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

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.
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Kaþ-Kalkan Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

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