz sonuna kadar bu çayýrlarýn yeþil kalmasýný saðlar. Orman sýnýrýnýn
üstünde de çayýrlýk ve kayalýk alanlar bulunur.
Türler: ÖDA barýndýrdýðý endemik türler açýsýndan oldukça zengin ve önemlidir. Alanda 41 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Aristolochia rechingeriana, Fritillaria kittaniae, Nepeta
conferta ve Scabiosa paucidentata bitki türleri dünyada sadece bu alanda bulunur. Bölgeye
endemik olup nispeten daha geniþ daðýlýþa sahip bitkiler arasýnda Campanula yaltirikii, Centaurea
lycia, Cephalaria elmaliensis, Crocus baytopiorum, Lamium lycium ve Potentilla nerimaniae
türleri yer alýr.
Alanda üreyen önemli kuþ türlerinin baþýnda þah kartal (Aquila heliaca), küçük kartal
(Hieraaetus pennatus), ve Anadolu sývacýsý (Sitta krueperi) yer alýr. Bir zamanlar sukuþlarý için
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önemli bir sulakalan olan Avlan Gölünün önümüzdeki yýllarda tekrar ayný önemini kazanmasý
beklenmektedir.
Ülkemize endemik önemli bir memeli türü olan yünlü (kaya) uyuru (Dryomys laniger) bu
alanýn kayalýk bölgelerinde bulunur. ÖDA böcekçil bir memeli türü olan Toros kaya
sivriburunlufaresinin de (Crocidura arispa) ülkemizdeki iki yaþam yerinden biridir. Kar faresi
(Chionomys nivalis) ve küçük kazýcý fare (Microtus subterraneus) alanda görülen diðer memeli
türleri arasýndadýr.
Vipera anatolica yýlan türü Çýðlýkara Ormanlarýna endemik türlerden biridir.
Alanda ülkemize endemik içsu balýklarýndan Scardinius elmaliensis ve Pseudophoxinus
fahirae yaþamaktadýr.
Kelebekler açýsýndan da oldukça zengin olan Çýðlýkara Ormanlarýnda Koçakýn esmer perisi
(Hyponephele kocaki) ve Sertavul çokgözlüsü (Polyommatus sertavulensis) kelebek türleri
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, arýcýlýk ve kýsýtlý bölgelerde küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmaktadýr.
Tarým olarak meyvecilik tercih edilmektedir.
Tehditler: Arý yetiþtiricileri yaz ortalarýndan kýþ baþýna kadar orman içi çayýrlarý kullanmakta ve
atýklarýný (zirai ilaç, katý atýk vs) alanda býrakmaktadýr.
Bunun yaný sýra orman sýnýrý üstündeki çayýrlýklarda otlatma yapýldýðýndan buradaki endemik
bitki türleri zarar görmektedir.
Bölgeye gelen sýnýrlý sayýdaki avcýlar büyük memeli türlerini avlamaktadýr. Özellikle geceleri
projektörle yapýlan avlar, türler üzerinde yoðun baský oluþmaktadýr.
Alanda çam kese böceði sedir aðaçlarýna zarar vermektedir. Bunun için Çevre ve Orman
Bakanlýðý tarafýndan araþtýrma ve mücadele çalýþmalarý devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alan; tabiatý koruma alaný ve yaban hayatý geliþtirme sahasý olarak koruma
altýndadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Orman Bölge Müdürlüðü; Elmalý Kaymakamlýðý; Finike Kaymakamlýðý; Kaþ Kaymakamlýðý;
Elmalý Belediyesi; Finike Belediyesi; Kaþ Belediyesi.

Ebru Diker, Halim Diker

Çýðlýkara Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Çýðlýkara Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü
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Takson Adý
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Tulipa armena © Ali Ýhsan Gökçen
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Anýt sedir aðacý (Cedrus libani) © Ali Ýhsan Gökçen
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Kale AKD014
Acil
Gerileme (-1)

Beymelek Lagünü (Phoenicopterus roseus) © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 4725 ha
Yükseklik : 0 m - 230 m
Boylam
: 30,00ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,22ºK
Ýlçe(ler) : Finike, Kale
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Kale ilçesinin güneyindeki kýyýlardan oluþan ÖDA, denizkaplumbaðasýnýn (Caretta
caretta) yuvaladýðý ve Akdeniz fokunun (Monachus monachus) görüldüðü önemli kumsallardan
biridir. Alan, batýda Kokarsu Vadisi, doðuda ise Beymelek Lagünü ile sýnýrlanmýþtýr. Lagün
Demre Çayýnýn getirmiþ olduðu alüvyonun eski Demre Körfezini doldurmasýyla ortaya çýkmýþtýr.
Alandaki kumsallar, denizkaplumbaðasý üreme alaný olarak ilan edilmiþtir. Bazý yerlerde 50
metre geniþliðe ulaþan kumsallarýn toplam uzunluðu yaklaþýk 8,5 kilometredir. Kumsal dört
bölümden oluþmaktadýr: Batýda Çayaðzý kumsalý ile Sülüklü kumsalý yer alýrken doðuda Taþdibi
kumsalý ile Beymelek kumsalý yer almaktadýr. Alan arkeolojik açýdan da önem taþýr ve son
zamanlarda turizm faliyetleri artmaya baþlamýþtýr.
Habitatlar: ÖDA; kumul ekosistemleri, maki topluluklarý, sulak alan ve az miktarda tarým
alanlarýndan oluþur. Sülüklü kumsalýnýn doðusunda kayalýk alan bulunurken Taþdibi kumsalýnýn
bazý yerleri çakýllýk alandýr. Andriake-Çayaðzý bölgesinde Kokarsu Çayý küçük bir sulak alan
oluþturur.
Türler: Akdeniz fokunun görülebildiði nadir alanlardan biridir.
Alan, denizkaplumbaðasý için önemli üreme alanýdýr. Alanda ayný zamanda bacaklarý olmayan
bir kertenkele türü olan toprak kertenkelesi (Ophiomorus punctatissimus) ve nesli küresel
ölçekte tehlike altýnda olan þeritli engerek (Montivipera xanthina) yýlaný türü görülür.
Alan Kullanýmý: Demre Ovasýnýn neredeyse tamamýnda seracýlýk yapýlýr. Bunun yaný sýra, özellikle
ilçenin doðusunda yer alan Beymelek beldesi baþta olmak üzere kýyý bölgelerinde, çoðunlukla
turistik amaçlý yapýlaþma faaliyetleri artmaktadýr. Alanda küçük ölçekli balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Beymelek Lagününde Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliþtirme Merkezi Müdürlüðü tarafýndan
balýk üretilmektedir.
Tehditler: Alandaki kumsallarda, geceleri ateþ yakýlmakta, bu da hem yumurtlayan
denizkaplumbaðalarýný hem de yumurtadan çýkan kaplumbaða yavrularýný olumsuz etkilemektedir.
Kumsal boyunca bulunan tesislerin ve Taþdibi kumsalýnýn üzerinden geçen Kale-Finike
karayolunun ýþýklarý da ayný olumsuz etkiyi yaratmaktadýr. Kumsalýn kullanýmýna yönelik bir
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plan bulunmamaktadýr.
Kale-Finike arasýnda yer alan kýyý yolunun geniþletilmesi sýrasýnda kýyý habitatý ve fok
maðaralarý tahrip edilmiþtir. Yatýrýmcýlarýn baskýsý sonucunda SIT alanlarýnýn kaldýrýlmasý veya
derecelerinin düþürülmesi yolu ile özellikle kýyýlarýn yapýlaþmaya maruz kalmasý tehdidi mevcuttur.
Kumsaldan yasadýþý kum çýkarýmý ile seralar tarafýndan oluþturulan atýklar ve yeraltý sularýnda
aþýrý gübre ve tarýmsal ilaç kullanýmýnýn neden olduðu kirlilik diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Kale Kaymakamlýðý; Kale Belediyesi; Beymelek Belediyesi; Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliþtirme
Merkezi Müdürlüðü; Jandarma Ýl Komutanlýðý; WWF Türkiye.

Burcu Meltem Arýk, Emrah Bilge

Kale önemli doða alaný topografya haritasý

Kale önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý
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© Erdem Yavaþça
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Salda Gölü

AKD015

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 6224 ha
Yükseklik : 1135 m - 1250 m
Boylam
: 39,68ºD
Ýl(ler)
: Burdur
Enlem
: 37,55ºK
Ýlçe(ler) : Yeþilova
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Salda Gölü, Yeþilova ilçesinin hemen kuzeybatýsýnda yer alýr. Yer yer seyrelmiþ
çam ve meþe ormanlarýnýn kapladýðý kireçtaþý ve serpantin yamaçlarla çevrilidir. Kýyýsýnda
küçük alüvyal ovalar yer alýr. Suyu hafif tuzlu tektonik bir göldür ve Türkiye'nin en derin (184
metre) ve temiz göllerinden biridir. Etrafýnda az sayýda yerleþim bulunan göl kýyýlarý yöredeki
önemli turizm merkezlerinden biridir.
Habitatlar: Alan kýsmen tuzlu göl ve etrafýndaki dar kýyý þeridinden oluþur. Alanýn etrafý karaçam
(Pinus nigra ssp. pallasiana) ve meþe (Quescus pubescens) ormanlarýyla çevrilidir. Gölün
güney kýyýlarýnda küçük, tuzlu sulak alanlar bulunur.
Türler: Salda Gölü bitkiler açýsýndan zengin bir göldür. Alanda 18 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bunlardan bir tür sýðýrkuyruðu olan Verbascum dudleyanum ve
Verbascum flabellifolium türlerinin bilinen dünya daðýlýmlarý alanýn güney kýyýlarýyla sýnýrlýdýr.
Salda Gölü, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan dikkuyruk ördeklerinin (Oxyura
leucocephala) önemli bir kýþlama alanýdýr.
Bitki ve kuþ türlerinin yaný sýra alan içsu balýklarý açýsýndan da önem arz etmektedir. Ülkemize
endemik 3 balýk türü alanda yaþamaktadýr. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan
Aphanius anatoliae bu türlerden birisidir.
Alan Kullanýmý: Tarým ve günübirlik turizm etkinlikleri alandaki baþlýca geçim kaynaklarýný
oluþturmaktadýr.
Tehditler: Alan için tehdit oluþturan unsurlarýn baþýnda yerleþim birimlerinin ve turistik tesislerin
baskýsý gelir. Göl kýyýsýndaki yapýlaþma özellikle dar yayýlýþlý bitki türlerini tehdit etmektedir.
Alandaki bir diðer tehdit, tarým faaliyetleri için su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Devlet
Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan gölü besleyen su kaynaklarýndan biri olan Deðirmen Deresi üzerindeki
Yeþilova Deðirmendere Göleti ve Sulamasý Projesinin bir kýsmý tamamlanmýþ olup projenin
alandaki olasý etkisi yeterince bilinmemektedir.
Yerleþim birimlerinin atýklarý gölde kirliliðe neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr. Alan kuþ gözlemcileri
tarafýndan izlenmektedir.
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© Cüneyt Oðuztüzün
Yerel Ýlgi Sahipleri
Burdur Valiliði; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yeþilova Kaymakamlýðý; Yeþiova Belediyesi; Yeþilova Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.

Bahtiyar Kurt

Salda Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Salda Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Küçük bataðan (Tachybaptus ruficollis) © Soner Bekir
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Acýgöl

AKD016
Acil
Gerileme (-1)

Acýgöl © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 32739 ha
Yükseklik : 830 m - 920 m
Boylam
: 29,84ºD
Ýl(ler)
: Denizli, Afyon
Enlem
: 37,82ºK
Ýlçe(ler) : Çardak, Dazkýrý, Baþmakçý
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Acýgöl; Maymun, Beþparmak ve Söðüt daðlarý arasýnda yer alan sýð bir tektonik
göldür. Yüzey suyu akýmlarý, kaynak sularý ve Baþmakçý tarafýndan gelen Koca Çay ile beslenir.
Türkiyenin en tuzlu ikinci gölüdür. Alan, orta anadolu bozkýr ekosistemine ait birçok bitkinin
en batý yayýlýþ alanýný oluþturmasý bakýmýndan önemlidir.
Habitatlar: Göl çevresinde geniþ alanlar kaplayan ve nadir bitki türleri içeren tuzcul düzlükler,
hafif tuzlu bataklýk, tuzlu göl aynasý, Orta Anadolu tipi ova bozkýrlarý ve tarým alanlarý bulunur.
Türler: Acýgöl ve çevresi özellikle tuzcul bitkiler için önemli bir alandýr. Bölgede ülkemize endemik
birçok bitki türü bulunmaktadýr. 8 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerin
arasýnda olan Saponaria halophila nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan bir türdür.
Bunun yanýnda, Acýgöl birçok kuþ türü için üreme, göç ve kýþ dönemlerinde önemli bir
sulakalandýr. Bu türlerin baþýnda dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan ve ülkemizde doða
korumanýn sembollerinden bir haline gelmiþ olan toy kuþlarý (Otis tarda) gelmektedir. Toylar,
Acýgöl civarýnda üremekte ve kýþ aylarýný da yine bu bölgede geçirmektedirler. Alan, flamingo
(Phoenicopterus roseus) için de önemli bir üreme ve göç alanýdýr. Akça cýlýbýt (Charadrius
alexandrinus), kýlýçgaga (Recurvirosta avosetta), gülen sumru (Sterna nilotica) ve ince gagalý
martý (Larus genei) alandaki diðer önemli kuþ türleridir.
Göl ülkemize endemik, iki içsu balýðý türü için önemlidir. Bu türlerden Aphanius anatoliaenin
nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr. Cobitis phrygica ise dünyada dar bir alanda yaþayan
hassas bir türdür.
Alan Kullanýmý: Göl çevresindeki insan faaliyetlerinin baþýnda tarým, hayvancýlýk ve sazcýlýk gelir.
Gölün batý ve kuzeyinde, sodyum sülfat havuzlarý ile tuz üretimi yapan üç þirket bulunur.
Göl kýyýsýndaki büyük sazlar, yöre halký tarafýndan dam yapýmýnda kullanýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, alanýn su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Geçmiþte
yapýlan barajlar, pompalama faaliyetleri, tahliye kanallarý gibi projelerle gölün su seviyesi büyük
ölçüde düþürülmüþ ve sulakalan habitatlarý kuruyarak küçülmeye baþlamýþtýr. Gölün batýsýnda
yapýmý planlanan Beylerli Barajý, 13.620 ha alanýn daha kurutularak tarýma açýlmasýný
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hedeflemektedir. Bu proje ile geniþ tuzcul bozkýr habitatlarý yok olma tehdidi altýndadýr.
Bölgedeki tuz üretim tesislerinin göle pompaladýklarý su nedeniyle sulak alanýn seviyesi
yapay olarak dalgalanmaktadýr.
Alandan geçmesi planlanan Denizli-Burdur-Antalya karayolu alandaki bitki türlerini tehdit
etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði gönüllüleri ve Pamukkale Arama Kurtarma ve Doða Sporlarý
Derneði (PAKDOS) tarafýndan geçmiþ yýllarda göldeki kuþ nüfusunun izlenmesi için çalýþmalar
yapýlmýþtýr.

Acýgöl © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Afyon Valiliði; Denizli Valiliði; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afyon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Dazkýrý Kaymakamlýðý; Çardak Kaymakamlýðý; Baþmakçý
Kaymakamlýðý; Dazkýrý Belediyesi; Çardak Belediyesi; Baþmakçý Belediyesi; Dazkýrý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Çardak Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Baþmakçý
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.

Bahtiyar Kurt

Acýgöl önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Acýgöl önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Çorak Gölü

AKD017

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Angýt (Tadorna ferruginea) © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 1931 ha
Boylam
: 29,77ºD
Enlem
: 37,68ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 980 m - 1170 m
Ýl(ler)
: Burdur
Ýlçe(ler) : Çardak, Yeþilova

Alanýn Tanýmý: Burdur ilinin Yeþilova ilçesinin kuzeyinde yer alýr. Diðer ismi Akgöl olan Çorak
Gölü, tarým alanlarýyla çevrili, küçük ve tektonik bir tuzlu su gölüdür. Alanýn kuzeyinde daðlýk
alanlar bulunur. Göl geçtiðimiz 15 yýl içinde büyük oranda susuz kalmýþtýr.
Habitatlar: ÖDA tuzlu göl yüzeyi, tuzlu bataklýklar, sazlýk alanlar, tarým alanlarý ve bozkýrlardan
oluþur. Çorak Gölünü besleyen küçük derelerin aðýzlarýnda küçük sazlýklar bulunur. Alanda
çok az miktarda meþe (Quercus) ve karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) aðaçlarý bulunur.
Göl çevresinde kuru tarým yapýlýr.
Türler: Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Saponaria halophila bitki türü için önemli
bir alandýr.
Alan, kýþlayan kuþ türleri açýsýndan önemlidir. Bu türlerden nesilleri tehlike altýnda bulunan
dikkuyruk (Oxyura leucocephala) kýþ aylarýnda alanda düzenli olarak konaklar. Bunun yanýnda
angýt (Tadorna ferruginea) ve çamurcun (Anas crecca) da kýþ aylarýnda alaný yoðun olarak
kullanýr.
Alan Kullanýmý: Çorak Gölü çevresinde tarým ve az miktarda hayvancýlýk faaliyetleri yürütülmektedir.
Tehditler: Çorak Gölünü besleyen Çeþme Çukuru Deresi üzerine DSÝnin inþa ettiði baraj ve
düden geniþletme çalýþmasý nedeniyle göl yeteri kadar su tutamamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Çorak Gölünde kýþ aylarýnda Doða Derneði ve kuþ gözlem topluluklarý
tarafýndan düzenli olarak kýþ ortasý sukuþu sayýmlarý gerçekleþtirilmekte ve alanýn kýþ aylarýndaki
sukuþu barýndýrma kapasitesi ölçülmektedir.

Çorak Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Çorak Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Burdur Valiliði; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yeþilova Kaymakamlýðý; Çardak Kaymakamlýðý; Yeþilova Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Çardak Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý
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Bahtiyar Kurt

Takson Adý
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Tepeli toygar (Galerida cristata) © H. Çaðlar Ýnce
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Beydaðlarý AKD018

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Kýzlar Sivrisi © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 191178 ha
Yükseklik : 160 m - 3070 m
Boylam
: 30,18ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,75ºK
Ýlçe(ler) : Korkuteli, Antalya merkez, Elmalý, Kumluca, Finike
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Batý Toroslarýn genç daðlar kuþaðýný içine alan alanýn kayaç yapýsý genellikle
kalker ve serpantinden oluþur. ÖDA, güneyde ve doðuda Akçay ve Alakýr Çayý vadileri, batýda
Elmalý Platosu ve kuzeyde Korkuteli Ovasý ile çevrilidir. Kuzeydoðu sýnýrý ana dað kütlesinden
derin bir vadi ile ayrýlmýþ Bereket Daðý'ný içerir. Bölge yaban hayatý açýsýndan oldukça zengindir.
Habitatlar: Akdeniz iklimine sahip güney ve doðu yamaçlarýnda, zengin maki topluluklarý,
kýzýlçam, yükseldikçe karaçam ve 1000 metre üstünde sedir topluluklarý görülür. Karasal iklim
gösteren kuzey yamaçlarý ve yüksek irtifalý alanlar ise dað çayýrlarý ve soðuk iklime dayanýklý
çalý topluluklarýyla kaplýdýr.
Türler: Alan ülkemize endemik bitkilerin yoðun olarak görüldüðü bölgelerden biridir. Dünya
daðýlýmý sadece Beydaðlarýyla sýnýrlý altý bitki türünün varlýðý bilinmektedir. Bunun yanýnda
ÖDA ülkemize endemik birçok bitki türüne ev sahipliði yapmaktadýr.
Bitkilerin yaný sýra alan özellikle yýrtýcý kuþlar açýsýndan öncelikli bir bölgedir. Kaya kartalý
(Aquila chrysaetos), nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan þah kartal (Aquila heliaca)
ve sakallý akbaba (Gypaetos barbatus) alanda üreyen yýrtýcý türlerinden birkaçýdýr.
Beydaðlarý memeli türleri açýsýndan da oldukça önemli bir alandýr. Alanda yabankeçisi
(Capra aegagrus), vaþak (Lynx lynx) ve ülkemize endemik kaya uyuru (Dryomys laniger)
yaþar.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk, ormancýlýk, tarým ve turizm alandaki temel insan faaliyetleridir.
Saklýkent kayak merkezi bu alanýn içinde kalýr. Merkezde düþük kapasiteli konaklama tesisleri
ve restoranlar bulunur.
Tehditler: Plansýz turizm ve yapýlaþma alanýn karþý karþýya bulunduðu en büyük sorundur.
Saklýkent yaylasýnýn büyük bir kýsmýnda Saklýkent Yapý Kooperatifi tarafýndan 480 adet villa
tipi konut yapýlmýþtýr. Yapýlaþmanýn düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
Toros-sediri - Beydaðlarý (Cedrus libani) © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.
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Beydaðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Beydaðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Beydaðlarý © Ali Ýhsan Gökçen
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Yarýþlý Gölü AKD019

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Flamingolar (Phoenicopterus roseus) © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 2622 ha
Boylam
: 29,96ºD
Enlem
: 37,57ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 905 m - 1020 m
Ýl(ler)
: Burdur
Ýlçe(ler) : Burdur merkez, Yeþilova

Alanýn Tanýmý: Burdur Gölünün güneybatýsýnda yer alan ve küçük kaynaklarla beslenen sýð bir
göldür. Sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat konsantrasyonu yüksek olan gölün
su seviyesi yýl boyunca deðiþiklik gösterir.
Habitatlar: ÖDA, göl yüzeyi ve onu çevreleyen dar bir sulakalan sisteminden oluþur. Göl, yaz
aylarýnda büyük ölçüde kurur. ÖDA sýnýrlarý, göl çevresindeki geniþ tuzcul bataklýklarý ve çamur
düzlüklerini de içerir.
Türler: Yarýþlý Gölü, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan dikkuyruklarýn (Oxyura
leucocephala) önemli bir kýþlama alanýdýr. Alan dikkuyruklarýn yaný sýra, bölgede kýþlayan angýt
(Tadorna ferruginea) ve göç döneminde alaný kullanan flamingolar (Phoenicopterus roseus)
için önemlidir.
Alan Kullanýmý: Yarýþlý Gölünün batýsý ve kuzeyi tarým alanlarýyla çevrilidir. Etrafýndaki düzlüklerde
az miktarda otlatma yapýlýr.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

© Hillary Welch, Geoff Welch
Yerel Ýlgi Sahipleri
Burdur Valiliði; Burdur Belediyesi; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yeþilova Kaymakamlýðý; Yeþilova Belediyesi; Yeþilova Ýlçe Jandarma Komutanlýðý;
Doða Derneði.

300

Bahtiyar Kurt

Yarýþlý Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Yarýþlý Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Benekli kaplumbaða (Emys orbicularis) © Cüneyt Oðuztüzün
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Karataþ Gölü AKD020

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Karataþ Gölü © Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 2428 ha
Boylam
: 29,97ºD
Enlem
: 37,38ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1050m - 1070 m
Ýl(ler)
: Burdur
Ýlçe(ler) : Karamanlý, Kemer

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Burdur ilinin güneyinde, Tefenni Ovasý'nýn kuzeydoðusunda yer alýr. Sýð
bir tatlý su gölüdür. Özellikle batý kýsmýnda yoðun sazlýklarýn bulunduðu sulak alan, güney
kýsmýnda yapýlan seddelerle kýsmen bir baraj gölüne dönüþtürülmüþtür. Seddelerin güneyindeki
kýsým kurutularak tarým alanýna dönüþtürülmüþtür. Alanýn kuzeybatýsýný kuþatan daðlardan
beslenen göl, suyunu Burdur Gölünü besleyen ana kaynaklardan biri olan Eren Çayýna (Bozçay)
boþaltýr.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölü, sazlýk alanlar ile sulu ve kuru tarým alanlarý ile kaplýdýr. Sulu tarým
alanlarý ÖDAnýn batý kýsmýnda yoðunlaþýr.
Türler: Alan nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Anacyclus latealatus adlý bitki türüne
ev sahipliði yapmaktadýr.
ÖDA ayrýca nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan dikkuyruk (Oxyura leucocephala)
için önemli bir kýþlama alanýdýr. Karataþ Gölü, flamingo (Phoenicopterus roseus), angýt (Tadorna
ferruginea) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) türleri için de önemli bir alandýr.
ÖDA, ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý iki ayrý içsu balýðýný da barýndýrmaktadýr. Bunlardan
Pseudophoxinus fahiraenin nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki insan faaliyetleri tarým ve balýkçýlýktýr.
Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin baþýnda su rejimine yapýlan müdahaleler gelir. Göl çevresine
yapýlan seddeler ile Karataþ Gölü bir baraj gölüne dönüþtürülmüþ ve doðal yapýsýný kaybetmiþtir.
Ayrýca alanýn kuzeyinde bulunan Bademli Barajýnýn göldeki su rejimini nasýl etkilediði
bilinmemektedir. Bozçay'ýn sularýnýn Karamanlý Barajýnda tutulmasý, gölün ancak yarýsýnýn
dolabilmesine ve göl alanýnýn yaklaþýk 600 hektara düþmesine neden olmuþtur.
Alandaki bir diðer tehdit tarýmdan dönen sularýn neden olduðu kirliliktir.
Koruma Çalýþmalarý: Karataþ Gölünde kýþ aylarýnda kuþ gözlem topluluklarý tarafýndan düzenli
olarak kýþ ortasý sukuþu sayýmlarý gerçekleþtirilmekte ve alanýn kýþ aylarýndaki sukuþu barýndýrma
kapasitesi düzeli olarak ölçülmektedir. Ancak alanýn korunmasýna yönelik bir çalýþma
bulunmamaktadýr.
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Potamogeton natans © Cüneyt Oðuztüzün
Yerel Ýlgi Sahipleri
Burdur Valiliði; Burdur Belediyesi; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karamanlý Kaymakamlýðý; Kemer Kaymakamlýðý; Süleyman Demirel Üniversitesi;
Burdur Kuþ Gözlem Topluluðu; Doða Derneði.

Bahtiyar Kurt

Karataþ Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Karataþ Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) © Tamer Zeybek
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Burdur Gölü AKD021
Acil
Gerileme (-1)

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala)© Melih Özbek

Yüzölçümü : 25096 ha
Yükseklik : 835 m - 880 m
Boylam
: 30,20ºD
Ýl(ler)
: Burdur, Ispatra
Enlem
: 37,74ºK
Ýlçe(ler) : Keçiborlu, Gönen, Burdur merkez
Koruma Statüleri : Ramsar alaný
Alanýn Tanýmý: Burdur Gölü, Burdur þehir merkezinin batýsýnda, Söðüt Daðý ile Suludere-Yayladað
kütleleri arasýnda uzanan tektonik bir göldür. Türkiye'nin en derin göllerinden biridir. Göl sularý
tuzlu ve arseniklidir. Göl yaðýþlar, mevsimlik ve sürekli akarsular ile yeraltý sularýyla beslenir.
Eren Çayý (Bozçay), Kravgaz, Kurna, Çerçin ve Lengüme dereleri ve Büðdüz Çayý alaný besleyen
akarsulardýr. Bu akarsularýn debileri düþüktür ve yazýn kururlar. Kapalý bir havzada yer alan
gölün sularý havza dýþýna boþalým olmadýðý için buharlaþma ile transfer olmaktadýr. Su seviyesi
ve alaný yaðýþlara baðlý olarak deðiþiklikler gösterir.
Habitatlar: ÖDA, alanýn büyük bir kýsmýný oluþturan göl yüzeyi, bozkýrlar, meþe topluluklarý,
sazlýk alanlar, tuzlu bataklýklar ve tarým alanlarýndan oluþur. Göl çevresinde küçük yükseltiler
vardýr. Bu alanlarda Ýç Anadoluya özgü ova bozkýrý yapýsý görülür. Belirli bölgelerde ise yer yer
bozkýr þeklinde Ýç Anadoluya özgü meþe topluluklarý bulunur. Gölün güney ve kuzeyinde
alüvyonlarýn birikmesiyle kýsmen sazlarla kaplý deltacýklar oluþmuþtur. Alanýn güneybatý ucunda
Soðanlý Göl adýnda küçük bir tatlý su gölü bulunur. Göl kenarýnda bölgede bulunan yer yer
tarým alanlarý uzanýr
Türler: Burdur Gölü kuþlar için hem üreme hem de kýþlama dönemlerinde son derece önemli
bir sulakalandýr. Gölde üreyen kuþ türleri arasýnda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan
ve özellikle Burdur ili için bayrak tür olan dikkuyruk (Oxyura leucocephala) bulunur. Burdur
gölü, yakýn geçmiþe kadar nesli dünya ölçeðinde tehlikede olan dikkuyruðun dünya nüfusunun
yüzde 70'inin kýþladýðý bir alandý. Son yýllarda bu türün sayýsý binlere kadar düþmüþtür.
Dikkuruðun dýþýnda çamurcun (Anas crecca), fiyu (Anas penelope), elmabaþ patka (Aythya
ferina), küçük kuðu (Cygnus columbianus), sakarmeke (Fulica atra), macarördeði (Netta
rufina) ve kara boyunlu bataðan (Podiceps nigricolis) kýþ mevsimini alanda geçirmektedirler.
Kýr incirkuþu (Anthus campestris), kocagöz (Burchinus oedicnemus), kýzýl þahin (Buteo
rufinus), leylek (Cicconia cicconia), ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), flamingo (Phoenicopterus
roseus), kaþýkçý (Platalea leucorodia) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) alanda üreyen
kuþ türleri arasýndadýr.
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Burdur Gölü ve gölü besleyen akarsular içsu balýklarý açýsýndan zengindir. Bölgeye endemik
Aphanius anatoliae sureyanus, Cobitis (Bicanestrinia) turcica, Cobitis turcica ve Pseudophoxinus
meandri içsu balýk türleri alanda bulunur.
Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda bulunan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis)
alandaki önemli türlerden biridir.
Alan Kullanýmý: Burdur Gölü etrafýnda aðýrlýklý olarak tarým yapýlýr. Buðday ve arpa baþlýca tarým
ürünleridir. Bunun yaný sýra þekerpancarý, gül ve anason üretimi de yapýlýr. Meyvecilik de alanda
giderek önem kazanmaktadýr. Hayvancýlýk daha az yapýlmaktadýr.
Tehditler: Gölü besleyen Bozçay'ýn üzerine kurulan barajlar sonucunda su düzeyi hýzla düþmüþ
ve doðal olarak acý bir göl iken tuzluluk oraný son yýllarda yer yer denizin iki katýna çýkmýþtýr.
Bu düþüþ ciddi boyutlarda sulak alan habitatý kaybýna yol açmýþ, sukuþlarý için büyük önem
taþýyan sýð alanlarýn kurumasýna sebep olmuþtur.
Alanda organize sanayi bölgesi kaynaklý kirlilik görülür.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Sulakalanlar Þubesi tarafýndan
yerel yönetimlerle birlikte Burdur Gölü Yönetim Planlamasý çalýþmasý baþlatýlmýþtýr. Doða
Derneði, Sulakalanlar Þubesi ve diðer taraflarla iþbirliði halinde alandaki yönetim planlamasýna
halkýn katýlýmýnýn artýrýlmasý amaçlý bir proje yürütmektedir. Burdur Gölünde yaþayan kuþ
türlerinin ve gölün öneminin tanýtýlmasý amacýyla hemen hemen her yýl Burdur Belediyesi
tarafýndan Burdur Dikkuyruk Þenliði düzenlenmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Burdur Valiliði; Isparta Valiliði; Burdur Belediyesi; Isparta Belediyesi; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Sulak Alanlar
Þube Müdürlüðü; Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Kuþ Gözlem Topluluðu; Doða Derneði Burdur Temsilciliði.

Burcu Meltem Arýk

Burdur Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Burdur Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kumluca

AKD022
Acil
Gerileme (-1)

Kum çiðdemi (Romulea tempskyana) © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 3173 ha
Yükseklik : 0 m - 2 m
Boylam
: 30,26ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,31ºK
Ýlçe(ler) : Kumluca, Finike
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan, Antalyanýn batýsýnda Kumluca ve Finike ilçelerinin sahilini kapsar. KumlucaFinike sahil yolu ÖDAnýn üzerinden geçer. Kumluca ve Finike ovalarý Antalyanýn 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: Antalyanýn 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. ÖDAnýn arkasýndaki
arazilerde Antalyanýn 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
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kumluca Kaymakamlýðý; Finike Kaymakamlýðý; Kumluca Belediyesi; Finike Belediyesi; Mavikent Belediyesi; Sahilkent Belediyesi; Hasyurt Belediyesi; WWF
Türkiye.
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Baþak Avcýoðlu

Kumluca önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kumluca önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Tahtalý Daðlarý AKD023

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 132973 ha
Yükseklik : 0 m - 2366 m
Boylam
: 30,45ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,54ºK
Ýlçe(ler) : Antalya merkez, Kemer, Kumluca
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antalya Körfezinin 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 Kumlucanýn 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 hubermorathii, 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.

308

Türkiyeye endemik büyük esmer kelebek (Maniola megala) alanda görülen kelebek türleri
arasýndadýr.
Alanda dar yayýlýþlý bir kýzböceði türü olan Coenagrion syriacum yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAda turizm, tarým, hayvancýlýk ve balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Ýlçe ve belde
merkezlerinin yüzde 90dan fazlasýnýn geçim kaynaðý turizm ve turizme baðlý hizmet sektörleridir.
Son yýllarda, eko-turizm adý altýnda Likya Yolunda 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 Daðýna 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, 1980lerdeki 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, 20022004 yýllarý arasýnda Likya Kýyýlarýnda Sürdürülebilir Turizm ve Ekolojik
Bölge Koruma Projesini yürütmüþtür.
Sualtý Suüstü Aktiviteleri Çevre Koruma ve Yardýmlaþma Derneði ile dalýþ kulüpleri, TekirovaÜçadalarýn deniz koruma alaný olmasý ve korunmasý için çalýþmaktadýr.
Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Grubu (SAD-AFAG), 1988den bu yana alanda
araþtýrma ve koruma çalýþmalarý yürütmekte, 1987den günümüze kadar toplanan fok gözlem
verilerini FokData veri tabanýna düzenli olarak aktarmaktadýr. Çýralýdaki Ulupýnar Çevre Koruma
kooparatifi alanda etkin koruma çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.

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; SADAFAG Tekirova Temsilciliði.

Baþak Avcýoðlu, Cem Orkun Kýraç
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Crocus wattiorum © Yasemin Konuralp
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Ophrys climacis © Önder Erdem
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Güllük Daðý AKD024

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Güllük Daðý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 35274 ha
Yükseklik : 40 m - 1663 m
Boylam
: 30,46ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,94ºK
Ýlçe(ler) : Korkuteli, Antalya merkez
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Güllük Daðý, Antalya þehir merkezi ile Korkuteli ilçesi arasýnda yer alýr. Alanýn
kuzey sýnýrý Antalya-Korkuteli karayoludur. Alandaki en yüksek dað 1663 metrelik yüksekliðe
sahip olan Kocadaðdýr. Alandan Karaman ve Boyalý çaylarý doðar. Güllük Daðýnýn kuzey
yamaçlarýnda ülkemizin en iyi korunmuþ arkeolojik alanlarýndan biri olan Termessos antik kenti
bulunur. Daðlýk alanlar denizel kökenli kireçtaþlarýndan oluþmuþ olup alanýn doðusu Antalya
traverten platosunun bir kýsmýný kapsamaktadýr.
Habitatlar: Alanda Akdeniz iklimine özgü iyi korunmuþ maki ve iðneyapraklý ormanlar ile yüksek
dað bozkýrlarý, nehir kýyýsý ve kayalýk bitki topluluklarý bulunur. Alanda ardýç (Juniperus excelsa,
J. foetidisissima), meþe (Quercus infectoria), kýzýlçam (Pinus brutia) karýþýmý ormanlarýn yanýnda
saf kýzýlçam ormanlarý da yer almaktadýr. Alandaki çaylar boyunca nehir kýyýsý bitki örtüsü
görülür.
Türler: ÖDA birçok tür grubu için önemlidir. Bu gruplarýn baþýnda bitkiler gelir. Alanda 39 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Alanda bulunan ve ülkemize endemik bitki türlerinden
2 tanesinin bilinen dünya daðýlýmý Güllük Daðý ÖDAsý ile sýnýrlýdýr: Verbascum leptocladum
ve Verbascum dumulosum.
ÖDA özellikle, Akdeniz Bölgesine özgü kuþ türleri için önemlidir. Bunlarýn baþýnda zeytin
mukallidi (Hippolais olivetorum), kara boðazlý ötleðen (Sylvia rueppelli) ve kýzýl kirazkuþu
(Emberiza caesia) gelir.
Güllük Daðý, memeli hayvanlar için büyük önem taþýr. Alanda nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda bulunan yaban keçisine (Capra aegagrus) rastlanýr. ÖDA, alageyiklerin (Dama dama)
ülkemizde yabani popülasyonunun bulunduðu tek alandýr. Bunun yanýnda vaþak (Lynx lynx)
ve karakulak (Caracal caracal) da alanda yaþayan diðer önemli memeli türlerdir.
Dar yayýlýþlý ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Lyciasalamandra antalyana adlý
semender alanda yaþamaktadýr.
Akdeniz biyomuna özgü ve ülkemize endemik büyük esmer (Maniola megala) ve Anadolu
çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) alandaki önemli kelebek türleridir. Bölgesel ölçekte tehlike
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altýnda olan yalancý apollo (Archon apollinus) ve Bavius (Pseudophilotes bavius) gibi kelebek
türlerine de ev sahipliði yapar.
Dar yayýlýþlý Ceriagrion georgifreyi ve Coenagrion syriacum kýzböcekleri alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, turizm ve ormancýlýk faaliyetleri bulunur. Termessos (Güllük Daðý)
Milli Parký yoðun ziyaretçi trafiðine sahiptir. Bölgede günübirlik turizm ve daðcýlýk faaliyetleri
de gerçekleþtirilir. ÖDAnýn doðu kýsmý Antalya þehrine yaslanmýþ olup bu kesimde tarýmsal
faaliyetler yürütülmektedir.
Tehditler: Yaz aylarýnda zaman zaman görülen orman yangýnlarý ÖDA için baþlýca tehdit unsurudur.
Alanýn güneyinde Doyran Deresi üzerine Doyran Barajý inþa edilmiþ, bu kýsýmdaki doðal
yaþam ortamlarý zarar görmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: Güllük Daðý ve Kocadaðýn kuzey yamaçlarý1970 yýlýndan beri milli park
statüsüyle koruma altýndadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Korkuteli Kaymakamlýðý; Korkuteli Belediyesi.

Murat Ataol

Güllük Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Güllük Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

315

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Alageyik (Dama dama) © Bünyad Dinç
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© Bünyad Dinç
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Karakuyu Sazlýðý AKD025

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Karakuyu Sazlýðý © Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 1582 ha
Yükseklik : 1000 m - 1030 m
Boylam
: 30,25ºD
Ýl(ler)
: Afyonkarahisar
Enlem
: 38,06ºK
Ýlçe(ler) : Dinar
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Dinar ilçe merkezinin yaklaþýk 16 kilometre doðusunda bulunan sulak alandýr.
Afyonkarahisar-Antalya karayolu, alanýn hemen yanýndan geçer ve gölün doðu ve güneydoðusunu
çevreler. ÖDAnýn kuzey ve doðusunu Karakuþ Daðlarýnýn batý uzantýsý, güneyini ise Söðüt
Daðlarýnýn kuzeydoðuya yaptýðý uzantý sýnýrlandýrýr. Karakuyu Sazlýðý; sulama, taþkýndan koruma
ve elektrik üretimi amaçlarýyla Büyük Menderes Nehrinin kaynaðýnda, DSÝ tarafýndan uzunluðu
14,647 metreye ulaþan seddeler inþa edilerek meydana getirilmiþ bir yapay sulakalandýr.
Sazlýðýn ana kaynaðý, alanýn kuzeydoðusundaki Eldere köyünün içinden çýkan tatlý su kaynaðýdýr.
Sazlýðý besleyen ana kaynak bu olmakla birlikte güneydeki Ýncesu köyünden ve kuzeydeki
Kumalar Daðýndan gelen mevsimsel dereler de gölete akar.
Habitatlar: ÖDAnýn sýnýrlarý içinde kalan alanýn tamamý tatlý su gölü habitatýdýr ve göl alanýnýn
hemen hemen tamamý yoðun sazlýklarla, hasýrotu (Typha domingensis), kamýþ ve nilüferlerle
(Nymphaea alba) kaplýdýr. Karakuyu Sazlýðý çevresinde ayrýca Gökçeli, Karakuyu, Ýncesu,
Çapalý ve Bülüçalan köylerine ait buðday, arpa, þekerpancarý ve haþhaþ ekiminin yoðunlaþtýðý
tarým arazileri de bulunur.
Türler: Sukuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr. Sazlýkta alaca balýkçýl (Ardeola ralloides), pasbaþ
patka (Aythya nyroca), saz delicesi (Circus aeruginosus), turna (Grus grus), küçük balaban
(Ixobrychus minutus) ve nesli tehlike altýnda olan dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ürer.
Alan Kullanýmý: Alanýn çevresinde aðýrlýklý olarak kuru ve sulu tarým ile meyvecilik yapýlmaktadýr.
Giderek azalmakla birlikte hayvancýlýk devam etmektedir.
Tehditler: Karakuyu Sazlýðýnýn çevresindeki köylerde buðday, arpa, þekerpancarý, haþhaþ aðýrlýklý
tarým faaliyetleri için göletten su çekilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Þube Müdürlüðü yetkilileri
periyodik olarak alan üzerinde kontrollerini yapmakta ve Bölge Jandarma Komutanlýðý Karakuyu
Sazlýðýný her gün düzenli olarak kontrol etmektedir.
Karakuyu Sazlýðý © Okan Koçyiðit
Yerel Ýlgi Sahipleri
Afyonkarahisar Valiliði; Afyonkarahisar Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi; Süleyman Demirel
Üniversitesi; DSÝ Isparta Bölge Müdürlüðü; Doða Derneði; Burdur Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Saz delicesi (Circus aeruginosus) © Soner Bekir
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Gölcük Gölü AKD026

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Gölcük Gölü © Murat Ataol

Yüzölçümü : 433 ha
Yükseklik : 1365 m - 1615 m
Boylam
: 30,50ºD
Ýl(ler)
: Isparta
Enlem
: 37,73ºK
Ýlçe(ler) : Isparta merkez
Koruma Statüleri : Tabiat parký
Alanýn Tanýmý: Gölcük Gölü, Isparta'ya 12 kilometre uzaklýkta þehrin güneybatýsýnda yer alan
sönmüþ bir yanardað kraterinde bulunmaktadýr. Gölün en derin yeri 36 metredir. Aladað
(Gelincik) kütlesinin kuzeyinde bulunan orta yükseklikte dað ve tepelerle kuþatýlmýþtýr. Gölün
yerleþtiði çukurun çevresinde volkanik kayaçlar geniþ yer tutar. Çukurun dibinde, bir tanesi
ilgi çekecek biçimde yükselen, trakitlerden oluþmuþ konik volkanik tepeler vardýr. Göl, Isparta
halkýnýn önemli mesire yerlerinden biridir.
Habitatlar: ÖDA, volkanik göl ve civarýndaki ince kýyý þeridinden oluþur. Gölün etrafý seyrek
aðaçlar, sulu tarým alanlarý ve meyve bahçelerinden oluþur.
Türler: Gölcük Gölü, içsu balýklarý için önemli bir alandýr. Ülkemize endemik ve nesli dünya
ölçeðinde tehlike altýnda bulunan diþli sazancýk (Aphanius anatoliae), Hemigrammocapoeta
kemali türlerinin yaný sýra yine ülkemize endemik bir tür olan saz balýðý (Tylognathus klatti)
alanda bulunan önemli canlýlardýr.
Coenagrion ornatum adlý kýzböceði de alandaki önemli türler arasýnda yer alýr.
Alan Kullanýmý: Göl, 1978de kurulmuþ olan orman içi dinlenme yeriyle çevre halkýnýn gözde bir
mesire alanýdýr. Piknik, yürüyüþ ve benzer etkinlikler için kullanýlýr. Göle yakýn bir restoran
vardýr.
Ayrýca, Isparta kentinin çevresindeki meyve ve sebze bahçeleri için de önemlidir. Bir sifon
aracýlýðýyla emilen sular, gölün kuzey kenarýnda açýlan bir tünelle Isparta Ovasýnýn güney
kenarýna indirilerek sulamada kullanýlýr. Alanda rastlanan eski tünel kalýntýlarýndan, Isparta
Ovasýnýn sulanmasýnda göl sularýndan ilkçaðdan beri yararlanýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Tehditler: Gölde yaþayan balýk türleri, yabancý balýk türlerinin salýnmasý sebebiyle tehdit altýndadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Tabiat parký statüsü olan alanda bilinen baþka bir koruma çalýþmasý
bulunmamaktadýr.
Aðaç kurbaðasý (Hyla arborea) © Laurens Vogelaers
Yerel Ýlgi Sahipleri
Isparta Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.
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Coenagrion ornatum © Marcel Wasscher
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Barla Daðý

AKD027

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Cyclamen mirabile © Önder Erdem

Yüzölçümü : 59400 ha
Boylam
: 30,64ºD
Enlem
: 38,03ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 940 m - 2799 m
Ýl(ler)
: Isparta
Ýlçe(ler) : Senirkent, Uluborlu, Eðirdir, Gönen, Atabey

Alanýn Tanýmý: Barla Daðlarý, Göller Bölgesinde Eðirdir Gölünün batýsýnda yer alan dað silsilesidir.
Kuzeyde Uluborlu ve Senirkent ilçelerinin tarým alanlarýyla, güneyde ise Gönen-Atabey karayoluyla
sýnýrlanýr. Uluborlu ilçesinin güneyindeki Uluborlu Barajý da alan içinde kalýr. Batý Toroslar dað
silsilesine dahildir. Yüksekliði 2000 metreyi aþan daðlardan oluþan alanda kalkerli kayaç yapýsý
hâkimdir. Arkeolojik öneme sahip Pisidia bölgesinde olduðundan içinde çok sayýda antik kent
ve höyük bulunur. Akdeniz ve Ýç Anadolu bölgeleri arasýnda geçiþ bölgesi olmasý nedeniyle de
her iki bölgeye ait iklim ve canlý çeþitliliði özelliklerini yansýtýr.
Habitatlar: ÖDA; boylu ardýç (Juniperus excelsa), sedir (Cedrus libani) ve karaçam (Pinus nigra
ssp. pallasiana) aðýrlýklý karýþýk iðneyapraklý ormanlar, kermes meþesi (Quercus coccifera)
aðýrlýklý maki ve öncü maki topluluklarý, dað bozkýrlarý, yüksek dað çayýrlarý ve kuru tarým
alanlarýndan oluþur. Maki bitki örtüsü 1300 metre yüksekliðe kadar gözlenebilirken, iðneyapraklý
aðaç türlerinin bulunduðu saf ve karýþýk orman topluluklarý 1800 metreye kadar yayýlýþ gösterir.
Orman örtüsünün üzerinde ise alpin kuþak için karakteristik olan bitki türleri bulunmaktadýr.
Türler: Bitki türleri açýsýndan son derece zengin bir alandýr. Alan 16 bitki taksonu için ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý
türler bulunur: Centaurea mykalea, Clypeola ciliata, Cyclamen mirabile, Erysimum pallidum,
Festuca punctoria, Verbascum sorgerae.
Alanda yaþayan kelebek türlerinin arasýnda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan turuncu
süslü doðu kelebeði (Anthocharis damone) ve sarý lekeli sýpzýp (Thymelicus acteon) bulunur.
Alan Kullanýmý: Alanda hayvancýlýk, ormancýlýk ve az miktarda tarým yapýlýr. Alanda çok fazla
yerleþim birimi bulunmaz. Daðýn eteklerinde bir dokuma fabrikasý bulunmaktadýr ve yöre
insanýnýn geçim kaynaklarýndan olan halýcýlýk için hizmet vermektedir. Doða yürüyüþleri,
týrmanma ve fotoðrafçýlýk için alan ziyaretçi almaktadýr.
Tehditler: Özellikle alçak alanlardaki bitki örtüsü aþýrý otlatma tehdidi altýndadýr.
Yasadýþý orman kesimi ve tarla açma faaliyetleri diðer tehditlerdir. Bitki dokusundaki tahribat,
erozyon ve dolayýsýyla toprak kaybýný getirmektedir.
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Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Barla Daðý © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Isparta Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Orman Mühendisliði Bölümü; Eðirdir Turizm
Tanýtma ve Doða Sporlarý Derneði (ETUDOSD).

Bahtiyar Kurt

Barla Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Barla Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Eðirdir Gölü AKD028

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Eðirdir Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 62621 ha
Yükseklik : 915 m - 1870 m
Boylam
: 30,86ºD
Ýl(ler)
: Isparta
Enlem
: 38,08ºK
Ýlçe(ler) : Eðirdir, Gelendost, Senirkent, Yalvaç
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Eðirdir Gölü, Isparta ili sýnýrlarý içinde kalan oligotrofik ve tektonik oluþumlu bir
göldür. Deniz seviyesinden yaklaþýk 1000 metre yükseklikte, Barla ve Dedegöl daðlarýnýn
arasýnda yer alan gölün kuzeyde kalan ve daha küçük olan kýsmýna Hoyran Gölü, güneydeki
bölüme ise Eðirdir Gölü denir. ÖDA, kuzeybatýdaki 1803 metre yüksekliðe ulaþan ve göl
kýyýsýndan dik yarlarla yükselen Kiriþli Daðý'ný da kapsar.
Habitatlar: ÖDA; tatlý göl yüzeyi, tarým alanlarý, meyve bahçeleri, sazlýk alanlar, mevsimsel
çayýrlar, bozkýr ve maki ve öncü maki topluluklarýndan oluþur. ÖDA, yazlarý genellikle kuruyan
3 küçük dere ile beslenir ve güneyinde bulunan bir kanal ile Kovada Gölü'ne akar. Kuzey
kýsýmlarý nispeten daha sýð olup derelerin göle açýldýðý noktalar sazlýklarla kaplýdýr. Alanýn etrafý
genel olarak bað, bahçeler ve kýsmen ikinci konutlarla çevrilidir.
Türler: Eðirdir Gölü birçok canlý grubu için önemli bir alandýr. Glaucopsyche sorgerae dünya
ölçeðinde tehlike altýnda bulunan ve ÖDAda yaþayan önemli bir bitki türüdür.
Bölge özellikle kýþ aylarýnda sukuþlarý için ülkemizin en önemli göllerinden biridir. Gölde
yüksek sayýlarda elmabaþ patka (Aythya ferina), tepeli patka (Aythya fuligula), macarördeði
(Netta rufina) ve sakarmeke (Fulica atra) kýþlamaktadýr. Alanda yapýlan kýþ ortasý su kuþu
sayýmlarýna göre 2002 yýlýnda 96 bin 184, 2005 yýlýnda 129 bin 727 ve son olarak 2006
sayýmlarýnda 63 bin 201 sukuþu sayýlmýþtýr.
Saz kedisi (Felis chaus) ve susamuru (Lutra lutra) alandaki önemli memeli türleridir.
Alanda ova kurbaðasýnýn ülkemize endemik bir alttürü olan Rana ridibunda caralitana
yaþamaktadýr.
ÖDA özellikle içsu balýklarý açýsýndan büyük öneme sahiptir. Dünya üzerinde sadece Eðirdir
Gölünde yaþadýðý bilinen Pseudophoxinus egridiri balýk türü alandaki en önemli canlý türlerinin
baþýnda gelmektedir. Öte yandan, yine nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Cobitis
(Bicanestrinia) turcica ve dar yayýlýþlý Pseudophoxinus handlirschi balýk türleri de alanýn önemini
artýrmaktadýr.
Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan turuncu süslü doðu kelebeði (Anthocharis damone)
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ve karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyetleri elma üretimi ve balýkçýlýktýr. Isparta merkezde
yaþayanlara ait ikinci konutlar ve askeri saha sebebiyle bazý dönemlerde insan faaliyetleri artýþ
gösterir.
Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin baþýnda kontrolsüz sulama suyu alýmý ve DSÝnin çok sayýda
sulama projeleri sebebiyle gölün su rejimine yaptýðý müdahaleler gelmektedir. Gölün su seviyesi
son 25 yýl içinde 2,5 metre azalmýþtýr.
Göle sudak (Stizostedion lucioperca) aþýlanmasýndan sonra Eðirdir Gölüne endemik balýk
türleri çok azalmýþ veya tümüyle yok olmuþtur.
Yasadýþý ve aþýrý avcýlýk yapýlan alaný kentsel, tarýmsal ve endüstriyel atýklarýn meydana
getirdiði kirlilik de tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Eðirdir Gölünde kýþ aylarýnda Doða Derneði ve ilgili kuþ gözlem topluluklarý
tarafýndan düzenli olarak kýþ ortasý sukuþu sayýmlarý gerçekleþtirilmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Isparta Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Eðirdir Kaymakamlýðý; Gelendost Kaymakamlýðý; Senirkent Kaymakamlýðý; Yalvaç Kaymakamlýðý; Eðirdir
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Gelendost Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Senirkent Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Yalvaç Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.

Bahtiyar Kurt

Eðirdir Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Eðirdir Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Antalya Ovasý AKD029
Çok Acil
Gerileme (-2)

Antalya Falezleri © Murat Ataol

Yüzölçümü : 27060 ha
Yükseklik : 0 m - 70 m
Boylam
: 30,99ºD
Ýl(ler)
: Antalya
Enlem
: 36,87ºK
Ýlçe(ler) : Manavgat, Serik, Antalya merkez
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: Antalya Ovasý, tarihi Pamphylia Ovasýnýn 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 Çayýnýn doðu ve batýsýnda
yaklaþýk 13 kilometre uzunluðunda ve 5 kilometre eninde olan az bozulmuþ doðal alanlarý içine
alýr. Türkiyenin Akdeniz kýyýlarýndaki en büyük ikinci kumul alanýný içermesi nedeniyle önemlidir.
Habitatlar: ÖDA; Doðu Akdenize 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 Ovasýnda 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
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(Trionyx triunguis) da bulunmaktadýr.
ÖDAdaki 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 Belekte 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 Bölgesinde, 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 Türkiyenin ilk biyotop sýnýflandýrmasý yapýlmýþtýr.

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

Antalya Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Antalya Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) © Osman Turgut
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Ýzmir yalýçapkýný (Halcyon smyrnensis) © Kazým Çapacý
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Aksu Vadisi AKD030

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

© Atlas arþivi

Yüzölçümü : 22182 ha
Yükseklik : 250 m - 1450 m
Boylam
: 30,87ºD
Ýl(ler)
: Isparta, Burdur
Enlem
: 37,51ºK
Ýlçe(ler) : Eðirdir, Isparta merkez, Aðlasun, Sütçüler, Bucak
Koruma Statüleri : Tabiat parký
Alanýn Tanýmý: Alan, Köprüçay Vadisinin kuzeydoðusunda Aksu Çayý ve onun ana kollarýndan
biri olan Çýðýrgan Deresini çevreleyen vadilerden oluþur. Alanýn kuzeyinde Kovada Gölü bulunur.
Alanýn doðu sýnýrýný Ovacýk Daðý, batý sýnýrýný ise Antalya-Isparta karayolu oluþturur. Akdeniz
iklimi görülen alandaki vadiler kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý ve maki topluluklarýyla çevrilidir.
Habitatlar: Alan kýzýlçam ve az miktarda karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ormanlarý, maki
ve öncü maki topluluklarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý, tarým alanlarý ile meþe ve ardýç
topluluklarýndan oluþur. Tarým alanlarý Aksu Çayý ve Çýðýrgan Deresinin buluþtuðu bölgede
yoðunlaþýr. Ýðneyapraklý ormanlar ise alanýn batý kýsmýnda baskýn olarak bulunur.
Türler: Alan nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý olan Globularia hedgei ve
Verbascum pumiliforme bitki türleri için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alanda ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber kýzýl akbaba (Gyps fulvus) üremektedir.
Alandaki çay ve dereler içsu balýklarý için önemlidir. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve
dar yayýlýþlý olan Capoeta antalyensis ile Cobitis (Bicanestrinia) turcica alandaki önemli türlerdir.
Bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Salmo trutta macrostigma balýk taksonu da alanda
yaþamaktadýr.
Alan, Akdeniz biyomuna özgü bir kelebek türü olan büyük esmer (Maniola megala) için
önemli bir yaþam alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, hayvancýlýk ve ormancýlýk faaliyetleri gerçekleþtirilir.
Tehditler: Alanýn güney kýsmýnda Aksu Çayý ile Çýðýrgan Deresinin bir kýsmý Karacaören Baraj
Gölünün sularý altýnda kalmýþtýr. Bu durumun alandaki içsu balýklarýný nasýl etkilediði
bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanýn bir bölümü tabiat parký olarak koruma altýndadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Isparta Valiliði; Burdur Baliliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.
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Dicle Tuba Kýlýç

Aksu Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Aksu Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Dað alasý (Salmo trutta macrostigma) © Johannes Schöffmann
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Burnaz Kumsalý AKD031

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Erdem Yavaþça

Yüzölçümü : 1361 ha
Yükseklik : 0 m - 6 m
Boylam
: 36,06ºD
Ýl(ler)
: Hatay
Enlem
: 36,91ºK
Ýlçe(ler) : Dörtyol, Ezin
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýskenderun Körfezinde Erzin ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer alan 14 kilometrelik
kýyý þeridini ve yakýn çevresini içerir. Bu kýyý þeridinin 6 kilometrelik kumul kýsmý plaj olarak
yoðun þekilde kullanýlýr.
Habitatlar: ÖDA, kýyý þeridinden itibaren kumul düzlükleri, kumul çalýlýklarý, kum alýmý sonucu
meydana gelen çukurlarýn yaðmur veya taban sularýyla dolmasýndan oluþan göletler, çevresindeki
sazlýk alanlar ve Erzine doðru narenciye bahçeleri ile tarým alanlarýný içerir. ÖDA içindeki
göletler göç zamanýnda kuþlar tarafýndan konaklama amacýyla kullanýlýr.
Türler: Alan, dünyada sadece Kýbrýs, Suriye, Lübnan, Ýsrail ve Türkiyede kýyý kumullarý ve biraz
içerideki kumullarda yaþayan Ýskenderun kertenkelesinin (Acanthodactylus schreiberi) Türkiyede
bilinen tek yaþam alaný olmasýndan dolayý ÖDA kriterlerini saðlar.
Alan Kullanýmý: ÖDA yakýnýndaki yerleþimlerde tarým, narenciye ve turizm en önemli geçim
kaynaðýdýr. Burnaz plajý yöre halký tarafýndan günübirlik ve çadýr kamping olarak yoðun olarak
kullanýlmaktadýr. Son yýllarda ikincil konutlarda yapýmýnda artýþ gözlenmektedir. Sazlýk alanlarda
taban suyu seviyesinin düþürülerek tarým alaný kazanýlmasý amacýyla geçmiþte okaliptüs
aðaçlandýrmalarý yapýlmýþtýr. Alanýn bir kýsmý kum ocaðý olarak kullanýlmýþtýr.
Tehditler: ÖDAnýn doðal özelliklerini en çok tehdit eden hususlar tarým faaliyetleri, yoðun
günübirlik kullaným ve ikincil konut yapýlaþmasýdýr.
Ceyhan terminalinden petrol yüklemeye gelen tankerlerden kaynaklanan sýzýntýlar ve yeni
yükleme yapýlmadan önce tanklarýn deniz suyu ile yýkanýp boþaltýlmasý bölgede petrol kirliliðine
sebep olarak denizel ve karasal yaþamý olumsuz olarak etkilemektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan
Boru Hattýnýn faaliyete geçmesiyle bölgede artacak deniz transferi petrol kirliliði riskini büyük
oranlarda artýracaktýr. Gerekli önlemlerin ilgili kurum ve kuruluþlarca vakit geçirmeden alýnmasý
gerekmektedir.
Ayrýca Ýskenderun Körfezindeki akýntýlarla karasal ve deniz kökenli katý atýklar sahillere
kadar ulaþarak kumsalda kirliliðe sebep olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alandaki arkeolojik sit alanlarýnýn dýþýnda bilinen koruma çalýþmasý yoktur.
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Burnaz Kumsalý önemli doða alaný topografya haritasý

Burnaz Kumsalý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Hatay Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Hatay Ýl Jandarma Komutanlýðý Çevre Koruma Timi Komutanlýðý; Erzin Çevre Koruma Derneði; Erzin Belediyesi

Yýldýray Lise
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Acanthodactylus schreiberi © Bayram Göçmen
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Sultan Daðlarý AKD032

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Sultan Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 209947 ha
Boylam
: 31,42ºD
Enlem
: 38,22ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1000 m - 2610 m
Ýl(ler)
: Isparta, Konya, Afyon
Ýlçe(ler) : Sultandaðý, Çay, Ilgýn, Akþehir, Yalvaç, Doðanhisar, Þarki karaaðaç, Derbent, Hüyük, Beyþehir

Alanýn Tanýmý: Sultan Daðlarý, Akdeniz Bölgesi ile Ýç Anadolu Bölgesi arasýnda sýnýr oluþturur.
Kuzeyde Akþehir ve Eber gölleri ile güneyde Beyþehir Gölü arasýnda kuzeybatý-güneydoðu
doðrultusunda uzanýr. Yükseltisi kuzeybatýya doðru gittikçe artarak 2610 metreye ulaþýr. Dað
sýrasýnýn iki cephesinin farklý iklim kuþaklarýna (Akdeniz ve Ýran-Turan) sýnýr oluþturmasý ve
bin metrelik ova tabanýndan baþlayýp 2610 metreye kadar yükselmesi nedeniyle birbirinden
çok farklý bitki türleri için uygun yaþam alanlarý saðlar.
Habitatlar: Alanda karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ve meþe (Quercus) ormanlarý, çalý
topluluklarý ve yüksek dað bozkýrlarý, alpin çayýrlar, kuru tarým alanlarý ve kayalýk bitki topluluklarý
bulunur.
Türler: Sultan Daðlarý bitkiler için önemli olup endemik tür sayýsý oldukça yüksektir. Alanda
55 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Astragalus scholerianus ve Campanula iconia
türleri Sultan Daðlarýna endemiktir.
Bunun yanýnda alan yýrtýcýlar ve orman kuþlarý için önemlidir. Nesli bölgesel ölçekte tehlike
altýnda olan sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) alandaki kayalýklarda üremektedir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Montivipera xanthina, Sultan Daðlarýnda yaþayan
önemli sürüngen türüdür.
Alanda yaþayan apollo (Parnassius apollo) kelebek türünün nesli dünya ölçeðinde tehlike
altýndadýr. Ülkemize endemik ve Akdeniz biyomuna özgü bir tür olan Anadolu çokgözlüsü
(Plebeius hyacinthus) ve nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan birçok kelebek türü de
alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Yoðun olarak hayvancýlýk, tarým ve ormancýlýk yapýlýr. Yerleþim alanlarý genelde
kuzey kesimlerde dað eteklerinde yer alýrken güneydoðuya doðru arazinin alçalmasýyla akarsu
vadileri boyunca iç kesimlere doðru yayýlma imkâný bulmuþtur. Ayný alanlarda tarým faaliyetleri
yapýlmakta, ayrýca mera alanlarý hayvan otlatmak için kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Dað eteklerinde ve köylere yakýn kesimlerdeki orman alanlarýnda yürütülen kaçak
aðaç kesimleri ve yoðun hayvancýlýk faaliyetleri alanýn doðal bitki örtüsüne zarar vermektedir.
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Ayrýca alanda zaman zaman orman yangýnlarý da görülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Papaver spicatum © Yasemin Konuralp
Yerel Ýlgi Sahipleri
Isparta Valiliði; Konya Valiliði; Afyon Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afyon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.

Murat Ataol

Sultan Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sultan Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Pseudophilotes bavius © Ahmet Baytaþ
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Köprüçay Vadisi AKD033
Acil
Ayný (0)

Köprülü Kanyon © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 147045 ha
Boylam
: 31,17ºD
Enlem
: 37,32ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 30 m - 2548 m
Ýl(ler)
: Antalya, Isparta
Ýlçe(ler) : Sütçüler, Manavgat, Ýbradý, Serik

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Köprüçayý ve çayýn oluþturduðu derin vadi ile kuzeyde Sarp, batýda Bozburun
ve Ovacýk daðlarýný kapsar. Kuzeyinde Dedegöl Daðlarý ÖDAsý, batýsýnda ise Aksu Vadisi
ÖDAsý ile komþudur. Hemen doðusunda Akseki ve Ýbradý ormanlarý yer alýr. ÖDA, kuzey güney
doðrultusunda uzanan Köprüçay Vadisinin yaklaþýk 60 kilometresini içine alýr. Vadi geneli sert
kireçtaþlarýndan oluþmuþtur. Alanýn orta kýsmýnda yer alan Köprülü Kanyon Milli Parký, önemli
bir turizm merkezidir.
Habitatlar: Köprüçay Vadisi, iyi korunmuþ maki ve çok zengin orman bitki örtüsü, yüksek dað
çayýrlarý ve nehir kýyýsý bitki topululuklarýndan oluþur. Alanda aðýrlýklý olarak yüksekten alçaða
doðru Toros sediri (Cedrus libani) ve göknar (Abies cilicica) karýþýk ormaný, Toros iðneyapraklýyaprak döken karýþýk ormaný ve kýzýlçam (Pinus brutia) ormaný bulunur. Alanda gür sedir
ormanlarý vardýr. Dünyanýn en iyi korunmuþ saf Akdeniz servisi (Cupressus sempervirens)
ormanlarý ÖDA içerisinde yer alýr. ÖDAda ormanlarýn alçak yerlerinde kýzýlçam altý maki örtüsü,
yüksek kesimlerinde ise ardýç (Juniperus excelsa) ve yüksek dað çayýrlarý hâkimdir.
Türler: Köprüçay Vadisi özelikle bitkiler açýsýndan son derece zengindir. Alanda 41 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Cerastium pisidicum, Herniaria piscida ve Stefanoffia insoluta
bitki türlerinin dünyadaki bilinen tek daðýlýmý Köprüçay Vadisidir.
Barýndýrdýðý derin vadi, yüksek dað bozkýrlarý, maki ve ormanlýk alanlar nedeniyle kuþlar
açýsýndan da önemli olan alanda kýzýl akbaba (Gyps fulvus), yoz atmaca (Accipiter brevipes),
kaya kartalý (Aquila chrysaetos), yýlan kartalý (Circaetus gallicus) gibi yýrtýcýlar üremektedir.
Alanda Akdeniz biyomuna özgü kýzýl kirazkuþu (Emberiza caesia) ve zeytin mukallidi (Hippolais
olivetorum) gibi türlerin yaný sýra ortanca aðaçkakan (Dendrocopos medius) ve Anadolu sývacýsý
(Sitta krueperi) bulunur.
Beþkonak köyünün kuzeyinde bulunan Köprü Irmaðý Vadisi maðaralarýnda Blasius nalburunlu
yarasasý (Rhinolophus blasii), büyük nalburunlu yarasa (Rhinolophus ferrumequinum), küçük
akþamcý yarasa (Nyctalus leisleri), büyükkulaklý yarasa (Myotis bechsteini) ve uzunkanatlý çöl
yarasasý (Miniopterus schreibersii) bulunur.
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ÖDAda, bilinen dünya daðýlýmý Antalyanýn doðusuyla sýnýrlý ve nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan (Lyciasalamandra atifi) bulunur.
Ülkemize endemik dar yayýlýþlý Toros kertenkelesi (Lacerta danfordi) ve Pamfilya kertenkelesi
(Lacerta pamphylica) alanda yaþayan önemli sürüngen türleridir.
Alanýn su rejimine ve kalitesine baðýmlý içsu balýðý olan Capoeta antalyensis ve Pseudophoxinus
antalyae ülkemize endemiktir ve dünya çapýnda korunmasý öncelikli türler arasýndadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan apollo (Parnassius apollo) ve Türkiyeye endemik
Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) alanda görülen kelebek türlerindendir.
Alan Kullanýmý: Alanda turizm, tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Rafting, doða yürüyüþleri, dað bisikleti,
kampçýlýk, daðcýlýk gibi doða sporlarý alanda yapýlmaktadýr. Civar köylerde yaþayan yöre
halkýnýn vadi boyunca tesisleri vardýr. Bunun yaný sýra geniþ nehir tabanýnda yer yer kuru tarým,
alanýn batýsýndaki yüksek kesimlerinde ise hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, yapýmý planlanan iki barajdýr. Alanýn güney kýsmýnda
yapýlmasý planlanan Beþkonak Barajý ile kuzeyinde yapýlmak üzere master planý tamamlanmýþ
olan Kasýmlar Barajý, alandaki birçok nesli tehlike altýnda olan türü olumsuz etkileyecektir.
Alanýn yüksek kesimlerindeki çayýrlar, tarým alaný olarak açýlmakta ve burada bulunan bitki
örtüsü zarar görmektedir.
Yoðun turizm kaynaklý baskýnýn etkisi özellikle dere boyundaki bitki örtüsünde görülmektedir.
Alanda gerçekleþtirilen plansýz yapýlaþma ve civardaki tarým uygulamalarý Köprüçayýn su
kalitesini düþürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý, 2000 yýlýnda Dünya Bankasý aracýlýðýyla Küresel
Çevre Fonundan (GEF) saðlanan finansmanla bölgede Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynak
Yönetimi Projesini baþlatmýþtýr. 2007 yýlýnda tamamlanmasý öngörülen proje kapsamýnda
katýlýmcý yaklaþýmla etkili ve sürdürülebilir bir koruma alaný yönetimi oluþturulmasý
amaçlanmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Antalya Orman Bölge Müdürlüðü; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sütçüler Kaymakamlýðý;
Manavgat Kaymakamlýðý; Ýbradý Kaymakamlýðý; Serik Kaymakmalýðý; Sütçüler Belediyesi; Manavgat Belediyesi; Ýbradý Belediyesi; Serik Belediyesi.

Ferdi Akarsu, Damla Akyýldýz, Burcu Meltem Arýk

Köprüçay Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý
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Köprüçay Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Köprülü Kanyon © Ali Ýhsan Gökçen
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Dedegöl Daðlarý

AKD034

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Dedegöl Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 138568 ha
Boylam
: 31,25ºD
Enlem
: 37,74ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 820 m - 2992 m
Ýl(ler)
: Isparta, Konya
Ýlçe(ler) : Þarkikaraaðaç, Gelendost, Eðirdir, Beyþehir, Yeniþarbademli, Aksu, Sütçüler

Alanýn Tanýmý: Dedegöl Daðlarý, Beyþehir ve Eðirdir gölleri arasýnda kuzey güney doðrultusunda
uzanan bir dað silsilesidir. Alanýn doðu sýnýrýný Beyþehir Gölü ve göle dökülen Büyük Çayýn
kollarý oluþturur. Batý sýnýrýný ise Aksu Çayýnýn havzasý belirler. Dað silsilesi büyük ölçüde
kireçtaþlarýndan oluþmuþtur. Bölge Ýç Anadolu ile Akdeniz arasýnda yer aldýðýndan canlý
topluluklarý bu iki bölgenin de özelliklerini taþýmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; alçak kesimlerde maki topluluklarý, ova bozkýrlarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ve
nehir kýyýsý bitki topluluklarý, tarým alanlarý, yükseldikçe Toros göknarý (Abies cilicica ssp.
isaurica), sedir (Cedrus libani) ve karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) karýþýk ormanlarý,
aðaç sýnýrý üzerinde dað bozkýrlarý ve boylu ardýç (Juniperus excelsa) ve kokulu ardýç (J.
foetidissima) topluluklarýndan, sarp kayalýk bitki örtüsünden oluþur.
Türler: Dedegöl Daðlarý birçok canlý grubu için önemli bir alandýr. Alanda 37 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Dað silsilesinin yüksek bölümleri bitkiler açýsýndan oldukça zengindir.
Alanda çok sayýda endemik bitki türü bulunmaktadýr. Bu türlerden Sempervivum ispartae ve
Silene ispartensisin bilinen dünya daðýlýmý Dedegöl Daðlarý ile sýnýrlýdýr.
Bölge ayný zamanda birçok kuþ türüne ev sahipliði yapar. Kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
ve sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) alanda yaþayan önemli yýrtýcý kuþ türlerindendir.
Özellikle yarasa türleri için önem taþýyan alanda, nesli küresel ölçekte tehlike altýna olan
uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii) yaþamaktadýr.
Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý olan Lacerta danfordi isimli kertenkele alandaki
önemli sürüngen türüdür.
ÖDAda yaþayan ve ülkemize endemik Pseudophoxinus handlirschi, nesli küresel ölçekte
tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý bir içsu balýðýdýr.
Bunun yanýnda birçok kelebek türü de alanda barýnmaktadýr. Nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan apollo (Parnassius apollo) ile Akdeniz biyomuna özgü ve ülkemize endemik olan
Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) ve Sertavul çokgözlüsü (Polyommatus sertavulensis)
alandaki önemli kelebek türleridir.
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Alan Kullanýmý: Alanda tarým, hayvancýlýk ve ormancýlýk yapýlýr. ÖDAyý çevreleyen ilçelerdeki
geçim kaynaklarýnýn baþýnda meyvecilik ve sebzecilik gelmektedir. Özellikle elma üretimi
bölgede önemli bir yer tutar. Bunun yanýnda gül üreticiliði yine bölgedeki önemli gelir
kaynaklarýndan birisidir. Hayvancýlýk yine yöre halkýnýn geçim kaynaklarý arasýnda bulunur.
Bölgede hem küçükbaþ hem de büyükbaþ hayvancýlýk faaliyetleri yürütülmektedir.
Tehditler: Orman örtüsü sürekli kesimle karþý karþýyadýr ve gün geçtikçe daralmaktadýr.
Buna ek olarak otlatma baskýsý hem alçak bitki topluluklarýna zarar vermekte hem de yeni
aðaçlarýn büyümesine izin vermemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Toros kertenkelesi (Lacerta danfordi) © Bayram Göçmen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Isparta Valiliði; Konya Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi.

Bahtiyar Kurt
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Geranium glaberrimum © Erdoðan Tekin
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Ophrys hygrophilla © Önder Erdem
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Sývacý (Sitta europea) © Halim Diker
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Beyþehir Gölü

AKD035

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 91947 ha
Yükseklik : 1120 m - 1525 m
Boylam
: 31,51ºD
Ýl(ler)
: Konya, Isparta
Enlem
: 37,78ºK
Ýlçe(ler) : Þarkikaraaðaç, Hüyük, Beyþehir, Yeniþarbademli
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Türkiyenin en büyük tatlý su gölüdür. Toroslar arasýnda kuzeybatý-güneydoðu
yönünde uzanan bir çukurluk içerisinde yer alýr. Gölün havzasýnýn batýsý Toros Daðlarýnýn
uzantýsý olan Dedegöl (Anamas) Daðlarý, kuzeydoðusu Sultan Daðlarýnýn yükseltileri, doðusu
Erenkilit Daðý ve Kýzýlören Daðý ile sýnýrlanýr. Beyþehir Gölü, sahip olduðu biyolojik çeþitlilik ve
insan etkinlikleri açýsýndan büyük önem taþýr. Alanda iki milli park ile doðal, kentsel ve arkeolojik
sit alanlarý bulunur.
Habitatlar: Alan, göl aynasý, gölü çevreleyen bataklýk ve sazlýk alanlar, bozkýrlar, tarým alanlarý
ve meþe ormanlarýndan oluþur. Göl ve çevresi zengin bir sucul bitki örtüsüne sahiptir. Kuzey,
güney ve batýdaki daðlar Ýç Anadoluya özgü meþe ormanlarý ve yer yer bozkýrlarla kaplýdýr.
Göl içerisinde yükseklikleri 2050 metre arasýnda deðiþen 33 ada bulunur.
Türler: Farklý tür gruplarý için önem taþýyan alanda ülkemize endemik Bolanthus spergulifolius,
Campanula macrostyla ve Silene sipylea adlý bitki türleri ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Beyþehir Gölü kuþlar için önemli bir üreme ve kýþlama alanýdýr. Alanda küçük orman kartalý
(Aquila pomarina), alaca balýkçýl (Ardeola ralloides), küçük balaban (Ixobrychus minutus),
gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) ve sumru (Sterna hirundo) ürer. Elmabaþ patka (Aythya
ferina), sakarmeke (Fulica atra) ve macarördeði (Netta rufina) alanda çok yüksek sayýlarda
kýþlayan kuþ türleri arasýnda yer alýr.
ÖDAda ova kurbaðasýnýn ülkemize endemik bir alttürü olan Rana ridibunda caralitana
yaþamaktadýr.
Göl ve çevresindeki su kaynaklarý, özellikle içsu balýklarý açýsýndan son derece önemlidir.
ÖDAda dünyada sadece bu alanda bulunan Alburnus akili, Chondrostoma beysehirense,
Cobitis (Beysheria) bilseli ve Pseudophoxinus battalgili türleri ile ülkemize endemik Capoeta
pestai, Cobitis (Bicanestrinia) turcica, Gobio gobio microlepidotus, Leuciscus anatolicus ve
Pseudophoxinus handlirschi balýklarý bulunur. Albumus akilinin neslinin tümüyle tükendiði
kabul edilmektedir
Bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Anadolu zýpzýpý (Muschampia proteides), Bavius
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(Pseudophilotes bavius) ve Anadolu gelinciðinin (Tomares nogelli) yaný sýra ülkemize endemik
Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) alandaki önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Ana geçim kaynaklarý tarým hayvancýlýk ve balýkçýlýktýr. Özellikle tahýl ve baklagiller
üretimi yaygýndýr. Alanýn özellikle doðu kýsmýnda yerleþim birimleri bulunur. Beyþehir Gölünden
yakalanan balýklarý iþleyen 15 adet balýk iþleme fabrikasý bulunur. Göl sulama amaçlý
kullanýlmaktadýr. Gölün güneydoðusunda yer alan Beyþehir Kanalý ile önce Suðla Ovasýna
giden göl sularý, buradan da Apa Barajýna aktarýlarak Çumra Ovasý sulamasýnda kullanýlmakta
ve Tuz Gölüne drene edilmektedir.
Tehditler: Beyþehir Gölünün sulak alan yapýsýna yönelik en önemli tehdit, DSÝnin yürüttüðü 12
projeden oluþan Konya Ovasý Projeleridir. Projeler ile yaklaþýk 300 bin hektar alanýn sulu tarýma
geçmesi planlanmýþtýr. Ancak DSÝ tarafýndan gölden alýnan su miktarý gölün su seviyesini ve
doðal yapýsýný olumsuz etkileyecek düzeydedir.
Yabancý balýk türlerinin Göle atýlmasý sonucunda alana endemik balýk türlerinin nesli tükenme
noktasýna gelmiþtir. 1978 yýlýnda sudak (Stizostedion lucioperca) balýðý atýlmýþ, 1993 ise yýlýnda
levrek aþýlanmýþtýr. Özellikle son yirmi yýlda balýkçý teknelerinin sayýsýnýn büyük hýzla artmasý
ve yasak dönemde de balýk avýnýn yaygýn olarak yapýlmasý, balýkçýlarýn göle verdiði rahatsýzlýðýn
yýl boyunca sürmesine neden olmuþtur.
Göl, güneyindeki kasabalarda kurulu silah fabrikalarýnýn atýklarý ile kirletilmektedir. Henüz
planlama aþamasýnda olan ve göle olumsuz etkisi olabilecek diðer tesisler ise, büyük bir gübre
fabrikasý ve gölün güneyindeki linyit rezervlerini kullanacak bir termik santraldýr.
Gölün özellikle güney kýyýlarýndaki yazlýk ev inþaatlarý kaçak kum alýmlarýna neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda WWF Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý) tarafýndan Konya Kapalý
Havzasýnýn Akýlcý Kullanýmýna Doðru Projesi Beyþehir Gölü Pilot Projesi yürütülmektedir. Bunun
yaný sýra Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan
Beyþehir Gölü Milli Parký Uzun Devreli Geliþme Planý, Kýzýldað Uzun Devre Geliþme Planý ve
Konya Valiliði tarafýndan Beyþehir Gölü Yüzeysu Toplama Havzasý Yönetim Planý yürütülmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Kültür ve Turizm Bakanlýðý; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý; DSÝ Genel Müdürlüðü;
Konya Valiliði; Isparta Valiliði; Selçuk Üniversitesi; Süleyman Demirel Üniversitesi; TAGEM Eðirdir Su ürünleri Araþtýrma Enstitüsü; WWF-Türkiye (Doðal Hayatý
Koruma Vakfý); Beyþehir Çevre Gönüllüleri Derneði; Beyþehir Kültür ve Turizm Derneði; Beyþehir Doðal Güzellikleri Koruma ve Turizm Derneði; KONÇED;
Selçuk Üniversitesi Beyþehir Meslek Yüksekokulu Doða Gözlem Topluluðu.

Murat Çevik, Ayþe Ezer

Beyþehir Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Beyþehir Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Beyþehir Gölü © Ahmet Baytaþ

350

Alaca balýkçýl (Ardeola ralloides), Benekli kaplumbaða (Emys orbicularis) © Özkan Üner
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Kýzýlot

AKD036
Acil
Gerileme (-1)

Kýzýlot © Fatih Özenbaþ

Yüzölçümü : 8135 ha
Boylam
: 31,49ºD
Enlem
: 36,73ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 65 m
Ýl(ler)
: Antalya
Ýlçe(ler) : Manavgat

Alanýn Tanýmý: Kýzýlot, Antalyanýn Manavgat ilçesi sýnýrlarý içerisinde yaklaþýk 35 kilometre uzanan
uzun ve ince kýyý þerididir. Side antik kenti ile Manavgat Çayýnýn oluþturduðu deltayý içine alýr.
Manavgat Çayý ile Karpuz (Alara) Çayý arasýnda yaklaþýk 16 kilometre uzunluðunda bir kumsal
bulunur. Eskiden yapýlan kum ve çakýl alýmý nedeniyle alanýn özellikle batýsýndaki kumul yapý
bozulmuþtur. Manavgat Çayý üzerindeki barajlar nedeniyle alana sediman giriþi oldukça azalmýþtýr.
Golf sahasýna dönüþtürülmesiyle gündeme gelen Sorgun Ormaný da ÖDA sýnýrlarý içindedir.
Habitatlar: ÖDA; kumul bitki örtüsü, tarým alanlarý, maki ve kýzýlçam (Pinus brutia) topluluklarýndan
oluþur. Alanýn özellikle doðu kýsmý ince kum ve çakýl karýþýk kumullardan oluþur. Bu kýsýmda
küçük kum tepeleri sýk bitki örtüsüyle kaplýdýr. Manavgat Çayýnýn batýsýnda kalan kýyýda ise
seyrek bitki örtüsü bulunur. Kýzýlçam topluluklarý, Sorkun köyü ile deniz arasýnda kalan alanda
yer alýr. Tarým alanlarý, Manavgat ilçesi etrafýnda yoðunlaþmýþtýr.
Türler: Alanýn kuzey kýsmý dünyada sadece burada bulunan Orobanche sideana bitki türü için
önem taþýr. Ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý Campanula telmessi ve Centaurea pamphylica
da alanda yaþayan diðer önemli türlerdir.
Kýzýlot, Türkiyedeki denizkaplumbaðasý yuvalama alanlarýndan biridir. Alanda hem
denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) hem de yeþil denizkaplumbaðasý (Chelonia mydas) ürer.
Ülkemize endemik ve Akdeniz biyomuna özgü olan büyük esmer (Maniola megala) alandaki
önemli kelebek türüdür.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Brachythemis fuscopalliata adlý kýzböceði de alanda
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Tarým ve turizm ana geçim kaynaðýdýr. Alanýn batý sahillerinde özellikle Side
çevresinde turistik yapýlaþma vardýr. Yaz tatillerinde popüler bir dinlenme alanýdýr. Kýyýda amatör
balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: En ciddi tehdit, alandaki kumul ve ormanlarýn Turizm ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan
golf ve otel alaný olarak tahsis edilmesidir. Alandaki inþaatlarýn bir kýsmý yasadýþý yollarla
yapýlmaktadýr.
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Eskiye oranla azalmýþ olsa da hâlâ devam eden kum çýkarýmý, alandaki kumul ekosistemini
tehdit etmektedir. Iþýk kirliliði, denizkaplumbaðalarýnýn üreme baþarýsýný olumsuz etkilemektedir.
Sahildeki sürat tekneleri hýz limitlerini aþarak kaplumbaðalara zarar vermektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Side Doða Gönüllüleri ve birçok sivil toplum kuruluþunun desteðiyle oluþturulan
Sorgun Platformu, alandaki golf ve otel inþaatlarýný durdurmak için bir kampanya yürütmektedir.

Brachythemis fuscopalliata © Marcel Wasscher
Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Manavgat Kaymakamlýðý; Manavgat Belediyesi; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Tarým Ýl Müdürlüðü; Kýzýlot Belediyesi; Ýl Jandarma
Komutanlýðý; WWF Türkiye; Side Doða Gönüllüleri.

Burcu Meltem Arýk

Kýzýlot önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kýzýlot önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Akseki ve
AKD037
Ýzlenmesi Gerekli
Ýbradý Ormanlarý Ayný (0)

Akseki © Ali Ýhsan Gökçen

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
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý, kentsel ve arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA; Manavgat ilçesinin kuzeydoðusunda Akseki ve Ýbradý havzalarý olmak üzere
iki ana bölümden oluþur. Akseki Havzasýnda 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 Maðarasýdýr. ÖDAnýn diðer jeolojik özellikleri
ise iyi geliþmiþ dolin, polye, düden, obruk gibi karstik yapýlarý barýndýrmasýdýr. Avrupanýn
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: ÖDAda 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. ÖDAda boylu ardýç (Juniperus
excelsa), kýzýlçam (Pinus brutia), Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isaurica) ve sedir (Cedrus
libani) saf veya karýþýk ormanlar oluþturur. ÖDAnýn 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 3ü dünya üzerinde sadece buraya özgüdür: Colchicum inundatum,
Ornithogalum macrum ve Silene isaurica.
ÖDAda, 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) ÖDAda 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 Cevizlide 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.

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

Akseki ve Ýbradý Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akseki ve Ýbradý Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Akseki Ýbradý © Ali Ýhsan Gökçen
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Crocus asumaniae © Önder Erdem
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Kýzýldað AKD038

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Centaurea mykalea © Mecit Vural

Yüzölçümü : 2210 ha
Boylam
: 31,67ºD
Enlem
: 37,35ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1350 m - 1977 m
Ýl(ler)
: Konya, Antalya
Ýlçe(ler) : Derebucak, Akseki

Alanýn Tanýmý: Kýzýldað, Antalya ile Konya il sýnýrýnda, Derebucak ve Seydiþehir ilçeleri arasýnda
yer alýr. Akseki-Ýbradi Ormanlarý ÖDAsýnýn hemen kuzeyindedir. Suludere ve Korikini maðaralarý
da alan içinde yer alýr. Kalkerlerden oluþan Toros sýradaðlarý kuþaðý içinde kalmasýna raðmen
deniz altý volkanizmasýnýn eseri olan serpantin kayaçlarýndan oluþmuþ olan bir dað kütlesidir.
Alanýn jeolojik yapýsý ve çevresinin daha yüksek dað sýralarý ile kapanmýþ olmasý sayesinde
dar yayýlýþlý endemik bitkiler için uygun bir yaþam alaný saðlamýþtýr.
Habitatlar: Alan; büyük ölçüde açýlmýþ kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, ardýç (Juniperus) ve
kayalýk bitki topluluklarý ve dað bozkýrlarýndan oluþmaktadýr.
Türler: ÖDA küçük olmasýna raðmen bitkiler açýsýndan oldukça zengindir. Alanda 17 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Ülkemize endemik ve nadir birçok bitki türünü
barýndýrmaktadýr. Bornmuellera kiyakii, Rindera dumanii ve Sideritis ozturkiinin ise dünya
üzerinde ise sadece bu alanda yaþadýðý bilinmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda, hayvancýlýk ve tarým yapýlýr. ÖDA içinde bulunan tek köy olan Çamlýk
köyü, Kýzýldað ile Akdað arasýndaki vadiye yerleþmiþtir. Köy çevresinde küçük parçalar halinde
tarým yapýlan alanlar mevcuttur.
Tehditler: Geçmiþte pek çok kez görülmüþ olan orman yangýnlarý, ÖDA için halen baþlýca tehdit
olmaya devam etmektedir.
Kýzýldaða endemik olan Sideritis ozturkii bitkisinin kontrolsüz olarak toplanmasý, bu tür için
ayrýca bir tehtittir
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Kýzýldað önemli doða alaný topografya haritasý

Kýzýldað önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Konya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Derebucak Kaymakamlýðý; Akseki Kaymakamlýðý;
Derebucak Belediyesi; Akseki Belediyesi.
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Murat Ataol

Takson Adý
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Astragalus beauty, Astragalus microcephalus, Astragalus angustifolius © Mecit Vural
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Geyik Daðlarý

AKD039

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Geyik Daðlarý © Oya Gökçen

Yüzölçümü : 251601 ha
Yükseklik : 415 m - 2877 m
Boylam
: 32,20ºD
Ýl(ler)
: Antalya, Konya, Karaman
Enlem
: 36,97ºK
Ýlçe(ler) : Akseki, Bozkýr, Gündoðmuþ, Hadim
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Geyik Daðlarý, Antalyanýn doðusundaki Taþeli Platosunda kuzeybatý-güneydoðu
doðrultusunda uzanan sýradaðlardýr. Yüksek bir deve hörgücü görünümündedir. Gevne ve
Ulugüney çaylarý Geyik Daðlarýnýn güney yamaçlarýndan doðar. Balcýlar Çayý ve kollarý alanýn
doðu sýnýrýný oluþturur. Daðýn kuzey yamaçlarý konumundan ötürü yaz aylarýnda da karlýdýr.
Alanda buzul oluþumlarý da bulunmaktadýr. Bu dað silsilesi Konya, Karaman ve Antalya illeri
arasýnda bir sýnýr teþkil etmektedir. ÖDAnýn batý kýsýmlarý, Akdeniz Bölgesindeki en nemli
yaþam alanlarýndan birine ev sahipliði yapmaktadýr. ÖDA çevresinde ziyaret alan maðaralar
ve arkeolojik sit alanlarý vardýr.
Habitatlar: ÖDA; Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isauria), sedir (Cedrus libani) karaçam
(Pinus nigra ssp. pallasiana), ardýç türleri (Juniperus sp.), kermes meþesi (Quercus coccifera)
ormanlarý, maki topluluklarý, kuru tarým alanlarý, yüksek dað bozkýrlarý ve çayýrlarý ile kireçtaþý
kayalýklarý üzerindeki bitki topluluklarýndan oluþur. Alanda 16001700 metre yüksekliðe kadar
iðneyapraklý ve yaprak döken aðaçlardan oluþan orman vejetasyonu yer almaktadýr. Salamut
Yaylasý civarýndaki sedir (Cedrus libani) ormanlarý dikkat çekici niteliktedir. Orman sýnýrýnýn
üstündeki bölgelerde ise yüksek dað çayýrlarý, Akdeniz dað bozkýrlarý, taþlýk alanlar, kireçtaþý
kayalýklar ve bunlara özgü bitki topluluklarý bulunmaktadýr.
Türler: ÖDA sahip olduklarý bitki çeþitliliði nedeniyle son derece önemlidir. Alanda 97 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Alkanna oreodoxa, Arenaria mons-cragus,
Centaurea pseudokotschyi, Chaerophyllum aksekiense, Kundmannia anatolica, Poa
pseudobulbosa ve Prangos heyniaenin bilinen dünya daðýlýmý Geyik Daðlarýyla sýnýrlýdýr.
ÖDAnýn kuzeydoðu kýsmýnda Akseki ilçesi yakýnlarýnda yer alan Çimi Yaylasý soðanlý bitkiler
açýsýndan oldukça önemlidir.
Alanda üreyen önemli kuþ türlerinin baþýnda sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve gökkuzgun
(Coracias garrulus) gelir.
Türkiyeye endemik yünlü kaya uyuru (Dryomys laniger) önemli yaþam alanlarýndan biri
olan ÖDAda, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan yabankeçisi (Capra aegagrus) üremektedir.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve ülkemize endemik olan Lyciasalamandra atifi adlý
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semender türü de alanda yaþamaktadýr.
Dar yayýlýþlý ve Akdeniz biyomuna özgü Pamfilya kertenkelesi (Lacerta pamphylica) alandaki
önemli sürüngen türüdür.
Ülkemize endemik Sertavul çokgözlüsünün (Polyommatus sertavulensis) yaný sýra bölgesel
ölçekte tehlike altýnda olan yalancý apollo (Archon apollinus), Anadolu zýpzýpý (Muschampia
proteides) ve bavius (Pseudophilotes bavius) gibi kelebek türleri de alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAda ormancýlýk, geleneksel yaylacýlýk, arýcýlýk, az miktarda tarým ve ticari
amaçlý bitki toplayýcýlýðý yapýlmaktadýr. ÖDA sýnýrlarý içinde arkeolojik öneme sahip yapýlara
yönelik olarak günübirlik turizm faaliyetleri yapýlmaktadýr. ÖDA ayrýca doða gözlemcileri
tarafýndan ziyaret edilmektedir.
Özellikle Çimi köyü ve yaylasýnýn ülkemiz çiçek soðaný ticaretinde çok önemli bir yeri vardýr.
Toros Daðlarýndaki ticari toplamalar ilk olarak Çimi Yaylasýndan yapýlmýþtýr. Çimi köylüleri
yaklaþýk yüz yýldan beri doðadan kardelen toplamayý devam ettirmektedir.
Tehditler: ÖDAnýn güney sýnýrý içindeki Akdaðda kýþ ve dað sporlarýna yönelik turizm faaliyetleri
planlanmaktadýr. Bu faaliyetlerin daðdaki bitki örtüsü ve yaban hayatýný nasýl etkileyeceði
bilinmemektedir.
Alanýn kuzey kýsmýnda Bozkýr Barajýnýn yapýmý planlanmaktadýr. Barajýn alaný nasýl etkileyeceði
bilinmemektedir.
Özellikle Çimi Yaylasý civarýnda yapýlan soðanlý bitki sökümleri yýllýk olarak belirlenen kotalara
göre yapýlmasý gerekirken çoðu zaman aþýrý söküm yapýldýðý bilinmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Soðanlý bitki sökümlerinin doðayý en az etkileyecek þekilde yapýlmasý için
yöre halkýna yönelik eðitim çalýþmalarý yapýlmýþtýr; bunlara devam edilmesi gerekmektedir.
Bölgede yabankeçisinin korunmasý için Gündoðmuþ Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ilan
edilmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Konya Valiliði; Karaman Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüðü; Karaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Akseki Belediyesi; Bozkýr Belediyesi; Gündoðmuþ Belediyesi; Hadim Belediyesi.

Esra Kartal, Yýldýray Lise

Geyik Daðarý önemli doða alaný topografya haritasý

Geyik Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Arabis davisii © Erdogan Tekin
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Alkanna oreodoxa © Yasemin Konuralp
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Kargý Çay Vadisi AKD040

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana) © Ahmet Baytaþ

Yüzölçümü : 7392 ha
Boylam
: 32,05ºD
Enlem
: 36,66ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 175 m - 1640 m
Ýl(ler)
: Antalya
Ýlçe(ler) : Gündoðmuþ, Alanya

Alanýn Tanýmý: Kargý Çay Vadisi, Alanyanýn yaklaþýk 12 kilometre kuzeyinde yer alan derin bir
vadidir. Akdaðdan doðan çay, doðu batý doðrultusunda akarak Akdenize dökülür. Alanýn
doðusunda Akdað, batýsýnda ise Alanya  Gündoðmuþ karayolu bulunur. Alan kuzeyde Sakartepe
güneyde ise Bademaðacýnýn alçak tepelerini içine alýr. Kireçtaþlarýndan oluþan vadi yaklaþýk
20 kilometre uzunluðundadýr. Alanyaya oldukça yakýn ÖDA içerisinde az sayýda yerleþim
bulunmaktadýr. Alanda bulunan köylerde yaylacýlýkyapýlýr.
Habitatlar: ÖDA yüksek dað çayýrlarý, karýþýk iðneyapraklý ormanlar, maki ve öncü maki
topluluklarý, kuru tarým alanlarý ve nehir kýyýsý bitki örtüsünden oluþur. Vadi yamaçlarý genel
olarak kýzýlçam (Pinus brutia) ve karaçam (P. nigra ssp. pallasiana) ormanlarýyla kaplýdýr.
Yükseklerde ise Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isaurica), sedir (Cedrus libani) ve andýz
(Juniperus drupacea) topluluklarý bulunur. Vadi tabaný ve orman içindeki açýk alanlar bitkiler
açýsýndan zengindir.
Türler: ÖDA, bitkiler açýsýndan oldukça önemlidir. Alanda 19 bitki türü ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu türlerden Ferulago isaurica, mevcut kayýtlar doðrultusunda dünya üzerinde
sadece bu bölgede yaþamaktadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana), nesli bölgesel
ölçekte tehlikede olan bavius (Pseudophilotes bavius) ve ülkemize endemik olan büyük esmer
(Maniola megala) alandaki önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Bölge halkýnýn baþlýca geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýk faaliyetleridir. Bunun
yanýnda alan Alanyada bulunan turistler tarafýndan ziyaret edilmektedir.
Tehditler: Bölgede yürütülen tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri nedeniyle doðal bitki örtüsü
bozulmaya yüz tutmuþtur. Bunun yanýnda ÖDA, Alanya ilçesinde artan ikinci konut ve turistik
tesis yeri talebi dolayýsýyla yapýlaþma tehlikesi altýndadýr. Yapýmý planlanan Beþkonak Barajý
alan üzerindeki diðer bir önemli tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Kargý Çay Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Kargý Çay Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Alanya Kaymakamlýðý; Gündoðmuþ Kaymakamlýðý; Alanya Belediyesi; Gündoðmuþ Belediyesi.
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Dimçay Vadisi

AKD041

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 9490 ha
Boylam
: 32,17ºD
Enlem
: 36,54ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 1649 m
Ýl(ler)
: Antalya
Ýlçe(ler) : Alanya

Alanýn Tanýmý: Antalyanýn Alanya ilçesinin güneydoðusunda yer alýr. Dimçay Deresinin oluþturduðu
vadi ve Cebireis Daðýný kapsar. ÖDA sýnýrlarý bölgedeki köylerle çevrilmiþtir. Bölge turizm
açýsýndan oldukça yoðun olarak kullanýlmaktadýr.
Alanda Dim maðaralarý isminde irili ufaklý çok sayýda maðara bulunur.
Habitatlar: Bölge genel olarak kýzýlçam ve Akdenize özgü makiliklerle kaplýdýr. Dimçay Vadisi
hýzlý akan bir dere ve etrafýndaki yüksek aðaçlardan oluþur.
Türler: Alanda puhu (Bubo bubo) üremektedir.
Vadi, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana) ve nesli
tehlike altýnda olan büyük esmer (Maniola megala), turuncu süslü doðu kelebeði (Anthocharis
damone) ve bavius (Rubrabterus bavius) kelebekleri için önemlidir.
Alanda Coenagrion ornatum ve Onychogomphus assimilis kýzböcekleri yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanya sahilleri ülkemizin turizm açýsýndan en yoðun bölgelerinden biridir.
Dimçayýn denize döküldüðü bölgelerde turizm tesisleri bulunmakta ve özellikle yaz aylarýnda
yoðun talep görmektedir. Yine Dimçay, rafting ve trekking sporlarý için kullanýlmaktadýr. Vadide
alabalýk çiftliði de bulunmaktadýr.
Tehditler: Bölgedeki turizm faaliyetlerinin alanýn taþýma kapasitesi göz önünde bulundurularak
kontrollü bir þekilde yapýlmasý gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana) © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Alanya Kaymakamlýðý; Alanya Çevre Gönüllüleri.
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Onychogomphus assimilis © Jean Pierre Boudot
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Gazipaþa AKD042
Korumaya Baðýmlý
Anamur Kýyýlarý Gerileme (-1)

Gazipaþa - Anamur kýyýsý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 27618 ha
Boylam
: 32,54ºD
Enlem
: 36,12ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 1060 m
Ýl(ler)
: Mersin
Ýlçe(ler) : Alanya, Gazipaþa, Anamur

Alanýn Tanýmý: Demirtaþ beldesi, Gazipaþa ve Anamur ilçeleri arasýndaki kýyý þerididir. Genelde sarp
ve girintili çýkýntýlý olan kýyý þeridinde yer yer kumsallar bulunur. Anamur ilçe merkezinin kýyýsýnda
yaklaþýk 12 kilometre uzunluðunda, Gazipaþa ilçe merkezinin batýsýnda yaklaþýk 10 kilometre uzunluðunda
ve Demirtaþýn güneyinde yaklaþýk 8 kilometre uzunluðunda bir kumsal bulunur. Kýyýnýn diðer kesimleri
denize kadar ulaþan kireçtaþý yalýyarlar ile birden sarplaþýr. Karadaki yapý denizde de benzer bir deðiþim
gösterir ve kumlu yumuþak zemin yerini tüm bölgeyi kaplayan kayalýk alanlara býrakýr. Deniz ve kara
arasýnda oluþmuþ çok sayýda havalý deniz maðaralarý bulunur. Alan, baþta deniz memelileri ve
sürüngenleri olmak üzere pek çok göçmen türün yoðunlaþtýðý bir alandýr.
Habitatlar: Alanýn geneli yüksek kesimlerden aþaðýya doðru karýþýk Akdeniz kýzýlçam (Pinus brutia)
ormaný, maki ve garig ile kapalý kayalýklardan oluþur. Sahilinde ise geniþ kum ve çakýl kumsallar yer
alýr. Kumsal gerisinde ikinci konutlar ve tarým arazileri yer alýr. Denizde kayalýk alan ve deniz çayýrlarý
(Posidonia oceanica) bulunur.
Türler: Alanda ÖDA kriterlerini saðlayan bitki türleri Campanula telmessi, Allium rupicola ve Centaurea
aegialophiladýr.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber, boz yelkovan (Calonectris diomedea) açýk denizde görülürken,
tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) kayalýk kýyýlarda ve özellikle Aksaz Adasýnda görülür.
Kilikya kolonisi olarak adlandýrýlan, Türkiye sahillerinde bilinen en kalabalýk ve sürekli üreyen
Akdeniz foku (Monachus monachus) kolonisinin en önemli bölümü bu alan içinde barýnmaktadýr. Alan
içinde her sene doðum gerçekleþen toplam dört fok üreme maðarasý bulunur. Son on yýl içinde Kilikya
kolonisinde doðan 18 fok yavrusundan 17 tanesi bu alan içinde dünyaya gelmiþtir. Alan ayný zamanda
uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii) için önemli üreme alanýdýr.
Alandaki sahiller, denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve nilkaplumbaðasý (Trionyx triunguis) için
önemli üreme kumsalýdýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana) ile nesli bölgesel ölçekte
tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alandaki önemli kelebek türleridir.
Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir kýzböceði türü olan Ceriagrion georgifreyi de alanda
yaþamaktadýr.
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Alan Kullanýmý: Alanda balýkçýlýk, tarým, hayvancýlýk ve turizm faaliyetleri yapýlýr. Tüm alanda yoðun
olarak balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Gazipaþada orkinos çiftlikleri bulunur. Açýk deniz tipi olan yüzer havuzlar
kýyýnýn batý bölümünde yer alýr. Göçerler Kýzýlliman bölgesini keçi kýþlatmak için kullanýr. Ot toplayýcýlýðý
da yöre köylüleri tarafýndan yoðun olarak yapýlan bir uðraþtýr. Kýrsal yerleþimler muzculuk ve seracýlýk
yapmaktadýr. Anamur kumsalýnýn batýsý tamamen ikinci konutlarla kaplanmýþtýr.
Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehdit plansýz ve kaçak balýkçýlýk uygulamalarýdýr. Bölgede balýkçýlýk
amaçlý patlayýcý kullanýlmaktadýr ve zýpkýnla avcýlýk yapýlmaktadýr. Kaçak olarak uygulanmaya devam
eden kafesle avcýlýk baþta orfoz (Epinephelus marginatus) olmak üzere bazý balýk türleri üzerinde
önemli baský oluþturur. Kafesçilik birçok balýk türünün küçük boylarýný henüz erginleþmeden tüketmektedir.
Sportif amaçlý balýkçýlýk, özellikle foklarýn üreme döneminde maðaralara yakýn alanlarda yapýldýðýnda
yavru foklarýn anne tarafýndan terk edilip ölümlerine sebep olacak kadar ciddi sonuçlar doðurmaktadýr.
Son yýllarda artan orman yangýnlarý sonucu açýlan araziler muz bahçelerine dönüþmektedir. Bahçelerde
kullanýlan tarýmsal kimyasallar su havzasýnýn ve drenaj sonucu denizin kirlenmesine neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bölgedeki Akdeniz foku kolonisinin durumunun incelenmesi amacýyla ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsünce (DBE) TÜBÝTAK destekli izleme projesi yürütülmektedir. LEVANT Doða
Koruma Derneði alanýn korunmasýna yerel halkýn katýlýmýný saðlamada en uygun modelin geliþtirilmesi
amacýyla eko-turizm denemeleri yapmaktadýr. Ayrýca LEVANT Doða Koruma Derneði ve ODTÜ DBE,
istilacý türlere karþý Akdenizin savunuculuðunu yaptýðý düþünülen deniz çayýrýnýn (Posidonia oceanica)
doðu sýnýrýný geniþletmek amacýyla çayýr iyileþtirme ve transplantasyon çalýþmalarý yapmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Antalya Valiliði; Anamur Kaymakamlýðý; Anamur Belediye Baþkanlýðý; Bozyazý Kaymakamlýðý; Bozyazý Belediye Baþkanlýðý; Adana Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu; Orta Doðu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü; LEVANT Doða Koruma Derneði; Gözsüzce Deniz Kaplumbaðalarýný
ve Doðal Hayatý Koruma Derneði; Sahil Güvenlik Komutanlýðý.

Ali Cemal Gücü, Gül Moran

Gazipaþa - Anamur Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý
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Akdeniz foku (Monachus monachus) © Cem Orkun Kýraç
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Gevne Vadisi ve
Gökbel Yaylasý

AKD043

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Fritillaria acmopetala ssp. wendelboi © Önder Erdem

Yüzölçümü : 22377 ha
Yükseklik : 900 m - 2150 m
Boylam
: 32,44ºD
Ýl(ler)
: Antalya, Konya
Enlem
: 36,66ºK
Ýlçe(ler) : Alanya, Hadim
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Orta Toroslarda bulunan Gevne Vadisi ve Gökbel Yaylasý, Antalya ve Konya illeri
arasýnda Geyik Daðlarýnýn güney ucunda yer alýr. Geyik Daðlarýndan doðan Gevne Çayý
yaklaþýk 35 kilometre kuzey-güney doðrultusunda akar ve Sarýpýnar Yaylasýnda doðuya doðru
yön deðiþtirir. Gökbel Yaylasý ise alanýn batý kýsmýnda 1500 metre yükseklikte, Akdað ve
Sulugöl Tepe tarafýndan çevrelenmiþtir. Alan yaylalar ve derin vadilerden oluþur.
Habitatlar: ÖDA; ardýç topluluklarý, maki ve öncü maki topluluklarý, nehir kýyýsý bitki topluluklarý,
kayalýk bitki topluluklarý, karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana), kýzýlçam (Pinus brutia) ve
Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isaurica) ormanlarý, yaprak döken ile karýþýk iðneyapraklý
ormanlar, yüksek dað çayýrlarý, bozkýr ve tarým alanlarýndan oluþur.
Türler: Alanda 52 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu bitkilerden üçünün dünyada
yalnýzca bu alanda bulunduðu bilinmektedir. Bu türler Minuartia asiyeae, Centaurea hadimensis
ve Arnebia purpureadýr.
ÖDAda ülkemize endemik ve Akdeniz biyomuna özgü bir sürüngen türü olan Pamfilya
kertenkelesi (Lacerta pamphylica) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAda hayvancýlýk, tarým, arýcýlýk, soðanlý bitki ve mantar toplayýcýlýðý ile az
miktarda turizm faaliyetleri gerçekleþtirilir. Her yýl Gökbel Yaylasýnda geleneksel güreþ
müsabakalarý düzenlenir.
Tehditler: Alanya-Taþkent karayolu yapýmý sýrasýnda alandaki endemik bitki türleri büyük ölçüde
zarar görmüþtür. Alandaki bir baþka tehdit ekonomik deðere sahip kardelen ve siklamen gibi
bitki türlerinin yüksek miktarlarda toplanmasýdýr. Aþýrý otlatma, kaçak aðaç kesimi ile yasadýþý
avcýlýk ve balýkçýlýk alan üzerindeki diðer tehditlerdir. Toros göknarýnýn taze sürgünlerinin hayvan
yemi olarak kullanýlmasý bu aðaç türünde kabuk böceðinin yaygýnlaþmasýna neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Beyreli Köyü Kültür ve Yardýmlaþma Derneði, alanýn doðasýnýn korunmasý
ile ilgili çalýþmalar gerçekleþtirmektedir.
Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði, ülkemize endemik 25 bitki türünün korunmasýna yönelik
Tehdit Altýndaki Bitki Türlerinin Bulunduklarý Ekosistemlerin Korunmasý ve Yönetim Projesi
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çerçevesinde alanda çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir.
Kýrsal Çevre ve Ormancýlýk Sorunlarý Araþtýrma Derneði, Gevne Vadisinde Bitki Gen
Kaynaklarýnýn Yerinde Korunmasýna Yöre Halkýnýn Katýlýmýnýn Saðlanmasý konulu bir çalýþma
yapmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Antalya Valiliði; Konya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý; Konya Ticaret
Odasý; Beyreli Köyü Kültür ve Yardýmlaþma Derneði; Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði; Kýrsal Çevre ve Ormancýlýk Sorunlarý Araþtýrma Derneði; Hadim Meslek
Yüksek Okulu Arýcýlýk Bölümü.

Esra Kartal

Gevne Vadisi ve Gökbel Yaylasý önemli doða alaný
topografya haritasý

Takson Adý

Gevne Vadisi ve Gökbel Yaylasý önemli doða alaný
bitki örtüsü haritasý
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Anthemis pestalozzae © Erdoðan Tekin
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Taþeli Platosu

AKD044

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Taþeli Platosu © Hakan Yiðitbaþýoðlu

Yüzölçümü : 113460 ha
Boylam
: 32,73ºD
Enlem
: 36,38ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 280 m - 2339 m
Ýl(ler)
: Mersin, Karaman, Antalya
Ýlçe(ler) : Ermenek, Sanveliler, Gazipaþa, Anamur, Bozyazý

Alanýn Tanýmý: Antalya ve Mersin illeri arasýnda uzanan Taþeli Platosu, doðuda Göksu Nehri ile
kuzeyde Göksunun kollarýndan biri olan Ermenek Çayý tarafýndan yarýlmýþ karstik bir platodur.
Batý kesiminde 2100 metrelerde olan yükseklik doðuda 1300 metrelere düþer. En yüksek
noktasý Bahadýr Tepesidir. Kalker ve dolomitlerden oluþan platoda kalkerlerin erimesiyle ortaya
çýkmýþ çukurluklar olan halkýn kepir, koyak, kokurdan gibi isimler verdiði binlerce dolin
bulunmaktadýr. Dolinlerin çoðunda sularýn yeraltýna daldýðý düdenler bulunmaktadýr. Dünyanýn
en derin onikinci maðarasý ayný zamanda Türkiyenin en derin maðarasý olan 1429 metre
derinlikteki Peynirlikönü Düdeni de bu alandadýr. Alana düþen yaðmur sularý ve eriyen kar,
kalkerli yapýnýn gözeneklerinden hýzla süzülüp yeraltýna girdiði için plato yüzeyinde su bulunmaz.
Bu nedenle alan, insan nüfusunun en düþük düzeyde kaldýðý yerlerden biridir. Yeraltýna giren
sular, platonun kuzeyinde Ermenek Çayýný, güneyinde baþta Anamur Çayý olmak üzere diðer
küçük akarsu kollarýný besleyen karstik kaynaklar olarak ortaya çýkarlar.
Habitatlar: Alan, karýþýk iðneyapraklý ormanlar, sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp.
pallasiana), kýzýlçam (Pinus brutia) ve ardýç (Juniperus) ormanlarý ile göknar, meþe (Quercus),
maki ve öncü maki topluluklarý, dað bozkýrlarýndan oluþur.
Türler: Taþeli Platosu, barýndýrdýðý bitki türleri dolayýsýyla ÖDA statüsü kazanmaktadýr. Alanda
bulunan endemik bitkilerden Asphodeline sertachae, Eryngium isauricum ve Scorzonera
longiananýn dünya üzerinde sadece bu alanda bulunduðu bilinmektedir.
Dar yayýlýþlý bir kertenkele türü olan Lacerta pamphylica alandaki önemli sürüngen türüdür.
Alan Kullanýmý: Platonun yüksekliði, karstik alanlara özgü engebesi ve su azlýðý, üzerinde yoðun
insan aktivitesine izin vermemektedir. ÖDAdaki yerleþim alanlarý, yükseltinin azaldýðý doðu
kesimlerde ve Anamur Çayý ve kollarý boyunca kurulmuþtur. Yüksek alanlar kýsmen yayla
olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Calamintha tauricola © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Karaman Valiliði; Antalya Valiliði; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüðü.
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Murat Ataol

Taþeli Platosu önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Taþeli Platosu önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Anthemis pestalozzae © Erdoðan Tekin
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Fritillaria acmopetala ssp. wendelboi © Önder Erdem
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© M. Oktar Güllüoðlu
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Ermenek Vadisi AKD045
Acil
Ayný (0)

Ermenek Vadisi © Gökhan Tan

Yüzölçümü : 139820 ha
Yükseklik : 200 m - 2427 m
Boylam
: 32,91ºD
Ýl(ler)
: Karaman, Mersin
Enlem
: 36,65ºK
Ýlçe(ler) : Mut, Ermenek, Baþyayla, Sarýveliler, Gülpýnar, Anamur
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Göksu Nehrinin en büyük kolu olan Ermenek Çayýnýn Orta Toroslarý yarmasýyla
oluþmuþ derin bir vadidir. Vadi, Taþeli Platosunun kuzeyinde yer alýr. Vadinin kuzeybatýsýnda
Geyik Daðlarý, doðusunda ise Kýzýldað, Teke ve Hisar Daðlarý yer alýr. ÖDA, Ermenek ilçesi
ile Ermenek Çayý ve kollarýný çevreleyen platolarýn içinde kalýr. ÖDAnýn jeolojik yapýsý büyük
ölçüde kireçtaþý kayalýklarýndan ve maðaralardan oluþur. ÝranTuran ve Akdeniz bölgeleri
arasýnda kalmasý nedeniyle canlý çeþitliliði açýsýndan son derece zengindir. Alandaki derin
vadilerde Akdeniz ikliminin etkileri görülür.
Habitatlar: ÖDAnýn iklimi daha yumuþak olan alçak bölgelerinde maki ve öncü maki topluluklarý,
tarým alanlarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, daha sert olduðu yüksek kesimlerindeyse
aðýrlýklý olarak Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isaurica) ya da karaçam (Pinus nigra ssp.
pallasiana) topluluklarýyla karýþýk sedir (Cedrus libani) ormanlar uzanýr. Yüksek yerlerdeyse
dað bozkýrlarý ve boylu ardýç (Juniperus excelsa) aðýrlýklý ardýç ormanlarý bulunur. Bu ormanlar
günümüzde büyük ölçüde azalmýþ ve seyrelmiþtir. Alanýn bazý yerlerinde kermes meþesi
(Quercus coccifera) topluluklarý vardýr.
Türler: Ermenek Vadisi bitki çeþitliliði ve nadir bitki türleri açýsýndan oldukça zengindir. Alanda
95 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bilinen dünya daðýlýmý sadece bu alanda olan
13 bitki türü bulunur. Bunlar Alkanna dumanii, Alkanna saxicola, Campanula leucosiphon,
Campanula pubicalyx, Consolida lineolata, Cousinia davisiana, Delphinium kitianum, Euphorbia
isaurica, Isatis ermenekensis, Sedum cilicicum, Silene ermenekensis, Cephalaria ekimiana,
Verbascum isauricum, Verbascum leuconeurum adlý bitki türleridir.
Kaya kartalý (Aquila chrysaetos), puhu (Bubo bubo), yýlan kartalý (Circaetus gallicus),
gökkuzgun (Coracias garrulus), gökdoðan (Falco peregrinus), zeytin mukallidi (Hippolais
olivetorum), orman toygarý (Lullula arborea) alanda üreyen önemli kuþ türlerindendir.
ÖDAda Türkiyeye endemik bir memeli türü olan yünlü kaya uyurunun (Dryomys laniger)
yaný sýra Anadolu gelengisi (Spermophilus xanthaphyrmnus), sivriburunlu bataklýkfaresi
(Neomys anomalus) ve susamuru (Lutra lutra) bulunmaktadýr.
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Bununla birlikte, Akdeniz biyomuna özgü bir sürüngen türü olan Lacerta danfordi alanda
yaþamaktadýr.
Sertavul çokgözlüsü (Polyommatus sertavulensis) alandaki önemli kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Ermenek Vadisinde en önemli geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýktýr. Tarým
genellikle meyveciliktir. Kuru tarým için elveriþli alanlar oldukça azdýr. Alanda özellikle Ermenek
ilçesinin yakýnlarýnda madencilik yapýlýr. Bölge halký baharda Ege Bölgesine tarým iþçisi olarak
gider. Bölgede keçicilik yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Ermenek Çayý
üzerine alanýn doðu sýnýrýnda Gezende Barajý inþa edilmiþtir. Yine Ermenek Çayý üzerine Ermenek
ilçe merkezinin güneyinde inþa edilmesi planlanan Ermenek Barajýyla, Konya Ovasýnýn
sulanmasý amaçlanmaktadýr. Bu baraj ile alanda meydana gelecek iklim deðiþikliðinin özellikle
bitki türleri üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
Bunun yaný sýra, aþýrý otlatma baskýsý ve tarým alaný açmak için doðal alanlarýn tahribatý alan
üzerindeki önemli sorunlar arasýnda yer alýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Karaman Valiliði; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Av Yaban Hayatý Dairesi; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karaman Ýl
Çevre ve Orman Müdürlüðü; Mut Kaymakamlýðý; Ermenek Kaymakamlýðý; Baþyayla Kaymakamlýðý; Sarýveliler Kaymakamlýðý; Gülpýnar Kaymakamlýðý; Anamur
Kaymakamlýðý.

Ferdi Akarsu, Burcu Meltem Arýk

Ermenk Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Gökdere AKD046

Yeterince Bilinmiyor
Ayný (0)

© Þebnem Eraþ

Yüzölçümü : 60595 ha
Boylam
: 33,15ºD
Enlem
: 36,85ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 160 m - 1918 m
Ýl(ler)
: Karaman, Mersin
Ýlçe(ler) : Karaman merkez, Mut

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Mersinin Mut ilçesinin kuzeybatýsýnda yer alýr. Karaman  Mut ve KaramanErmenek karayollarý arasýnda bulunur. Göksu Vadisinin yukarý kýsmýný ve vadiyi çevreleyen
yamaçlarý içine alýr. Kuzeyinde Kemer Daðý, doðusunda Avlama Daðý, batýsýnda Kýzýldað ile
çevrilidir.
Habitatlar: ÖDA, Göksu Nehri ve nehir kýyýsý bitki topluluklarý, maki ve kermes meþesi (Quercus
coccifera) topluluklarý, ardýç (Juniperus sp.) ve az miktarda kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý,
ova ve dað bozkýrlarý ile tarým alanlarýndan oluþur. Göksu ve kollarýnýn geniþlediði düz alanlarda
kuru ve sulu tarým yapýlýr. Ardýç ormanlarý alanýn batý ve güneybatýsýnda yoðunlaþýr.
Türler: Gökdere, bitkiler açýsýndan öne çýkan bir alandýr. Dünya yayýlýþý alanla sýnýrlý olduðu
bilinen dört bitki türü burada yaþamýný sürdürmektedir: Aristolochia geniculata, Stachys
anamurensis. Bunun dýþýnda alanda ülkemize endemik ve dünya ölçeðinde nesli tehlike altýnda
bulunan Alkanna punctulata, Astragalus chamberlainianus, Dorycnium sanguineum, Lathyrus
cilicicus, Stachys cydni bitki türleri de yer almaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Göksu Nehrinin oluþturduðu verimli alanlar
nedeniyle bölge halkýnýn temel geçim kaynaðý tarýmdýr. Sebze ve meyve üreticiliði bölgenin
en önemli gelir kaynaklarýnýn baþýnda gelir. Bunun yanýnda hububat üretimi de yapýlýr. Bölgede
hayvancýlýk faaliyetleri de gerçekleþtirilmektedir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Göksü Nehri üzerine yapýmý planlanan Mut ve Kepezkaya
barajlarýdýr. ÖDAnýn güney sýnýrýna inþa edilmesi planlanan Mut Barajý, Göksu Nehrinin ÖDA
sýnýrlarý içindeki kýsmýnýn yaklaþýk yüzde 50sini yok edecektir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Teucrium cavernarum © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Karaman Valiliði; Mersin Valiliði; Karaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;, Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Mut Kaymakamlýðý; Mut Belediyesi.
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Bahtiyar Kurt

Gökdere önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Gökdere önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Bozyazý Kýyýlarý

AKD047

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 2148 ha
Yükseklik : 0 m - 330 m
Boylam
: 33,08ºD
Ýl(ler)
: Mersin
Enlem
: 36,09ºK
Ýlçe(ler) : Bozyazý
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Mersinnin Bozyazý ilçesinin hemen doðusunda bulunan Kýzýlliman Burnu
ve çevresindeki kýyý þeridini kapsar. Türkiyenin en güney ucu olan Anamur Burnunun doðusunda
yer alýr. Batýda Bozyazýnýn tarým alanlarý, doðuda ise Karaharnup Deresinin denize döküldüðü
yer ile sýnýrlanýr. Sýrtýný kuzeyindeki Toros Daðlarýnýn yükseltilerine dayamýþ olan ÖDA, önemini
doðal kýyý habitatlarýndan almaktadýr.
Habitatlar: Kýyýya yakýn kesimlerinde Akdenize özgü maki topluluklarý barýndýran alanýn kuzeyi
kýzýlçam (Pinus brutia), ardýç (Juniperus excelsa) ve göknar (Abies cilicica) karýþýk ormanlarýna
sahiptir. Kýyýlar genellikle sarp kayalýktýr ve önemli sayýda deniz maðaralarý barýndýrýr. Bu
maðaralar bölgede Akdeniz foklarýnýn barýnmasý ve üremesi için son derece önemlidir.
Türler: Bozyazý kýyýlarý nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Akdeniz fokunun (Monachus
monachus) görüldüðü önemli alanlardan biridir. Batý Mersin (Daðlýk Taþeli) sahillerinde
Türkiyede bilinen en kalabalýk ve üreyen yerleþik koloninin bir bölümü bu alaný yoðun olarak
kullanmaktadýr.
Alanda ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber yine kayalýk kýyýlarda tepeli karabatak
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, balýkçýlýk, arýcýlýk, hayvancýlýk, turizm ve az miktarda orman iþçiliði
yapýlýr. Sebze ve muz yetiþtiriciliði sera tarýmcýlýðýnýn ana öðeleridir. Küçükbaþ ve büyükbaþ
hayvancýlýk ise az miktarda yapýlmaktadýr. Alanda turizm etkinlikleri günümüzde hareketlenmeye
baþlamýþtýr. Bölge özellikle yerli turistlerin ziyaret ettiði bir alandýr. Alanýn özellikle kuzeyindeki
orman alanlarýnda orman iþçiliði de yaygýndýr.
Tehditler: ÖDA için en önemli tehdit yasadýþý ve aþýrý trol avcýlýðýdýr. Eskisine göre azalmakla
birlikte patlayýcýlarla yapýlan yasadýþý balýk avcýlýðý doðal hayata karþý diðer bir tehdit unsurudur.
Bozyazý turizm açýsýndan geliþmek isteyen bir ilçedir. Bu nedenle yapýlan ikinci konutlarýn
sayýsý artmaktadýr. Son yýllarda turizm yatýrýmcýlarýnýn bölgede büyük yatýrým baskýsý oluþturmasý
özellikle foklarýn bulunduðu, doðallýðýný korumuþ kýyý alanlarýný olumsuz etkileyecektir.
Bunun yaný sýra hayvancýlýðýn yaygýn olduðu alanlarda belirli dönemlerde otlatma baskýsý
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görülür.
Koruma Çalýþmalarý: Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG)
ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) uzun yýllardýr deniz ve kýyý alanlarýný izleme ve koruma
çalýþmalarý yürütmektedir. Nesli tehlike altýnda olan Akdeniz fokuna odaklanan çalýþmalar deniz
ve kýyý ekosisteminin bir bütün olarak korunmasýný hedeflemektedir. ODTÜ-DBE ve SADAFAG iþbirliði ile 1999 yýlýnda alandaki Kýzýlliman Burnu kýyýlarýnda bir balýkçýlýða kapalý alan
(BKA) önerilmiþ ve bu balýkçýlarýn da mutabakatý ile Tarým Bakanlýðý tarafýndan onaylanarak
Su Ürünleri Sirkülerinde yayýnlanmýþtýr. Daha sonra SAD-AFAG ODTÜ-DBE ile iþbirliði içinde,
UNDP-GEF destekli bir araþtýrma ve koruma projesi gerçekleþtirmiþ ve Kýzýllimandaki BKA
içinde balýk stoklarý araþtýrýlarak özellikle balýk boylarýnda koruma öncesi ve sonrasý mukayesesi
yapýlmýþtýr. Bu çalýþma ile yýpranmýþ deniz ekosistemlerinin bu tip küçük ölçekteki BKAlar ile
tekrar toparlanmasýnýn mümkün olduðu ispatlanmýþtýr.
Alan orfoz (E. marginatus) ve lagos (E. caninus) balýðýnýn daðýlým yaptýðý önemli bir alandýr.
SAD-AFAG, 2002 yýlýnda Su Ürünleri Sirküler toplantýlarýnda Akdenizde azalmýþ olan bentik
balýklardan orfoz ve lagos balýklarýnýn her türlü zýpkýnla avcýlýðýnýn yasaklanarak korunmalarýný
teklif etmiþtir. Bu teklif kabul edilerek o tarihten bu yana sirkülerde yer almýþtýr. Ayrýca SADAFAG Bozyazý temsilciliði alanda fok gözlemleri yapmakta ve FokData veri tabanýna aktarmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Bozyazý Kaymakamlýðý; Bozyazý Belediyesi; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü; Su Altý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu Bozyazý
Temsilciliði; Bozyazý Su Ürünleri Kooperatifi.

Burcu Meltem Arýk, Cem Orkun Kýraç

Bozyazý Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Phlomis leucophracta © Cem Orkun Kýraç
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Gülnar

AKD048

Ýzlenmesi Gerekli
Bilinmiyor (?)

Gülnar © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 17571 ha
Boylam
: 33,37ºD
Enlem
: 36,27ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 65 m - 1035 m
Ýl(ler)
: Mersin
Ýlçe(ler) : Gülnar, Aydýncýk

Alanýn Tanýmý: Gülnar Önemli Doða Alaný, Mersinin Gülnar ilçesinden güney doðrultusunda
uzanarak Aydýncýk ilçesine kadar olan tepelik bölgeyi ve Sýraç Daðýný içine alýr. Aydýncýk ve
Gülnar ilçelerini birbirine baðlayan karayolu alanýn ortasýndan geçer. Sipahili Deresi yine ÖDA
içerisinden uzanarak Akdenize ulaþýr. ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alan Eskiyörük köyü yakýnýndaki
Yalandünya Maðarasý alanýn en önemli doðal yapýlarýndan biridir.
Habitatlar: ÖDA; ova bozkýrlarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, yer yer maki bitki örtüsü,
meyve bahçeleri ve tarým alanlarýndan oluþur. Kýzýlçam ormanlarý ve makiler alanýn güney ve
batý kýsýmlarýnda bulunur. Sipahili Deresi ve kollarý boyunca sulu tarým yapýlýr.
Türler: Gülnar, bitkiler açýsýndan da oldukça önemli bir alandýr. Alanda 14 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bu bitkilerden Micromeria dolichodonta, Ophrys isaura, Scrophularia
mersinensis ve Verbascum cymigerumun bilinen dünya daðýlýmý Gülnar ÖDAsý ile sýnýrlýdýr.
Yalandünya Maðarasý, bölgedeki yarasalar için önemli bir yuvalama ve konaklama alanýdýr.
Kirpikli yarasa (Myotis emarginatus), Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale),
nalburunlu büyük yarasa (Rhinolophus ferrumequinum) ve nalburunlu küçük yarasa (Rhinolophus
hipposideros) Yalandünya Maðarasýnda bulunan yarasa türleridir.
Alan Kullanýmý: Bölge halkýnýn büyük çoðunluðunun geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýktýr. Bölge
yaylalarýnda hububat ve baðcýlýk yaygýn olup, meyve yetiþtiriciliði de yapýlmaktadýr.
Tehditler: Yalandünya Maðarasý günübirlik turizme açýktýr. Maðaralarda yapýlan turizm faaliyetleri
yarasalarýn varlýðý için tehdit oluþturmaktadýr.
Bunun yanýnda bölgede yapýlan otlatma ve tarým uygulamalarýnýn da alanda bulunan bitki
türlerini nasýl etkilediði bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Sideritis brevidens © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aydýncýk Kaymakamlýðý; Gülnar Kaymakamlýðý; Aydýncýk Belediyesi; Gülnar Belediyesi.
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Bahtiyar Kurt

Gülnar önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) © Laurens Vogelaers

Gülnar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Aydýncýk ve
Ovacýk Kýyýlarý

AKD049

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Fatih Özenbaþ

Yüzölçümü : 26459 ha
Yükseklik : 0 m - 499 m
Boylam
: 33,59ºD
Ýl(ler)
: Mersin
Enlem
: 36,17ºK
Ýlçe(ler) : Gülnar, Aydýncýk, Silifke
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeojojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Aydýncýk ve Ovacýk kýyýlarý Mersin ilinin Taþucu ve Aydýncýk ilçeleri arasýnda yer
alýr. Alan batýda Aydýncýk ilçe merkezi doðuda ise Yassýdamlar köyü ile sýnýrlanýr. Ýçerisinde
kýyý alanlarýnýn yaný sýra irili ufaklý altý ada ve Kýzlarsivrisi Tepesi de bulunur. Kireçtaþý olan
bölge maðara oluþumuna son derece uygun olduðundan pek çok kýyý maðarasý barýndýrmaktadýr.
Türkiyede bilinen en kalabalýk ve sürekli üreyen tek Akdeniz foku (Monachus monachus)
kolonisi Ovacýk kýyýlarýný da içine alan daðlýk Kilikya sahilinde yaþamaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; kuru tarým alanlarý, kýzýlçam ormaný, maki ve garig kayalýklar ve vejetasyonla
kaplý yalýyarlar ile yer yer kumsallardan oluþur. Geneli kayalýk olan alanda, ince kumdan oluþan
küçük kumsal ve kum-çakýl karýþýk alanlar bulunur. Sualtýndaysa Posidonia deniz çayýrlarýnýn
oluþturduðu zengin ve hassas bir habitat bulunur. Ayrýca Bölükada Burnu ile anakara arasýndaki
Kösere mevkii, dolma kumsal olup içinde küçük bir sulak alan barýndýrýr.
Türler: Aydýncýk ve Ovacýk kýyýlarýnda dünyada sadece burada bulunan Crucianella sorgerae
ve ülkemize endemik Colchicum imperatoris-friderici bitki türleri yaþamaktadýr.
Özellikle ÖDAda bulunan adalarda gökdoðan (Falco peregrinus) ve ada martýsý (Larus
audouinii) üremektedir. Ayrýca, ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber tepeli karabatak
(Pahalcrocorax aristotelis desmarestii) yaþamaktadýr.
ÖDAda bulunan kayalýk alanlar nesli dünya ölçeðinde tehlikede olan Akdeniz fokunun
(Monachus monachus) ürediði alanlardan biridir. Ovacýk kýyýlarýnda foklarýn kullandýðý belirlenen
2 üreme ve 6 aktif dinlenme maðarasý bulunur.
Bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan bavius (Pseudophilotes bavius), Himalaya mavi kelebeði
(Pseudophilotes vicrama) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanda görülen kelebek
türleri arasýndadýr.
Alan Kullanýmý: Tarým, hayvancýlýk ve balýkçýlýk yapýlan alanda ikinci konut yerleþimi de
bulunmaktadýr. Tarým su bulunan yerlerde seracýlýk olarak yapýlýr. Aydýncýk ovasý yerleþim ve
yer yer tarým (özellikle seracýlýk) amaçlý kullanýlmaktadýr. Hayvancýlýk yapan göçebe Yörükler
kiralama usulüyle daðlýk kesimleri otlatma amaçlý kullanmaktadýr. Yine daðlýk kesimlerde
yabani ot toplayýcýlýðý oldukça yaygýndýr. Mersin-Antalya karayolunun virajlý ve bozuk olmasý
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nedeniyle yörede yoðun bir turizm etkisi görülmemektedir. Bununla beraber yapýlaþmaya uygun
alanlar ikinci konutlarla kaplýdýr.
Tehditler: 2005 yýlý itibariyle Anamur-Taþucu arasýnda yol geniþletme çalýþmalarý baþlamýþtýr.
Bu amaçla aðaç kesimi yapýlmaktadýr.
Kýþ aylarýnda, Kargýcak Boðazýnda otlatma baskýsý olmaktadýr.
Balýkçýlýk amaçlý patlayýcý kullanýmý son yýllarda azalma eðiliminde olmakla beraber hâlâ
alaný tehdit eden önemli faktörlerden biridir. Zýpkýnla ve kafesle avcýlýk birçok balýk türü üzerinde
önemli baský oluþturmaktadýr.
Adalarda bulunan hayvanlar ada martýlarýný üreme döneminde olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE), Akdeniz fokunu korumak amacý ile
1994 yýlýndan bu yana bölgede araþtýrma, koruma ve eðitim projeleri yürütmektedir. 19982003
yýllarý arasýnda çalýþmalar Sualtý Araþtýrmalarý Derneði  Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SADAFAG) ile ortak yürütülmüþtür.
ODTÜ-DBE ve yöre balýkçýsýnýn da desteði ile Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 1999
yýlýnda büyük ölçekli avcýlýða kapatýlan aþýrý yýpratýlmýþ ekosistemdeki koruma sonrasý deðiþimlerin
izlenmesini amaçlayan TÜBÝTAK destekli çalýþmalar yürütülmektedir.
SAD-AFAG 2002-2004 yýllarý arasýnda Avrupa Birliði SMAP programý kapsamýnda BioÇeþitlilik Sýcak Alanlarýnýn Korunmasý ve Yönetimi: Bir Akdeniz Aðý adlý bir proje yürütmüþtür.
Alanda süratli bir tekneyle, civar deniz alanýnda denetleme yapýlmaktadýr. SAD-AFAG Aydýncýk
Temsilciliði alanda fok gözlemleri yapmakta ve FokData veri tabanýna aktarmaktadýr.
LEVANT Doða Koruma Derneði, eko-turizm denemeleri yapmaktadýr. Ayrýca ODTÜ DBE
ile yabancý istilacý türlere karþý Akdenizin savunuculuðunu yaptýðý düþünülen deniz çayýrýnýn
(Posidonia oceanica) sýnýrýný geniþletmek amacýyla çayýr yenileme ve transplantasyon çalýþmalarý
yapmaktadýr.
SAD-AFAG 2002 yýlýnda Su Ürünleri Sirküler toplantýlarýnda Akdenizde azalmýþ olan bentik
balýklardan orfoz (E. marginatus) ve lagos (E. caninus) balýklarýnýn her türlü zýpkýnla avcýlýðýnýn
yasaklanmasýný saðlamýþtýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Silifke Kaymakamlýðý; Aydýncýk Kaymakamlýðý; Silifke Belediyesi; Aydýncýk Belediyesi; Yeþilovacýk Belediyesi; Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kurulu; Orta Doðu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü; SAD-AFAG; LEVANT Doða Koruma Derneði; Aydýncýk Çevre Koruma, Tanýtma ve
Kültür Derneði; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði.

Evren Çaðlayan, Ali Cemal Gücü, Cem Orkun Kýraç

Aydýncýk ve Ovacýk Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Aydýncýk ve Ovacýk Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Göksu Vadisi AKD050
Acil
Ayný (0)

Göksu Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 52861 ha
Boylam
: 33,65ºD
Enlem
: 36,42ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 20 m - 1160 m
Ýl(ler)
: Mersin
Ýlçe(ler) : Silifke, Gülnar, Mut

Alanýn Tanýmý: Geyik Daðlarýndan beslenen Göksu Nehri, Mut civarýnda Ermenek Çayý ile
birleþerek Silifkede oluþturduðu delta üzerinden Akdenize dökülür. ÖDA, Göksu Nehrinin
Silifke ile Mut arasýnda kalan vadi alanýný kapsar. Göksü, genel olarak dar ve kývrýmlý bir vadidir.
Mut civarýnda geniþleyen vadi tabaný Kargýcak köyü yakýnlarýnda daralarak deltaya kadar
uzanýr. Toros Daðlarý sýcak Akdeniz ikliminin iç kesimlere ulaþmasýný engellerken Göksu Nehri,
Orta Toroslarýn parçasý olan Taþeli Platosunu aþarak yumuþak iklim koþullarýný iç kesimlere
taþýyan bir vadi oluþturmuþtur. Bu da alanýn flora açýsýndan büyük zenginlik taþýmasýný
saðlamaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; Göksu Nehri, nehir kýyýsý bitki topluluklarý, kýzýlçam ormanlarý (Pinus brutia),
maki bitki örtüsü topluluklarý ve tarým alanlarýndan oluþur. Alanda sarp kayalýklar ve derin
kanyonlar bulunur. Tarým alanlarý, geniþleyen vadi tabanýndadýr.
Türler: Göksu Vadisi birçok canlý grubundan tür için önemli bir alandýr. Alanda 14 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Alkanna milliana ve Onobrychis mutensis bitki türlerinin
dünya daðýlýmý ÖDA ile sýnýrlýdýr.
Öte yandan vadi kuþlar için de önemli bir doða alanýdýr. Bölgede küçük akbaba (Neophron
percnopterus), býyýklý doðan (Falco biarmicus), tavþancýl (Hieratus fasciatus) ve kýzýl akbaba
(Gyps fulvus) gibi yýrtýcý kuþ türleri yaþamaktadýr.
Göksu Vadisi nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan yabankeçisi (Capra aegagrus)
için de önemli bir barýnma alanýdýr.
Alan, Akdeniz biyomuna endemik ve dar yayýlýþlý bir sürüngen türü olan Pamfilya kertenkelesi
(Lacerta pamphylica) için önemlidir.
ÖDA bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleri için de önemlidir. Bu türlerin baþýnda
yalancý apollo (Archon apollinus), bavius (Pseudophilotes bavius) ve Anadolu gelinciði (Tomares

nogelli) gelir.
Alan Kullanýmý: ÖDAda vadi tabaný boyunca tarým faaliyetleri yürütülmektedir. Özellikle akarsuya
yakýn bölgelerde sulu tarým geliþmiþtir. Bunun yanýnda bölgede genel olarak sebze ve meyve
yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr.
Tehditler: Göksu nehri üzerine yapýlmasý planlanan Kayraktepe Barajý ÖKA üzerindeki en büyük
tehdittir. Barajýn yapýmý vadide yaþamýný sürdüren nesli tehlike altýndaki türlerin yaþamýný
olumsuz etkileyecektir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yaban Keçisi (Capra aegagrus) © Hakan Uðurlu
Yerel Ýlgi Sahipleri
Merisn Valiliði; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Silifke Kaymakamlýðý; Mut Kaymakamlýðý; Silifke Belediyesi; Mut Belediyesi.

392

Murat Ataol, Bahtiyar Kurt

Göksu Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Göksu Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Göksu Deltasý

AKD051

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Sýðýr balýkçýlý (Bubulcus ibis) © H. Çaðlar Ýnce

Yüzölçümü : 21752 ha
Yükseklik : 0 m - 90 m
Boylam
: 33,99ºD
Ýl(ler)
: Mersin
Enlem
: 36,33ºK
Ýlçe(ler) : Silifke
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, ramsar alaný, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Göksu Nehrinin Akdenize döküldüðü yerde oluþmuþ bir sulak alandýr.
Taþeli Platosundan doðan ve Geyik Daðlarýndan gelen sularla beslenen Göksu Nehrinin
taþýdýðý sedimentler sonucu oluþmuþtur. Göksu Nehrinin denize döküldüðü yerin batýsýnda irili
ufaklý dört göl (Paradeniz Dalyaný, Akgöl, Kuðu, Arapalaný) bulunur. Akdeniz kýyýlarýndaki en
önemli ve nispeten az bozulmuþ sulakalanlardan biridir. Kuþ türleri açýsýndan son derece zengin
olan alan, yerli ve yabancý kuþ gözlemcilerinin uðrak yeridir.
Habitatlar: Delta; tarým arazileri, göller ve sazlýk alanlar, tuzcul sulakalanlar, kumsallar, kumullar
ve yerleþim merkezlerinden oluþur. Alanda iki büyük göl bulunur. Bunlar denizle irtibatlý ve
kum seddiyle denizden ayrýlan Paradeniz Dalyaný ve daha çok tatlý su gölü karakteri taþýyan
Akgöldür. Deltada ayrýca Akgöl ve Paradeniz arasýnda yer alan Kuðu Gölü ve Paradenizin
doðusunda bulunan çok tuzlu Arapalaný Gölü vardýr. Göllerin tuzluluk oraný gelgite baðlý olarak
deðiþir. Deltanýn uç kýsmýnda Ýncekum Burnu olarak bilinen ince kumlu bir bölge bulunur.
Göksu Nehri günümüzdeki yataðýna yerleþtirildikten sonra bu kumul alanýn ucu aþýnmaya
baþlamýþtýr.
Türler: Göksu Deltasý birçok tür grubu için önemli bir sulakalandýr. Deltada 12 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Ülkemize endemik ve çoðunluðu kumul bitki örtüsüne ait türler
arasýnda Aristolochia krausei, Bellevalia modesta, Beta adanensis, Beta trojana, Bromus
psammophilus ve Stachys pseudopinardii yer alýr.
Alan su kuþlarý için üreme ve kýþlama dönemlerinde önem taþýr. Alanda üreyen kuþ türleri
arasýnda pasbaþ patka (Aythya nyroca), akça cýlýbýt (Charadrius alexandrinus), Ýzmir yalýçapkýný
(Halcyon smyrnensis), yaz ördeði (Marmonetta angustirostris) ve saz horozu (Porphyrio
porphyrio caspius) bulunur. Deltada kýþlayan önemli türlerin baþýnda boz kaz (Anser anser),
büyük orman kartalý (Aquila clanga), þah kartal (Aquila heliaca), kýr baykuþu (Asio flammeus),
Sibirya kazý (Branta ruficollis), küçük kuðu (Cygnus columbianus), turna (Grus grus), tepeli
pelikan (Pelecanus crispus), küçük karabatak (Phalacorcorax pygmeus) ve flamingo
(Phoenicopterus roseus) gelir.
Akdeniz foku (Monachus monachus) ÖDA kýyýlarýný beslenme amaçlý olarak kullanýr.
Göksu Deltasýndaki ince kumul alan denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve yeþil
denizkaplumbaðasýnýn (Chelonia mydas) Akdenizde ürediði önemli alanlardan biridir.
Delta, kara gözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis), Akdeniz melikesi (Melanargia titea),
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Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve karamavi (Scolitantides orion) kelebek
türleri için de önemli bir alandýr.
Kýzböceði türlerinden Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir tür olan Ceriagrion georgifreyi
ile nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Brachythemis fuscopalliata ve Onychogomphus
assimilis alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve az miktarda turizm faaliyetleri yapýlýr. Deltada
en önemli alan kullanýmýný tarým faaliyetleri oluþturur. Hem kuru hem sulu tarým yapýlýr. Kýyý
ve tepelik alanlar arasýnda kalan bölgelerde zeytincilik ve baðcýlýk yapýlýr.
Geçmiþ yýllarda büyük öneme sahip olan hayvancýlýk, günümüzde otlaklarýn tarým ve yerleþim
alanlarýna dönüþtürülmesi sonucunda önemini kaybetmiþtir. Hayvancýlýk yaz aylarýnda bölgeye
gelen yörükler tarafýndan yapýlmaktadýr.
Alanda kýyý ve açýk deniz balýkçýlýðý yapýlýr. Balýkçýlýðýn yaný sýra yörede mavi yengeç ve
karides avcýlýðý da önemli bir yer tutmaktadýr.
Deltanýn bir kýsmý özel mülkiyettir ve belirli bir bölümünde ikinci yazlýk konutlar bulunur.
Kýþlarý çoðunlukla boþ olan bu alan yazýn yerli turistler için popüler bir alan haline gelir.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Delta, daha önceki yýllarda
çok geniþ kapsamlý kurutma ve sulama projeleriyle büyük oranda tarým alanlarýna
dönüþtürülmüþtür. Göksu Nehri ve kollarý üzerine inþa edilmesi planlanan bir dizi baraj inþaatý
nedeniyle, nehir tarafýndan taþýnan sedimentlerin azalmasý ve deltanýn doðal yapýsýnýn bozulmasý
tehlikesi vardýr. Bu barajlarýn arasýnda en tehlikeli olaný Kayraktepe Barajýdýr.
Alan üzerindeki bir diðer tehdit yapýlaþma baskýsýdýr. Özel çevre koruma bölgesi dýþýndaki
tarým arazilerinde ikinci konutlar inþa edilmektedir.
Tarým alanlarýndan gelen atýklardan sulakalan sistemi olumsuz etkilenmektedir. Alanda
kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý (ÖÇKKB), Gazi Üniversitesi ve
Doðal Hayatý Koruma Derneði desteðiyle, Göksu Deltasý Yönetim Planýný hazýrlamýþtýr. Silifke
Özel Çevre Koruma Müdürlüðü, alana gelen ziyaretçilerin giriþ çýkýþ kontrolünü ve avcýlýk
denetimi yapmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin (Ýçel) Valiliði; Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Sulak Alan Þube
Müdürlüðü; Gazi Üniversitesi; Silifke Kaymakamlýðý; Taþucu Kaymakamlýðý; Silifke Belediyesi; Taþucu Belediyesi; Doða Derneði.

Burcu Meltem Arýk

Göksu Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Göksu Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý
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Saz horozu (Porphyrio porphyrio caspius) © Özkan Üner
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Limonlu Havzasý AKD052

Ýzlenmesi Gerekli
Bilinmiyor (?)

Limonlu Çayý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 24303 ha
Yükseklik : 0 m - 870 m
Boylam
: 34,15ºD
Ýl(ler)
: Mersin
Enlem
: 36,53ºK
Ýlçe(ler) : Erdemli, Silifke
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Mersin ilinin güneybatýsýndaki Limonlu Çayýnýn havzasýný kapsar. Doðuda
Mersinin Erdemli ilçesinde bulunan Limonlu Kasabasý ile batýda Göksu Deltasý arasýndaki kýyý
þeridi ve tepeleri içine alýr. Alanýn kuzeyinde bulunan Limonlu Çayý, Orta Toroslarda Karaaydýn
yöresinin kuzeyindeki daðlardan doðup Limonlu kasabasýnda denize dökülür. Çay, derin
kanyonlar oluþturur. Alanýn büyük bir kýsmý karstik kayaçlardan oluþur. Alan tarihte pek çok
uygarlýða ev sahipliði yaptýðýndan dolayý zengin kültürel deðerlere sahiptir. Korykos, Meryemlik,
Narlý Kuyu, Cennet ve Cehennem Maðaralarý, Astým Maðarasý ve vadinin içinde bulunan
sukemerleri alandaki önemli doðal ve tarihi kalýntýlardýr. Cehennem maðarasý olarak bilinen
alan 100 metre derinliðinde bir obruktur. Denizlerle ilgili önemli araþtýrmalar yürüten Orta Doðu
Teknik Üniversitesine baðlý Deniz Bilimleri Araþtýrma Enstitüsü Limonlu kasabasýndadýr.
Habitatlar: Alan; Limonlu Çayý, bu çayýn oluþturduðu sarp kayalara sahip kanyonlar, nehir kýyýsý
bitki topluluklarý, kýzýlçam ormaný (Pinus brutia), Akdenize özgü maki topluluklarý, ve garig
ile az miktarda kumul bitki örtüsü ve sulu tarým alanýndan oluþur. Alana öncü maki topluluklarý
hâkimdir ve baskýn türler arasýnda kermes meþesi, zeytin, keçiboynuzu, sakýz aðacý, sandal
aðacý ve mersin bulunur. Havzanýn kuzeydoðusunda kýzýlçam ormaný bulunur. Vadi boyunca
çýnarlar vardýr. Limonlu Çayýnýn denize döküldüðü yerde küçük bir kumul alan bulunur.
Türler: ÖDAda bulunan Türkiyeye endemik Aristolochia krausei, Stachys pseudopinardii,
Verbascum orbicularifolium bitki türleri dar yayýlýþlý ve nesli küresel ölçekte tehlike altýndadýr.
Limonlu Havzasýnda, nesli küresel ölçekte tehlikede olan ve bilinen dünya daðýlýmý sadece
bu ÖDA olan Silifke dikenli faresi (Acomys cilicicus) adýnda bir memeli türü bulunur. Limonlu
Havzasýnda bulunan Cennet, Cehennem ve Astým maðaralarý önemli sayýda yarasa türünü
barýndýrýr. Bu türler arasýnda Mýsýr meyve yarasasý (Rousettus aegyptiacus), büyük nalburunlu
yarasa (Rhinolophus ferrumequinum), küçük nalburunlu yarasa (Rhinolophus hipposideros),
Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale), Mehely'in nalburunlu yarasasý (Rhinolophus
mehelyi), küçük farekulaklý yarasa (Myotis blythii) ve serbestkuyruklu yarasa (Tadarida teniotis)
yer alýr.
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Akdeniz biyomuna özgü, ülkemize endemik bir yýlan türü olan Eirenis aurolineatus alanda
yaþamaktadýr.
Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Akdeniz melikesi (Melanargia titea) alanda
bulunan ve nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleridir.
Alan, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Onychogomphus assimilis, Akdeniz biyomuna
özgü Gomphus davidi ile dar yayýlýþlý Coenagrion syriacum kýzböcekleri için önemlidir.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk ve tarým yapýlan alanda ayný zamanda yoðun turizm faaliyetleri
bulunur. Alanýn kýyý kesiminde yazlýk konutlar mevcuttur ve yeni yazlýk konut inþaatlarý da
devam etmektedir. Özellikle yerli turistler ve günübirlik turizm açýsýndan oldukça popüler bir
alandýr. Hayvancýlýk alanýn kuzeyindeki yaylalarda yaygýndýr. Limonlu Çayý Vadisi yörüklerin
yayla göçü yolu üzerindedir. Özellikle Limonlu kasabasý ve çay vadisinde limon ve nar yetiþtirilir.
Tehditler: Alandaki en önemli tehdit günübirlik turizm baskýsýdýr. Kýyýdaki konutlarýn artýþý alandaki
habitat kaybýný hýzlandýrmakta ve atýksu altyapý tesisinin olmayýþý da deniz kirliliðine yol
açmaktadýr.
Kýzýlçam ormanlarýnda piknik yapan ziyaretçilerden kaynaklanan orman yangýnlarý olmaktadýr.
Yaylalarda hayvancýlýðýn azalmasýna raðmen otlatma baskýsý sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, deniz canlýlarý ile ilgili
araþtýrma yapmakta ve merkezi Mersinde bulunan Levant Doða Koruma Derneði koruma ve
bilinçlendirme çalýþmalarý yürütmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýçel Valiliði; Erdemli Kaymakamlýðý; Silifke Kaymakamlýðý; Erdemli Belediyesi; Silifke Belediyesi; Limonlu Belediyesi; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü; Levant
Doða Koruma Derneði.

Lale Aktay, Burcu Meltem Arýk, Önder Cýrýk, Ahmet Karataþ

Limonlu Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Limonlu Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Silifke dikenlifaresi (Acomys cilicicus) © Ahmet Karataþ
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Popülasyon Büyüklüðü
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Alata Kumullarý AKD053

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kumul bitkileri (Pancratium maritimum, Eryngium maritimum, Medicago marina) © Mecit Vural

Yüzölçümü : 747 ha
Yükseklik : 0 m - 10 m
Boylam
: 34,35ºD
Ýl(ler)
: Mersin
Enlem
: 36,62ºK
Ýlçe(ler) : Erdemli
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alata Kumullarý, Mersin (Ýçel) ilinin Erdemli ilçesine üç kilometre mesafede ve
4000 dekarlýk alana sahip olan Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü sýnýrlarý içinde yer
alýr. Doðu Akdenizin bozulmuþ kýyý yapýsý göz önünde bulundurulduðunda Mersin-Erdemli
arasýnda bozulmadan kalabilmiþ tek alandýr. 5 bin 500 metrelik sahil þeridine sahiptir.
Habitatlar: Ýnce kum ve çakýlýn karýþýk olduðu kumul bir alandýr. Akdenize özgü kumul bitki
örtüsü, özellikle kum zambaðýnýn bulunduðu bir alandýr.
Türler: Alata Kumullarýnda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan denizkaplumbaðasý (Caretta
caretta) ve yeþil denizkaplumbaðasý (Chelonia mydas) üremektedir.
Alan Kullanýmý: Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü alanda turunçgil, tropik meyveler,
baðcýlýk, sebze, iç ve dýþ mekân süs bitkileri ve arýcýlýk konularýnda uygulamalý araþtýrma
yapmaktadýr.
Tehditler: Enstitüye ait bir alanda bulunduðu için nispeten korunaklý bir alandýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir doða koruma çalýþmasý yoktur.

Convolvulus althaeoides © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Erdemli Kaymakamlýðý; Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü; Mersin Üniversitesi.
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Burcu Meltem Arýk

Alata Kumullarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Alata Kumullarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) © Osman Turgut
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Bolkar Daðlarý AKD054
Acil
Gerileme (-1)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 399366 ha
Boylam
: 34,46ºD
Enlem
: 37,26ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 210 m - 3524 m
Ýl(ler)
: Mersin, Niðde, Konya
Ýlçe(ler) : Ereðli, Pozantý, Ulukýþla, Ayrancý, Karaisalý, Halkapýnar, Tarsus, Çamlýyayla, Mersin merkez, Erdemli

Alanýn Tanýmý: Doðu Akdeniz Bölgesi ve Orta Anadolu Platosu arasýnda kalan büyük bir dað
silsilesidir. Ýki bölgenin geçiþ noktasýnda bulunmasý ve büyük çeþitlilik gösteren jeomorfolojik
yapýsý, Bolkar Daðlarý'nýn doðal yaþam ve nadir türler açýsýndan Türkiye'nin en benzersiz
alanlarýndan biri olmasýný saðlamýþtýr. Daðýn orta bölümündeki yüksek dað çayýrlarý (alpin
kuþak) temmuz ayýna kadar karlarla kaplýdýr ve yer yer buzul gölleri içerir. Bu göllerden birinde
(Kara Göl) dünyanýn baþka hiçbir yerinde yaþamayan ve nesli tükenmekte olan Toros kurbaðasý
(Rana holtzi) yaþar. ÖDA, yaban hayatý açýsýndan çok zengindir.
Habitatlar: Akdeniz bölgesindeki en geniþ yüksek dað çayýrý topluluklarýný içerir. Daðlarýn güney
yamaçlarý farklý Akdeniz bitki örtüsü tipleri bulunur. Bu bölgedeki derin kanyonlar ýlýman ve
nemli mikroklimaya sahiptir, bu nedenle Türkiye'nin baþka bölgelerinde görülmeyen bazý yarý
tropikal canlý türlerini barýndýrýr. Kuzey yamaçlarda ise tipik Orta Anadolu karasal iklimi gözlenir
ve bu bölge dað bozkýrlarý ve seyrelmiþ orman örtüsüyle kaplýdýr.
Türler: Bölge ülkemizdeki en eþsiz yaban hayatý alanlarýndan birisidir. Birçok canlý grubundan
öncelikli türler alanda bulunmaktadýr.
Alanda Türkiyeye endemik yaklaþýk 300 bitki türü bulunmaktadýr. Bu türlerden 10 kadarýnýn
bilinen dünya daðýlýmýnýn Bolkar Daðlarý ile sýnýrlý olduðu bilinmektedir.
Alan baþta yýrtýcýlar olmak üzere kuþlar açýsýndan da oldukça önemlidir. Alanda üreyen
býyýklý doðan (Falco biarmicus), sakallý akbaba (Gypaetos barbatus), küçük akbaba (Neophron
percnopterus), kara çaylak (Milvus migrans) ve urkeklik (Tetraogallus caspius) korumada
öncelikli kuþlardan bazýlarýdýr.
Bolkar Daðlarý sahip olduðu memeli türleri açýsýndan da ülkemizin en önemli alanlarýndan
bir tanesidir. Yabankeçisi (Capra aegagrus), vaþak (Lynx lynx), yünlü kaya uyuru (Dryomys
laniger) ve üç ayrý yarasa türü alana ÖDA statüsü kazandýrmaktadýr.
Dünya üzerinde yalnýzca bir noktada yaþadýðý bilinen Toros kurbaðasý (Rana holtzi) Bolkar
Daðlarýnýn en önemli türlerinden birisidir. Kara Göl ve Çinili Göl bölgesine endemik bu canlý
türü Bolkar Daðlarýnýn öncelikli türlerinin baþýnda gelmektedir.
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Bolkar Daðlarý kelebekler ve kýzböcekleri açýsýndan da önemlidir. Ülkemize endemik iki ayrý
kelebek türü Bolkar Daðlarýnda bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA'daki baþlýca insan faaliyetleri hayvancýlýk ve ormancýlýktýr. Bolkar Daðlarý,
Akdeniz göçer kültürünün yaþamaya devam ettiði nadir alanlardan biridir. Yaz aylarýnda yaylalara
göç eden yörükler alaný baþta hayvancýlýk faaliyetleri olmak üzere yoðun olarak kullanmaktadýr.
Tehditler: Alandaki tehditlerin baþýnda, bölgede inþa edilen barajlar gelmektedir. Baraj yapýmlarý
gerek su rejimine müdahale, gerekse doðal yapýnýn bozulmasý anlamýnda bölgeyi tehdit
etmektedir.
Bölgede yoðun þekilde yapýlan otlatma faaliyetleri bitki örtüsüne zarar ermektedir. Özellikle
keçilerin yoðun baskýsý yeni aðaçlarýn yetiþmesine birçok yerde izin vermemektedir.
Bölgede kaçak aðaç kesimi de devam etmekte ve alanýn doðal bütünlüðüne zarar vermektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yünlü kaya uyuru (Dryomys laniger) © Ahmet Karataþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Niðde Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çamlýyayla Kaymakamlýðý; Pozantý
Kaymakamlýðý;Ulukýþla Kaymakamlýðý ; Halkapýnar Kaymakamlýðý; Çamlýyayla Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Pozantý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Ulukýþla Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý; Halkapýnar Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.

Bahtiyar Kurt

Bolkar Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Bolkar Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Bolkar Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Toros kurbaðasý (Rana holtzi) © Ali Ýhsan Gökçen
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Mersin Tepeleri AKD055

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Sason Kanyonu © Hakan Öge

Yüzölçümü : 46185 ha
Boylam
: 34,45ºD
Enlem
: 36,89ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 90 m - 2020 m
Ýl(ler)
: Mersin
Ýlçe(ler) : Mersin merkez, Erdemli

Alanýn Tanýmý: Mersin Tepeleri, Mersin ilinin hemen kuzeybatýsýnda yer alan bir dizi vadi ve bu
vadileri çevreleyen tepelerden oluþur. Alanda vadiler oluþturan baþlýca su kaynaklarý Kýzýldere,
Mezitli ve Sandal dereleridir. ÖDAnýn hemen kuzeyinde bir diðer önemli doða alaný olan Bolkar
Daðlarý bulunur. Mersin ilinin göç almasý ve sürekli geniþlemesi sonucunda alandaki yapýlaþma
artmaktadýr. Ayný zamanda ilin mesire ve ikincil konut yeridir. Alan Bolkarlarda bulunan
platolardaki yaylalara giden yörük yollarý üzerinde yer alýr.
Habitatlar: Mersin tepeleri, aðýrlýklý olarak Doðu Akdenize özgü maki topluluklarý, yükseklerde
kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý ve dað bozkýrlarý, az miktarda tarým alaný ve nehir kýyýsý bitki
topluluklarýndan oluþur. Maki topluluklarýndaki en yaygýn bitki türleri defne (Laurus sp.),
keçiboynuzu (Ceratonia sp.), zeytin (Olea sp.) ve belirli yerlerde sandal (Arbutus andrachne)
aðacýdýr. Alan içerisinde yükseklik arttýkça maki yerini kýzýlçam ormanýna býrakýr. ÖDAda
bulunan derelerin oluþturduðu, bazýlarý oldukça derin kanyonlarda yer yer nehir kýyýsý bitki
topluluklarýna rastlanýr. Yazýn çoðunlukla kuruyan dere boylarýnda tarým alanlarý bulunur. Yüksek
dað çayýrlarý ise alanýn kuzeybatýsýndaki daðlýk alanda bulunur.
Türler: Alanda 12 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýndaki Aethionema
demiriziinin bilinen dünya daðýlýmý ÖDAnýn kuzeybatýsý ile sýnýrlýdýr. Türkiyeye endemik
Echinops mersinensis, Heptaptera cilicica, Linum anisocalyx, Phelipanche tzvelevii, Salvia
quezelii, Sideritis cilicica, Thlaspi elegans, Verbascum linearilobum bitki türleri de alanda
bulunmaktadýr. Alandaki vadilerde tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) ve gökkuzgun (Coracias
garrulus) kuþ türleri üremektedir.
Akdeniz biyomuna endemik ve dar yayýlýþlý bir yýlan türü olan Eirenis aurolineatus alanda
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAda ikinci konut yapýmý yaygýn olmakla beraber, hayvancýlýk ve sebze-meyve
yetiþtiriciliði de yapýlýr. Mersin þehrinde yaþayan insanlarýn, serin ve deniz manzaralý olmasý
nedeniyle ikincil konut alaný olarak tercih ettikleri bir alandýr. Alanda ayrýca son yýllarda seracýlýk
ve limon bahçeleri yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr.
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Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, Mersin ilinin büyümesiyle artan ikincil yazlýk konutlardýr.
Bunun yaný sýra maliklere kapalý tepelerde son yýllarda seracýlýk yaygýnlaþmýþtýr. Makiler
kesilerek sera bahçesi açýlmaktadýr.
Mersin ilindeki yapýlaþma tepelerdeki taþ ocaðý sayýsýnýn artmasýna neden olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Ablepharus budaki © Bayram Göçmen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erdemli Kaymakamlýðý; Erdemli Belediyesi.

Burcu Meltem Arýk, Önder Cýrýk

Mersin Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Mersin Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Aladaðlar AKD056

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Emli Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 243999 ha
Yükseklik : 420 m - 3756 m
Boylam
: 35,29ºD
Ýl(ler)
: Kayseri, Adana, Niðde
Enlem
: 37,81ºK
Ýlçe(ler) : Yahyalý, Çamardý, Kozan, Feke, Aladað, Pozantý
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Aladaðlar, Seyhan Nehrinin batýsýnda, Yahyalý, Çamardý ve Aladað ilçelerinin
arasýnda yer alan oldukça büyük bir dað silsilesidir. ÖDAnýn bir yüzü Ýç Anadolu, diðer yüzü
ise Akdenize bakar. Bundan dolayý her iki bölgenin iklim ve bitki örtüsü özelliklerini gösterir.
En yüksek yeri olan Demirkazýk Tepesi 3756 metre yüksekliðindedir. Yükseklerinde buzullar
ve buzul gölleri bulunmaktadýr. Ayrýca derin kanyonlar, sarp kayalýklar, taþlýk yamaçlar
bulunmaktadýr. ÖDA içerisinde yer alan sivri ve dik yamaçlar, özellikle daðcýlar ve kuþ
gözlemcilerinin ilgisini görmektedir.
Habitatlar: ÖDA; ardýç (Juniperus) ve kermes meþesi (Quercus coccifera) aðýrlýklý maki
topluluklarý, kýzýlçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ve sedir (Cedrus
libani) ormanlarý ile karýþýk iðneyapraklý ormanlar, yüksek dað çayýrlarý ve tarým alanlarýndan
oluþur. Aladaðlarýn Akdenize bakan yamaçlarýný aðýrlýklý olarak Toros sediri ve göknar (Abies
cilicica) karýþýk ormaný oluþturur. ÖDAnýn alçak kesimlerinde makiler hâkim bitki örtüsüyken,
yükseklere çýktýkça karaçam, göknar ve sedir ormanlarý yerini alýr. Aðaç sýnýrýndan sonraki
yüzeylerde Akdenize özgü yüksek dað çayýrlarý görülür. Alanýn Ýç Anadoluya bakan yamaçlarý
ise bu bölgeye özgü dað bozkýrlarýný barýndýrýr.
Türler: Aladaðlar canlý çeþitliliði açýsýndan son derece zengin alanlardan biridir. Endemizm
açýsýndan da önemli yer tutan alanda 57 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Dünyada
sadece Aladaðlarda bulunan Alchemilla rivularis, Astragalus stridii, Delphinium nydeggeri,
Dianthus goerkii, Galium aladaghense, Hedysarum antitauricum, Potentilla aladaghensis,
Thlaspi crassum ve Veronica tauricola ÖDAnýn en öncelikli bitki türleridir.
Aladaðlar kuþlar açýsýndan da son derece zengin ve önemli bir alandýr. Alanda kaya kartalý
(Aquila chrysaetos), gökdoðan (Falco peregrinus) sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl
akbaba (Gyps fulvus), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), küçük akbaba (Neophron
percnopterus) gibi yýrtýcý türlerin yaný sýra puhu (Bubo bubo), kýrmýzý gagalý daðkargasý
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), urkeklik (Tetraogallus caspius) üremektedir.
Alanda yaþayan önemli memeli türlerinin baþýnda daðkeçisi (Capra aegagrus), kar faresi
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(Chionomys nivalis), saz kedisi (Felis chaus), susamuru (Lutra lutra) ve bataklýk faresi (Neomys
teres) gelir.
Akdeniz biyomuna özgü ve Türkiyeye endemik olan Eirenis barani sürüngen türü alanda
yaþamaktadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Barbatula seyhanensis isimli içsu balýðý ÖDAda
yaþayan önemli türler arasýndadýr.
Aladaðlar çok sayýda kelebek türüne de ev sahipliði yapar. Bu türler arasýnda nesli küresel
ölçekte tehlike altýnda olan apollo kelebeði (Parnassius apollo) ile nesli bölgesel ölçekte tehlike
altýnda olan çokgözlü poseydon (Polyommatus poseidon), bavius (Pseudophilotes bavius),
sarý ayaklý Nimfalis (Nymphalis xanthomelas) ve ülkemize endemik Aladað zýpzýpý (Pyrgus
aladaghensis) yer alýr.
Alan Kullanýmý: Alanda hayvancýlýk, tarým ve az miktarda turizm yapýlýr. Aladaðlar özellikle yazýn
yörükler tarafýndan yayla olarak kullanýlýr. Hayvancýlýk mevsimsel olarak yaygýndýr. Bunun yaný
sýra alan yurtiçi ve yurtdýþýndan týrmanýþ ve yürüyüþ amaçlý gelen turistler tarafýndan neredeyse
yýlýn her zamanýnda kullanýlýr.
Tehditler: Yaylacýlýk dönemlerinde aþýrý otlatma alandaki bitki örtüsüne zarar vermektedir.
Özellikle yazýn turist sayýsýnýn artmasý, alandaki bitki örtüsü üzerinde önemli bir baský
oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDAda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Adana Valiliði; Niðde Valiliði; Kayseri Valiliði; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Av Yaban Hayatý Þube Müdürlüðü;
Yahyalý Kaymakamlýðý; Çamardý Kaymakamlýðý; Kozan Kaymakamlýðý; Feke Kaymakamlýðý; Aladað Kaymakamlýðý; Pozantý Kaymakamlýðý; Niðde Üniversitesi;
Çukurova Üniversitesi; Erciyes Üniversitesi.

Burcu Meltem Arýk

Aladaðlar önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Aladaðlar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Lekeli semender (Salamandra infraimmaculata) © Ufuk Özbek
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Aladaðlar - Emli Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen

Hacer Boðazý © Ali Ýhsan Gökçen

416

© Uður Uluocak
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Kazanlý

AKD057

Ýzlenmesi Gerekli
Bilinmiyor (?)

Yeþil deniz kaplumbaðasý (Chelonia mydas) © Zafer Kýzýlkaya

Yüzölçümü : 1617 ha
Yükseklik : 0 m - 12 m
Boylam
: 34,78ºD
Ýl(ler)
: Mersin
Enlem
: 36,80ºK
Ýlçe(ler) : Kazanlý, Yayladaðý
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Mersin Körfezinde Mersin þehir merkezinin doðusunda yer alan kumsaldýr. Uzunluðu
yaklaþýk 4 kilometre olan kumsalda günübirlik turistik tesisler bulunur.
Habitatlar: ÖDA, maki, öncü maki, kumsal ekosistemi ve az miktarda tarým alanýndan oluþur.
Türler: Alan nesli küresel ölçekte tehdit altýnda olan Bromus psammophilus bitkisi için ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr.
Kýyý kumsallarý ise deniz kaplumbaðasý (Caretta caretta) ve yeþil deniz kaplumbaðasýnýn
(Chelonia mydas) Doðu Akdenizde ürediði önemli alanlardan biridir.
ÖDA ayný zamanda dar yayýlýþlý ve Akdeniz biyomuna özgü bir kýzböceði türü olan Ceriagrion
georgifreyi için önemlidir.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak seracýlýk yapýlýrken, tarým, turizm ve az miktarda endüstriyel
faaliyetler gerçekleþtirilmektedir. Kýyý þeridi boyunca çok sayýda restoran, çay bahçesi ve benzeri
yapýlar bulunur. Alanýn batý sýnýrýnda Kromsan fabrikasý bulunmaktadýr.
Tehditler: Alandaki turizm faaliyetleri, Kromsan fabrikasý ve Kazanlý Belediyesinin ýþýklandýrma
sistemi denizkaplumbaðalarýnýn üreme baþarýsýný olumsuz etkilemektedir.
Alanýn batý kýsmýnda yoðunlaþan seralar kumsallarýn daralmasýna, dolayýsýyla kaplumbaðalarýn
yaþam alanýnýn daralmasýna neden olmaktadýr.
Tarým alanlarýndan ve fabrikadan kaynaklanan kirlilik alaný tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý, Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
ve Doðal Hayatý Koruma Derneði (WWF Türkiye) geçtiðimiz yýllarda alanda deniz
kaplumbaðalarýnýn durumunun ve yuvalarýnýn belirlenmesi için çeþitli çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir.

Ceriagrion georgifreyi © Marcel Wasscher
Yerel Ýlgi Sahipleri
Mersin Valiliði; Mersin Jandarma Komutanlýðý; Kazanlý Kaymakamlýðý; Kazanlý Belediyesi; Mersin Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kazanlý Kaymakamlýðý; Kazanlý
Belediyesi; Kazanlý Chelonia Mydas Çevre Koruma Derneði; WWF Türkiye.
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Dicle Tuba Kýlýç

Kazanlý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kazanlý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Seyhan Deltasý

AKD058
Acil
Gerileme (-2)

Saz kedisi (Felis chaus) © Soner Bekir - DoðaBel

Yüzölçümü : 41025 ha
Yükseklik : 0 m - 55 m
Boylam
: 35,18ºD
Ýl(ler)
: Adana, Mersin
Enlem
: 36,65ºK
Ýlçe(ler) : Karataþ, Tarsus
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý, ramsar alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA; Seyhan Nehri ve Tarsus (Berdan) Çayýnýn Akdenize döküldüðü bölge ile
Tuzla ve Akyatan göllerinden oluþur. Tuzla Gölü, Seyhan aðzýnýn doðusunda yer alýr ve
Çukurovadaki göllerin en batýda olanýdýr. Gölün suyu yýlýn büyük bölümünde hafif tuzludur.
Kýþ aylarýnda su seviyesinin artmasýyla tuzluluk oraný azalýr. Deltanýn diðer bir önemli parçasý
da Akyatan Gölüdür. Akyatan, Türkiyenin en büyük lagün gölüdür.
Habitatlar: ÖDA; tatlý ve tuzcul çayýrlar ve bozkýrlar, kalýcý ve geçici göller, nehir boyu, kumullar,
tarým alanlarý, aðaçlandýrma alanlarý ve yerleþim birimlerinden oluþur. Tuzla Gölünün
güneydoðusunda, kýsmen Seyhanýn eski yataðý üzerinde sýk bitki örtüsüyle kaplý tatlý su
bataklýklarý, tuzcul bataklýklar ve gölcükler bulunur.
Türler: Seyhan Deltasý bitkiler açýsýndan oldukça önemlidir. Alanda 19 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlarýn çoðu dar yayýlýþlý ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
olan türlerdir.
Tuzla ve Akyatan gölleri kuþlar için yýlýn her döneminde önem taþýr. Birçok kuþ türü alaný
kýþlamak ve üremek için kullanmaktadýr. Alanda bulunan öncelikli kuþ türlerinin baþýnda,
alanda üreyen yaz ördeði (Marmaronetta angustirostris) ve alanda kýþlayan dikkuyruk ördekleri
(Oxyura leucocephala) gelmektedir. Alandaki diðer önemli türler akça cýlýbýt (Charadrius
alexandrinus) ve flamingodur (Phoenicopterus roseus). Göç döneminde ve kýþ aylarýnda on
binlerce su kuþunu barýndýrýr.
Saz kedisi (Felis chaus) alanda yaþayan önemli canlý türlerinden biridir.
Seyhan Deltasý kýyýlarýnda, yeþil denizkaplumbaðasý (Chelonia mydas) ve az sayýda
denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) yuvalamaktadýr. Dar yayýlýþlý ve Akdeniz biyomuna özgü
bir yýlan türü olan Eirenis aurolineatus alandaki bir baþka önemli sürüngen türüdür.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Brachythemis fuscopalliata isimli kýzböceði
türü alanda bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede tarým, hayvancýlýk ve balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Çukurova Deltasýnýn
Ceyhan, Seyhan ve Berdan nehirlerinin taþýdýklarý alüvyonlar sonucu oluþan topraklarý, iklim
koþullarýnýn uygunluðu nedeniyle Türkiyenin en verimli topraklarýdýr. Deltadaki toplam arazinin
yüzde 60ýný tarým arazileri oluþturmaktadýr.
Bölgede hayvancýlýk büyükbaþ, küçükbaþ ve kanatlý hayvan yetiþtiriciliði üzerinde
yoðunlaþmýþtýr. Tuzla dalyanýnda yýllýk ortalama balýk verimi 40 tondur. Akyatan dalyanýnda
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ise balýk verimi 250 tonun üzerindedir. Alan ayrýca kuþ gözlemcileri ve doða fotoðrafçýlarý için
önemli bir uðrak yeridir.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit, su rejimine müdahaledir. Devlet Su Ýþlerinin (DSÝ)
Aþaðý Seyhan Sulama Projesinin IV. ve sonuncu aþamasýnda Tuzla ve Akyatan göllerine yakýn,
taban suyu yüksek arazilerin kurutulmasý yönünde çalýþmalar yürütülmektedir. 35 bin hektar
hazine arazisinin kurutulmasý ve özel arazi sahipleri arasýnda paylaþtýrýlmasý amaçlanmýþ, deltada
bazý küçük bataklýk ve mevsime baðlý oluþan sulakalan habitatlarý kurutularak tahrip edilmiþtir.
Yine DSÝ tarafýndan baðlanacak tahliye kanallarý ile Tuzla Gölünün tuzluluk oraný azaltýlarak
balýkçýlýðýn geliþtirilmesi amacýyla iki küçük kanalla göle az miktarda su verilmesi planlanmýþtýr.
Çukurova Deltasýndaki en az kirlenmiþ sulakalan olan Tuzla Gölünde oluþturulacak hidrolojik
deðiþiklikler göldeki doðal yaþam için son derece önemlidir.
Akyatan Gölü ve Akdeniz arasýnda uzanan yaklaþýk 2500 ha kumul alan, 1960lý yýllardan
beri aðaçlandýrýlmaktadýr. Deltaya yabancý pek çok aðaç türünün kullanýldýðý bu çalýþmalar
Seyhan Nehri aðzýnýn batýsýnda da sürdürülmektedir. Aðaçlandýrma, nemli kumul ve bataklýk
habitatlarýný tehdit etmektedir.
Yazlýk konut ve turistik tesisler, baþta Beyazkum Sahili (Bahþiþ) olmak üzere, Tuzla Gölü
civarý ve Karataþ yakýnlarýndaki kumullar ve kumul bitki örtüsünü tahrip etmektedir. Akyatan
ve Tuz gölleri kýyýlarýnda, yeni yazlýk tesislerin yapýmý planlanmaktadýr.
ÖDAdaki kumullarda son yýllarda artan tarým alanlarý, yeraltý sularýnýn kullanýlmasýyla
alandaki su dengesinin bozulmasýna ve kumul yapýsýnýn bozulmasýna neden olmaktadýr.
Çukurova Deltasýnýn merkezindeki yoðun tarým yapýlan alanlardan ve çevredeki sanayi ve
yerleþim alanlarýndan gelen kimyasallar, Akyatan Gölünü hýzla kirletmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: WWF-Türkiye, Akyatan kumsallarýndaki yeþil deniz kaplumbaðalarýnýn
korunmasý için Adnan Menderes ve Hacettepe üniversiteleriyle birlikte izleme ve koruma
çalýþmalarý yürütmektedir.
Doða Derneði, Tuzla ve Akyatan göllerinde Çukurova Üniversitesi kuþ gözlem topluluðuyla
birlikte kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý gerçekleþtirmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Adana Valiliði; Adana Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Adana Büyükþehir Belediyesi; Tarým Ýl Müdürlüðü; Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümü; Çevre
ve Tüketiciyi Koruma Derneði; WWF-Türkiye; Doða Derneði; Çukurova Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

Ayþe Könte

Seyhan Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Seyhan Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Tuzla Gölü © Murat Bozdoðan
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Su çulluðu (Gallinago gallinago) © Ali Murtaza Doðan
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Ceyhan Deltasý AKD059

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Yumurtalýk Lagünü © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 34073 ha
Boylam
: 35,58ºD
Enlem
: 36,66ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 90 m
Ýl(ler)
: Adana
Ýlçe(ler) : Ramsar alaný, tabiatý koruma alaný, doðal sit alaný

Alanýn Tanýmý: Ceyhan Deltasý Önemli Doða Alaný; Çukurovanýn doðu kýsmýný oluþturan, Ceyhan
Nehri'nin Akdeniz'e döküldüðü yerde oluþmuþ bir sulakalan sistemidir. Adana ilinin Yumurtalýk
ve Karataþ ilçeleri arasýnda yer alan ÖDAda en büyük sulakalan oluþumlarý Yumurtalýk lagünleri
ve Aðyatan Gölüdür. Yumurtalýk denize açýk bir lagündür. Aðyatan Gölünün de denizle ince
bir baðlantýsý vardýr ve hafif tuzludur. Alandaki diðer önemli göller Yelkoma, Darboðaz, Ömer
ve Yapý gölleridir. Delta hâlâ hareketlidir ve yapýsý bu nedenle dinamiktir. Karataþ ilçesi, bir
baþka ÖDA olan Seyhan Deltasý ile arasýnda sýnýr oluþturur.
Habitatlar: ÖDA; lagünler, nehir boyu, kumul alanlar, sazlýk alanlar, maki topluluklarý, tuzcul
çayýr ve bataklýklar, adalar, aðaçlandýrma alanlarý ve tarým alanlarýndan oluþur. Alanýn en baskýn
yaþam alanlarý tuzcul çamur düzlükleri, göller ve kumullardýr. Kumullarýn yüksekliði 15 metreyi
bulur. Ömer Gölü ve Yumurtalýk Lagünü arasýndaki kumul alanda Halep çamý (Pinus halepensis)
ormaný bulunur. Ceyhan Nehri kýyýsýnda ve Ceyhan Nehrinin eski yataðý boyunca sazlýklar
uzanýr.
Türler: Alanda 17 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bitki çeþitliliði ve endemizmi
açýsýndan oldukça zengin olan alanda ülkemize endemik Astragalus subuliferus, Bupleurum
polyactis, Bupleurum zoharii, Centaurea calcitrapa ssp. cilicica, Centaurea solstitialis ssp.
carneola, Gladiolus humilis, Heptaptera cilicica, Iris xanthospuria, Ophrys transhyrcana ssp.
amanensis, Puccinellia koeieana ssp. anatolica, Tordylium elegans, Tordylium pustulosum ve
Verbascum pterocladum adlý bitki taksonlarý bulunur.
ÖDA, su kuþlarý için önemli kýþlama ve üreme alanýdýr. Alanda bulunan tuzcul çayýr ve
bataklýklar ile göl çevresindeki çamur düzlükleri, kýyý kuþlarý için önemli üreme ve beslenme
alanlarýdýr. ÖDAdaki adalar ise özellikle sumru türleri için önemlidir. Alanda üreyen önemli
kuþ türlerinin arasýnda akça cýlýbýt (Charadrius alexandrinus), bataklýkkýrlangýcý (Glareola
pratincola), Ýzmir yalýçapkýný (Halcyon smyrnensis), dikkuyruklu ötleðen (Prinia gracilis akyildizi),
küçük sumru (Sterna albifrons) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) bulunur. ÖDAda
kýþlayan türler arasýnda ise fiyu (Anas penelope), karakarýnlý kumkuþu (Calidris alpina), küçük
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kumkuþu (Calidris minuta), turna (Grus grus), çamurçulluðu (Limosa limosa), dikkuyruk
(Oxyura leucocephala), Hazar sumrusu (Sterna caspia) ve suna (Tadorna tadorna) bulunur.
ÖDAda göç döneminde de leylek (Ciconia ciconia), flamingo (Phoenicopterus roseus) ve
kaþýkçý (Platalea leucorodia) yer alýr.
ÖDAda susamuru (Lutra lutra) ve gelengi (Spermophilus xanthophyrmnus) memeli türleri
yaþamaktadýr.
Delta, denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve yeþil denizkaplumbaðasýnýn (Chelonia mydas)
Doðu Akdenizde ürediði önemli alanlardan biridir.
Ceyhan deltasý, Alosa fallax nilotica ve Aphanius fasciatus içsu balýk türleri için de önem
taþýmaktadýr.
Alanda dar yayýlýþlý Coenagrion syriacum isimli kýzböceði yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yaygýn olarak tarým, dalyan balýkçýlýðý ve hayvancýlýk yapýlýr. Bazý bitkilerden
hasýr gereçler de yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehditlerden biri tarým alanlarýnýn geniþlemesidir. Mevcut
ekili alanlar dýþýnda özellikle Ceyhan Nehrinin eski yataðýnýn yakýnlarýnda yeni tarlalar
açýlmaktadýr.
Alan üzerindeki bir diðer önemli tehdit ise aþýrý otlatmadýr. Hayvan sürüleri sabahýn erken
saatlerinde sürüler halinde alana girmekte ve gün boyunca burada otlatýlmaktadýr.
Alaný plansýz yapýlaþma, hemen doðusundaki aðýr sanayi tesisleri ve Sugözü Termik Santralý
da etkilemektedir. Alan yakýnlarýndan geçen Bakü-Ceyhan Boru Hattý da herhangi bir sýzýntý
olasýlýðýna karþý izlenmelidir.
Koruma Çalýþmalarý: Kuþ Araþtýrmalarý Derneði alanda Yumurtalýk Lagünü Yönetim Planý Projesini
yürütmektedir. Ekolojik Araþtýrmalar Derneði (EKAD) ise yeþil alandaki denizkaplumbaðalarýný
izlemekte ve yerel yönetimlere yönelik bilgilendirme çalýþmalarý yapmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Adana Valiliði; Adana Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yumurtalýk Kaymakamlýðý; Yumurtalýk Belediyesi; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði; Çukurova Üniversitesi Biyoloji
Bölümü; WWF Türkiye; EKAD.

Burcu Meltem Arýk, Süleyman Ekþioðlu, Melike Hemmami

Ceyhan Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ceyhan Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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(Glaucopsyche alexis-mating pair) © Ahmet Baytaþ
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Yumurtalýk Lagünü © Murat Bozdoðan
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Çamurçulluðu (Limosa limosa) © Kazým Çapacý

Yumurtalýk Lagünü © Murat Bozdoðan
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Yýlanlýkale AKD060
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
Tepeleri

Gomphus davidi © Jean Pierre Boudot

Yüzölçümü : 9642 ha
Boylam
: 35,68ºD
Enlem
: 36,93ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 20 m - 760 m
Ýl(ler)
: Adana
Ýlçe(ler) : Ceyhan, Yüreðir, Yumurtalýk

Alanýn Tanýmý: Adýný Ceyhan  Adana karayolunun yedinci kilometresinde bulunan Yýlanlýkale
adlý tarihi kalýntýdan alan ÖDA, batýda Ceyhan Nehri, doðuda ve güneyinde Yumurtalýk ilçesindeki
tarým alanlarýyla çevrilidir. Çukurovanýn ortasýnda kalmýþ bir yükselti olarak dikkat çeker.
Alanýn etrafýnda yoðun olarak tarým yapýlýr.
Habitatlar: Yýlanlýkale, Akdeniz tipi bodur makiliklerle kaplýdýr. Özellikle otlatmanýn yoðun olduðu
yamaçlarda geniþ garig topluluklarý uzanýr. Tepelerin dereler tarafýndan oyulmuþ bölgelerinde
özellikle kuþlar için önemli üreme alanlarý olan sarp kayalýklar bulunur.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve dünya ölçeðinde nesli tehlike altýnda olan iki bitki türüne
ev sahipliði yapmaktadýr; Heptaptera cilicica ve Hyacinthella lazulina.
Alandaki sarp kayalýklar, küçük ebabil (Apus affinis) ve gökkuzgun (Coracias garrulus) için
önemli üreme alanlarýdýr.
Dünya ölçeðinde nesli tehlike altýnda bulunan kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) için
önemli bir üreme alanýdýr. Diðer yandan, Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir kýzböceði
türü olan Gomphus davidi için ÖDA statüsünü saðlar.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana insan faaliyeti turizmdir ve az miktarda hayvancýlýk ve tarým yapýlýr.
Yýlanlýkale kalýntýlarý çok sayýda ziyaretçi çekmektedir. Alanýn çevresinde ve sýnýrlarýnda yoðun
olarak tarým yapýlmaktadýr.
Tehditler: Yýlanlýkaledeki turizm faaliyetleri alanda yuvalayan yarasalar için tehdit oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
Yýlankale Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Yýlankale Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Adana Valiliði; Adana Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Adana Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Ceyhan Kaymakamlýðý.
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Sandal © Halim Diker
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Sugözü - Akkum AKD061

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Kumul bitkileri (Pancratium maritimum, Eryngium maritimum) © Mecit Vural

Yüzölçümü : 851 ha
Boylam
: 35,89ºD
Enlem
: 36,85ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 33 m
Ýl(ler)
: Adana
Ýlçe(ler) : Yumurtalýk

Alanýn Tanýmý: Sugözü  Akkum, Yumurtalýk ilçesinin kuzeydoðusunda bulunan kýyý þerididir.
Sugözü köyünün güneyinden baþlayýp kuzeyde Ýncirli Termik Santralý ile son bulur. Kýyý þeridi
kumul alanlardan oluþur. Alan Doðu Akdenizdeki önemli yeþil denizkaplumbaðasý üreme
alanlarýndan biridir.
Habitatlar: ÖDA; kumullardan ve az miktarda tarým alanýndan oluþur. Alanda bulunan bir dere
ÖDAnýn tam ortasýndan denize dökülür ve burada küçük bir sulakalan sistemi oluþturur.
Türler: Sugözü  Akkum kumullarý nesli tehlike altýnda olan denizkaplumbaðasý (Caretta caretta)
ve yeþil deniz kaplumbaðasýnýn (Chelonia mydas) üreme alanýdýr. Yeþil deniz kaplumbaðasýnýn
ülkemizdeki ikinci büyük popülasyonu bu alanda üremektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda günübirlik turizm ve tarým yapýlmaktadýr.
Tehditler: Yapýlaþma ve artan turistik tesisler alandaki kumul ekosistemine zarar vermekte,
dolayýsýyla denizkaplumbaðalarýnýn üreme baþarýsýný düþürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ekolojik Araþtýrmalar Derneði (EKAD), Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru
Hattý Çevresel Yatýrým Programý kapsamýnda alanda Denizkaplumbaðalarýnýn Keþfi Projesini
yürütmüþtür. Proje sonucunda, özellikle Sugözü köyü halký denizkaplumbaðalarýnýn korunmasýna
aktif destek olmaktadýr.

Yeþil deniz kaplumbaðasý (Chelonia mydas) © Serkan Yýlmaz - DoðaBel
Yerel Ýlgi Sahipleri
Adana Valiliði; Yumurtalýk Kaymakamlýðý; Yumurtalýk Belediyesi; Sugözü Belediyesi; Akkum Belediyesi; Çevre ve Orman Bakanlýðý Adana Ýl Müdürlüðü; EKAD.
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Burcu Meltem Arýk

Sugözü - Akkum önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sugözü - Akkum önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Centaurea aegialophila © Mecit Vural
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Kastabala Vadisi AKD062

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kastabala © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 9145 ha
Boylam
: 36,24ºD
Enlem
: 37,20ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 40 m - 440 m
Ýl(ler)
: Osmaniye
Ýlçe(ler) : Kadirli, Düziçi, Osmaniye

Alanýn Tanýmý: Kastabala Vadisi, Aslantaþ Barajýnýn güneyinden Osmaniyenin Kýrmýtlý beldesine
kadar Ceyhan Nehri boyunca uzanan vadidir. Osmaniye ilinin yaklaþýk 10 kilometre kuzeyinde
yer alýr. Nispeten geniþ, kuzeye doðru gittikçe daralan ve alçak kayalýklarýn görülmeye baþladýðý
bir vadidir. ÖDA içerisinde yer yer çakýl kýyýlarý ve birkaç küçük ada bulunur. Cevdetiye
beldesinin hemen kuzeyinde Akarsu Çayý Ceyhana katýlýr ve küçük bir sulakalan oluþturur.
DSÝnin ana su kontrol noktasý da Cevdetiyede bulunur. Bu kontrol noktasý akýntý yönünde su
seviyesinde önemli günlük dalgalanmalara neden olur. Alanýn birçok yerinde hem faal hem
de artýk iþletilmeyen kum ve çakýl ocaklarý bulunmaktadýr. Bu alanlarýn bir kýsmý bitki örtüsüyle
kaplanmýþtýr ve yaban hayat için oldukça önemli alanlar haline dönüþmüþtür. Türkiyedeki en
zengin balýkçýl üreme kolonilerinden biri alan içinde bulunur.
Habitatlar: ÖDA; kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, kermes meþesi (Quercus coccifera), maki
ve öncü maki topluluklarý, kuru tarým alanlarý, meyve bahçeleri, nehir kýyýsý bitki topluluklarý
ve sazlýk alanlardan oluþur. Vadinin kuzey kýsmý yoðun olarak kýzýlçam ormanlarýyla kaplýdýr.
Güneye indikçe kýzýlçamlar yerini meyve bahçeleri, vadi boyunca yer yer aðaçlýk ve tarým
alanlarýna býrakýr. Cevdetiyenin hemen kuzeyinde Ceyhan ve Akarsu Çayýnýn buluþtuðu yerde
uzun söðütler, çayýrlar, kumul ve çakýl çýkarýmý sonucun da oluþmuþ göletler ve daðýnýk halde
bulunan ýlgýnlarýn (Tamarix sp.) yer aldýðý küçük bir taþkýn alaný vardýr. Kýrmýtlýda kum ve çakýl
alýmý sonucu oluþan göletler daha fazladýr.
Türler: Alanda ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý Hypecoum trullatum ve Ophrys hittitica bitki
türleri ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Cevdetiye regülatörünün yukarýsýnda bulunan söðütlüklerde önemli bir balýkçýl kolonisi
bulunur. Kolonide gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta)
ve sýðýr balýkçýlý (Bulbulcus ibis) ürer. Regülatörün hemen güneyinde bulunan havuz etrafýndaki
toprak yarlar alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) tarafýndan yuvalama alaný olarak kullanýlýr. Ýzmir
yalýçapkýný (Halcycon smyrnensis) ise bu alandaki aðaçlarda ürer. Her iki yalýçapkýný da
Kýrmýtlýda üremektedir. Burada ayný zamanda mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) da
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kuluçkaya yatmaktadýr. ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber çakýl adacýklarýnda küçük
halkalý cýlýbýt (Charadrius dubius), toprak yarlardaysa kum kýrlangýcý (Riparia riparia) üremektedir.
Alanýn üreme zamaný dýþýnda kuþlar açýsýndan önemi bilinmemektedir. Nehir kollarýnda susamuru
(Lutra lutra) yaþamaktadýr.
Kýzböcekleri için ülkemizdeki önemli alanlardan biridir. Alanda nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan Brachythemis fuscopalliata ve Onychogomphus macrodon ile dar yayýlýþlý Coenagrion
syriacum ve Gomphus davidi yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda, tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Tahýl ve meyve üretimi alandaki baþlýca
tarým etkinlikleridir. Bunun yaný sýra kum ve çakýl çýkarýmý da yaygýndýr.
Tehditler: Kontrolsüz kum ve çakýl çýkarýmý, çakýl adalarýnýn oluþumunu engelleyerek bu adalarda
kuluçkaya yatan kuþ türlerinin yaþamýný tehdit etmektedir.
Cevdetiyedeki regülatörün neden olduðu su seviyesindeki dalgalanmalarýn üreyen kuþlara
etkisi bilinmemekle birlikte su seviyesindeki sürekli deðiþmelerin kuþlarýn üreme baþarýlarýný
azalttýðý düþünülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Kýrmýtlýda bir yönetim ve ekoturizm planý oluþturma projesi Doða Derneði
ve Kýrmýtlý Belediyesi tarafýndan BTC/UNDP Küçük Destek Fonu desteðiyle yürütülmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Osmaniye Valiliði; Osmaniye Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Cevdetiye Sulama Birliði; Kýrmýtlý Belediyesi; Doða Derneði.

Burcu Meltem Arýk, Geoff Welch, Hilary Welch

Kastabala Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Coenagrion syriacum © Harm Niesen

Kastabala Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Amanos Daðlarý AKD063

Korumaya Baðýmlý
Gerileme ( -1 )

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 372779 ha
Boylam
: 36,34ºD
Enlem
: 36,85ºK

Yükseklik : 0 m - 2240 m
Ýl(ler)
: Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraþ, Gaziantep
Ýlçe(ler) : Dörtyol, Erzin, Hassa, Antakya, Ýskenderun, Kýrýkhan, Belen, Samandaðý, Osmaniye merkez, Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli, Kahramanmaraþ merkez,
Andýrýn, Türkoðlu, Nurdaðý, Islahiye
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý

Alanýn Tanýmý: Amanos (Nur) Daðlarý, Kahramanmaraþ Sýr Baraj Gölünden baþlayýp Hatay ilinin
Samandað kýyýlarýna doðru yaklaþýk 175 kilometre boyunca uzanan dað silsilesidir. Deniz
kýyýsýndan itibaren dik bir þekilde yükselerek Dörtyol ilçesinin doðusundaki Bozdaðýn (Mýðýr
Tepe) zirvesine (2240 metre) kadar yükselir. Bu dað silsilesi üç bölüme ayrýlýr: En kuzeyde
yer alan Çimen Daðý, orta kýsýmda yer alan Bozdað ve Samandað kýyýlarýna yakýn Musa Daðý.
Bitki coðrafyasý bakýmýndan oldukça önemli olan Amanos Daðlarý silsilesi, Doðu Karadeniz
Daðlarýnýn güney ucundan baþlayarak, Munzur Daðlarý ve Doðu Toroslara uzanan Anadolu
diyagonalinin güney ucunu oluþturur.
Avrupanýn korumada öncelikli yüz orman alanýndan bir olan Amanos Daðlarý, bütünlüðü
bozulmamýþ ormanlarý, çeþitli yaþam alanlarý, farklý jeolojik yapýlarý, sarp kayalýklarý ve maðaralarý,
korunaklý vadileriyle yaban hayatý açýsýndan önemlidir. Bölgenin orta ve güney kesiminde batý
yamaçlardan doðarak Akdenize dökülen ve çoðu yazýn kuruyan küçük akarsular doðu-batý
yönlü pek çok vadiyi, alanda kuzey ve güney bakýlý yamaçlarý ve bu vadi tabanlarý da kýyýda
geniþleyerek kýyý ovalarýný oluþturur.
Habitatlar: ÖDA; Karadenize özgü ormanlar ile Akdenize özgü maki topluluklarý ve ormanlarý,
yüksek dað çayýrlarý, derin ve nemli vadilerdeki nehir kýyýsý bitki topluluklarý ve az miktarda
tarým alanýndan oluþur.
Amanoslarýn bitki örtüsü açýsýndan en önemli özelliði, orta ve yüksek bölgelerinin Doðu
Karadeniz Bölgesine, orta yüksekliklerin ise Balkanlarýn Karadeniz kýyýlarýna benzerlik gösteriyor
olmasýdýr. Özellikle daðlarýn batý kýsýmlarýndaki nemli ormanlar, günümüzde yayýlýþ alaný Doðu
Karadeniz ve Orta Avrupa olan doðu kayýný (Fagus orientalis), doðu gürgeni (Carpinus orientalis),
porsuk (Taxus baccata), ýþýlgan (Ilex colchica), ýhlamur (Tilia argentea), þimþir (Buxus
sempervirens) gibi Öksin ve Avrupa-Sibirya bitki coðrafyasý elemanlarýnýn en güney yayýlýþýný
temsil eden kalýntý (relik) aðaç topluluklarýný içermektedir. Sýk doðu kayýný ormanlarýna dað
silsilesinin orta bölümünde yer alan kuzey yamaçlarda 900 - 1850 metre arasýnda rastlanýr.
Amanos Daðlarýnýn batý yamaçlarýnda yaklaþýk 600 metre yüksekliðe kadar kermes meþesi
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(Quercus coccifera) baskýn Akdeniz maki topluluklarý görülür. Akdeniz orman bitki örtüsü 350
metreden baþlayarak 1900 metreye kadar çýkar. Aðýrlýklý olarak 200-750 metre arasýnda görülen
kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý bu bitki örtüsünde ilk görülen ormanlardýr. Saçlý meþe (Quercus
cerris) ormanlarý 600 metreden baþlayarak 900 metreye kadar çýkar. Karaçam (Pinus nigra
ssp. pallasiana) ormanlarý genelde 1000  1500 metre arasýnda yaygýndýr ve yaprak döken
aðaç türleri ile karýþýk ormanlar oluþturur. Toros göknarý (Abies cilicia spp. cilicica) ve sedir
(Cedrus libani) özellikle orta bölümün doðusunda yüksek kesimlerde yer alýr. Orman sýnýrýnýn
(yaklaþýk 1900 metre) üzerinde ise bodur çalýlar ve otsu bitkiler bakýmýndan zengin bir bitki
örtüsü içeren dað bozkýrlarý yer alýr.
Alanýn doðu yamaçlarý ise býçakla kesilmiþ gibi farklý bir bitki örtüsüne sahiptir. Saçlý meþe
(Quercus cerris) ve kermes meþesi baskýn maki topluluklarý geniþ alanlar kaplar. Bunlara yer
yer kýzýlçam topluluklarý eþlik eder.
Kahramanmaraþa yakýn kuzey bölümündeki ormanlar büyük ölçüde tahrip edilmiþtir.
Kýzýlçam baskýn ormanlarýn yükseklerinde karaçam, göknar, sedir ve ardýçlara (Juniperus)
rastlanýr. Buradaki dere yataklarýnda yer yer Karadeniz bitki örtüsü elemanlarý görülür.
Toros göknarý ve sedir türleri için Islahiyenin Huzurlu Yaylasý oldukça önemli noktalardan
biridir. Ayrýca Hassa ilçesi, sedirin Türkiyede en düþük rakýmda yetiþtiði bilinen yerdir.
Amanos Daðlarýnýn doðu yamaçlarýndaki dere kenarlarýnda yalankoz aðacý (Pterocarya
fraxinifolia) topluluklarýna da rastlanýr.
Türler: ÖDA, Türkiyedeki bitki endemizm merkezlerinden biri olarak ÖDA kriterlerini saðlayan
174 bitki taksonuna ev sahipliði yapar. Bunlardan 20si dünya üzerinde sadece burada
yaþamaktadýr. Amanos Daðlarý, tür çeþitliliði açýsýndan Türkiyenin en zengin ÖDAsýdýr.
Amanos Daðlarý, yýrtýcý ve süzülen kuþlarýn göç yolu olmasý ve barýndýrdýðý önemli kuþ türleri
açýsýndan uluslararasý düzeyde önemli bir alandýr. Göç zamaný leylek (Ciconia ciconia), ak
pelikan (Pelecanus onocrotalus), kara leylek (Ciconia nigra), kaþýkçý (Platalea leucorodia),
turna (Grus grus), sakarca (Anser albifrons), boz kaz (Anser anser), þahin (Buteo buteo), arý

þahini (Pernis apivorus), kara çaylak (Milvus migrans), küçük akbaba (Neophron percnopterus),
saz delicesi (Circus aeruginosus), yoz atmaca (Accipiter brevipes), küçük orman kartalý
(Aquila pomarina), yýlan kartalý (Circaetus gallicus), büyük orman kartalý (Aquila clanga),
küçük kartal (Hieraaetus pennatus) ve bozkýr kartalý (Aquila nipalensis) gözlenmektedir.
Ayrýca alanda nesli bölgesel ölçekte tehlike atýnda olan kuþ türlerinden Ýzmir yalýçapkýný
(Halcyon smyrnensis), gökkuzgun (Coracias garrulus), tavþancýl (Hieratus fasciatus) ve
küçük ebabil (Apus affinis) üremektedir.
Bunlarýn yaný sýra ÖDA, memeliler için de önemlidir. Karaca (Capreolus capreolus),
Anadolu'nun güneyinde alnýzca Amanos Daðlarý'nda yaþar. Samandað çevresi ve Amanos
Daðlarýnýn doðu yamaçlarý çizgili sýrtlanýn (Hyaena hyaena) yaþam alanlarýdýr. ÖDAnýn
güney kýyýlarý Akdeniz foklarý (Monachus monachus) için önemli yaþam alanlarýdýr. Bunlarýn
yaný sýra yabankeçisi (Capra aegagrus), vaþak (Lynx lynx), susamuru (Lutra lutra) ve uzun
ayaklý yarasa (Myotis capaccinii) bölgede yaþayan önemli memeli türleridir.
Alanda, Akdeniz biyomuna özgü Eirenis levantinus, Eirenis lineomaculatus, Eirenis rothiii,
Lacerta laevis ile ülkemize endemik Eirenis barani adlý sürüngen türleri yaþamaktadýr.
Kelebekler açýsýndan da özel bir alan olan ÖDA, 12 kelebek taksonu için ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Alan, küresel ölçekte nesli tehlike altýnda olan kelebeklerden apollo (Parnassius
apollo) ve ülkemize endemik büyük esmer (Maniola megala) gibi birçok türe ev sahipliði
yapar.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Brachythemis fuscopalliata ve Onychogomphus
macrodon adlý kýzböcekleri de alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana geçim kaynaklarý sanayi, tarým, narenciye ve meyvecilik, turizm,
ormancýlýk ve arýcýlýk faaliyetleridir. Dörtyol ve Erzin civarýnda narenciye üretimi aðýrlýk
kazanýrken Ýskenderun ve civarýnda demir çelik ve yan sanayi tesisleri en önemli geçim
kaynaklarýdýr. Bölgede yaylacýlýk faaliyetleri hayvansal üretimin yaný sýra yazýn daðýn serin
ikliminden faydalanmak amacýyla rekreatif olarak da yapýlmaktadýr. Deðirmendere Havzasý,
yaylacýlýðýn en yoðun yapýldýðý yerlerin baþýnda gelir. Üretim amacýyla yaylacýlýk Amanoslarýn
doðu ve kuzey kesimindeyken, rekreasyonel yaylacýlýk ise batý kesimlerde görülmektedir.
Yaylalardaki ve Arsuz kýyýlarýndaki ikincil konut inþaatlarý artmaktadýr. Amanos Daðlarýnda
defne, kekik, ýhlamur, kantaron veya daha birçok bitki beslenme, saðlýk ve ticari amaçlarla
toplanmaktadýr.
Tehditler: Bölgedeki en önemli tehditlerin baþýnda plansýz turizm ve yaylacýlýk faaliyetleri
gelmektedir. Yaylalarýn yerleþim alanlarýna dönüþtürülmesi sonucu artan nüfus baskýsý,
yapýlaþma ve betonlaþma, altyapý hizmetlerinin getirilmesi ve günübirlik ziyaretçiler nedeniyle

oluþan çöp sorunu baþlýca tehditlerdir.
Amanos Daðlarýnda orman kaynaklarýnýn yoðun kullanýmý ve kaçak aðaç kesimlerinin
yaný sýra, yaz aylarýnda daðlarýn doðu kesiminde yükseklerde görülen aþýrý otlatma, baþta
karaca ile Samandað kesiminde yapýlan yýrtýcý kuþ avcýlýðý ve derelerde yoðun balýk avcýlýðý
olmak üzere yasadýþý avcýlýk, bazý nadir bitki ve mantar türlerinin aþýrý toplanmasý, su
kaynaklarýnýn tahrip edilmesi, plansýz yol açým çalýþmalarý, özellikle alanýn güneyine doðru
görülen orman yangýnlarý; kum, taþ ve mermer ocaklarýnýn açýlmasý ve iþletilmesi; sanayi
tesislerinin yarattýðý hava kirliliði gibi etkinliklerinde, nadir doðal türleri ve yaþam alanlarýný
tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda iki resmi koruma statüsü bulunur; 1987 yýlýnda iki bölümden
oluþan ve toplam 182 hektar alan kaplayan Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatý Koruma Alaný ve
karacanýn korunmasý için 1980 yýlýnda ilan edilen 2.874 hektarlýk Zorkun Yaban Hayatý
Geliþtirme Sahasý. Ayrýca Samandað bölgesinde yer alan þimþir topluluklarý gen koruma
ormaný olarak ayrýlarak koruma altýna alýnmýþtýr.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ve WWF-Türkiye, Dünyaya Armaðanlar
Projesi kapsamýnda alanda bir milli park oluþturulmasý için bilimsel ve sosyal çalýþmalarýný
bölge sivil toplum kuruluþlarýnýn desteði ile 2004 yýlýndan beri sürdürmektedir.
Ýskenderun Çevre Koruma Derneði, Erzin Çevre Koruma Derneði, Samandað Çevre
Koruma ve Turizm Derneði ve Amanoslar Çevre Koruma ve Dayanýþma Derneði (AÇED)
gibi bölgesel sivil toplum kuruluþlarý bölgenin korunmasý için çeþitli etkinlikler düzenlemektedir.
Kuþ Araþtýrmalarý Derneði (KAD) bölgedeki kuþ göçünü incelemek üzere Hatay Göç
Projesini 2000 yýlýnda tamamlamýþtýr. Bu projeyi takiben Ýskenderun Çevre Koruma Derneðinin
önderliðinde Doðu Akdeniz Çevre Eðitim Platformu ve KADýn katýlýmý ve Birleþmiþ Milletler
GEF Küçük Destek Programýnýn finansal desteði ile Doðu Akdeniz Bölgesi'nin Kuþ Göçü
Açýsýndan Öneminin Vurgulanmasý Ýçin Eðitim ve Bilinçlendirme Çalýþmalarý 2001-2002
yýllarýnda bölgede gerçekleþtirilmiþtir.
Ortadoðu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ýskenderun Körfezinde Akdeniz
foklarý konusunda araþtýrmalar yürütmektedir.
Amanos Daðlarýyla ilgili kapsamlý bilimsel çalýþmalardan biri de Berlin Teknik Üniversitesi
ve Çukurova Üniversitesi iþbirliðinde 1998-2004 yýllarý arasýnda yapýlmýþ olan "Güney-Doðu
Anadoluda Amanos Daðlarý Peyzaj-Ekolojik Kompleks Analizi" adlý projedir. Bu çalýþma
kapsamýnda toprak, iklim, bitki örtüsü konularý detaylý olarak incelenmiþ ve koruma önerileri
sunulmuþtur.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Hatay Valiliði; Osmaniye Valiliði, Kahramanmaraþ Valiliði; Gaziantep Valiliði; Hatay Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;
Osmaniye Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kahramanmaraþ ÝL Çevre ve Orman Müdürlüðü; Hatay Ýl Jandarma Komutanlýðý Çevre Koruma Timi Komutanlýðý;
WWF-Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý); Kuþ Araþtýrmalarý Derneði; Doða Derneði; Ýskenderun Çevre Koruma Derneði; Erzin Çevre Koruma Derneði;
Amanoslar Çevre Koruma ve Dayanýþma Derneði; Hatay Ýl Jandarma Çevre Koruma Timi Komutanlýðý.

Yýldýray Lise

Yeþilce © Bahtiyar Kurt

Centaurea haussknechtii (END) - Nemrut Daðý © A. Selçuk Ertekin
© Cüneyt Oðuztüzün
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Allium karamanoglui © Mecit Vural
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Samandað AKD064
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)
Kumullarý

© Þebnem Eraþ

Yüzölçümü : 2920 ha
Boylam
: 35,95ºD
Enlem
: 36,06ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 6 m
Ýl(ler)
: Hatay
Ýlçe(ler) : Samandað, Yayladaðý

Alanýn Tanýmý: Samandað Kumullarý, Antakyanýn 25 kilometre güneyindeki Samandað ilçesi
sýnýrlarý içerisindedir. Batýsýnda Akdeniz, doðusunda Samandað ilçe merkezi, güneyinde Kýlýç
(Akra) Daðý, kuzeyinde ise Musa Daðý ile sýnýrlýdýr. Asi Nehri alanýn ortasýndan geçerek Akdenize
dökülür. Samandað Kumullarý yaklaþýk 13 kilometre uzunluðunda geniþ bir kumsal alandýr.
Kuzey güney doðrultusunda uzanýr. Kumsalýn orta kesiminde yer alan Milleyha (Tuzla) Göleti
ise denizden yaklaþýk 200 m içeride bulunan küçük bir gölettir. Yaz aylarýnda genellikle kuruyan
gölet yaðmurlarla beraber su toplamaktadýr. Göletin doðu kesiminde, çevresi yoðun sazlýklarla
kaplý kanallar yer alýr. Zengin tür çeþitliliðine sahip Milleyha Göleti ve Samandað sahili, ayný
zamanda önemli bir turizm merkezidir.
Habitatlar: ÖDA; büyük oranda ince taneli kuma sahip geniþ ve uzun kumsallardan, Asi Nehri
kýyýsýndaki bitki topluluklarýndan, Milleyha Göleti ve çevresindeki sazlýk alanlar, tuzcul bataklýklar
ve tarým alanlarýndan oluþmuþtur. Milleyhanýn çevresindeki tuzcul bataklýklarda denizbörülcesi
(Salicornia) ve çeþitli tuzcul bitkiler bulunur. Asi Nehri çevresinde tarým arazileri yoðunlaþýr.
Türler: Dar yayýlýþlý Gonocytisus pterocladus ve Micromeria fruticosa ssp. barbata kumullarda
bulunan ve ÖDA kriterlerini saðlayan bitki taksonlarýdýr.
Alanda, çok az sayýda kuþ araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Alanýn özellikle göç döneminde su kuþlarý
için önemli konaklama alaný olduðu düþünülmektedir. ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber,
kýzýl kumkuþu (Calidris ferruginea), deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus), sürmeli kumkuþu
(Limicola falcinellus), boz yelkovan (Calonectris diomedea), sümsükkuþu (Sula bassana)
bölgede gözlenen türlerdendir. Akdeniz foku (Monachus monachus) alaný beslenmek için
kullanýr.
Samandað Kumullarý, ülkemizde denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve büyük oranda yeþil
denizkaplumbaðasýnýn (Chelonia mydas) ürediði önemli alanlardan biridir. Kaplumbaða çýkýþlarý
az miktarda haziran ve büyük oranda temmuz aylarýnda olmaktadýr.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber sultan kelebeði (Danaus chrysippus), diken kelebeði
(Vanessa cardui), kýrlangýçkuyruk (Papilio machaon) ve küçük ateþ kelebeði (Lycaena
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thersamon) alanda sýklýkla gözlenen kelebeklere örnektir.
Alan Kullanýmý: Alanda balýkçýlýk, tarým ve turizm faaliyetleri gerçekleþtirilir. Balýkçýlýk önemli
ekonomik faaliyetlerden biridir. Alanýn yakýnlarýnda Çevlik balýkçý barýnaðý bulunur. Milleyha
Göletinin güneydoðusunda tarým alanlarý bulunur. Bu alanlarda sebzecilik ve narenciye üretimi
yapýlýr. Samandað Kumullarý yaz aylarýnda çok sayýda turist aðýrlar. Kumsalda çok fazla yerleþim
bulunmaz. Alanda en yoðun insan yerleþimi Samandað ilçesinin önünde, kumsalýn ortalarýnda
bulunan Þeyh Hýdýr Türbesi civarýndaki tatil köyüdür.
Tehditler: Alandaki en önemli tehdit özellikle Asi Nehri yakýnlarýndan kaçak kum çekimidir.
Diðer önemli tehdit ise sahildeki kirliliktir. Sahilde naylon ve diðer katý atýklar birikmektedir.
Ayrýca, bazý dönemler daha yoðun olmak üzere, deniz kenarýndan içerilere kadar kumsalda
zift ve diðer petrol türevleri atýklarý görülmektedir. Kýyý akýntýlarý, gerek gemilerden kaynaklanan
yaðlý atýk deþarjlarýnýn gerekse Türkiyenin güneyindeki ülkelerden gelen karasal kökenli atýklarýn
Samandað kumsalýnda birikmesine neden olmaktadýr. Petrol kirliliði denizkaplumbaðasý ve
yeþil denizkaplumbaðasýnýn yumurtlamaya çýkan ergin diþileri ve özellikle yavrularý için ciddi
bir tehdit oluþturmaktadýr.
Kumsalýn kent merkezine yakýn olmasý sonucunda gece aydýnlatmalarý yumurtadan çýkma
döneminde denizkaplumbaðasý yavrularý için tehdit oluþturmaktadýr. Alanda yasadýþý ve yoðun
kara avcýlýðý görülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi alanda denizkaplumbaðasý popülasyon belirleme ve koruma çalýþmalarý yürütmektedir.
Samandað Çevre Koruma Derneði, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý kapsamýndaki
Küçük Destek Programýnýn desteðiyle, denizkaplumbaðasý koruma çalýþmalarýna Samandað
halkýný ve turistleri etkin olarak katmak ve yerelde duyarlýlýk geliþtirmek amacýyla bir proje
yürütmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Antakya Valiliði; Samandað Kaymakamlýðý; Samandað Belediyesi; Samandað Çevre Koruma Derneði; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi; Albatros Kuþ Gözlem
Topluluðu; WWF Türkiye.

Burcu Meltem Arýk, Ali Atahan, Cem Orkun Kýraç
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kýlýç Daðý

AKD065

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Bukalemun (Chamaeleo chamaeleon) © Hakan Öge

Yüzölçümü : 7003 ha
Boylam
: 35,97ºD
Enlem
: 35,97ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 1730 m
Ýl(ler)
: Hatay
Ýlçe(ler) : Yayladaðý

Alanýn Tanýmý: Kýlýç Daðý, Antakyanýn güneybatý ucunda yer alan volkanik bir daðdýr. Samandað
kumsalýnýn bittiði yerden baþlayýp, Suriye sýnýrýna kadar uzanýr. Kýlýç Daðýnýn denize inen kýyýlarý
oldukça diktir ve çoðunlukla kireçtaþýndan oluþur. Daðýn tepesinde yer alan tektonik çukurluklar
arasýnda en önemlileri Büyük Göl Çukuru ve Küçük Göl Çukurudur. Eskiden oldukça ormanlýk
olan dað, günümüzde maki ve dað bozkýrlarýyla kaplýdýr.
Habitatlar: ÖDA; alçak bölgelerinde maki ve öncü maki topluluklarý, bozkýrlar, az miktarda tarým
alaný ile yüksek bölgelerinde dað bozkýrýndan oluþur. Alanýn batýsýndaki dik yamaçlarda karýþýk
iðneyapraklý aðaç topluluklarý bulunur. Deniz kýyýsýnda, koylarý ve dik kayalýk yarlarý ile sualtý
ve suüstü giriþli deniz maðaralarý vardýr.
Türler: Kýlýç Daðý özellikle bitki çeþitliliði açýsýndan son derece zengin bir alandýr. Alanda 44 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlarýn çoðu ülkemize endemik ve nesli tehlike altýnda
olan türlerdir. Bunlarýn baþlýcalarý Alyssum crenulatum, Centaurea arifolia, Cirsium cassium,
Ferulago antiochia, Myopordon thiebautii, Pimpinella isaurica, Rumex amanus, Salvia tigrina,
Scrophularia amana, Scutellaria glaphyrostachys, Sideritis huber-morathii, Stachys petrokosmos,
Trifolium davisii, Trigonella cassia, Verbascum amanum, Verbascum pinetorum, Verbascum
scaposum ve Viola isauricadýr.
Kýlýç Daðýnýn deniz tarafýnda bulunan kýyýlarý eriþilmesi zor, oldukça dik bir yapýdadýr ve
sahip olduðu sualtý veya suüstü giriþli deniz maðaralarýndan dolayý Akdeniz foku (Monachus
monachus) için az sayýdaki önemli alandan biridir. ÖDA, ayný zamanda Akdeniz fokunun
dünyadaki en doðu yayýlým alanýdýr.
ÖDAda bulunan kelebek türleri arasýnda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan karagözlü
mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Akdeniz melikesi (Melanargia titea) bulunur.
Alan Kullanýmý: Alan, Suriye sýnýrýna komþu olduðundan belirli bir bölgesi askeri alandýr. Tarým,
hayvancýlýk ve balýkçýlýk en önemli geçim kaynaklarýdýr. Yerleþim yerlerine uzaklýðýndan ve sýnýr
bölgesi olduðundan alanda turizm faaliyeti yoktur.
Tehditler: Alandaki önemli tehditler arasýnda tarým alanlarýnýn geniþlemesi yer alýr. Tarým alaný
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açmak amacýyla özellikle bozkýrlarýn sürülmesi sonucunda bitki türleri zarar görmektedir. Yoðun
otlatma alan üzerindeki bir diðer önemli tehdittir.
Diðer tehditler, ormanlarýn yakacak ve tarým alaný açma amacýyla kesilmesi ile deniz
akýntýlarýndan dolayý, güney ülkelerden gelen karasal ve gemi kaynaklý kirlilik ve özellikle petrol
türevi atýklardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yeþil kurbaða (Hyla savignyi) © Ahmet Karataþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Hatay Valiliði; Hatay Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yayladaðý Kaymakamlýðý; Yayladaðý Belediyesi; Mustafa Kemal Üniversitesi.

Burcu Meltem Arýk, Cem Orkun Kýraç
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Altýnözü Tepeleri AKD066

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-2)

Altýnözü Tepeleri © Murat Bozdoðan

Yüzölçümü : 74665 ha
Yükseklik : 65 m - 770 m
Boylam
: 36,28ºD
Ýl(ler)
: Hatay
Enlem
: 36,16ºK
Ýlçe(ler) : Kumlu, Antakya, Reyhanlý, Altýnözü
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antakya þehir merkezinin doðusunda, kuzey güney doðrultusunda yaklaþýk
35 kilometre uzanan tepeleri ve bu alanýn kuzeyindeki Amik Ovasýnýn 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. ÖDAnýn 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. ÖDAda
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 kervilleidir.
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.
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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.

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

Altýnözü Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Nalburunlu küçük yarasa (Rhinolophus hipposideros) © Laurens Vogelaers
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Ophrys transhyrcana © C. A. J. Kreutz
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Ýncirli Tepeleri

AKD067

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Ceylan (Gazella subgutturosa) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 6495 ha
Boylam
: 36,55ºD
Enlem
: 36,56ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 85 m - 490 m
Ýl(ler)
: Hatay
Ýlçe(ler) : Kýrýkhan

Alanýn Tanýmý: Türkiyenin Suriye sýnýrýnda yer alan Ýncirli Tepeleri Hatayýn Kýrýkhan ilçesine
baðlý Ýncirli Köyü ve Sucuköyün tamamý ile Camuzkýþlasý ve Kamberlikaya köylerinin bir
kýsmýný sýnýrlarý içine alýr. ÖDAnýn güneydoðusunda bulunan Balýk Gölü yörenin en önemli su
kaynaðýdýr.
Habitatlar: ÖDA; ova bozkýrý, kermes meþesi (Quercus coccifera) baskýn maki topluluklarý, kuru
tarým yapýlan araziler ve volkanik kayaçlarýn oluþturduðu tepelerden (leçelik) oluþur. Balýk Gölü
çevresinde sazlýk alanlar vardýr.
Türler: Ýncirli köyü sýnýrlarý içerisinde Türkiye - Suriye sýnýrý boyunca yaklaþýk 50 ceylan (Gazella
subgutturosa) yaþamaktadýr. Ceylanlar yaþamak için sýnýr tellerini aþarak her iki ülkenin
sýnýrlarýný da kullanmaktadýr. Ceylanýn yaný sýra ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber alanda
tilki (Vulpes vulpes) ve oklukirpi (Hytrix indica) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda ana geçim kaynaðý tarýmdýr. Balýk Gölü su ürünleri üretme ve sulama
amaçlý kullanmaktadýr.
Tehditler: Balýk Gölündeki sazlýk alanlar zaman zaman yakýlmaktadýr. Alan üzerinde baþka
bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Ceylanlar yöre halký tarafýndan kutsal kabul edilerek korunmaktadýr. Ýl Çevre
ve Orman müdürlüðü yetkilileri ceylanlarla ilgili araþtýrmalar yapmaktadýr.

Ceylan (Gazella subgutturosa) © Aykut Ýnce
Yerel Ýlgi Sahipleri
Hatay Valiliði; Hatay Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Hatay Ýl Jandarma Komutanlýðý Çevre Koruma Timi Komutanlýðý; Kýrýkhan Kaymakamlýðý; Ýncirli Muhtarlýðý;
Doða Derneði.
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Yýldýray Lise

Ýncirli Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ýncirli Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Feke

AKD068

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Ophrys reinholdii ssp. leucatenia © Yasemin Konuralp

Yüzölçümü : 167840 ha
Boylam
: 35,91ºD
Enlem
: 37,95ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 450 m - 2576 m
Ýl(ler)
: Adana, Kayseri
Ýlçe(ler) : Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli, Kozan, Develi,

Alanýn Tanýmý: Adana ile Kayseri arasýnda uzanan ÖDA, Aladaðlarýn doðusundaki Tahtalý
Daðlarýnýn bir kýsmýný ve Sarýz Çayýnýn Zamantý ile birleþmeden önceki kesimi olan Göksu
Nehri ile kollarýný içerir. Feke ve Saimbeyli ilçe merkezleri de ÖDA sýnýrlarý içinde kalýr. Alanýn
kuzey kesiminde bulunan güneybatý  kuzeydoðu uzanýþlý Tahtalý Daðlarý, Aladaðlarýn doðudaki
devamýdýr. Bu yüksek kesimler bitki örtüsü açýsýndan cýlýz olup dað sýrasýnýn düzleþtiði yerlerde
yüzlerce dolin (karstik erime çukurlarý) bulunmaktadýr. Bu daðlýk alanlarýn güneyinde Göksu
Nehri ve kollarý tarafýndan oluþturulmuþ vadiler zengin bitki örtüsüne sahiptir. Arazinin yüksek
eðim koþullarý, zaman zaman yerleþim birimlerine zarar verecek ölçüde heyelanlara sebep
olmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; ardýç (Juniperus), sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana),
kýzýlçam (Pinus brutia), kermes meþesi (Quercus coccifera) ve karýþýk iðneyapraklý ormanlar
ile maki topluluklarý ve tarým alanlarýndan oluþur.
Türler: ÖDA, bitkiler açýsýndan oldukça zengindir. Alanda 18 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Dünya daðýlýmý ÖDA ile sýnýrlý olduðu bilinen yedi bitki türü (Allium gorumsense,
Allium stenopetalum, Anthemis antitaurica, Galium pterocarpum, Onosma tschichatschevii,
Paronychia kayseriana, Verbascum hadschinense) bölgede yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, hayvancýlýk ve az miktarda ormancýlýk yapýlýr. Oldukça engebeli
bir yapýya sahip olan ÖDAnýn sýnýrlarý içerisinde yerleþimler çoðunlukla vadi yamaçlarýna
kurulmuþ olup tarým alanlarý da yine düzlük alanlarýn azlýðý nedeniyle fazla yer kaplamamaktadýr.
Bölgede küçük iþletmeler halinde linyit ocaklarý bulunmaktadýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit, Devlet Su Ýþlerinin baraj projeleridir. Göksu Nehri üzerinde
Feke ve Menge barajlarýnýn yapýmý için master planlarý hazýrlanmýþtýr. Alanda kaçak orman
kesimi yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
Teucrium antitauricum © Zeki Aytaç
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kayseri Valiliði; Adana Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Adana Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Feke Kaymakamlýðý; Saimbeyli Kaymakamlýðý;
Feke Belediyesi; Saimbeyli Belediyesi.
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Feke önemli doða alaný topografya haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Binboða Daðlarý AKD069

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 92117 ha
Boylam
: 36,65ºD
Enlem
: 38,28ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1330 m - 2957 m
Ýl(ler)
: Kahramanmaraþ, Kayseri
Ýlçe(ler) : Göksun, Afþin, Sarýz

Alanýn Tanýmý: Binboða Daðlarý Önemli Doða Alaný; Göksun, Afþin ve Sarýz ilçeleri arasýnda kalan
Binboða ve Delihöbek daðlarýný içerir. Alanýn ortasýndan Kömürsuyu Deresi akar. Batýda Sarýz
Çayý, güney ve doðuda ise Göksun ve Hurman çaylarý alaný çevreler. Bölgedeki daðlar aðýrlýklý
olarak kireçtaþýndan oluþmuþtur ve oldukça eðimlidir. Orta Toroslarýn kuzeye açýlan kollarýndan
olan Binboða Daðlarý, doðuya doðru yüksek platolara dönüþür. 15002000 metre arasýnda yer
alan bu platolarda Ceyhan Vadisi aracýlýðýyla Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Yerleþim birimleri
bölgenin genelde alçak yerlerinde toplanmýþtýr.
Habitatlar: ÖDA; göknar (Abies), ardýç (Juniperus), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana),
meþe (Quercus) ve karýþýk iðneyapraklý ormanlar ile dað bozkýrlarý ve tarým alanlarýndan oluþur.
Binboða Daðlarý Anadolu diyagonali üzerinde yer alýr ve zengin bitki çeþitliliði saðlayan habitatlara
sahiptir. Hem Akdenize hem de Ýran-Turan bitki coðrafyasýna ait türleri barýndýrýr. Toroslarýn
devamý olan daðlarda Akdeniz tipi ormanlar bulunur. ÖDAda baskýn olan bir diðer habitat dað
bozkýrýdýr. Zengin bitki çeþitliliðine sahip olan dað bozkýrlarý, endemik bitki türleri açýsýndan
önemli bir yere sahiptir.
Türler: Binboða Daðlarý, bitkiler için öncelikli bir alandýr ve ülkemize endemik birçok bitki türüne
ev sahipliði yapar. Alanda 44 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türler arasýnda
bulunan ve bir sümbül türü olan Muscari macbeathianumun ise bilinen dünya daðýlýmý sadece
Binboða Daðlarý ile sýnýrlýdýr. Türkiyeye endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
bitki türlerinin baþlýcalarý Allium glumaceum, Anthemis adonidifolia, Centaurea haussknechtii,
Ferula longipedunculata, Graellsia davisiana, Silene balansae, Verbascum subserratumdur.
Akdeniz biyomuna özgü ve Türkiyeye endemik olan Eirenis barani sürüngen türü alanda
bulunur.
ÖDA, bitki çeþitliliðinin yaný sýra nesli tehlike altýnda olan bavius (Pseudophilotes bavius)
ve Anadolu zýpzýpý (Muschampia proteides) gibi kelebek türleri için de önemlidir.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk alanda yaygýn olarak yapýlmaktadýr. Yazýn yüksek dað platolarý
yayla olarak kullanýlýr. Binboða Daðlarý, sert araziye sahip olduðu için yerleþim yerleri çoðunlukla
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daðýn aþaðý bölgelerindedir. Tarým da alanýn alçak kesimlerindeki su kenarlarýnda yapýlýr.
Tehditler: Bölgede yapýlan yaylacýlýk ve buna baðlý olarak hayvancýlýk etkinliklerinin sonucunda
yoðun bir otlatma baskýsý ortaya çýkmakta ve bölgedeki nadir ve tehlike altýndaki bitki türlerini
tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kahramanmaraþ Valiliði; Kayseri Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Göksun Kaymakamlýðý; Afþin
Kaymakamlýðý; Sarýz Kaymakamlýðý; Göksun Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Afþin Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Sarýz Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.

Burcu Meltem Arýk, Bahtiyar Kurt

Binboða Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Binboða Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

459

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

© Ali Ýhsan Gökçen
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Berit Daðý AKD070

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 73008 ha
Boylam
: 36,89ºD
Enlem
: 37,98ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 600 m - 3027 m
Ýl(ler)
: Kahramanmaraþ
Ýlçe(ler) : Kahramanmaraþ merkez, Afþin, Göksun, Ekinözü

Alanýn Tanýmý: Berit Daðý, Kahramanmaraþ ili sýnýrlarý içinde, Ceyhan Nehrinin batýsýnda, Engizek
ve Binboða daðlarý arasýnda yer alýr. Güneybatý-kuzeydoðu doðrultusunda uzanýr ve zirvesi
3027 metreyi bulur. Hemen doðusunda yer alan ayný doðrultudaki bir baþka zirve ise 2967
metreye ulaþýr. Çeþitli metamorfik kayaç türlerinden oluþan dað, Akdeniz iklimi ile karasal iklim
kuþaklarý arasýndaki geçiþ alanýnda bulunmasý nedeniyle zengin bitki çeþitliðine sahiptir.
Habitatlar: ÖDA; alanýn alçak kesimlerinde kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, karýþýk iðneyapraklý
ormanlar, ardýç (Juniperus) ve karýþýk çalý topluluklarý, kayalýk bitki topluluklarý, bozkýrlar ve
yüksek dað bozkýrlarý ile tarým alanlarýndan oluþur. 20002200 metreye kadar yükselen alanlar
orman üst sýnýrýný oluþturmaktadýr. Daha yüksek seviyelerde dað bozkýrlarý görülür. Tarým
alanlarý, alandaki dere ve çay boylarýnda bulunur.
Türler: Berit Daðý bitkiler için önemli bir alandýr. Alanda 44 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Ülkemize endemik birçok bitki türünü barýndýran alanda dünya daðýlýmý ÖDA
ile sýnýrlý olduðu bilinen üç bitki türü yaþamaktadýr; Achillea armenorum, Aethionema papillosum
ve Heracleum marashicum. Alan dar yayýlýþlý ve Akdeniz biyomuna özgü Eirenis barani sürüngen
türü için önemlidir.
Alanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Anadolu zýpzýpý (Muschampia proteides)
ve çok gözlü poseydon (Polyommatus poseidon) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn engebeli yapýsý tarým alanlarýnýn geniþ yer tutmasýný engellemiþtir. ÖDA,
insanlar tarafýndan daha çok yaylacýlýk faaliyetleri için kullanýlmaktadýr. Alanýn güneyindeki
Ilýca beldesinde kaplýca bulunur. Belediyenin havuz ve dinlenme salonlarý yaptýrarak tesis haline
getirdiði kaplýcaya Zeytin Kaplýcasý adý verilmiþtir. Berit Daðýnda saflýk oraný düþük olmakla
birlikte demir cevherleri bulunmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehditlerden biri orman alanlarýndaki yasadýþý aðaç kesimleridir.
Alanýn kuzeydoðu sýnýrýna Kandil Barajý inþa edilmektedir. Doðu kýsmýna ise Sarýgüzel Barajýnýn
yapýmý planlanmaktadýr. Barajlarýn alandaki önemli bitki türlerini nasýl etkileyeceði henüz
bilinmemektedir.
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Alandaki bir diðer önemli tehdit ise aþýrý otlatmadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kahramanmaraþ Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afþin Kaymakamlýðý; Göksun Kaymakamlýðý; Ekinözü Kaymakamlýðý.

Murat Ataol

Berit Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Berit Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Salvia cilicica © Erdoðan Tekin
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Engizek Daðlarý

AKD071

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Fritillaria alfredae ssp. glaucoviridis © Mecit Vural

Yüzölçümü : 53460 ha
Boylam
: 37,24ºD
Enlem
: 37,83ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 600 m - 2814 m
Ýl(ler)
: Kahramanmaraþ
Ýlçe(ler) : Kahramanmaraþ merkez, Nurhak, Ekinözü, Çaðlayancerit

Alanýn Tanýmý: Engizek Daðlarý, Kahramanmaraþ ili sýnýrlarý içinde, Ahýr Daðýnýn kuzeyinde, Berit
Daðýnýn güneydoðusunda yer alýr. Batý sýnýrýndan Ceyhan Nehri geçer. Doðu-batý doðrultusunda
uzanan dað silsilesi, 2814 metrelik zirveye sahip olup yükseklikler doðuya gittikçe azalýr.
Kireçtaþý ve kireçtaþýnýn dönüþüme uðramýþ hali olan mermerlerden oluþan dað, Amanoslarýn
bitip Güneydoðu Toroslarýn baþladýðý kesimde bulunmasý, Anadolu diyagonalinin çatallandýðý
alanda yer almasý ve Akdeniz ile Ýran-Turan flora bölgeleri arasýnda geçiþ kuþaðýnda bulunmasý
nedeniyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.
Habitatlar: ÖDA; dað bozkýrlarý, sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana)
ve meþe (Quercus) ormanlarý, kayalýk bitki örtüsü topluluklarý, yüksek dað bozkýrlarý ile tarým
alanlarýndan oluþur. ÖDAnýn 1400 metreden 2300 metreye kadar yükselen alanlarýnda genel
olarak dað bozkýrlarý görülür. Alanda yayýlýþ gösteren sedir ormanlarý Türkiyedeki daðýlýþýnýn
doðu sýnýrýný oluþturur. 19002200 metre seviyeleri de alpin türlerin yayýlýþ sahasýdýr.
Türler: Bitki türleri için önem taþýyan Engizek Daðlarýnda 29 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Oxytropis engizekensis türü bu alan endemik olmakla birlikte adýný Engizek
Daðlarýndan almaktadýr. Öte yandan, alanda Astragalus ekimi, Graellsia davisiana, Oxytropis
engizekensis ve Prangos platychloena ssp. engizekensis gibi nesli tehlike altýnda taksonlar
bulunur.
Alan Kullanýmý: Alanda hayvancýlýk, yabani bitki toplayýcýlýðý ve az miktarda tarým yapýlýr. Yerleþim
alanlarý Engizek Daðlarýnýn eteklerinde kurulmuþtur.
Tehditler: ÖDAda bilinen en önemli tehdit unsuru aþýrý otlatmadýr. Bunun dýþýnda alanýn sýnýrlý
insan faaliyetleri sebebiyle tehdit altýnda olmadýðý söylenebilir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Muscari discolor © A. Þelçuk Ertekin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kahramanmaraþ Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Nurhak Kaymakamlýðý; Çaðlayancerit Kaymakamlýðý; Ekinözü Kaymakamlýðý.
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Engizek Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Engizek Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

467

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Ahýr Daðý

AKD072

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Büyük esmer (Maniola megala) © Ahmet Baytaþ

Yüzölçümü : 34485 ha
Boylam
: 37,03ºD
Enlem
: 37,65ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 450 m - 2339 m
Ýl(ler)
: Kahramanmaraþ
Ýlçe(ler) : Kahramanmaraþ merkez, Çaðlayancerit

Alanýn Tanýmý: Doðu batý doðrultusunda uzanan yayvan þekilli bir dað kütlesi olan Ahýr Daðý,
Kahramanmaraþý kuzey ve kuzeybatý doðrultusunda çevreler. Ceyhan Nehri, Ahýr Daðýnýn
batý sýnýrýný oluþturur. Tektonik hareketler sonucu kývrýlarak yükselmiþ olan dað, büyük oranda
kalkerlerden oluþmuþtur. Kalkerin gözenekli yapýsýnýn içine giren yaðmur ve eriyen kar sularýnýn
daðýn eteklerinde kaynaklar halinde ortaya çýkmasý sayesinde Kahramanmaraþýn içme suyu
olarak kullanýlan kaynaklar oluþmuþtur. Daðýn yüksek kesimlerindeki düzlükler sýð göller
barýndýrmaktadýr. 1600 metrelerdeki Karagöl bu göllerden en büyüðüdür. ÖDA, insan eliyle
kýsmen bozulmuþ olmasýna raðmen halen zengin bir bitki varlýðýna sahiptir. Akdenizden ÝranTuran bitki örtüsüne geçiþ bölgesinde yer almasý bu zenginliðin baþlýca nedenidir.
Habitatlar: ÖDA; çoðunlukla bozulmuþ meþe topluluklarýndan oluþan orman örtüsü, kýzýlçam
ormaný (Pinus brutia), yüksek dað bozkýrlarý, mevsimsel sýð gölcükler, baðlar ve meyve
bahçelerinden oluþur. Kýzýlçam ormanlarý alanýn kuzey yamaçlarýndadýr ve bu bölgede bir de
kýzýlçam aðaçlandýrma sahasý bulunur. Baðlar ve meyve bahçeleri ise daðýn güney yamaçlarýndadýr.
Türler: Ahýr Daðý ülkemize endemik birçok bitki türünü içermektedir. 36 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden üç tanesinin bilinen dünya daðýlýmý Ahýr Daðý ile sýnýrlýdýr;
Ajuga relicta, Ankyropetalum reuteri ve Polygonum ekimianum.
Bitki türlerinin yaný sýra 13 kelebek türü de alana ÖDA statüsünü kazandýrmaktadýr. Bunlarýn
arasýnda yer alan çokgözlü teresya (Polyommatus theresiae) ülkemizde dar bir alanda yaþayan
önemli bir kelebek türüdür. Akdeniz biyomuna endemik büyük esmer (Maniola megala) de
alandaki bir diðer önemli kelebektir.
Alan Kullanýmý: Ahýr Daðýnýn yüksek düzlükleri yaz aylarýnda yaylacýlýk faaliyetleri için
kullanýlmaktadýr. Þehir merkezine yakýn olan yamaçlarda baðlar ve meyve bahçeleri bulunur.
Ormanlýk alanlar özellikle hafta sonlarý yoðun olarak rekreasyonel amaçlý kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Yüksek düzlüklerin yayla olarak kullanýlmasý sonucu doðal orman dokusu zarar
görmektedir. Aþýrý otlatma bazý endemik türlerin alandan neredeyse silinecek hale gelmesine
yol açmaktadýr. Ankyropetalum reuteri bu türlerden biridir.
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Ahýr Daðýnýn þehir merkezine yakýn yamaçlarý yazlýk ev yapýmý ve piknik amaçlý kullanýmlar
sonucu kýsmen tahrip edilmiþtir.
Dað eteklerinde yasadýþý aðaç kesimleri de görülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Maras - Yedikuyular - Kenger © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kahramanmaraþ Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çaðlayancerit Kaymakamlýðý; Kahramanmaraþ Kültür Çevre Derneði.
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Asphodeline damascena © A. Selçuk Ertekin
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Gavur Gölü AKD073
Acil
Gerileme (-2)

Gavur Gölü © Hillary Welch, Geoff Welch

Yüzölçümü : 6654 ha
Boylam
: 36,84ºD
Enlem
: 37,31ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 475 m - 600 m
Ýl(ler)
: Kahramanmaraþ, Gaziantep
Ýlçe(ler) : Türkoðlu, Nurdaðý

Alanýn Tanýmý: Gavur Gölü Kahramanmaraþýn güneyindeki Saðlýk Ovasýnda yer alýr. Türkoðlu
ile Nurdaðý ilçelerini baðlayan karayolu alanýn batýsýndan geçer. Alanýn doðusunda bozkýrlarla
kaplý tepeler kuzey ve güneyinde ise tarým alanlarý bulunur. ÖDA bir zamanlar sazlýk ve
bataklýklarla çevrili büyük bir göl iken, bugün kýþ aylarýnda su düzeyi yükselen mevsimsel bir
sulakalandýr. Göl sistemi Asi Nehrine tahliye edilerek büyük ölçüde tarým alanýna dönüþtürülmüþtür
ve alanýn kuzeyi seddelerle çevrilidir.
Habitatlar: ÖDA; tarým alanlarý, mevsimsel göl yüzeyi, bataklýk ve az miktarda sazlýk alandan
oluþur. Göl kýþ aylarýnda su tutar. Yaz döneminde ise kýsmen kuruyarak yer yer sazlýklar içeren
tarým alanlarýna dönüþür.
Türler: Alan, ülkemize endemik ve küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Convolvulus germaniciae
adlý bitki türü ile ÖDA kriterlerini saðlar.
Alanda uzunbacak (Himantopus himantopus), alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) ve küçük
balaban (Ixobrychus minutus) gibi sukuþlarý üremekte ve küçük karabatak (Phalacrocorax
pygmeus) göç döneminde konaklamaktadýr. Kurutma faaliyetleri gerçekleþtirilmeden önce
sukuþlarý için önemli bir kýþlama alaný olan ÖDA, bu özelliðini büyük ölçüde kaybetmiþtir. Gölde
1968de dokuzyüzbin ve bir yýl sonra yüzbirbin su kuþu sayýlmýþtýr.
Alan Kullanýmý: Gölün kuruduðu yaz aylarýnda, tarým faaliyetleri gerçekleþtirilmektedir.
Tehditler: Gavur Gölü 1970lerde kurutulmuþ bir göldür. Kurutma sonucu göl tabanýnda bulunan
turbalýklarýn yanmasý söz konusu olmuþ, bu sebeple göl tabanýnda çökmeler meydana gelmiþtir.
Çökmeler zaman zaman göllenmelere sebep olmuþ ve TÝGEM tarým arazileri bu göllenmeler
sebebiyle su basmasýyla karþý karþýya kalmýþtýr. Günümüzde gerek TÝGEM ve gerekse DSÝ bu
durumun önüne geçmek için çalýþmalar sürdürmektedir. Son yýllarda derinliði 4-5 metreye
ulaþan gölün kurutulmasý söz konusudur.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDAnýn tekrar su tutma vasýflarýný eskisi ölçüsünde kazanmasý amacýyla
bazý resmi giriþimler sürdürülmektedir. Alan kýþ ortasý sukuþu sayýmlarý kapsamýnda düzenli
olarak izlenmekte ve bölgedeki kuþ varlýðýnýn durumu takip edilmektedir.
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Yerel Ýlgi Sahipleri
Kahramanmaraþ Valiliði; Gaziantep Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gaziantep Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Türkoðlu Kaymakamlýðý;
Nurdaðý kaymakamlýðý; Türkoðlu Belediyesi; Nurdaðý Belediyesi.
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Natrix tesellata © Aykut Ýnce
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