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Yüzölçümü : 251601 ha Yükseklik : 415 m - 2877 m

Boylam : 32,20ºD Ýl(ler) : Antalya, Konya, Karaman

Enlem : 36,97ºK Ýlçe(ler) : Akseki, Bozkýr, Gündoðmuþ, Hadim

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Konya Valiliði; Karaman Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman

Müdürlüðü; Karaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Akseki Belediyesi; Bozkýr Belediyesi; Gündoðmuþ Belediyesi; Hadim Belediyesi.

Esra Kartal, Yýldýray Lise

AKD039
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Geyik Daðlarý, Antalya�nýn doðusundaki Taþeli Platosu�nda kuzeybatý-güneydoðu
doðrultusunda uzanan sýradaðlardýr. Yüksek bir deve hörgücü görünümündedir. Gevne ve
Ulugüney çaylarý Geyik Daðlarý�nýn güney yamaçlarýndan doðar. Balcýlar Çayý ve kollarý alanýn
doðu sýnýrýný oluþturur. Daðýn kuzey yamaçlarý konumundan ötürü yaz aylarýnda da karlýdýr.
Alanda buzul oluþumlarý da bulunmaktadýr. Bu dað silsilesi Konya, Karaman ve Antalya illeri
arasýnda bir sýnýr teþkil etmektedir. ÖDA�nýn batý kýsýmlarý, Akdeniz Bölgesi�ndeki en nemli
yaþam alanlarýndan birine ev sahipliði yapmaktadýr. ÖDA çevresinde ziyaret alan maðaralar
ve arkeolojik sit alanlarý vardýr.
Habitatlar:  ÖDA; Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isauria), sedir (Cedrus libani) karaçam
(Pinus nigra ssp. pallasiana), ardýç türleri (Juniperus sp.), kermes meþesi (Quercus coccifera)
ormanlarý, maki topluluklarý, kuru tarým alanlarý, yüksek dað bozkýrlarý ve çayýrlarý ile kireçtaþý
kayalýklarý üzerindeki bitki topluluklarýndan oluþur. Alanda 1600�1700 metre yüksekliðe kadar
iðneyapraklý ve yaprak döken aðaçlardan oluþan orman vejetasyonu yer almaktadýr. Salamut
Yaylasý civarýndaki sedir (Cedrus libani) ormanlarý dikkat çekici niteliktedir. Orman sýnýrýnýn
üstündeki bölgelerde ise yüksek dað çayýrlarý, Akdeniz dað bozkýrlarý, taþlýk alanlar, kireçtaþý
kayalýklar ve bunlara özgü bitki topluluklarý bulunmaktadýr.
Türler: ÖDA sahip olduklarý bitki çeþitliliði nedeniyle son derece önemlidir. Alanda 97 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Alkanna oreodoxa, Arenaria mons-cragus,
Centaurea pseudokotschyi, Chaerophyllum aksekiense, Kundmannia anatolica, Poa

pseudobulbosa ve Prangos heyniae�nin bilinen dünya daðýlýmý Geyik Daðlarý�yla sýnýrlýdýr.
ÖDA�nýn kuzeydoðu kýsmýnda Akseki ilçesi yakýnlarýnda yer alan Çimi Yaylasý soðanlý bitkiler
açýsýndan oldukça önemlidir.

Alanda üreyen önemli kuþ türlerinin baþýnda sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve gökkuzgun
(Coracias garrulus) gelir.

Türkiye�ye endemik yünlü kaya uyuru (Dryomys laniger) önemli yaþam alanlarýndan biri
olan ÖDA�da, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan yabankeçisi (Capra aegagrus) üremektedir.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve ülkemize endemik olan Lyciasalamandra atifi adlý

semender türü de alanda yaþamaktadýr.
Dar yayýlýþlý ve Akdeniz biyomuna özgü Pamfilya kertenkelesi (Lacerta pamphylica) alandaki

önemli sürüngen türüdür.
Ülkemize endemik Sertavul çokgözlüsünün (Polyommatus sertavulensis) yaný sýra bölgesel

ölçekte tehlike altýnda olan yalancý apollo (Archon apollinus), Anadolu zýpzýpý (Muschampia

proteides) ve bavius (Pseudophilotes bavius) gibi kelebek türleri de alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA�da ormancýlýk, geleneksel yaylacýlýk, arýcýlýk, az miktarda tarým ve ticari
amaçlý bitki toplayýcýlýðý  yapýlmaktadýr. ÖDA sýnýrlarý içinde arkeolojik öneme sahip yapýlara
yönelik olarak günübirlik turizm faaliyetleri yapýlmaktadýr. ÖDA ayrýca doða gözlemcileri
tarafýndan ziyaret edilmektedir.

Özellikle Çimi köyü ve yaylasýnýn ülkemiz çiçek soðaný ticaretinde çok önemli bir yeri vardýr.
Toros Daðlarý�ndaki ticari toplamalar ilk olarak Çimi Yaylasý�ndan yapýlmýþtýr. Çimi köylüleri
yaklaþýk yüz yýldan beri doðadan kardelen toplamayý  devam ettirmektedir.
Tehditler: ÖDA�nýn güney sýnýrý içindeki Akdað�da kýþ ve dað sporlarýna yönelik turizm faaliyetleri
planlanmaktadýr. Bu faaliyetlerin daðdaki bitki örtüsü ve yaban hayatýný nasýl etkileyeceði
bilinmemektedir.

Alanýn kuzey kýsmýnda Bozkýr Barajý�nýn yapýmý planlanmaktadýr. Barajýn alaný nasýl etkileyeceði
bilinmemektedir.

Özellikle Çimi Yaylasý civarýnda yapýlan soðanlý bitki sökümleri yýllýk olarak belirlenen kotalara
göre yapýlmasý gerekirken çoðu zaman aþýrý söküm yapýldýðý bilinmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Soðanlý bitki sökümlerinin doðayý en az etkileyecek þekilde yapýlmasý için
yöre halkýna yönelik eðitim çalýþmalarý yapýlmýþtýr; bunlara devam edilmesi gerekmektedir.
Bölgede yabankeçisinin korunmasý için Gündoðmuþ Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ilan
edilmiþtir.
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Geyik Daðarý önemli doða alaný topografya haritasý

Geyik Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Arabis davisii © Erdogan Tekin
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Alkanna oreodoxa © Yasemin Konuralp


