
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
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Yüzölçümü : 27867 ha Yükseklik : 0 m - 650 m
Boylam : 29,78ºD Ýl(ler) : Antalya
Enlem : 36,18ºK Ýlçe(ler) : Kaþ, Kale

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

AKD011
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Antalya�nýn 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 Toroslar�ýn 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, Türkiye�nin 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: ÖDA�da 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 luschani�yi
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 Türkiye�nin 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, �að-
parakete� 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.



© Ali Ýhsan Gökçen

 281

Kekova önemli doða alaný topografya haritasý Kekova önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
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