
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
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Yüzölçümü : 11872 ha Yükseklik : 0 m - 490 m
Boylam : 29,03ºD Ýl(ler) : Muðla, Antalya
Enlem : 36,03ºK Ýlçe(ler) : Fethiye, Kaþ

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

AKD007
Korumaya Baðýmlý
Ayný ( 0 )

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Kaþ ve Fethiye ilçeleri arasýnda yer alan Patara kumulu, kumulun doðusundaki
Eren Tepesi, Yýlan ve Sýçan adalarý ile Eþen Çayý�ný çevreleyen Gelemiþ Ovasý�nýn bir kýsmýný
içine alýr. Patara Limaný�nda büyük ölçüde sazlýklarla kaplý Gelemiþ Gölü bulunur. ÖDA, Eþen
Çayý�nýn körfezi doldurmasý sonucu oluþmuþtur. Kumsalýn etrafý kireçtaþý tepeleriyle çevrilidir.
ÖDA�nýn 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 Ovasý�nýn 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.

ÖDA�nýn doðu kýyýlarý ve adalar Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemlidir.
Patara kumullarý, denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve yeþil denizkaplumbaðasýnýn

(Chelonia mydas) ürediði önemli alanlardan biridir.
Türkiye�ye 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 Ovasý�nda baþta seracýlýk olmak üzere tarým yapýlýr. ÖDA�da bulunan

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 Tepesi�nin kuzeyindeki
Ova Gölü, 1960�lý 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, Patara�yý da kapsayan Likya Kýyýlarý çalýþmasý
sonucunda bölge için bir eylem planý geliþtirmiþtir.
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Patara önemli doða alaný topografya haritasý Patara önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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