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Yüzölçümü : 49536 ha Yükseklik : 360 m - 2465 m

Boylam : 29,81ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,50ºK Ýlçe(ler) : Elmalý, Finike, Kaþ

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

AKD013
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Antalya�nýn Elmalý ilçe merkezinin yaklaþýk 16 kilometre güneyinde, Bey Daðlarý�nýn
batýsýnda yer alan dað silsilesini çevreleyen ormanlardýr. Alan, kireçtaþý kayalýklarýndan oluþmuþ
Dokuzgöl (Susuz) Daðlarý'ný ve Avlan Gölü'nü içine alýr. Alanýn kuzeyinde Akçay Deresi�ni
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 2000�2500 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 Akdeniz�e 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

önemli bir sulakalan olan Avlan Gölü�nün 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 Ormanlarý�na endemik türlerden biridir.
Alanda ülkemize endemik içsu balýklarýndan Scardinius elmaliensis ve Pseudophoxinus

fahirae yaþamaktadýr.
Kelebekler açýsýndan da oldukça zengin olan Çýðlýkara Ormanlarý�nda Koçak�ýn 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.
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Çýðlýkara Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý Çýðlýkara Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Tulipa armena © Ali Ýhsan Gökçen
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Anýt sedir aðacý (Cedrus libani) © Ali Ýhsan Gökçen


