
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý
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Yüzölçümü : 35274 ha Yükseklik : 40 m - 1663 m

Boylam : 30,46ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,94ºK Ýlçe(ler) : Korkuteli, Antalya merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

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

Murat Ataol

AKD024
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

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 Kocadað�dýr. Alandan Karaman ve Boyalý çaylarý doðar. Güllük Daðý�nýn 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 ÖDA�sý 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

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. ÖDA�nýn 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 Kocadað�ýn kuzey yamaçlarý1970 yýlýndan beri milli park
statüsüyle koruma altýndadýr.
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Güllük Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Güllük Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Alageyik (Dama dama) © Bünyad Dinç
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