
Koruma Statüleri : Yok

Kýzýlot

 352

Yüzölçümü : 8135 ha Yükseklik : 0 m - 65 m

Boylam : 31,49ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,73ºK Ýlçe(ler) : Manavgat

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Manavgat Kaymakamlýðý; Manavgat Belediyesi; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Tarým Ýl Müdürlüðü; Kýzýlot Belediyesi; Ýl Jandarma

Komutanlýðý; WWF Türkiye; Side Doða Gönüllüleri.

Burcu Meltem Arýk

AKD036
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Kýzýlot, Antalya�nýn Manavgat ilçesi sýnýrlarý içerisinde yaklaþýk 35 kilometre uzanan
uzun ve ince kýyý þerididir. Side antik kenti ile Manavgat Çayý�nýn oluþturduðu deltayý içine alýr.
Manavgat Çayý ile Karpuz (Alara) Çayý arasýnda yaklaþýk 16 kilometre uzunluðunda bir kumsal
bulunur. Eskiden yapýlan kum ve çakýl alýmý nedeniyle alanýn özellikle batýsýndaki kumul yapý
bozulmuþtur. Manavgat Çayý üzerindeki barajlar nedeniyle alana sediman giriþi oldukça azalmýþtýr.
Golf sahasýna dönüþtürülmesiyle gündeme gelen Sorgun Ormaný da ÖDA sýnýrlarý içindedir.
Habitatlar: ÖDA; kumul bitki örtüsü, tarým alanlarý, maki ve kýzýlçam (Pinus brutia) topluluklarýndan
oluþur. Alanýn özellikle doðu kýsmý ince kum ve çakýl karýþýk kumullardan oluþur. Bu kýsýmda
küçük kum tepeleri sýk bitki örtüsüyle kaplýdýr. Manavgat Çayý�nýn batýsýnda kalan kýyýda ise
seyrek bitki örtüsü bulunur. Kýzýlçam topluluklarý, Sorkun köyü ile deniz arasýnda kalan alanda
yer alýr. Tarým alanlarý, Manavgat ilçesi etrafýnda yoðunlaþmýþtýr.
Türler: Alanýn kuzey kýsmý dünyada sadece burada bulunan Orobanche sideana bitki türü için
önem taþýr. Ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý Campanula telmessi ve Centaurea pamphylica

da alanda yaþayan diðer önemli türlerdir.
Kýzýlot, Türkiye�deki denizkaplumbaðasý yuvalama alanlarýndan biridir. Alanda hem

denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) hem de yeþil denizkaplumbaðasý (Chelonia mydas) ürer.
Ülkemize endemik ve Akdeniz biyomuna özgü olan büyük esmer (Maniola megala) alandaki

önemli kelebek türüdür.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Brachythemis fuscopalliata adlý kýzböceði de alanda

yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Tarým ve turizm ana geçim kaynaðýdýr. Alanýn batý sahillerinde özellikle Side
çevresinde turistik yapýlaþma vardýr. Yaz tatillerinde popüler bir dinlenme alanýdýr. Kýyýda amatör
balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: En ciddi tehdit, alandaki kumul ve ormanlarýn Turizm ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan
golf ve otel alaný olarak tahsis edilmesidir. Alandaki inþaatlarýn bir kýsmý yasadýþý yollarla
yapýlmaktadýr.

Eskiye oranla azalmýþ olsa da hâlâ devam eden kum çýkarýmý, alandaki kumul ekosistemini
tehdit etmektedir. Iþýk kirliliði, denizkaplumbaðalarýnýn üreme baþarýsýný olumsuz etkilemektedir.
Sahildeki sürat tekneleri hýz limitlerini aþarak kaplumbaðalara zarar vermektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Side Doða Gönüllüleri ve birçok sivil toplum kuruluþunun desteðiyle oluþturulan
Sorgun Platformu, alandaki golf ve otel inþaatlarýný durdurmak için bir kampanya yürütmektedir.
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Kýzýlot önemli doða alaný topografya haritasý Kýzýlot önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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