
Alanýn Tanýmý: Kýlýç Daðý, Antakya�nýn güneybatý ucunda yer alan volkanik bir daðdýr. Samandað
kumsalýnýn bittiði yerden baþlayýp, Suriye sýnýrýna kadar uzanýr. Kýlýç Daðý�nýn denize inen kýyýlarý
oldukça diktir ve çoðunlukla kireçtaþýndan oluþur. Daðýn tepesinde yer alan tektonik çukurluklar
arasýnda en önemlileri Büyük Göl Çukuru ve Küçük Göl Çukuru�dur. Eskiden oldukça ormanlýk
olan dað, günümüzde maki ve dað bozkýrlarýyla kaplýdýr.
Habitatlar: ÖDA; alçak bölgelerinde maki ve öncü maki topluluklarý, bozkýrlar, az miktarda tarým
alaný ile yüksek bölgelerinde dað bozkýrýndan oluþur. Alanýn batýsýndaki dik yamaçlarda karýþýk
iðneyapraklý aðaç topluluklarý bulunur. Deniz kýyýsýnda, koylarý ve dik kayalýk yarlarý ile sualtý
ve suüstü giriþli deniz maðaralarý vardýr.
Türler: Kýlýç Daðý özellikle bitki çeþitliliði açýsýndan son derece zengin bir alandýr. Alanda 44 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlarýn çoðu ülkemize endemik ve nesli tehlike altýnda
olan türlerdir. Bunlarýn baþlýcalarý Alyssum crenulatum, Centaurea arifolia, Cirsium cassium,

Ferulago antiochia, Myopordon thiebautii, Pimpinella isaurica, Rumex amanus, Salvia tigrina,

Scrophularia amana, Scutellaria glaphyrostachys, Sideritis huber-morathii, Stachys petrokosmos,

Trifolium davisii, Trigonella cassia, Verbascum amanum, Verbascum pinetorum, Verbascum

scaposum ve Viola isaurica�dýr.
Kýlýç Daðý�nýn deniz tarafýnda bulunan kýyýlarý eriþilmesi zor, oldukça dik bir yapýdadýr ve

sahip olduðu sualtý veya suüstü giriþli deniz maðaralarýndan dolayý Akdeniz foku (Monachus

monachus) için az sayýdaki önemli alandan biridir. ÖDA, ayný zamanda Akdeniz fokunun
dünyadaki en doðu yayýlým alanýdýr.

ÖDA�da bulunan kelebek türleri arasýnda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan karagözlü
mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Akdeniz melikesi (Melanargia titea) bulunur.
Alan Kullanýmý: Alan, Suriye sýnýrýna komþu olduðundan belirli bir bölgesi askeri alandýr. Tarým,
hayvancýlýk ve balýkçýlýk en önemli geçim kaynaklarýdýr. Yerleþim yerlerine uzaklýðýndan ve sýnýr
bölgesi olduðundan alanda turizm faaliyeti yoktur.
Tehditler: Alandaki önemli tehditler arasýnda tarým alanlarýnýn geniþlemesi yer alýr. Tarým alaný

Koruma Statüleri : Yok
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Yüzölçümü : 7003 ha Yükseklik : 0 m - 1730 m

Boylam : 35,97ºD Ýl(ler) : Hatay

Enlem : 35,97ºK Ýlçe(ler) : Yayladaðý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Hatay Valiliði; Hatay Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yayladaðý Kaymakamlýðý; Yayladaðý Belediyesi; Mustafa Kemal Üniversitesi.

Burcu Meltem Arýk, Cem Orkun Kýraç

AKD065
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Yeþil kurbaða (Hyla savignyi) © Ahmet Karataþ

açmak amacýyla özellikle bozkýrlarýn sürülmesi sonucunda bitki türleri zarar görmektedir. Yoðun
otlatma alan üzerindeki bir diðer önemli tehdittir.

Diðer tehditler, ormanlarýn yakacak ve tarým alaný açma amacýyla kesilmesi ile deniz
akýntýlarýndan dolayý, güney ülkelerden gelen karasal ve gemi kaynaklý kirlilik ve özellikle petrol
türevi atýklardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Bukalemun (Chamaeleo chamaeleon) © Hakan Öge



Yeþilce © Bahtiyar Kurt Centaurea haussknechtii (END) - Nemrut Daðý © A. Selçuk Ertekin
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Kýlýç Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Kýlýç Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Samandað © Þebnem Eras
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