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Yüzölçümü : 147045 ha Yükseklik : 30 m - 2548 m
Boylam : 31,17ºD Ýl(ler) : Antalya, Isparta
Enlem : 37,32ºK Ýlçe(ler) : Sütçüler, Manavgat, Ýbradý, Serik

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Antalya Orman Bölge Müdürlüðü; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sütçüler Kaymakamlýðý;

Manavgat Kaymakamlýðý; Ýbradý Kaymakamlýðý; Serik Kaymakmalýðý; Sütçüler Belediyesi; Manavgat Belediyesi; Ýbradý Belediyesi; Serik Belediyesi.

Ferdi Akarsu, Damla Akyýldýz, Burcu Meltem Arýk
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Alanýn Tanýmý: ÖDA, Köprüçay�ý ve çayýn oluþturduðu derin vadi ile kuzeyde Sarp, batýda Bozburun
ve Ovacýk daðlarýný kapsar. Kuzeyinde Dedegöl Daðlarý ÖDA�sý, batýsýnda ise Aksu Vadisi
ÖDA�sý ile komþudur. Hemen doðusunda Akseki ve Ýbradý ormanlarý yer alýr. ÖDA, kuzey güney
doðrultusunda uzanan Köprüçay Vadisi�nin yaklaþýk 60 kilometresini içine alýr. Vadi geneli sert
kireçtaþlarýndan oluþmuþtur. Alanýn orta kýsmýnda yer alan Köprülü Kanyon Milli Parký, önemli
bir turizm merkezidir.
Habitatlar: Köprüçay Vadisi, iyi korunmuþ maki ve çok zengin orman bitki örtüsü, yüksek dað
çayýrlarý ve nehir kýyýsý bitki topululuklarýndan oluþur. Alanda aðýrlýklý olarak yüksekten alçaða
doðru Toros sediri (Cedrus libani) ve göknar (Abies cilicica)  karýþýk ormaný, Toros iðneyapraklý-
yaprak döken karýþýk ormaný ve kýzýlçam (Pinus brutia) ormaný bulunur. Alanda gür sedir
ormanlarý vardýr. Dünyanýn en iyi korunmuþ saf Akdeniz servisi (Cupressus sempervirens)
ormanlarý ÖDA içerisinde yer alýr. ÖDA�da ormanlarýn alçak yerlerinde kýzýlçam altý maki örtüsü,
yüksek kesimlerinde ise ardýç (Juniperus excelsa) ve yüksek dað çayýrlarý hâkimdir.
Türler: Köprüçay Vadisi özelikle bitkiler açýsýndan son derece zengindir. Alanda 41 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Cerastium pisidicum, Herniaria piscida ve Stefanoffia insoluta

bitki türlerinin dünyadaki bilinen tek daðýlýmý Köprüçay Vadisi�dir.
Barýndýrdýðý derin vadi, yüksek dað bozkýrlarý, maki ve ormanlýk alanlar nedeniyle kuþlar

açýsýndan da önemli olan alanda kýzýl akbaba (Gyps fulvus), yoz atmaca (Accipiter brevipes),
kaya kartalý (Aquila chrysaetos), yýlan kartalý (Circaetus gallicus) gibi yýrtýcýlar üremektedir.
Alanda Akdeniz biyomuna özgü  kýzýl kirazkuþu (Emberiza caesia) ve zeytin mukallidi (Hippolais

olivetorum) gibi türlerin yaný sýra ortanca aðaçkakan (Dendrocopos medius) ve Anadolu sývacýsý
(Sitta krueperi) bulunur.

Beþkonak köyünün kuzeyinde bulunan Köprü Irmaðý Vadisi maðaralarýnda Blasius nalburunlu
yarasasý (Rhinolophus blasii), büyük nalburunlu yarasa (Rhinolophus ferrumequinum), küçük
akþamcý yarasa (Nyctalus leisleri), büyükkulaklý yarasa (Myotis bechsteini) ve uzunkanatlý çöl
yarasasý (Miniopterus schreibersii) bulunur.

ÖDA�da, bilinen dünya daðýlýmý Antalyanýn doðusuyla sýnýrlý ve nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan (Lyciasalamandra atifi) bulunur.

Ülkemize endemik dar yayýlýþlý Toros kertenkelesi (Lacerta danfordi) ve Pamfilya kertenkelesi
(Lacerta pamphylica) alanda yaþayan önemli sürüngen türleridir.

Alanýn su rejimine ve kalitesine baðýmlý içsu balýðý olan Capoeta antalyensis ve Pseudophoxinus

antalyae ülkemize endemiktir ve dünya çapýnda korunmasý öncelikli türler arasýndadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan apollo (Parnassius apollo) ve Türkiye�ye endemik

Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) alanda görülen kelebek türlerindendir.
Alan Kullanýmý: Alanda turizm, tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Rafting, doða yürüyüþleri, dað bisikleti,
kampçýlýk, daðcýlýk gibi doða sporlarý alanda yapýlmaktadýr. Civar köylerde yaþayan yöre
halkýnýn vadi boyunca tesisleri vardýr. Bunun yaný sýra geniþ nehir tabanýnda yer yer kuru tarým,
alanýn batýsýndaki yüksek kesimlerinde ise hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, yapýmý planlanan iki barajdýr. Alanýn güney kýsmýnda
yapýlmasý planlanan Beþkonak Barajý ile kuzeyinde yapýlmak üzere master planý tamamlanmýþ
olan Kasýmlar Barajý, alandaki birçok nesli tehlike altýnda olan türü olumsuz etkileyecektir.

Alanýn yüksek kesimlerindeki çayýrlar, tarým alaný olarak açýlmakta ve burada bulunan bitki
örtüsü zarar görmektedir.

Yoðun turizm kaynaklý baskýnýn etkisi özellikle dere boyundaki bitki örtüsünde görülmektedir.
Alanda gerçekleþtirilen plansýz yapýlaþma ve civardaki tarým uygulamalarý Köprüçay�ýn su

kalitesini düþürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý, 2000 yýlýnda Dünya Bankasý aracýlýðýyla Küresel
Çevre Fonu�ndan (GEF) saðlanan finansmanla bölgede Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynak
Yönetimi Projesi�ni baþlatmýþtýr. 2007 yýlýnda tamamlanmasý öngörülen proje kapsamýnda
katýlýmcý yaklaþýmla etkili ve sürdürülebilir bir koruma alaný yönetimi oluþturulmasý
amaçlanmaktadýr.
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