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Yüzölçümü : 7392 ha Yükseklik : 175 m - 1640 m

Boylam : 32,05ºD Ýl(ler) : Antalya

Enlem : 36,66ºK Ýlçe(ler) : Gündoðmuþ, Alanya

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antalya Valiliði; Antalya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Alanya Kaymakamlýðý; Gündoðmuþ Kaymakamlýðý; Alanya Belediyesi; Gündoðmuþ Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

AKD040
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Kargý Çay Vadisi, Alanya�nýn yaklaþýk 12 kilometre kuzeyinde yer alan derin bir
vadidir. Akdað�dan doðan çay, doðu batý doðrultusunda akarak Akdeniz�e dökülür. Alanýn
doðusunda Akdað, batýsýnda ise Alanya � Gündoðmuþ karayolu bulunur. Alan kuzeyde Sakartepe
güneyde ise Bademaðacý�nýn alçak tepelerini içine alýr. Kireçtaþlarýndan oluþan vadi yaklaþýk
20 kilometre uzunluðundadýr. Alanya�ya oldukça yakýn ÖDA içerisinde az sayýda yerleþim
bulunmaktadýr. Alanda bulunan köylerde yaylacýlýkyapýlýr.
Habitatlar: ÖDA yüksek dað çayýrlarý, karýþýk iðneyapraklý ormanlar, maki ve öncü maki
topluluklarý, kuru tarým alanlarý ve nehir kýyýsý bitki örtüsünden oluþur. Vadi yamaçlarý genel
olarak kýzýlçam (Pinus brutia) ve karaçam (P. nigra ssp. pallasiana) ormanlarýyla kaplýdýr.
Yükseklerde ise Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isaurica), sedir (Cedrus libani) ve andýz
(Juniperus drupacea) topluluklarý bulunur. Vadi tabaný ve orman içindeki açýk alanlar bitkiler
açýsýndan zengindir.
Türler: ÖDA, bitkiler açýsýndan oldukça önemlidir. Alanda 19 bitki türü ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu türlerden Ferulago isaurica, mevcut kayýtlar doðrultusunda dünya üzerinde
sadece bu bölgede yaþamaktadýr.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana), nesli bölgesel
ölçekte tehlikede olan bavius (Pseudophilotes bavius) ve ülkemize endemik olan büyük esmer
(Maniola megala) alandaki önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Bölge halkýnýn baþlýca geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýk faaliyetleridir. Bunun
yanýnda alan Alanya�da bulunan turistler tarafýndan ziyaret edilmektedir.
Tehditler: Bölgede yürütülen tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri nedeniyle doðal bitki örtüsü
bozulmaya yüz tutmuþtur. Bunun yanýnda ÖDA, Alanya ilçesinde artan ikinci konut ve turistik
tesis yeri talebi dolayýsýyla yapýlaþma tehlikesi altýndadýr. Yapýmý planlanan Beþkonak Barajý
alan üzerindeki diðer bir önemli tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana) © Ahmet Baytaþ

Kargý Çay Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý Kargý Çay Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý



 367

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B


