
Koruma Statüleri : Yok

Kýzýldað
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Yüzölçümü : 2210 ha Yükseklik : 1350 m - 1977 m

Boylam : 31,67ºD Ýl(ler) : Konya, Antalya

Enlem : 37,35ºK Ýlçe(ler) : Derebucak, Akseki

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Konya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Derebucak Kaymakamlýðý; Akseki Kaymakamlýðý;

Derebucak Belediyesi; Akseki Belediyesi.

Murat Ataol

AKD038
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Kýzýldað, Antalya ile Konya il sýnýrýnda, Derebucak ve Seydiþehir ilçeleri arasýnda
yer alýr. Akseki-Ýbradi Ormanlarý ÖDA�sýnýn hemen kuzeyindedir. Suludere ve Korikini maðaralarý
da alan içinde yer alýr. Kalkerlerden oluþan Toros sýradaðlarý kuþaðý içinde kalmasýna raðmen
deniz altý volkanizmasýnýn eseri olan serpantin kayaçlarýndan oluþmuþ olan bir dað kütlesidir.
Alanýn jeolojik yapýsý ve çevresinin daha yüksek dað sýralarý ile kapanmýþ olmasý sayesinde
dar yayýlýþlý endemik bitkiler için uygun bir yaþam alaný saðlamýþtýr.
Habitatlar: Alan; büyük ölçüde açýlmýþ kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, ardýç (Juniperus) ve
kayalýk bitki topluluklarý ve dað bozkýrlarýndan oluþmaktadýr.
Türler: ÖDA küçük olmasýna raðmen bitkiler açýsýndan oldukça zengindir. Alanda 17 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Ülkemize endemik ve nadir birçok bitki türünü
barýndýrmaktadýr. Bornmuellera kiyakii, Rindera dumanii ve Sideritis ozturkii�nin ise dünya
üzerinde ise sadece bu alanda yaþadýðý bilinmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda, hayvancýlýk ve tarým yapýlýr. ÖDA içinde bulunan tek köy olan Çamlýk
köyü, Kýzýldað ile Akdað arasýndaki vadiye yerleþmiþtir. Köy çevresinde küçük parçalar halinde
tarým yapýlan alanlar mevcuttur.
Tehditler: Geçmiþte pek çok kez görülmüþ olan orman yangýnlarý, ÖDA için halen baþlýca tehdit
olmaya devam etmektedir.

Kýzýldað�a endemik olan Sideritis ozturkii bitkisinin kontrolsüz olarak toplanmasý, bu tür için
ayrýca bir tehtittir
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Centaurea mykalea © Mecit Vural

Kýzýldað önemli doða alaný topografya haritasý Kýzýldað önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Astragalus beauty, Astragalus microcephalus, Astragalus angustifolius © Mecit Vural


