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ÖNSÖZ 

“Alageyik (Dama dama L. 1758) Üretim ve YerleĢtirme Teknikleri” 

adlı bu çalıĢma; ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan  

alageyiğin, kamuoyu gündemine alınarak tanıtımı ve korunması amacıyla, 

1999 yılında Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü’nün 

öncülüğünde hazırlanmıĢtır. Proje lideri Gürel ġĠRĠN’in Antalya Orman 

Bölge Müdürlüğü’ne atanmasıyla diğer yürütücülerin yapmıĢ oldukları arazi 

çalıĢmaları toplanıp değerlendirildikten sonra projenin sonuç raporunun 

yazımı 2004 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢmalar sırasında, alageyikler hakkında yapmıĢ oldukları yayın 

ve teknik desteklerinden yararlandığımız Prof. Dr. Marco MASSETI, ODTÜ 

Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Can BĠLGĠN ve Dr. Memduh IĞIRCIK’a, 

örneklerin patolojik bakımdan incelenmesinde Akdeniz Üniversitesi Burdur 

Veterinerlik Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZMEN ve 

Antalya Tarım Ġl Müdürlüğüne, sahada flora tespit çalıĢmalarına fiilen 

katılan Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden 

Yrd. Doç. Dr. S. Ramazan GÖKTÜRK ve Dr. Orhan ÜNAL’a, proje 

yürütücüsü ve uygulayıcısı birim olarak Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Antalya Çevre ve Orman Ġl 

Müdürlüğünün en üst düzey sorumlularından av koruma bekçilerine kadar 

tüm personeline teĢekkürü borç biliriz. 

Ülkemizde yaĢayan son doğal populasyon olmasının yanında, 

neslinin tükenme tehlikesi nedeniyle ayrıca önem taĢıyan alageyik hakkında, 

ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamasını beklediğimiz bu 

çalıĢmanın, tüm meslektaĢlarımızın ve doğa severlerin ilgisini çekerek 

değiĢik projelerle devam ettirilmesini dileriz.   

 

 

 

Haziran 2005 

Halil SARIBAġAK 
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ÖZ 

Son buzul çağının etkisiyle Avrupa’da nesli tükenen alageyik (Dama 

dama L. 1758) bir çok araĢtırmacıya göre Anadolu’dan tekrar Avrupa ve 

oradan da tüm dünyaya yayılmıĢtır. Türkiye’de 1960’lı yıllarda birçok 

bölgede yaĢadığı tespit edilmesine karĢı günümüzde 1966 yılında koruma 

alanı olarak ayrılması ve bir adet üretme istasyonunu kurulmuĢ olması 

sonucunda sadece Antalya-Düzlerçamı yöresinde varlığını sürdürmektedir.  

Bu çalıĢma, türün envanteri, problemlerin ortaya konularak çözüm 

bulunması, yaĢama ortamı koĢullarının iyileĢtirilmesi, korunması, artırılması 

amacıyla yapılmıĢtır. TaĢıma kapasitesine bağlı olarak fazla bireylerin daha 

önce yaĢadığı bilinen diğer bölgelere yerleĢtirilmesi bir diğer amacı 

oluĢturmaktadır.  

Bu nedenle  üretme istasyonu ve doğal yaĢama ortamındaki 

populasyonu belirlemek için envanter çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢma alanındaki bitki türleri ve alageyiklerin besin mönüsünde yer alan 

bitkiler belirlenmiĢtir. Ayrıca türün mevsimsel davranıĢları belirlenmiĢ ve 

yaĢama ortamı koĢullarının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Alageyik, yaban hayatı yaĢama alanı,  envanter 

çalıĢmaları, flora ve fauna, alan iyileĢtirme çalıĢmaları 



 VI 

ABSTRACT 

The fallow deers are known to become extinct during the last glacial 

period in whole Europea, except Anatolia. This species was taken with many 

different ways and thus reproduction had been managed in Europe even all 

over the world in 15 th. Century. While the follow deer population were 

observed in different places in south Anatolia in 1960, nowadays their 

habitat has been strictly narrowed and it has been determined only 

Düzlerçamı wildlife protection area which had set up in 1966.  

This aim of study was firstly to make inventory and observing their 

problems and finding solutions, improving their habitats, protecting and 

increasing population. Depending on the carried capacity, another aim is to 

transfer the exceeded population to the natural areas. 

For this reason, several times inventories were done both natural 

habitat and producing station. Floristic composition and deer’s feed 

preferences were examined. In addition seasonal behaviors were determined 

and habitat conditions tried to be improved for sustainable deer management 

too. 

Key words: Fallow deer, natural habitats, inventory, flora and fauna, 

sustainable deer management. 
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1. GĠRĠġ 

Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç kıtanın geçiĢ noktasında bulunan 

ülkemiz, gerek coğrafi konumu, gerekse değiĢik topografik yapı ve iklimler 

nedeniyle farklı ekosistemlerle sahiptir. Bunun sonucunda Anadolu, varlığı 

tespit edilebilen 10 000’den fazla bitki ile 132 memeli, 453 kuĢ türünden 

oluĢan zengin bir çeĢitliliği barındırmaktadır (KĠZĠROĞLU 1998). Ancak, 

ülkemizde son yıllarda artan tarımsal ilaç kullanımı, yaĢama ortamlarının 

daralması ve bozulması, avlanma vb. gibi nedenlerle nesli tehlike altına 

giren yabani hayvan türlerimizden birisi alageyiktir. 

Avrupa’da yaygın olarak bulunduğu fosil kayıtlarından bilinen 

alageyiğin, son buzul çağında neslinin tükendiği birçok bilim adamı 

tarafından öne sürülmektedir (HUġ 1964; TURAN 1987; CHAPMAN 1997; 

UECKERMANN 1994; HEIDEMANN 1976). Varlığını sürdürdüğü 

Anadolu’dan alınarak Romalılar tarafından Ġngiltere, Almanya, Hollanda ve 

diğer Avrupa ülkelerine yeniden yerleĢtirme iĢlemleri (CHAPMAN 1997; 

MASSETI 2002; WALKER 2003), 15. yüzyılda Rodos Ģövalyeleri 

tarafından da sürdürülmüĢtür (HUġ 1974; TURAN 1984). Avrupa’da 

önceleri park ve çiftliklerde beslenen bu hayvanlar, daha sonra kıtaya 

yayılmıĢ buradan da dünyanın her tarafına götürülerek av hayvanı olarak 

yaygınlaĢtırılmıĢtır. Bu ülkelerde çiftlik hayvanı olarak kültüre edilen 

alageyikler hızla çoğalmıĢlardır. Günümüzde, örneğin Almanya’da 87 000, 

Ġngiltere’de 62 000, Macaristan’da 18 000 olmak üzere Avrupa’daki toplam 

sayının 250 000 civarında olduğu ayrıca Yeni Zelanda’da 15-35 000 

arasında, Kanada’da 28 350 adet olmak üzere dünyadaki varlığının 450 000 

civarında olduğu bilinmektedir (HEIDEMANN 1976).  

Hititler dönemindeki resim ve kalıntılar ile Van, Tuz Gölünün 

güneyi, Marmara gibi değiĢik yörelerde bulunan fosillere dayanarak 

alageyiğin birçok yörede yaĢadığı tespit edilmiĢtir (DUCOS 1988; PETERS 

1993). 19. yüzyılda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğal olarak 

yaĢadığı bilinen alageyik, özellikle usulsüz avlanma ve yaĢama ortamlarının 

bozulması sonucunda günümüzde sadece Antalya-Düzlerçamı yöresinde az 

sayıda kalmıĢtır. Alageyiklerin yaĢama ortamı olan düz, açık alanlara bitiĢik 

yapraklı türlerin yoğun olduğu orman alanları, tarım alanı lehine daraltılmıĢ 

olsa da ülkemiz, koruma sağlandığı taktirde binlerce alageyiği  

barındırabilecek  potansiyel alana sahiptir. 

Düzlerçamı Yaban Hayatı GeliĢtirme sahası içerisinde, doğal 

alageyik populasyonunun yaĢadığı 8 100 hektarlık alanda 2001 ve 2004 
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yıllarında yapılan envanter çalıĢmaları sonucunda 50-60 bireyin bulunduğu 

tahmin edilmekte olup artıĢ olmadığı tespit edilmiĢtir. Alageyiklerin 

korunması, yaĢama ortamı, beslenmesi ve üremesinde tespit edilen sorunlar 

çözülmedikçe bu tür, yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıyadır. 

Bu nedenle türün, alınacak önlemlerle öncelikle korunması, sonra da günlük 

ve mevsimsel davranıĢları göz önünde bulundurularak yaĢama ortamının 

iyileĢtirilmesi ve çoğaltılması gerekmektedir. Proje sonuç ve önerileri, türün 

neslinin sürdürülebilirliği bakımından uygulamacılara ve konu üzerinde 

yapılacak yeni bilimsel çalıĢmalara yön verecektir.  

1.1. Alageyikler Hakkında Genel Bilgi 

Son yıllarda nüfus artıĢı ve hızlı sanayileĢme ile bunların 

beraberinde getirdiği bir takım olumsuz koĢullar, dünya genelinde memeli 

türlerden bazılarının neslinin azalmasına veya yok olmasına yol açmaktadır. 

Ülkemizde yaĢadığı saptanan 132 memeli türden 55’inin nesli önemli ölçüde 

tükenme tehdidi altında olup, bunların en önemlilerinden bir tanesi de 

alageyiktir (Ģekil 1.1). 

 

ġekil 1.1. Düzlerçamı’nda bulunan alageyiklerden bir görünüĢ 

Figure 1.1. A view of Fallow deer’s from Düzlerçamı 

Fosil incelemelerinde bulunan alageyik kalıntılarından, son buzul 

çağı öncesinde bugünkü Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya, Fransa, 
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Ġtalya, Yunanistan ve Ġspanya’da bu hayvanların yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 

Buzul döneminde Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ve güneyde Yeni Zelanda 

dahil olmak üzere dünyamızın bugün olduğundan üç kat, yani %32’sinin 

buzla kaplandığı düĢünülmektedir. Nitekim son buzul dönemi öncesine ait 

Danimarka’da bulunan alageyik kemik fosilleri arasında insan kemiklerinin 

tespit edilmiĢ olması, aynı zamanda bu dönemde insanların yaĢadığına ait 

kanıt oluĢturmaktadır (MOHL-HANSEN 1954). Alageyiğin son buzul 

çağında tüm Avrupa’da yok olduğu düĢünüldüğünde, bu türün, buzulun 

etkilemediği diğer yerlerden tekrar getirildiği ve bu yerin Anadolu ile 

Akdeniz’in doğusu olduğu belirtilmektedir (HUġ 1964; TURAN 1987; 

CHAPMAN 1997; UECKERMANN 1994; HEIDEMANN 1976; MASSETI 

1996). 15. yüzyılda alageyiklerin Güney Avrupa saray ve parklarına 

getirildiğine dair kanıtlar olduğunu ifade edilmektedir (MASSETI 1996). 

Tarihsel süreç içerisinde Avrupa’da tükenen alageyiklerin yaĢadığı yerlerden 

tekrar Avrupa ve dünyaya yayılımında insanlar büyük rol oynamıĢlardır. 

1.2. Türkiye’de Alageyiğin Tarihçesi ve Bugünkü Durumu 

Eski çağlarda Anadolu’da var olduğu belirlenen alageyiklerin, Hitit 

döneminde anıtlara, kaya kabartmalarına ve diğer kalıntılara iĢlendiği, ayrıca  

resim ve yazıtlarda yoğun olarak geçtiği bilinmektedir. Yeniköy, 

Alacahöyük ve Türkiye’nin Suriye sınırı yakınlarında bulunan röliyef ve 

kabartmalarda alageyik boynuzları belirgin bir Ģekilde betimlenmiĢtir 

(CHAPMAN 1997).  

MARITZA’nın Türkiye ile ilgili yazmıĢ olduğu raporda, 1800’lü 

yılların ikinci yarısında geniĢ bir alageyik yayılıĢı olduğu ifade edilmektedir. 

Raporda alageyiklerin, Van Gölü’nün kuzeyinde Patnos’ta en az 14 lokal 

bölgede, Tuz Gölü’nün kuzey doğusunda, 1905 yılına kadar Marmara 

denizinin güneyinde Karaboğa yakınlarında ve Ege Bölgesinde yaĢamakta 

olduğu belirtilmiĢtir. 1934 yılında sadece Batı Toros dağlarının kuzey ve 

güney eteklerinde yaĢadığı ifade edilmektedir (CHAPMAN 1997). Avrupa 

alageyiğinin doğal formunun Güney Anadolu’nun deniz kıyısındaki düz 

ormanlıklar olduğu belirtilmektedir (HALTENORTH 1959; HEIDEMANN 

1976, UERPERMANN 1981; BOROVALI 1986).  

Alageyiğin Kocaeli yarımadası, KeĢan-Enez, Kazdağı etekleri ve 

Bandırma civarındaki dağlar ile ġemdinli’nin Rubaruh bölgesinde yayılıĢ 

gösterdiği  de bildirilmektedir. Prof. Dr. Ernst LEHMAN’a göre, 1910’lu 

yıllarda Van gölü civarına kadar yayılıĢ gösterdiği saptanmıĢtır (HUġ 1974). 

18 yüzyılda Marmara’da KeĢan, Enez ve Biga, Ege’de Ġzmir ili çevresi ve 

Muğla ilinden Adana’ya kadar tüm Akdeniz bölgesinde doğal olarak var 
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olduğu (KUMMERLOVE 1978; HEIDEMANN 1976; TURAN 1984) 

bilinen alageyik, günümüzde sadece Antalya-Düzlerçamı yöresinde az 

sayıda kalmıĢtır.  

1966 yılında Münih’de yapılan Uluslararası Avcılık Konseyi (CIC) 

konferansına, Orman Genel Müdürlüğü tarafından sunulan raporda, 

alageyiğin yayılıĢ alanları ile ilgili Ģu bilgiler verilmiĢtir; 

Antalya Düzlerçamı’nda, alageyik rezerv alanı olarak ayrılan 1750 

ha alanda 3 boğa, 2 diĢi ve 2 yavrunun bulunduğu, Melli bölgesi 

ormanlarında 2-5, Aksu vadisindeki ormanlarda 3-4, Manavgat Orman 

ĠĢletme Müdürlüğü’nün Köprüçayı ile Manavgat çayı arasında kalan 

ormanlarında 3’lü, 4’lü gruplar halinde 22-25 adet bulunduğu saptanmıĢtır. 

Belirlenen bu alanlarda 35 ile 45 adet arasında alageyik bulunduğu 

sanılmaktadır (HUġ 1975). 

1970 yılı haziranında yapılan kontrollerde, Aksu vadisindeki 

alageyiklerin, kaçak avlanmalar sonucu sayıca yarıya düĢtüğü ve 5 yıl sonra 

bu sahada 2-3 alageyik görüldüğü, Manavgat TaĢağıl bölgesinde ise sadece 

bir boğanın kaldığı saptanmıĢtır (TURAN 1975).  

Prof. Dr. Bekir AKLAN, Doğu Anadolu, Bandırma ve M. SCOTT 

1951 ve BANOĞLU 1953’na atfen Kuzey Toroslar’da Dama 

mesopotamica’nın yaĢadığı belirtmiĢ olmasına rağmen, bu konuda kanıt 

bulunamamıĢtır.  

Son yüzyıl içinde alageyiklerin, özellikle usulsüz avlanma, insan 

nüfusunun artıĢına paralel olarak tarım arazileri ile yerleĢim alanlarının 

ormanlar aleyhine geniĢlemesi, ormanların giderek daha fazla iĢletmeye 

açılması ve yapılan yolların orman bütünlüğünü bozması, tarımsal ilaç 

kullanımının artması, su kaynaklarının sulama ve diğer amaçlarla kullanımı 

sonucu azalması, keçi ve koyun gibi evcil hayvan sürülerinin otlatılması ve 

yaĢama ortamlarının bozulması sonucunda hızla yok olma sürecine girdiği 

belirtilmiĢtir (HEIDEMANN 1976; TURAN 1975; CHAPMAN 1997).  

1.3. Sistematikteki Yeri  

GeviĢ getirenler arasında yer alan geyikler, dört alt familya altında 

incelenmektedirler. Avrupa-Asya alt familyasında bulunan alageyikler, dama 

cinsinin Dama dama türü olarak sınıflandırmada yer almaktadır 

(CHAPMAN 1997 ). 
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Sınıf            : Mammalia 

Takım         : Artiodactyla 

Alt Takım   : Ruminants (GeviĢ getirenler) 

Familya      : Cervidae (Geyikler) 

Alt Familya: Cervinae (Avrupa-Asya Geyikleri) 

Cins            : Dama (Alageyik) 

Tür              : Dama dama 

 

1.4. Biyolojisi 

1.4.1. Morfolojisi 

Büyüklük bakımından birçok geyik türünden daha küçüktür. Ağırlık 

bakımından, yaĢ ve cinsiyete bağlı olarak farklılık göstermektedir. Erkek 

bireyler besili olduğu zaman 100-125 kg gelebilmektedir. DiĢiler ise tüm 

ölçüleri bakımından erkeklerden daha küçüktür (çizelge 1.1).  

Postu yaz aylarında pas kırmızısı renkte olup, üzerinde yuvarlak 

beyaz benekler bulunur. Boyundan kuyruğa kadar uzanan siyah bir sırt 

çizgisi vardır. Kuyrukları diğer geyiklere göre uzundur ve kuyruk kenarları 

beyaz, ortası sırt çizgisinin devamı niteliğinde siyahtır. Kuyruklarının 

bağlandığı kısımda geniĢ beyazlık bulunur. Karın ve bacaklarının iç kısmı 

beyaza yakın açık renge sahiptir. KıĢ döneminde postu, koyu esmer-gri ve 

yaz döneminin tersine mat bir renk alır. DiĢi ve erkek bireyler arasında renk 

farklılığı yoktur (TURAN 1984).  

Çizelge 1.1. Alageyiklerin fiziksel özellikleri 

Table 1.1. Physical characteristics of fallow deer’s  

Özellikler Erkek DiĢi 

Ağırlık (Kg) 70-125 40- 80 

Vücut Uzunluğu (cm) 139-175 119-159 

Omuz yüksekliği (cm) 81-97 72-84 

Kuyruk uzunluğu (cm) 15-23 13-19 

1.4.2. Boynuz Yapısı ve OluĢumu 

YetiĢkin erkek bireyler, içi dolu gösteriĢli boynuzlara sahiptirler. 

Altı aylık olduğunda çıkmaya baĢlayan ilk boynuzlar, o senenin mayıs 

ayında tamamıyla geliĢmiĢ bir duruma gelir. Ġlk boynuz bir yıl kalır ve gelen 
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mayısta hayvan bu boynuzu atar. Ġkinci yaĢtan itibaren erkeklik eĢey 

hormonu salgısı ile iliĢkili olarak çıkmaya baĢlayan boynuzlar, her yıl Nisan 

ayında (Mayıs ortalarına kadar sürebilir) düĢer, 3-4 hafta sonra çıkmaya 

baĢlayan yeni boynuzlar 14 hafta büyüme dönemi geçirir. BaĢlangıç ve son 

dönemde büyüme yavaĢtır, büyüme sona erip, iki haftalık sertleĢme ve 

kadife dokusunun oluĢumu sonrası ağustos ayında boynuzlar son halini alır 

(GOSS 1970). Üç yaĢından sonra boynuzun orta sürgünden sonraki uç 

kısmında alageyiklere özgü “yaba” denilen geniĢleme oluĢur.  

Boynuz oluĢum safhaları: 

1. Ġlk boynuz oluĢumu altı aylık olduğunda çıkmaya baĢlar 3-4 ayda 

olgunlaĢtıktan sonra bir yıl kalır. Ġlk boynuz 3-10 cm uzunlukta kök kısmı 

ĢiĢkinlik halinde olup gül kısmı bulunmaz. 

2. Ġkinci yıl nisan-mayıs ayında düĢen boynuzların yerine geliĢen 

yeni boynuzlar 12-13 haftada tamamlanırlar. ġiĢkin bir kısım vardır nadiren 

göz sürgünü bulunur. 

3. Mayıs ayı sonlarında geliĢmeye baĢlayan üçüncü boynuz çıkıĢı 14 

hafta sürer, oluĢan boynuzda göz, orta ve uç sürgün bulunur.    

4. Dördüncü ve daha sonraki yıllarda boynuzlar, mayısta çıkmaya 

baĢlayarak 15-17 haftada geliĢir, boynuzların uç kısmı yaĢlandıkça 

geniĢleyerek yaba Ģeklini alır. 

1.4.3. YaĢ Tayini ve DiĢler 

Alageyiklerin yaĢ tayini konusunda, bugüne kadar sağlıklı 

çalıĢmalar  yapılmamıĢtır. YaĢ, diğer evcil hayvanlarda olduğu gibi dıĢ 

görünüĢ, boynuz ve diĢ kontrollerinden tahmin edilebilmektedir. Yeni doğan 

yavrular 7-9 aylık olana kadar boyutlarından anlaĢılırlar. Özellikle erkek 

yavrular, 7-9 aylık olduklarında annelerinin vücut ölçülerine sahip 

olmaktadırlar. Bu durumda hareketsiz halde iken baĢlarının küçük oluĢundan 

ayırt edilirler. DiĢi geyiklerde yaĢ tahmini daha zordur. Erkek geyiklerde her 

yıl bir önceki yıla göre daha büyük boynuz oluĢumu nedeniyle boynuzların 

yapısına göre yaĢ grubu tahmin edilebilir. Alageyiklerde süt diĢleri ve kalıcı 

diĢlerin geliĢimi, yaĢ tahmininde geniĢ çapta kullanılmaktadır. Farklı diĢlerin 

çıkma zamanı birkaç günden birkaç aya kadar değiĢiklik gösterebilir. 

Örneğin; ilk kalıcı arka diĢ 3-4 aylıkken çıkar, ilk kalıcı kesici diĢ ise 7-8 

aylıkken çıkmaktadır. Üç yaĢına kadar azı ve kesici diĢlerin değiĢip 

tamamlanması yaĢ tahmini için ölçü alınabilir. Üç yaĢından sonra diĢ 

sayısının sabitleĢmesi nedeniyle kalıcı diĢler üzerinde oluĢan tortu 

tabakalarının sayısı ile yaĢ tespit edilmektedir (TURAN 1984). En uygun yaĢ 
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tayini, özellikle üretme istasyonları gibi kontrol edilen yerlerde yeni doğan 

yavruların iĢaretlenmesidir. 

Alageyik yavruları doğduklarında, alt çenede 6 kesici, 2 köpek ve 6 

azı diĢi ile üst çenede 6 azı diĢ olmak üzere 20 adet süt diĢi bulunur. Kesici 

süt diĢleri iki yıl içinde değiĢir, üçüncü yaĢında azı diĢlerinin değiĢimi 

tamamlanır. Genellikle geviĢ getiren hayvanlarda olduğu gibi alageyiklerde 

de 3. azı diĢi üç parçalıdır.YetiĢkin bir alageyikte, üst çenede iki tarafta 

altıĢardan 12 adet azı diĢi, alt çenede ise 6 kesici diĢ, 2 kesici diĢ Ģeklini 

almıĢ köpek diĢi ve 12 azı diĢi olmak üzere toplam 32 diĢ bulunur 

(CHAPMAN 1997).  

Otobur hayvanlarda olduğu gibi, alageyiklerde de azı diĢleri, 

genellikle silis içeren materyali öğütmek durumunda olduğundan, hızla 

aĢınarak geniĢ bir taç kısma sahiptirler. YaĢlandıkça arka azı diĢlerinde 

küçülme olur.  

1.4.4. DavranıĢları ve Üreme 

Alageyiklerin koku alma ve iĢitme yetenekleri oldukça geliĢmiĢ 

olup, onlarca metreden rüzgar aracılığıyla kokuyu ve duyarlı kulaklarıyla en 

küçük bir sesi, yürürken üzerine basılarak kırılan bir dalın çıkardığı 

gürültüyü hissedebilir. YaĢlı bireyler daha dikkatlidirler ve sürüde sürekli 

olarak tetikte olurlar (HUġ 1974). 

Oldukça ince bacak yapısına sahip olan alageyiğin baĢı tipik otçul 

yapıdadır. Günün her saatinde beslenirken rastlanabilir. Ancak daha ziyade 

sabahın erken saatleriyle akĢam üzeri hava serinlediğinde hareket halinde 

olurlar ve otlamaya çıkarlar. Gündüzleri orman içlerinde geviĢ getirip 

dinlenerek vakit geçirmeyi tercih ederler. KıĢ aylarında yayılmaya daha 

erken çıkarlar (HUġ 1974).  

Yılın büyük bölümünde 2-10 adet bireyden oluĢan sürüler halinde 

dolaĢırlar. Sürü, yaĢlı bir diĢi tarafından yönetilir, erkekler 2-4’lü gruplar, 

yaĢlı boğalar ise tek dolaĢırlar. ÇiftleĢme dönemi iklim koĢullarına ve 

bulundukları bölgelere göre değiĢiklik gösterebilir. Eylül ayında diĢilerin 

bulundukları bölgelere gelen boğaların, civardaki ağaçların özellikle yapraklı 

türlere boynuzlarını sürterek kabuklarını sıyırdıkları, çevresine salgıladığı 

kokularla kendi çiftleĢme bölgelerini belirledikleri gözlenmiĢtir. Açık 

alanlara yakın orman kenarlarında yada kapalılığı az olan ormanlık alanlarda 

toprağı eĢeleyerek “yalak” tabir edilen toprağı kazıma iĢlemini yapan ve bu 

dönemde birbirlerinin bölgesine giren boğalar arasında kavgalar olur. Hakim 

boğalar böğürerek diĢileri yanına çağırır ve çiftleĢme yalakların olduğu 
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yerde gerçekleĢir. Alageyik boğaları, kızıĢma devresinde teke kokusuna 

benzer fena bir koku çıkarırlar. ÇiftleĢme dönemi sona erdiğinde boğalar 

ormanın derinliklerine çekilirler. 

Erkek bireylerde sperm üretiminin 14 aylık olduklarında baĢladığı 

ve çiftleĢme halinde üremenin olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak, fiziksel 

olgunluğa ulaĢtıkları 5-6 yaĢında kendi çiftleĢme alanlarını belirledikleri 

gözlenmiĢtir. DiĢiler, doğumu izleyen 16. ve 17. aylardan itibaren olgunluğa 

ulaĢarak çiftleĢirler ve ikinci yaĢlarını doldurduklarında ilk yavru doğumu 

gerçekleĢir. Gebelik süresi 230 gündür (CHAPMAN 1997). Doğumlar mayıs 

ayının son haftasıyla haziran ayının ortalarına kadar devam eder. Genellikle 

tek yavru dünyaya gelmekte olup, bu konuda yapılan bir araĢtırmada 270 

adet gebe diĢi takip edilmiĢ ve sadece bir adet ikiz doğum tespit edilmiĢtir 

(HARRISON and HYETT 1954). Alageyiklerin doğal ortamda yaĢama 

süreleri konusunda sağlıklı çalıĢmalar yapılmamıĢtır, ancak 12-18, nadiren 

20 yıl yaĢadıkları bilinmektedir (TURAN 1984; CHAPMAN 1997). 

1.4.5. YaĢama Ortamları 

Avrupa alageyiğinin doğal yaĢama ortamı formunun, Güney 

Anadolu’nun deniz kıyısındaki düz ormanlık alanlar olduğu iddia 

edilmektedir (HALTENORTH 1959; HEIDEMANN 1976; HEIDEMANN 

1986, UERPERMANN 1981-1987, BOROVALI 1986). Ancak götürüldüğü 

ülkelerde değiĢik koĢullara da uyum sağladığı belirlenmiĢtir. Genellikle 

çevresinde otlak ve tarlalardan oluĢan açık alanların bulunduğu, alt 

tabakasında diri örtünün yoğun olduğu ibreli ve yapraklı orman parçalarını 

sevdikleri gözlenmiĢtir. Yaz aylarında sıcaklardan ötürü otlanma için üst 

kısımlara çıktıkları bilinmektedir. Besinlerini baharda daha ziyade otlar, taze 

sürgün ve yapraklardan karĢılayan hayvanlar, yaz baĢlangıcında otların 

kurumasıyla alt tabakada yenilebilir bitkilerin sürgün ve yapraklarına 

yönelmektedirler. Sonbaharda meĢe palamutları, zeytin, keçi boynuzu ve 

diğer yabani meyvelerle tohumların besin mönüsündeki oranı artmaktadır.   

1.5. Koruma ve Üretme Sahaları 

Düzlerçamı’nda bulunan, Yukarı Karaman köyü avcıları tarafından 

vurulan bir alageyiğin boynuzu, 1958 yılında Ġstanbul Üniversitesi öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Savni HUġ tarafından görülmüĢ ve alageyiğin yaĢama 

yeri optimumunun burası olduğu saptanmıĢtır (HUġ 1974). 

Bu bölgedeki alageyik populasyonu yoğunluğu, koruma ve üretme 

metotları, envanter çalıĢmaları ilk defa 1966 yılında, Orman Yüksek 

Mühendisi Nihat TURAN tarafından baĢlatılmıĢtır. Aynı yıl bu bölgede 7 
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adet (3 erkek, 2 diĢi, 2 yavru) alageyiğin yaĢadığı saptanmıĢ ve 1750 ha 

saha, alageyik koruma alanı olarak ilan edilmiĢtir (TURAN 1966). 

1966 yılında TURAN, Antalya-Düzlerçamı ve Manavgat 

yörelerinde yaĢayan alageyikleri tespit etmiĢ ve Düzlerçamı yöresinin Yaban 

Hayatı Koruma Alanı olarak ayrılarak içerisinde bir adet alageyik üretme 

istasyonu kurulmasına öncülük etmiĢtir. Daha sonra Düzlerçamı üretme 

istasyonunda üretilen alageyiklerden Balıkesir ilinde Ayvalık-Adalar, Muğla 

ilinde Gökova ve Adaköy ile Adana ilindeki Pos-Çatalan bölgelerine 

yerleĢtirmeler olmuĢtur (ÜSTAY 1990; MASSETI 1999).  

Alageyik koruma alanı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Merkez 

ĠĢletmesi, Düzlerçamı Orman ĠĢletme ġefliği sınırları içerisinde, Antalya’nın 

25 km kuzey-batısında bulunmaktadır. Doğusunda Güver Uçurumu 

Kanyonu, Yukarı Karaman (Düzlerçamı Belediyesi) yerleĢim alanı ve 

Korkuteli asfaltı, kuzeyinde Korkuteli asfaltını takiple Termessos Milli 

Parkı, YeĢilkayrak ve Akkaya, batısında Gürkavak, Mecene Kanyonu ve 

Kozdağ, güneyinde ise Doyran, AĢağı Karaman ve Antalya ili yerleĢim 

alanları bulunmaktadır. Alan, mevcut zengin florası, su kaynakları ve arazi 

yapısı ile alageyik için uygun yaĢama ortamıdır.  

Alageyiklerin koruma alanının dıĢına çıkmaları üzerine, 1967 

yılında  alan geniĢletilerek 11432 ha’a çıkarılmıĢ ve adı da “Alageyik ve 

Yaban Keçisi Koruma Alanı” olarak değiĢtirilmiĢtir. 1970 yılında 14 300 

ha’a geniĢletilen alanda alınan yoğun koruma önlemleri sonucu, her iki türün 

populasyonu iyi bir artıĢ göstermiĢ ve bunun üzerine alan, 1987 yılında 

34000 ha’a çıkartılarak Yaban Hayatı Koruma Alanı statüsüne kavuĢmuĢtur. 

Düzlerçamı Yaban Hayatı GeliĢtirme (DYHG) Alanındaki alageyik  

populasyonun  geliĢim seyri çizelge 1.2’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 1.2. DHYG alanındaki alageyik  populasyonun  geliĢim seyri 

Table 1.2. Fallow deer’s improving progress in Düzlerçamı 

YIL 
ALAN  

(Ha) 
MĠKTAR 

(Adet) 
AÇIKLAMALAR 

1966 1750 Alageyik Koruma Alanı 7 3 Erkek, 2 DiĢi, 2 Yavru 

1967 

1969-

70 

1975 

14500 Alageyik-Yaban keçisi Koruma 

Alanı 

14500 Alageyik-Yaban keçisi Koruma 

Alanı 

14500 Alageyik-Yaban keçisi Koruma 
Alanı 

9 

19 

65-70 

Sayımlar N.TURAN’ın OGM’ne 

sunduğu raporlardan alınmıĢ olup, 

direkt sayım yöntemiyle 

saptanmıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

1978 

1981 
1984 

14500 Alageyik-Yaban keçisi Koruma 
Alanı 

14500 Alageyik-Yaban keçisi Koruma 

Alanı 14500 Alageyik-Yaban keçisi 
Koruma Alanı 

- 

- 
500 

N.TURAN’ın “Türkiye’nin Av ve 

Yaban Hayvanları-Memeliler” 
kitabından alınmıĢtır. 

1987 
1990 

1993 

34000 Yaban Hayatı Koruma Alanı 
34000 Yaban Hayatı Koruma Alanı 

34000 Yaban Hayatı Koruma Alanı 

400 
300-400 

250 

Düzlerçamı Av Koruma ve 
Üretme ġefliğinin l3.l2.1990 

tarihli raporundan alınmıĢtır. 

1996 34000 Yaban Hayatı Koruma Alanı  
200 
 

Arazide yapılan sayım, gözlemler 

ve Av Koruma bekçilerinin 

görüĢlerine dayalı  rakamlardır. 

1966 yılında Düzlerçamı Alageyik Koruma Alanı tesis edildiği 

zaman, aynı alan içerisinde 84, 99 ve 100 no’lu bölmeler içerisinde 34 ha 

alan üretme istasyonu yeri olarak ayrılmıĢtır. Üretim istasyonunun tesisinde, 

alageyiğin uygun yaĢama ortamlarına yerleĢtirilerek populasyonun 

geliĢtirilmesi ve artımı amaçlanmıĢtır. Yer seçiminde, alageyiğin yaĢama 

ortamı gereksinimleri dikkate alınarak, yaz kıĢ yeĢil kalan maki florasının 

çeĢitliliği ile alan içerisindeki açıklık ve çayırlıkların, hayvanların gizlenip 

dinleneceği sıklıkta bulunması, belirleyici rol oynamıĢtır. Sahanın çevresi 2 

m. yükseklikte tel çitle çevrilmiĢ ve içerisi parsellere ayrılarak, yemlik, 

tuzluk, suluk ve gölgelik yerler hazırlanmıĢtır. Üretme istasyonundaki 

alageyik sayısının alana oranla fazla olması, zamanla doğal besin 

kaynaklarının yetersiz kalmasına neden olduğundan yıllık ortalama 15 ton 

karıĢık suni yem (fiğ kırması, samanı, arpa, yulaf, burçak, mısır, buğday) 

verilmiĢtir. Ġstasyondaki hayvanların bakım ve korunması için 1 personel 

görevlendirilmiĢtir.  

Üretme istasyonunda 1 erkeğe 2 diĢi oranına göre 15 alageyik 

bulundurulması öngörülmüĢtür. Üretme istasyonunda, yıllık kayıtlara göre 

alageyik eĢey durumu ve seyri çizelge 1.3’de verilmiĢtir (KAÇAR 2002). 
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Çizelge 1.3. Üretme istasyonunda alageyik populasyonunun seyri  

Table 1.3. Fallow deer’s population’s improving progress in producing 

station 

Yıl Erkek DiĢi Yavru Ölen Toplam 

1994 18 19 5  42 

1995 20 22 8 6 44 

1996 21 23 5 4 45 

1997 22 23 4 3 46 

1998 22 24 6  52 

2. LĠTERATÜR ÖZETĠ 

Avrupa alageyiğinin doğal yaĢama ortamı formunun, Güney 

Anadolu’nun deniz kıyısındaki düz ormanlık alanlar olduğu iddia 

edilmektedir (HALTENORTH 1959, HEIDEMANN 1976; HEIDEMANN 

1986, UERPERMANN 1981-1987; BOROVALI 1986). Ancak götürüldüğü 

Amerika, Kanada, Yeni Zelanda vb.. gibi ülkelerde çok farklı tipteki yaĢama 

ortamlarına kolaylıkla uyum sağladığı belirlenmiĢtir. Genellikle çevresinde 

otlak ve tarlalardan oluĢan açık alanların bulunduğu, alt tabakasında diri 

örtünün yoğun olduğu ibreli ve yapraklı orman parçalarını sevdikleri 

gözlenmiĢtir (CHAPMAN 1997).  

Hareketli olmaları nedeniyle hayvan populasyonlarının envanterinin 

sağlıklı bir Ģekilde yapılmasında güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır. 

Alageyiklerin Avrupa’da yaĢamıĢ oldukları parklarda bile sayımlarının güç 

olduğu ifade edilmektedir (CHAPMAN 1997). Danimarka’da 250.0 ha 

büyüklüğündeki küçük bir ormanlık adada 30 adet olarak sayılan alageyik 

sayısının hayvanların hepsinin vurulması sonucunda 42 olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Küçük bir alanda rastlanan % 40 hata payının, yoğun bir diri örtü 

ile kaplı olan geniĢ ormanlık sahalarda daha yüksek olması beklenebilir. 

Sayımların, hata oranı yüksek olsa da, aynı dönemlerde ve senede iki defa 

yapılmak koĢuluyla sürdürülmesi, populasyondaki eğilimler hakkında bilgi 

edinilmesi bakımından önemlidir. 

DıĢkı sayım tekniği, bir alanda geyik sayısının fazlalığı oranında 

dıĢkı grubunun olacağı varsayımına dayanmaktadır. DıĢkı daneleri ve dıĢkı 

koyma oranı populasyon indeksi tayininde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Geyikler için günlük dıĢkılama sayısı yapılan araĢtırmalarda 12.5 olarak 

kabul edilmektedir. Bu durumda ölçülen dıĢkı grubu sayısı, birey baĢına 
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dıĢkılama sayısına bölünerek o bölgede hayvan sayısı bulunur 

(BATCHELER 1971; OĞURLU 1992).  

1971-1972 yıllarında alageyiklerin beslendikleri 1 551 adet bitki ve 

80 672 ısırık ile değiĢik nedenlerle ölen 325 hayvanın  iĢkembesi ayrıntılı 

olarak incelenmiĢtir. Besinlerini baharda daha ziyade otlar, taze sürgün ve 

yapraklardan karĢılayan hayvanların, yaz baĢlangıcında otların kurumasıyla 

alt tabakada yenilebilir bitkilerin sürgün ve yapraklarına yöneldikleri tespit 

edilmiĢtir (JACKSON 1974) 

Alageyikler, genellikle tek yavru dünyaya getirmektedirler. Bu 

konuda 240 adet gebe diĢi takip edilmiĢ ve sadece bir adet ikiz olayı tespit 

edilmiĢtir (HARRISON and HYETT 1954). Yine Ġngiltere ve Ġskoçya’da on 

değiĢik bölgede 270 gebeliğin incelenmesi sonucu sadece iki adet ikiz 

gebelik tespit edilmesinde ikiz yavru olasılığının % 1’den az olduğu 

söylenebilir (CHAPMAN 1997). 

TaĢıma kapasitesi, yaban hayatı yönetiminde en yaygın olarak 

kullanılan bir terimdir. Bir yaĢama ortamının sağlıklı olarak 

barındırabileceği hayvan sayısı olarak özetlenebilir (OĞURLU 1992). 

TaĢıma kapasitesinin doğrudan habitat değiĢkenlerinden çıkarılması son 

derece zor olduğu, hayvanların yaĢamsal gereksinimlerini en iyi Ģekilde 

karĢılayan ortamları seçmelerinde, ortamın kalitesinin yüksekliği ölçüsünde 

kullanım ölçüsü gibi davranıĢ özelliklerinin dikkate alınması gerekir 

(HANLEY 1989). 

3. ÇALIġMA ALANININ TANITIMI 

3.1. Mevki 

AraĢtırma alanı 36°55'24" - 37°03'12" kuzey enlemleri ile 30°03'12" 

- 30°28'32" doğu boylamları arasında kalmaktadır. Termessos Milli Parkı’nı 

da içine alan (6 702 ha) Düzlerçamı Yaban Hayatı GeliĢtirme Alanı (34 000 

ha) içinde yaklaĢık 7 500 ha ormanlık ve 600 ha orman içi açıklıklarla tarım 

alanlarından oluĢan toplam 8 100 ha alanı kapsamaktadır. 

ÇalıĢma alanı, Doyran ve AĢağı Karaman köyleriyle içerisinden 

boydan boya geçen Karaman Çayının oluĢturduğu kanyonun içinde 100 m, 

Düzlerçamı platosunda ortalama 250 m ve yer yer 800 m’nin üzerine çıkan 

yüksekliklere sahiptir. Ancak alageyiklerin yaygın olarak bulundukları alan 

ortalama 250-350 m yükseltilerde yer almaktadır. Alan, Antalya il 

merkezinden AĢağı Karaman köyü istikametinde 10 km, Düzlerçamı 

istikametinde ise 20 km uzaklıkta olup Korkuteli karayoluyla gidilmektedir. 
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Doğal yaĢama alanı, batıda Çığlık ve Düzlerçamı beldeleri, güneyde AĢağı 

Karaman ve Doyran köyü yerleĢim alanları ile Antalya ili sanayi merkezine 

sınır oluĢturmaktadır. 

Antalya Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Düzlerçamı ĠĢletme ġefliği 

sınırlarındaki Alageyik Koruma Alanı ve Üretme istasyonu ile alageyiklerin 

doğal olarak bulunduğu Antalya Merkez, Düzlerçamı ve Doyran ĠĢletme 

Ģeflikleri ile Termessos Milli Park ġefliği projenin uygulama yerleri olup, 

buralarda alageyiklerin yoğunlukları, sayıları, beslenme alıĢkanlıkları, 

davranıĢları ve hastalıkları belirlenerek yaĢama ortamlarının iyileĢtirilmesine 

çalıĢılmıĢtır.  

3.2. Ġklim 

ÇalıĢma alanında yaz ayları sıcak ve kurak, kıĢ ayları ise ılık ve 

yağıĢlı geçen tipik Akdeniz iklimi hakimdir. Alanda meteoroloji istasyonu 

bulunmadığından, Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Ġstasyonundan 

alınan iklimsel veriler değerlendirmeye alınmıĢtır.  

Sıcaklık: Ortalama yıllık sıcaklık Antalya’da 19.6ºC olup temmuz 

ayı ortalaması 30.9 ºC, ağustos ayı ortalaması 30.8ºC olarak tespit edilmiĢtir. 

Sıcaklık ortalamasının en düĢük olduğu aylar, ocak (8.9 ºC) ve Ģubat (9.4 ºC) 

olarak tespit edilmiĢtir. Bölgede ölçülen en düĢük sıcaklık değeri -1.3 ºC, en 

yüksek sıcaklık değeri de 43.9 ºC olarak ölçülmüĢtür. 

YağıĢ: Antalya’da yıllık ortalama yağıĢın 914.5 mm olduğu 

görülmektedir. En fazla yağıĢ kasım ve aralık aylarında, en düĢük yağıĢ ise 

temmuz, ağustos ve eylül aylarında kaydedilmiĢtir. Buna göre yörenin yağıĢ 

rejimi tipi “Merkezi Akdeniz” olarak değerlendirilmektedir. En fazla yağıĢ 

alan mevsim 465.5 mm ile kıĢ, en az yağıĢ alan mevsim ise 12.0 mm ile yaz 

mevsimidir.  

3.3. Bitki Örtüsü 

3.3.1. Orman Durumu 

Alageyik doğal yaĢama ortamında, 30-40 yıl önce maki alanlarının 

çok daha geniĢ yayılıĢ gösterdiği bilinmektedir. 1970’li yıllarda baĢlayan ve 

bozuk orman alanlarıyla makiliklerin, büyük çapta ağaçlandırma 

çalıĢmalarıyla saf kızılçam ormanlarına dönüĢtürülmeleri, alageyiklerin 

yaĢama ortamlarının bozulmasına neden olmuĢtur. Bugün orman alanı, sık 

kızılçam gençlikleri, kapalılığın gevĢek olduğu yerlerde ise alt tabakada 

yoğun maki elemanlarının bulunduğu, üst tabakada kızılçamdan oluĢan, yer 
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yer orman içi açıklıklarla özel Ģahıslara ait tarlaların bulunduğu bir yapıya 

sahiptir.  

ÇalıĢma alanı, yangınlar ve gençleĢtirme çalıĢmaları ile 

oluĢturulmuĢ  yaklaĢık 3 587,0 hektar kızılçam gençliği bulunmaktadır. 

GençleĢtirme alanları, yoğun bir yol ve yangın emniyet Ģeridi ağına sahiptir. 

Bu yol ve Ģeritler yaban hayatı için rüzgar koridoru, otlak ve açık alan 

gereksinimini karĢılamaktadırlar. Alanda toplam 1.380,0 hektar bozuk 

kızılçam ormanı, kapalılığın kırık oluĢu nedeniyle alt tabakada bol miktarda 

bulunan otsu ve odunsu bitkilerle, yaban yaĢamına besin kaynağı 

sağlamaktadır. 

1997 yılında çıkan orman yangını, alanın güney kısmında 

Düzlerçamı, Doyran ve Antalya Orman ĠĢletme ġeflikleri alanlarını 

kapsayan toplam 1 715 hektarlık bir alanda etkili olmuĢtur. Yanık alanın 15 

hektarlık kısmı bugün etrafı çitle çevrilen yeni üretme istasyonu içinde, 

kalan kısmı ise doğal yaĢama ortamı içinde yer almaktadır. Doğal ve dikim 

yoluyla tamamı gençleĢtirilen yanık alanda orman, bugün 6-7 yaĢında 

gençlik çağında ve henüz kapalılık oluĢmadığından alageyik ve diğer yaban 

hayatı elemanlarına otlak ve açık alan niteliği taĢımaktadır.  

3.3.2. Flora 

Üst tabakada saf kızılçam ormanlarının bulunduğu çalıĢma alanında, 

sahipli araziler dahil açık alanların büyük bir kısmı kullanılmadığından 

ilkbaharda otsu bitkiler yoğun olarak görülmektedir. Kapalılığın kırık olduğu 

orman alanlarının geniĢ bir bölümünde alt tabakada funda (Erica ssp.) 

dominant tür olarak bulunmakta ise de geniĢ alanlarda sandal (Arbutus 

andrachne L.), menengiç (Pistacia terebinthus L.), sakız (Pistacia lentiscus 

L), akça kesme (Phillyrea latifolia L.), kermes meĢesi (Quercus coccifera 

L.), zeytin (Olea europaea L.), karaçalı (Paliurus spina-christii Miller), 

tespih (Sytrax officinalis L.), dafne (Daphne sericea L.), laden (Cistus 

creticus L.), keçi boynuzu (Ceratonia siliqua L.) gibi maki elemanları yer 

almaktadır. Ayrıca derelerde bitki örtüsü, kendine özgü bir çeĢitlilik 

göstermektedir (Ģekil 3.1).    
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ġekil 3.1. ÇalıĢma alanından bir görünüĢ 

Figure 3.1. A landscape from study area 

3.4. Fauna 

Fauna açısından da oldukça çeĢitlilik gösteren çalıĢma alanı, yaban 

keçisi, domuz, tilki, vaĢak, karakulak, yaban kedisi, porsuk, tavĢan, sansar, 

sincap gibi memeliler tarafından paylaĢılmaktadır. TURAN (1987)’de 

yayınladığı tebliğde, su samuru, boz ayı, çakal ve Anadolu parsının alanda 

yaĢadığını belirtmiĢtir. Ayrıca, yapılan arazi çalıĢmalarında bu hayvanların 

yaĢamıĢ olduğunu gösteren kanıtlar tespit edilmiĢtir. Örneğin; kaplan kapanı 

olarak adlandırılan tuzakların Anadolu Parsı için kullanıldığı bilinmektedir. 

DeğiĢik yılan türleriyle, kertenkele, kurbağa, kaplumbağalar çalıĢmalar 

sırasında tespit edilen diğer fauna elemanlarıdır. SERT (2000)’ yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada, çalıĢma alanı civarında 113 adet kuĢ türü tespit etmiĢtir. 

3.5. Su Kaynakları 

Karaman Çayı, alanın ana su kaynağını oluĢturmaktadır. Bu su 

kaynağı, alan içerisinde bulunan Çubuklu Dere, Tabak Deresi, Manastır 

Deresi, Sakızlıklı Dere ve Sınır Deresi ile BaĢpınar ve Gürkavak Pınarları 

tarafından beslenmektedir. Yukarıda adı geçen su kaynaklarının birçoğu 

yazın kurak dönemde kurumaktadır. Yaz-kıĢ su bulunduran ve Gürkavak 

mevkiinden çıkan pınar, alageyiklerin yaĢama ortamını kuzey batıdan güney 

doğuya doğru kat eden Karaman Çayını beslemektedir. Ancak, Gürkavak 

pınarı Antalya’nın, Çubuklu ile Tabaklı derelerine ait suyun büyük kısmı ise 
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Düzlerçamı Belediyesinin içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. 

Yazları su bulunduran diğer küçük su kaynakları mevcut bahçelerin 

sulanmasında kullanılmaktadır. 

3.6. YerleĢim ve Tarım Alanları  

ÇalıĢma alanı, doğuda Nebiler ve Yukarı Karaman köylerinin 

birleĢimiyle oluĢan Düzlerçamı beldesi, Çığlık beldesi, güneyinde Antalya ili 

ile AĢağı Karaman ve Doyran köylerinin yerleĢim ve tarım alanları 

tarafından çevrilidir. Alan içerisinde, Yukarı Karaman köyünün eski 

yerleĢim alanı ve köylülere ait tarla ve bahçelerle Doyran ve AĢağı Karaman 

köylerine ait seralar bulunmaktadır. Düzlerçamı, Antalya ve Doyran Orman 

ĠĢletme Ģefliklerinin amenajman planlarına göre toplam 508.5 hektar arazi, 

tarımsal amaçla kullanılmaktadır.  

3.7. Yollar 

Koruma alanında üç ana yol giriĢi vardır. Bunlardan en fazla 

kullanılanı Düzlerçamı giriĢi olup, diğerleri Doyran köyü ve Kozdağ 

giriĢidir. 

GeniĢ alanlarda yapılan dikim çalıĢmaları nedeniyle oluĢturulan 

dikim parselleri Yangın emniyet Ģerit ve yollarıyla bölünmüĢtür. Bu nedenle 

özellikle genç orman alanlarında yoğun bir yol Ģebekesi bulunmaktadır.    

3.8. Alageyik Üretme Ġstasyonu 

1966 yılında kurulan Düzlerçamı Alageyik Koruma sahası içerisinde 

84, 99 ve 100 nolu bölmeleri kapsayan 34.0 ha alan, “Üretme Ġstasyonu” 

olarak planlanmıĢtır. 1967 yılında baĢlayan üretme istasyonu kuruluĢ 

çalıĢmaları 1974 yılında doğal ortamdan yakalanan 4 adet bireyin istasyona 

konulmasıyla sonuçlanmıĢtır. Altı parselden oluĢan üretme istasyonunda, 

bekçi binası ile keklik ve turaç üretimi için 1.0 hektar büyüklüğünde bir 

parsel, yaban keçisi üretimi için ise toplam 10.0 hektar büyüklüğünde iki 

parsel ayrılmıĢtır. Kalan 25.0 hektarlık 3 adet parsel ise Alageyik üretme 

istasyonu olarak kullanılmıĢtır. KuruluĢ amacı olarak, alageyiğin  

çoğaltılması ve uygun yaĢama ortamlarına yerleĢtirilmesi  hedeflenmiĢtir. 

Yer seçiminde sahanın, alageyiğin yaĢama ortamı gereksinimleri dikkate 

alınarak, yaz kıĢ yeĢil kalan maki florasının çeĢitliliği ile saha içerisindeki 

açıklık ve çayırlıkların,  hayvanların gizlenip dinleneceği sıklıkta bulunması, 

belirleyici rol oynamıĢtır. Sahanın çevresi 200 cm yükseklikte tel çitle 

çevrilmiĢ ve içerisinde yemlik, tuzluk, suluk ve gölgelik yerler 

hazırlanmıĢtır.  
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Üretme istasyonundaki alageyik sayısı artınca saha ve doğal besin 

kaynakları zamanla yetersiz kalmıĢtır. Bu durumda alageyiklere, dıĢarıdan 

kesif yem (fiğ, arpa, yulaf, burçak, mısır ve buğday kırması) takviyeli saman 

ve yonca verilmiĢtir. Ġstasyonda hayvanların bakım ve korumasından 

sorumlu 1 personel görevlendirilmiĢtir.  

4. MATERYAL ve YÖNTEM 

4.1. Materyal 

Projenin ana materyali olan alageyikle ilgili bilgiler literatür 

özetinde verilmiĢtir. 

ÇalıĢma alanı, alageyiğin doğal yaĢama ortamı olan Düzlerçamı Av 

Yaban Hayatı GeliĢtirme sahası içindeki 8.100 hektar alanı kapsamaktadır. 

ÇalıĢmalarda alana ait 1/25.000 ölçekli paftalar, sayısal haritalar ve meĢcere 

haritalarından faydalanılmıĢtır. Envanter, izleme, gözlem gibi arazi 

çalıĢmalarında 6x42, 7x50 ve 20-45x72 fieldscop dürbünler ile projektörler 

kullanılmıĢtır. YaĢama ortamlarında alageyiklerin görüldüğü ve 

davranıĢlarının tespit edildiği noktalarla, değiĢik kullanımlara sahip olan 

arazilerin belirlenmesi ve ölçülmesinde 3 adet GPS kullanılmıĢtır. Özellikle 

yaban ortamında doğal populasyonların fotoğraflarının çekilmesi için dijital 

fotoğraf makinesi, fotosel kamera ile fotoğraf makineleri kullanılmıĢtır. 

Hayvanların yakalanması amacıyla narkotik tüfek ve uyuĢturucular alınmıĢ, 

doğal ortama salınarak davranıĢlarının incelenmesinde LA 12-Q portatif 

radyo-telemetre cihazı kullanılmıĢtır. Arazi çalıĢmalarında alınan kamp 

malzemeleri kullanılmıĢtır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi çalıĢmalarında Microstation 95, Geomedia 

Professional 4.0, Image Analyst ve Terrain Analyst yazılımları 

kullanılmıĢtır.   

4.2. Yöntem 

4.2.1. Alageyiklerde Envanter Metodları 

Hareketli olmaları nedeniyle hayvan populasyonlarının envanterinin 

sağlıklı bir Ģekilde yapılmasında güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır. 

Alageyiklerin Avrupa’da yaĢamıĢ oldukları parklarda bile sayımlarının güç 

olduğu ifade edilmektedir (CHAPMAN 1997). Danimarka’da 250.0 ha 

büyüklüğündeki küçük bir ormanlık adada 30 adet olarak sayılan alageyik 

sayısının hayvanların hepsinin vurulması sonucunda 42 olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Küçük bir alanda rastlanan % 40 hata payının, yoğun bir diri örtü 

ile kaplı olan geniĢ ormanlık sahalarda daha yüksek olması beklenebilir. 
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Sayımların, hata oranı yüksek olsa da, aynı dönemlerde ve senede iki defa 

yapılmak koĢuluyla sürdürülmesi, populasyondaki eğilimler hakkında bilgi 

edinilmesi bakımından önemlidir. Özellikle kapalı orman alanları ile sık 

çalılıklarda, hayvanların tür ve davranıĢları, sayımları doğrudan 

etkilemektedir. Alageyiklerin sayımında doğrudan ve dolaylı  sayım 

yöntemleri kullanılmıĢtır.  

Doğrudan Sayım: Alageyiklerde populasyon yoğunluğunun 

belirlenmesinde, tam alan ve örnek alanlarda doğrudan sayım yöntemi 

uygulanmıĢtır.  

Sürek: Gündüz hayvanların barındıkları, gizlendikleri orman ve 

çalılık arazilerde, sürek ekibinin belirli aralıklarla dizilerek sistematik 

Ģekilde yürümesiyle alan taraması yapılmıĢtır. Ön kısımda hayvanların geçit 

yerlerine gözlemciler yerleĢtirilerek sürek-bek sayımı Ģeklinde yapılması 

daha sağlıklı sonuç vermektedir. Görülen bireylerden özellikle geriye 

kaçanlar sürek ekibi tarafından tespit edilmiĢ ve ileri gözlemcilerin tespit 

ettiği hayvanlarla karĢılaĢtırılarak sayım gerçekleĢtirilmiĢtir. Sürek ekibinin 

birbirlerini görmeyecek ölçüde arayı açması, yürünemeyecek derecede 

yoğun bitki örtüsü ve hayvanların sık bitki örtüsü içine gizlenmesi Ģeklinde 

davranıĢ göstermeleri sayımda hatalara neden olmakla birlikte en sağlıklı 

yöntemlerdendir (CAUGHLEY 1994). 

Bekleme: Hayvanların beslenme yada gezinti gereksinimleri 

esnasındaki hareketli oldukları saatlerde yol, açık alan, su baĢları ve geçit 

noktalarına yerleĢtirilen gözlemciler tarafından yapılmıĢtır (CAUGHLEY 

1994). Sayım için havanın açık olduğu dolunaylı geceler tercih edilmiĢtir. 

Yemleme, yalama taĢı, suluk vs. gibi hayvanların alıĢtırılmasının, sayımın 

baĢarısını artırdığı bilinmektedir, ancak saha emniyetinin yetersiz oluĢu 

nedeniyle kaçak avlanmalara sebep olabileceğinden doğal ortamda kısmen 

ve kısa süreli uygulamalar yapılmıĢtır.  

Projektörle Sayım: Sürek ve bekleme yöntemleriyle yapılan 

sayımlar, gece projektörle alan taramaları ile teyit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Alageyiklerin gece otlandıkları ve gezindikleri açık alanlar, geçiĢ noktaları 

ve yollar, arazili aracın üzerinde iki kiĢi tarafından projektörlerle iki yönlü 

olarak taranmıĢtır. 

Dolaylı Sayım: Hayvan populasyonlarının, hayvanın varlığını 

gösteren ses, iz, dıĢkı, soyma-kemirme zararı, markalama yada ölü bireylerin 

kaydedilerek belirlenmesi Ģeklinde yapılan yöntemlerdir. Populasyon 

yoğunluğunun belirlenmesinde doğrudan sayım kadar güvenilir olmamakla 

birlikte bazı iri cüsseli hayvanlarla, gizlenen ve görünmesi zor olan 
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hayvanların sayımında kullanılır (CAUGHLEY 1994). DıĢkı sayım tekniği, 

bir alanda geyik sayısının fazlalığı oranında dıĢkı grubunun olacağı 

varsayımına dayanır. DıĢkı daneleri ve dıĢkı koyma oranı  populasyon 

indeksi tayininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geyikler için günlük 

dıĢkılama sayısı yapılan araĢtırmalarda 12.5 olarak kabul edilmektedir. Bu 

durumda ölçülen dıĢkı grubu sayısı, birey baĢına dıĢkılama sayısına 

bölünerek o bölgede hayvan sayısı bulunur (BATCHELER 1971; OĞURLU 

1992). ÇalıĢmalarımızda bu yöntem, alageyik populasyonlarının 

bulundukları alanların ve yoğunluklarının belirlenmesinde kullanılmıĢtır. 

4.2.2. Ġzleme Yöntemi 

Alageyiğin beslenme ve sosyal davranıĢları, her mevsim yapılan 

doğrudan gözlemler, kamera çekimleri ve radyo-telemetre ile izlenmiĢtir.   

Üretme istasyonunda her yıl doğum öncesi ve sonrasında doğrudan 

gözlem yöntemiyle tüm hayvanların sayımı yapılmıĢ, davranıĢları izlenerek 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Gözlemlerde gebelik oranları, eĢey durumu ve 

yeni doğan yavrular tespit edilmiĢtir.  

4.2.3. Flora Envanteri 

YaĢama ortamında bulunan bitki türleri, 2001-2004 yıllarında 

değiĢik mevsimlerde arazide doğrudan gözlem ve transekt yöntemiyle 

yerinde tanımlanmıĢtır. Arazide tür tespiti yapılamayan  bitki örnekleri ise 

tekniğine uygun bir Ģekilde sökülerek getirildikten sonra uzmanlar 

yardımıyla teĢhis edilmiĢtir. Bulunan türlerin yoğunluklarının 

belirlenmesinde transekt ve Braun-Blanquet yöntemleri uygulanmıĢtır.  

4.2.4. Fauna Envanteri 

Fauna envanteri, alageyik envanterleri için arazi çalıĢmaları 

sırasında envanter karnelerine, aynı zamanda görülen diğer yaban hayatı 

türlerinin de kayıt edilmesi Ģeklinde yapılmıĢtır. Ayrıca gece ve gündüz 

yapılan fauna tespit çalıĢmaları ile arazide yapılan her türlü incelemelerde 

görülen türler kaydedilmiĢtir. Tespit edilen kuĢ türleri (KĠZĠROĞLU 1989) 

ve memeliler (TURAN 1984) literatür bilgileri ile karĢılaĢtırılarak, çalıĢma 

alanındaki fauna belirlenmiĢtir. 

4.2.5. YaĢama Ortamı Analizi 

Alageyiklerin yaĢama alanlarında yapılan çalıĢmalar sırasında iz ve 

dıĢkı gruplarının yoğunluğundan faydalanılarak varsayımlar elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢmalarda CAUGHLEY (1994)’in aĢağıdaki formülü kullanılmıĢtır: 
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Faydalanma İndeksi = İz ve dışkı yoğunluğu / Genel yoğunluk 

Bu indeks, ortamda bulunan hayvan populasyonlarının dağılıĢı ve 

alan tercihlerinin ortaya çıkarılmasına olanak vermektedir. Mevsimsel alan 

kullanımı değiĢebileceği gibi ormanın durumu, besin maddelerinin dağılımı, 

su kaynakları, eğim, bakı gibi faktörler hakkında da tercihler belirlenir.  

4.2.6. TaĢıma Kapasitesi 

TaĢıma kapasitesi, yaban hayatı yönetiminde en yaygın olarak 

kullanılan bir terimdir. Bir yaĢama ortamının sağlıklı olarak 

barındırabileceği hayvan sayısı olarak özetlenebilir (OĞURLU 1992). 

TaĢıma kapasitesi, ekolojik, ekonomik ve diğer birçok yönlerden 

incelenebilir (CAUGHLEY 1994). TaĢıma kapasitesinin doğrudan habitat 

değiĢkenlerinden çıkarılması son derece zor olduğu, hayvanların yaĢamsal 

gereksinimlerini en iyi Ģekilde karĢılayan ortamları seçmelerinde, ortamın 

kalitesinin yüksekliği ölçüsünde kullanım ölçüsü gibi davranıĢ özelliklerinin 

dikkate alınması gerekir (HANLEY 1989). TaĢıma kapasitesi, yıl hatta 

mevsimlere göre değiĢiklik gösterebilir. Su, barınak ve besin yanında, 

arazide açık alan ve tarlaların kullanımı, yırtıcıların varlığı ve yoğunluğu, 

rekabetçi evcil hayvan sürülerinin otlatılması, yangın ve ormancılık 

çalıĢmalarının etkileri ve  kuraklık gibi birçok faktörden etkilenir (ÖZER 

1973).  

Alageyiğin yaĢama ortamı içerisindeki besinlerin  varlığı ve taĢıdığı 

değer, dolayısıyla hayvanların besin tercihleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tercih edilen besinlerin yoğun olduğu yerler, daha fazla hayvanı 

barındırabileceğinden, taĢıma kapasitesinin belirlenmesinde hem yaĢama 

ortamı hem de ortamda yaĢayan populasyonların geçmiĢi ve bugünkü 

durumları incelenmiĢtir.  

4.2.7. CBS ÇalıĢmaları 

Doğal yaĢama ortamı ile yeni üretme istasyonunun ortama iliĢkin 

verileri ve özellikleri koordinatlarıyla haritalara iĢlenmiĢtir. ÇalıĢmalarda 

CBS yazılımı olarak GeoMedia Professional 4.0, MicroStation 95, MF 

Works ve IRAS/C gibi yazılımlar kullanılmıĢtır. ÇalıĢma alanını oluĢturan 4 

adet 1998-2000 basımı 1/25 000 ölçekli eĢyükselti eğrili topoğrafik ve 

sayısal haritalar Harita Genel Komutanlığı’ndan, 1/25 000 ölçekli meĢcere 

haritaları ise Antalya Etüd Planlama ġube Müdürlüğü’nden alınmıĢtır. 

Haritaların tamamı, Universal Transverse Mercator (UTM) ve European 

1950 datumuna uyumlu olarak rektifiye edilmiĢtir.     
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Rektifiyesi yapılan topoğrafik haritalar kullanılarak, çalıĢma 

alanındaki parametrelerden; yollar (patika, stabilize ve asfalt), yangın 

emniyet yol ve Ģeritleri, enerji nakil hatları, yerleĢim ve ziraat alanları, 

açıklıklar ile su kaynakları sayısallaĢtırılarak veri tabanı oluĢturulmuĢtur. 

4.2.8. Sosyal Analiz 

Alageyik türünün geçmiĢten günümüze kadar geçirdiği süreç, 

olumlu ya da olumsuzluklar ve ilgili yöre halkı ile av koruma bekçilerine 

yönelik anket çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

5. BULGULAR 

Nesli tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya olan alageyikler, bu çalıĢma 

ile ülkemizde yaĢadığı son nokta olan Düzlerçamı’nda doğal ortam ve 

üretme istasyonunda ayrıntılı Ģekilde incelenmiĢtir. Öncelikle populasyonun 

durumunu belirlemek amacıyla envanter yapılmıĢ, türün biyolojisi, yaĢama 

ortamı ve besin tercihleri, davranıĢları, yaĢama ortamındaki bitki örtüsü ile 

yaban hayatının diğer fauna elemanlarının tespitine çalıĢılmıĢtır. Alageyik 

populasyonunun sağlıklı bir Ģekilde üremesi ve korunmasında karĢılaĢılan 

sorunlar belirlenerek çözüm önerileri ortaya konmuĢtur.  

5.1. Envanter Bulguları 

Doğal ortamda öncelikle alan çalıĢmalarıyla populasyonun yoğun 

olarak bulunduğu ve sezonsal kullanım alanları belirlenmiĢtir. 2001 yılında, 

bütün sezon alageyiklerin kullandığı 4 300 ha alanın, populasyonun yoğun 

olduğu 2500 hektarlık kısmında yapılan taramalarda iz, dıĢkı ve görülme 

sıklıklarından yola çıkılarak 11 nokta belirlenmiĢtir. Bu noktalarda akĢam 

üzeri ikiĢer kiĢiden oluĢan ekiplerle beklenerek yapılan sayımda 28 birey 

tespit edilmiĢtir.  

ÇalıĢmalar, hem en uygun envanter yönteminin belirlenmesi hem de 

bulunan sonuçların karĢılaĢtırılması amacıyla sürek, projektörle tarama ve 

yemlenerek bekleme sayımları Ģeklinde planlanmıĢtır. Bu amaçla, 2004 

yılında sürek sayımın uygulanacağı alan, arazide daha önceden yapılan 

gözlemlere ve topoğrafik sınırlara dayanılarak öncelikle bölümlere 

ayrılmıĢtır. Envanter, DYHG saha bekçileri ile proje ekibinde yer alan teknik 

elemanlardan oluĢan 22 kiĢilik ekiple yapılmıĢtır (Ģekil 5.1.).  
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ġekil 5.1. Envanter çalıĢması 

Figure 5.1. Inventory study 

Yapılan sayım çalıĢmaları boyunca her sabah erken saatlerde 

planlanan alanda 16 kiĢi sürek ekibinde ve diğer 6 kiĢi geyiklerin kaçıĢ 

noktalarını görecek Ģekilde ileri kısma yerleĢtirilerek yapılmıĢtır. Sayım 

sonucunda 3 boğa, 10 diĢi ve 6 yavru olmak üzere toplam 19 birey tespit 

edilmiĢtir. 2003 yılında kuruluĢu yapılan yeni üretme istasyonunda kalan 8 

adet birey dahil edildiğinde, doğal populasyonda belirlenen sayı 27 olarak 

kabul edilebilir. 

Sayımlarda adetin yanı sıra eĢey oranı, ölüm ve doğum oranları gibi 

populasyon dinamiğini belirleyici verilerin toplanması amaçlanmıĢtır.  

5.2. Ġzleme Bulguları (Beslenme, üreme ve davranıĢ) 

DYHG sahasında yaĢayan alageyiklerde doğumların, mayıs 

sonundan haziran ortasına kadar olan dönemde gerçekleĢtiği yapılan arazi 

çalıĢmaları ve gözlemlerle belirlenmiĢtir. Yavruların orman içlerinde 

doğdukları yerde anneleri tarafından 10 gün kadar koruma amacıyla 

tutulduktan sonra dolaĢmaya baĢladıkları gözlenmiĢtir. Alanda, alageyiklerin 

yattıkları yerler ve özellikle çiftleĢme zamanlarında erkek bireylerin 

yaptıkları yalaklar tespit edilerek koordinatları haritalara iĢlenmiĢtir. Proje 

süresince çiftleĢme yalaklarının her yıl bir öncekiyle aynı yada çok yakın 

noktaya yapıldığı gözlenmiĢtir. Bir boğanın aynı bölgede 10-30 m aralıklarla 

ortalama iki yalak yaptığı gözlenmiĢtir. 2004 yılında birbirinden ayrı 
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bölgelerde olduğu sanılan 24 yalaktan çiftleĢme alanı belirleyen boğa 

sayısına ulaĢmak yanıltıcı olmaz. 

Radyo-telemetre ve narkotik tüfek alımı 2001 yılında gerçekleĢmiĢ, 

telemetre kullanım izni aynı yıl alınmıĢtır. Alageyiklerin günlük ve 

mevsimsel davranıĢlarını belirlemek amacıyla üretme istasyonundan ve 

doğal ortamdan belirli sayıda geyiğin narkotik silahla vurularak doğal 

ortamda izlenmesi için uzman veteriner çağırılarak çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır 

(Ģekil 5.2). 

     

ġekil 5.2. Doğal ortamda alageyik izleme çalıĢmaları 

Figure 5.2. Monitoring studies in natural habitat  

2002 yılında doğal ortamdan hayvan vurulamaması üzerine, 

istasyondan iki yaĢında bir birey 02.05.2002 tarihinde vurularak doğal 

ortama salınmıĢtır. 04.05.2002 tarihinde yapılan çalıĢmada sinyal 

alınamamıĢtır. 05.05.2002 günü bırakıldığı Değirmenalanı mevkiinin 

kuzeyinden güçlü sinyal alınmıĢ ve 3 saat süresince hareket halindeki 

hayvan izlenmiĢtir. 12.05.2002 tarihinde yapılan izlemede de bireyin 

hareketli olduğu tespit edilmiĢtir. Arazideki dar-derin vadiler nedeniyle 

sinyal alımında kesintiler olmuĢ ancak uzun süre yapılan izlemede 

bırakıldığı yerin civarında gezindiği, alanı terk etmediği tespit edilmiĢtir. 

25.05.2002 günü izleme için gelinmiĢ, ancak hayvanın Karaman Çayı içinde 

5-6 günlük olduğu tahmin edilen karkası bulunmuĢtur.  

Hayvanların vurulmasında yaĢanan güçlükler, gece izleme 

yapılamaması, orman örtüsünün kapalılığı ile engebeli arazi koĢullarının 

sinyal alımını engellemesi gibi nedenler sağlıklı veri üretilememesine neden 

olmuĢtur. YaĢama ortamının 4 300 hektar gibi küçük sayılabilecek bir alan 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hayvanların radyo-telemetre 

takılarak izlenmesi gereksiz görülmüĢ ve izleme, yaĢama ortamında gözlem 

ve benzer çalıĢmalarla sağlanmıĢtır.  
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5.2.1. Üretme Ġstasyonu 

Düzlerçamı üretme istasyonunda, 1999 ve 2001 yıllarında anormal 

ölümler görülmüĢtür. 2001 yılında hastalanan ve ölen hayvanlardan alınan 

örnekler Antalya Ġl Kontrol laboratuarı ve Akdeniz Üniversitesi Burdur 

Veterinerlik Fakültesinde incelenmiĢtir. Ölümlere, besin ve hayvanların 

beslenme davranıĢlarından kaynaklanan rahatsızlıkların neden olduğu tespit 

edilerek yeni yem rasyonu önerilmiĢtir. YaklaĢık 35 yıldır alageyikler 

tarafından kullanılan üretme istasyonunda, doğal besin maddesinin 

tüketilmesi ve sahanın artan populasyona dar gelmesi nedeniyle daha geniĢ 

bir saha gereksinimi ortaya çıkmıĢtır (Ģekil 5.3).  

   

ġekil 5.3. Eski ve yeni üretme istasyonlarından görünüĢ  

Figure 5.3. Past and new production stations  

Proje ekibi ve Doğa Koruma-Milli Parklar Antalya ġube Müdürlüğü 

teknik elemanları tarafından rapor edilen bu durum sonucunda, iki alternatif 

istasyon alanı belirlenmiĢtir. Lütfi Büyükyıldırım (Bük) AraĢtırma Ormanı 

ve Düzlerçamı (EĢenadası) sahaları proje ekibi tarafından karĢılaĢtırmalı 

olarak incelenmiĢ ve rapor edilmiĢtir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 01.03.2002 tarihinde yapılan arazi 

incelemesinde, Düzlerçamı (EĢenadası) Üretme Ġstasyonunun uygunluğu 

benimsenmiĢtir. Ġstasyonun kuruluĢu 14.03.2002 tarihinde  

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yeni üretme istasyonu, doğal yaĢama ortamı içerisinde, 

250-300 m yükseltide, besin açısından bol ve hayvanların rahatsız 

edilmeyeceği özelliklere sahip olmasıyla optimal özellikler taĢımaktadır. 

Toplam 521 hektar büyüklüğündeki alan içinde hayvanların naklinden önce 

saha iyileĢtirme çalıĢmaları kapsamında bakım kesimi uygulamaları 

yaptırılmıĢtır. Yeni istasyon içinde, ileride yem bitkileri ekilebilecek taban 

arazilerde 0.4 ile 1.6 hektar büyüklüğünde 6 adet açık alanın yeri belirlenmiĢ  

ve bu alanlar tıraĢlama kesilerek dozerle sürülmüĢtür. Ġlk etapta 430.0 hektar 
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alan kafes telle çevrilmiĢtir. Nakil iĢlemi için, iki istasyon arasında 2200 m 

uzunluğunda ve 30-50 m geniĢliğinde kafes tel koridoru oluĢturulmuĢtur. 

Eski üretme istasyonundaki bireyler, 06.11.2003 tarihinde yeni kurulan 

istasyona sürülerek nakledilmiĢlerdir (Ģekil 5.4). 

 

ġekil 5.4. 2003 Ikonos uydu görüntüsünde alageyik üretme istasyonları 

Figure 5.4. Location of past and new production stations on 2003 Ikonos 

satellite image  

Nakledilen alageyiklerin eĢey durumları 28 erkek, 28 diĢi ve 8 

yavrudan oluĢmaktadır. 1999 yılından itibaren doğan yavru sayısı göz önüne 

alındığında 5, 6, 13, 9, 8 ve 8 adet yavru rakamları, düĢük doğurganlık 

düzeyinden dolayı sorun olduğunu göstermektedir (çizelge 5.1). Doğum 

oranında görülen düĢük rakamlara, gen havuzundaki daralma, besin maddesi 

yetersizliği, alan darlığı ve stres gibi faktörlerin sebep olduğu bilinmektedir. 

Yeni üretme istasyonu, doğal besin maddeleri, alan büyüklüğü ve diğer 

koĢullar bakımından optimal durumdadır. Ayrıca doğal ortamdan 8 adet 

bireyin yeni istasyon içerisinde kalmıĢ olmasının, populasyonun genetik 

çeĢitliliğini artıracağı beklenmektedir. 
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1999 yılında sayıdaki sert düĢüĢ istasyonda yoğun olarak görülen 

ölümlerden, 2004 yılında kaydedilen anormal artıĢ ise yeni istasyona nakil 

iĢlemi yapıldığında alanda kalan doğal bireylerden kaynaklanmaktadır.  

Çizelge 5.1. Düzlerçamı üretme istasyonunda alageyik populasyonunun 

seyri 

Table 5.1. Fallow deer’s improving progress in Düzlerçamı producing 

station  

Yıl Erkek DiĢi Yavru Ölen Toplam 

1992     25 

1993     kayıt yok 

1994 18 19 5  42 

1995 20 22 8 6 44 

1996 21 23 5 4 45 

1997 22 23 4 3 46 

1998 22 24 6  52 

1999 25 27 5 13 44 

2000 21 23 6 5 45 

2001 22 23 13 7 51 

2002 24 27 9 3 57 

2003 28 29 8 1 64 

2004 34 36 8 2 78 

5.2.2. Doğal Ortamdaki Populasyon 

Sayıları kritik düzeyde olan doğal populasyonun, yaĢama 

ortamlarında yapılan floristik incelemeye dayanarak besin sıkıntısı 

çekmediği düĢünülmektedir. ÇalıĢma alanında hayvanların besin mönüsünü 

oluĢturan bitki türleri de tespit edilerek çizelge halinde ekte sunulmuĢtur.  

Doğal ortamda gözlenen doğum oranları istasyonla 

karĢılaĢtırıldığında yüksektir ancak arazi kullanımındaki yanlıĢlıklar, 

korumanın etkili bir Ģekilde yapılamayıĢı, yırtıcıların etkisi ve kaçak av 

baskısı gibi nedenlerle populasyon artıĢının istenilen düzeyde olmadığı 

belirlenmiĢtir (çizelge 5.2).  
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Çizelge 5.2. Doğal ortamda yapılan envanter sonuçları 

Table 5.2. Inventory results on Düzlerçamı natural habitat 

Yıl Erkek DiĢi Yavru Toplam Tahmin Edilen 

2001 10 14 4 28 50-60 

2004 4 15 8 27 50-60 

5.3. Habitat Tercihi 

Sakin ortamları tercih eden alageyiklerin, su ve besin maddelerinin 

bolluğuna göre alan seçtikleri gözlenmiĢtir. ġiddetli yağmurlar ve sert 

rüzgarlı havalarda korunabilecekleri alanların bulunduğu ortamlar uygun 

habitatlardır. Hafif yağmurlardan etkilenmedikleri ve sakin ortamlarda 

gündüz otladıkları gözlemlenmiĢtir.     

DYHG sahasında, alageyiklerin yoğun olarak bulundukları ortam, 

oldukça geniĢ bir düzlüğe sahiptir. Ormanlar, açık alan ve tarlaların yer 

aldığı yaĢama ortamı denizden ortalama 250-350 m yüksekliğindedir. 

Alageyiklerin çalıĢma alanında bulunan portakal bahçelerini hemen bütün 

sezon yoğun kullandıkları tespit edilmiĢtir. Bu durum, bahçelerin 

insanlardan uzaklığı, altlarının sürülerek temizlenmesi ve sulama nedeniyle 

yaz döneminde su ve yenebilir otsu bitkilerin bol olması ile açıklanabilir.  

SWIFT ve HOLLOWAY (1967)’ tarafından ülkemizde 

alageyiklerin 800 m’ye kadar çıktıklar ifade edilmiĢtir. Nitekim yapılan 

gözlemlerde, boğaların yaz döneminde 800-900 m yükseklikteki Kozdağ 

mevkiine çıktıkları belirlenmiĢtir.     

5.4. TaĢıma Kapasitesi 

Populasyon yoğunluğu ve alanın taĢıma kapasitesi, mevsimlere bağlı 

olarak besin maddesi, su ile yırtıcılar gibi etkenlerle iliĢkilidir. Populasyon 

yoğunluğu konusunda (BENCZE 1972), tarafından Macaristan’da 8 000 

hektar alanda yapılan çalıĢmada, 100 hektarlık alanda 19 alageyik tahmin 

edilmiĢtir. Ġngiltere’de 6 yıldan fazla süren bir çalıĢma sonucunda 100 

hektarlık bir alanda ocak-mart aylarında 18-43 alageyik tespit edilmiĢtir 

(COLLIER 1965).  HEIDEMANN (1976)’ ise 730 hektar sahada yaptığı 

tespitlerde yazın 100 hektardaki yoğunluğu 12 adet olarak bulmuĢtur.   

Düzlerçamı alageyik doğal yaĢama ortamı, yaklaĢık 8 100 hektar 

olup bu alanın 4 300 hektarının yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

1980 yılında DYHG sahasında alageyik populasyonunun 500 bireye ulaĢtığı 

Ģeflik  kayıtlarından anlaĢılmaktadır. Yapılan envanterlerde bulunan alageyik 

sayısının, sahanın taĢıma kapasitesinin çok altında olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Saha iyileĢtirme çalıĢmalarının yanısıra koruma sağlandığı taktirde doğal 

alanın 8-10 adet/ 100 ha hesabıyla 800 bireyi barındıracak kapasitede olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Üretme istasyonlarında ise durum daha değiĢiktir. Avrupa’da birçok 

park ve çiftliklerde 100 hektarlık alanda 43 adete varan sayılarda alageyik 

bulunduğu tespit edilmiĢtir (CHAPMAN 1997). Bu duruma paralel olarak 

MASSETI (2002), kontrol altındaki alanlarda geyik sayısını 20-30 adet/100 

ha olarak bildirmiĢtir. Çiftlik koĢullarından ziyade doğal ortama yakın 

özellikler taĢıyan üretme istasyonunda, iyileĢtirme çalıĢmaları ve yazın yem 

desteği yapılması koĢuluyla taĢıma kapasitesinin 100 alageyik olarak 

sınırlandırılması uygun görülmektedir. Sayının artması halinde fazla 

hayvanların, doğaya salınması yada ülkemizde önceden yaĢadığı bilinen 

diğer bölgelere nakledilmesi gündeme getirilebilir. Böylece projenin 

amaçlarından birisi gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır.   

5.5. Flora 

ÇalıĢma alanında, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji bölümü öğretim görevlileriyle birlikte transekt ve braun-blanquet 

yöntemleriyle yapılan çalıĢmalar sonucunda 75 familyaya ait otsu ve odunsu 

toplam 426 bitki türü tespit edilmiĢtir (çizelge 5.3). Bunlardan 33 adedinin 

endemik olduğu saptanmıĢtır (bkz. Ekler).   

Çizelge 5.3. Alanda belirlenen türlerin familyalara göre dağılımı 

Table 5.3. According to families, distribution of determined plant species 

Familya Adı Tür Sayısı Familya Adı Tür Sayısı 

Ranunculaceae 8 Scrophulariaceae 11 

Papaveraceae 5 Lamiaceae 33 

Brassicaceae 21 Euphorbiaceae 8 

Cistaceae 5 Rubiaceae 10 

Caryophyllaceae 11 Liliaceae 20 

Malvaceae 8 Orchidaceae 7 

Fabaceae 48 Poaceae 33 

Rosaceae 10 Geraniaceae 6 

Apiaceae 14 Diğerleri ( 56 familya ) 111 

Asteraceae 38 Toplam (75 familya) 426 

Boraginaceae 15   

Alageyiklerin genellikle sabah erken saatlerde ve akĢam karanlık 

çökmeden beslenme amaçlı yayılmaya çıktıkları gözlenmiĢtir. Beslenme 
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davranıĢları sezona göre farklılık göstermektedir. Ġlkbahardan yaz 

baĢlangıcına kadar yeĢil çayır otlarını tercih ettiği gözlenmiĢtir. Yaz 

baĢlangıcında yeĢil otların kuraklık nedeniyle kurumaları, ibreli ve çoğu 

maki elemanlarından oluĢan yapraklı türlerin filizlerinin mönüdeki oranı 

artmaktadır. Sonbaharda çalıların yapraklarının yanı sıra palamut, keçi 

boynuzu, tespih, zeytin gibi meyvelerin yendiği dıĢkılardan belirlenmiĢtir 

(Ģekil 5.5). Özellikle çiftleĢme dönemine girildiğinde erkek bireylerin 

bulundukları yalakların civarındaki dıĢkılarda bol miktarda tespih (Sytrax 

officinalis L.), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) ve zeytin (Olea europea 

L.) çekirdeği bulunmuĢtur. Bu da boğaların mönü tercihleri hakkında bizlere 

bilgi vermektedir. 

KıĢ diyetlerinde funda, meĢe yaprak ve palamutları ekim ayında 

ölen 3 adet bireyin iĢkembelerinde tespit edilmiĢtir. Besinlerden 

faydalanmada sahada bulunan türlerin çeĢitliliği, dağılımı, yoğunluğu ve 

diğer rekabetçi türlerin varlığı etkilidir.  
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ġekil 5.5. Alageyiklerin ana besinlerinin sezonsal değiĢimi 

Figure 5.5. Seasonal changes in the main items of the diet of follow deer’s 

Arazide yapılan gözlem ve tespitlere göre alageyikler tarafından 

yenilen bitkiler familya ve türler bazında aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

Fagaceae: 

Quercus coccifera L. (kermes meĢesi): Yaz ve sonbaharda 

yapraklarının sert oluĢu nedeniyle sadece palamutlarının, ilkbaharda ise taze 

sürgünlerinin yendiği gözlenmiĢtir. Tür, bozuk orman ve maki sahalarında 

yaygındır. 
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Quercus infectoria Olivier. (mazı meĢesi): Ġlkbaharda taze yaprak ve 

sürgünleri ile sonbaharda palamutları diyette yer almaktadır. 

Quercus ithaburensis L. (palamut meĢesi): Sonbaharda palamutları 

ve dökülen yaprakları menüde yer almaktadır. 

Oleaceae: 

Olea europea L. (zeytin): Doğal ortamda alageyiklerin yoğun 

olduğu kesimde oldukça bol miktarda bulunan aĢılı ve delice zeytin 

ağaçlarının özellikle sonbaharda yaprak ve meyvelerinin yendiği alandaki 

dıĢkıların incelenmesi sonucunda tespit edilmiĢtir. 

Phillyrea latifolia L. (akçakesme): Meyve ve yaprakları menüde yer 

almaktadır. 

Fabaceae: 

Spartium junceum L. (katır tırnağı): Doğal yaĢama ortamının 

yamaca yakın kısımlarında bulunan katır tırnağı ilkbahar mönüsünde yer 

almaktadır. 

Ceratonia siliqua L. (keçi boynuzu): Açık alan ve dere kenarlarında 

bol miktarda bulunan keçi boynuzu ağaçlarının baharda taze yaprak ve 

sürgünleri, sonbaharda ise meyvelerini severek yediği dıĢkılardan 

belirlenmiĢtir.  

Vicia sp.(burçak, fiğ), Trifolium sp. (üçgül), Medicago sp. (yonca):       

lkbahar döneminde alageyiklerin severek yedikleri besinler olup, yaĢama 

ortamının iyileĢtirme çalıĢmaları kapsamında hazırlanan açık alanlarda  

burçak ve yoncanın kullanılması planlanmıĢtır. 

Rhamnaceae: 

Paliurus spina-christii Miller. (karaçalı): Ġlkbahar ve yaz 

baĢlangıcında taze sürgün ve yapraklarının yendiği gözlemler sonucu 

belirlenmiĢtir. Karaçalı,  açık alanlar, tarla kenarları, bozuk ormanlar ve 

makiliklerde bol miktarda bulunmaktadır. 

Rosaceae: 

Rubus sancta Lindsley. (böğürtlen); Alanda severek yenilen bir 

diğer türdür, doğal ortamdaki dere kenarlarında, açık alan ve tarlaların 

kenarlarında az miktarda bulunmaktadır. 

Crateagus monogyna Jack. (geyik dikeni); Alanda seyrek bulunan 

bu türün yaprak ve meyveleri besin kaynağıdır. 
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Rosa canina L. (kuĢburnu); Meyveleri yenilmektedir. 

Sarcopoterium spinosum (L) Spach. (Abdest bozan); Yaprakları 

yenmektedir. 

Liliaceae: 

Hedera helix L. (orman sarmaĢığı): UlaĢılabilen yerlerde mönünün 

bir parçasını oluĢturmaktadır.  

Ericaceae: 

Erica arborea L. (funda): Alanda en yaygın bitkilerden biri olup 

alageyikler tarafından yendiği literatürde bahsedilmektedir (MASSETI 

2002).  

Arbutus andrachne L. (sandal): Yapraklarının acımsı olması 

nedeniyle yaz ve sonbahar döneminde sadece meyveleri tercih edilirken, 

ilkbahar döneminde taze sürgün ve yapraklarının yendiği tespit edilmiĢtir. 

Alandaki yeni üretme istasyonunda bol miktarda bulunmakta olan sandal 

doğal yaĢama ortamında da yaygındır. 

Moraceae: 

Morus alba L. (dut); Alanda az miktarda, özellikle tarla ve yerleĢim 

alanları kenarlarında bulunmaktadır. Ancak alan iyileĢtirme çalıĢmalarında 

alageyikler tarafından sonbaharda yaprakları yendiği için dikimi 

planlanmaktadır.  

Ficus carica L. (incir); Alanda az miktarda, özellikle tarla ve 

yerleĢim alanları kenarlarında bulunmaktadır. Meyvelerinin alageyik 

mönüsünde yer aldığı düĢünülse de kuĢlar ve sincaplar tarafından 

tüketildiğinden kayda değer bir besin olmadığı, ancak biyolojik çeĢitliliğe 

katkısı bakımından önemi tartıĢılmayan bir bitkidir. 

Anacardiaceae: 

Pistacia lentiscus L. (sakız ağacı): Taze sürgünleri yenilmektedir. 

Alanda açıklık, maki ve kapalılığı az olan orman altında bulunmaktadır.  

Pistacia terebinthus Boiss. (menengiç) : Orman açıklıkları, tarla 

kenarları, makiliklerde ve kapalılığı az olan ormanların altında oldukça bol 

miktarda bulunmaktadır. Taze sürgün ve meyveleri alageyikler tarafından 

yenmektedir.  
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Rutaceae: 

Citrus sinensis (L.) Osbeck. (Portakal): Alanda özel arazilerde 

bulunan portakal, limon ve mandalina gibi narenciye türlerinin taze sürgün 

ve yaprakları ile meyveleri alageyikler tarafından yenmektedir. ÇalıĢma 

alanında çevresi korunmayan portakal bahçelerinde ağaçlarının dallarının 1.5 

m yüksekliğinden makaslanmıĢ Ģekilde alageyikler tarafından yendiği 

görülmüĢtür. Bu nedenle arazi sahipleri bahçelerinin çevresine değiĢik 

Ģekillerde tel çit ihatası yapmıĢlardır.  

Vitaceae: 

Vitis vinifera L., Vitis sylvestris L. (asma): Yaprak ve meyveler 

yenmektedir. 

Ephedraceae, Portulaceae, Polygonaceae, Malvaceae, 

Oxalidaceae  

Sytrax officinalis L. (tespih): Sonbaharda tohumlarının gizli olduğu 

etli kısımlar yenir. Özellikle boğaların çiftleĢme noktalarında bulunan 

dıĢkılarında bol miktarda sindirilemeyen tesbih tohumları bulunmuĢtur. 

Salix alba L. (söğüt): Alageyikler tarafından yendiği bilinmektedir.  

Alageyiklerin ayrıca mantar, liken ve yosunlarla da beslendiği 

literatürde belirtilmekte ise de yapılan çalıĢmalarda tespit edilememiĢtir. 

ÇalıĢma alanında sonbahar aylarında yetiĢen çam mantarı (Lactarius 

delicious SF Gray) geniĢ sahalarda yayılıĢ göstermektedir.  

5.6. Fauna Envanteri 

ÇalıĢma alanında 18 adet memeli tür tespit edilmiĢtir. Bu türlerden 

vaĢak, karakulak ve yabanileĢmiĢ köpekler alageyiklerin yırtıcılarıdırlar. 

Diğer türlerden alanda çok fazla bulunan domuz, alageyiklerle besin rekabeti 

ve aynı ortamı paylaĢması nedeniyle önem taĢımaktadır.  

ÇalıĢmalar sırasında 9 adet sürüngenin, görülen alageyik 

ölümlerinin bir kısmı yılan sokmasına dayandırılması nedeniyle ayrıntılı bir 

Ģekilde incelenmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde belirlenen kuĢ türleri sayısının 427-453 arasında olduğu 

belirtilmektedir (KĠZĠROĞLU 1989; ERDOĞAN&TUNÇ 1998; KIRWAN 

ve ark. 1998). Ġlk olarak Kummerlowe 1961 yılında Antalya civarı, Batı 

Toroslar ve Batı Akdeniz yöresinde 165 kuĢ türü tespit etmiĢ, bu 

çalıĢmamıza konu olan alanla büyük ölçüde örtüĢen Termessos Milli 
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Parkında 113 tür tespit edilmiĢtir (SERT 2000). ÇalıĢma alanında, arazi 

çalıĢmalarımızda 34 familyaya ait 65 kuĢ türü belirlenmiĢtir.  

Fauna ile ilgili tespitler ekte verilmiĢtir. 

5.7. Mevsimsel DavranıĢlar 

Alageyiklerde çiftleĢme döneminin, DYHG sahasında Eylül 

sonlarında baĢlayarak ekim sonunda bittiği tespit edilmiĢtir. Doğal ortamda 

çiftleĢme dönemlerinde sürüye katılan erkek bireylerin kendi çiftleĢme 

bölgelerini belirlemek amacıyla, boynuzlarını ağaçlara sürterek kokularını 

bıraktıkları ve ayaklarıyla toprağı eĢeleyerek yalak tabir edilen çiftleĢme 

noktalarını yaptıkları gözlenmiĢtir. Boğaların bir taraftan diğer boğaları 

kendi bölgelerinden uzaklaĢtırmak ve diĢi bireyleri çiftleĢme ortamlarına 

çekmek için böğürmelerine çok sık rastlanmakla birlikte kavgalara sadece 

bir kez tanık olunmuĢtur. Bu durum alanın geniĢliğine bağlanabilir. Yalak 

denilen çiftleĢme noktaları, koordinatları alınarak haritalara iĢaretlenmiĢtir. 

Amaç bir boğanın ne kadar alanı bölgesi olarak ilan ettiği ve kaç yalak 

kazdığının tespit edebilmektir. Daha sonra bu noktalardan yola çıkarak erkek 

bireylerin sayısının belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda 

boğaların hemen her yıl çoğu sırt hattındaki geçiĢ noktaları olmak üzere aynı 

noktalarda yalak yaptıkları tespit edilmiĢtir. Yalakların bir yerde aynı boğa 

tarafından 10-30 m aralıklarla iki adet yapıldığı, birbirinden 100-300 m 

uzaklıkta görülen yalakların farklı boğalara ait oldukları düĢünülmektedir. 

Bu bulgudan yola çıkılarak çiftleĢme sezonunda (Ekim ayı baĢı) tespit edilen 

yalak adedi bize eriĢkin boğa sayısını verecektir. 2004 yılında 24 adet yalak 

bölgesi tespit edilmiĢtir (Ģekil 5.6). 
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ġekil 5.6. Alageyiklerin optimal yaĢama alanındaki çiftleĢme noktalarının 

dağılımı ve bir yalak görüntüsü 

Figure 5.6. Distribution of follow deer’s rutting points on optimal habitat 

5.8. Risk Faktörleri 

Ormanlar, insanlara yapacak ve yakacak odun ürünleriyle mantar, 

adaçayı, kekik gibi birçok odun dıĢı ürünler sunmaktadır. Ayrıca orman, 

insanların piknik gereksinimlerinden sportif aktivitelere ve ava kadar yasal 

yada yasa dıĢı bir çok alanda insanların gereksinimlerini karĢıladıkları bir 

doğal kaynaktır. YerleĢim alanları, değiĢik arazi kullanımları, ulaĢım ve 

üretim yolları, ormancılık çalıĢmaları ve yangınlar gibi insan kaynaklı 

kullanımlar yaban hayatı yaĢama ortamı için risk oluĢturmaktadır. 

5.8.1. Arazi Kullanımı 

ÇalıĢma alanı olarak, arazi çalıĢmalarıyla yörede Alageyiklerin 

yaĢadığı, sezonsal dolaĢım alanları ve günümüzde bulunmayan ancak 

önceden yaĢadığı yada yaĢayabileceği alanların toplam 22 000.0 ha alan 

belirlenmiĢtir. Bu alan içinde Termessos antik kentinin de bulunduğu           

3 532.0 ha’lık kısmın, alageyik yaĢama ortamına uygun olmadığı, dağ keçisi 

ve diğer yaban hayatı elemanlarınca kullanılan sarp ve kayalık alanlardan 

oluĢtuğu, 10 378.0 ha alanın potansiyel yaĢama ortamı olabileceği ancak bu 

alanın populasyon darlığı nedeniyle kullanılmadığı, 3 760.0 ha alanın sezona 

bağlı olarak kullanıldığı ve 4 330.0 ha alanın ise alageyikler tarafından 

yoğun  kullanıldığı tespit edilmiĢtir (Ģekil 5.7). 
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Genel alanda tarım ve yerleĢim alanı olarak kullanılan 323.8 ha 

alanın 113.5 ha’ı alageyiklerin yoğun olarak bulundukları optimal yaĢama 

alanı olarak nitelendirebileceğimiz bölgede yer almakta olup yerleĢim alanı 

içermemektedir. 113.5 ha’lık arazinin 5.6 ha’ı alabalık üretme çiftliği ve 

lokantası ile çevresindeki araziden, 77.4 ha’ı tarla ve açık alanlardan, 23.8 

ha’ı çevresi çitle çevrili tarla ve meyve bahçelerinden, 0,5 ha’ı zeytinlik ve 

6.2 ha’ı portakal bahçelerinden oluĢmaktadır. Çevresi, alageyik ve yaban 

domuzu zararına karĢı çevrilen alanların toplamı 27.6 hektardır. Doğal 

populasyonun en yoğun olarak bulunduğu Sınır Deresinin batısında kalan 

kısmında toplam 50.0 ha arazinin 12.5 hektarının çitle çevrili olup portakal 

bahçesi, zeytinlik ve tarla olarak kullanılmakta, kalan kısım tarla ve açık alan 

niteliğinde olup ekilmemektedir.  

 

ġekil 5.7. ÇalıĢma alanı haritası 

Figure 5.7. The map of study area  

Tarım arazileri alageyiğin yaĢama ortamı ile iç içe bulunan köylüler, 

Merkez Av Komisyonu kararının 6. maddesine göre, bağ ve bahçelerdeki 

ürünleri yaban domuzuna karĢı, mücadele serbestisine sahiptirler. Köylülerin 

kontrolü mümkün olmayan bu davranıĢları, alageyikleri rahatsız etmekte, 

beslenme ortamından uzaklaĢtırmakta ve bazen de kaçak avlanmalarına 

neden olmaktadır.    
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KıĢ Ģartlarında köylülerin alanı içindeki tarla ve açıklıklara 

getirdikleri arı kovanları mayıs ayı sonlarına kadar kalmakta bu dönemde 

arıcıların alana giriĢ çıkıĢları yoğun olmaktadır. Yine kıĢ ve ilkbahar 

mevsiminde köylüler, çalıĢma alanında genellikle keçi sürülerinden oluĢan 

evcil hayvanlarını otlatmaktadırlar. Bu sürüler, alanda baĢta alageyikler 

olmak üzere tüm yaban hayatı elemanları ile besin rekabetine neden 

olmalarının yanında parazit ve hastalık riskini beraberinde getirmektedir. 

Belirtilen arazi kullanımları sırasında gerek köylüler gerekse diğer 

vatandaĢlar için sınırlayıcı bir yaptırım bulunmamaktadır. Ayrıca yaĢama 

ortamı içinde kekik, defne, laden, keçiboynuzu ve mantar gibi tali ürünler 

toplamaya gelenler de, alageyikleri aynı Ģekilde rahatsız etmektedirler. 

5.8.1.1. YerleĢim Alanları 

Alageyik doğal yaĢama ortamı çevresinde Kuzeyde Çığlık 

Belediyesi, doğuda Düzlerçamı Belediyesi, güneyde Doyran ve AĢağı 

Karaman köyleri ile Antalya ilinin sanayi alanı ve mahalleleri yer 

almaktadır. Alan içinde adı geçen yerleĢimlere ait tapulu arazilerin yanı sıra 

ormanlık araziye çeĢitli nedenlerle giren insanlar yaban hayatı doğal yaĢama 

ortamı üzerine baskı unsuru oluĢturmaktadır. Bu baskı, orman yangınları, 

kaçak avlanma, evcil hayvanların otlatılması, arıcılık gibi değiĢik Ģekillerde 

kendini göstermektedir (Ģekil 5.8).  
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ġekil 5.8. ÇalıĢma alanı ve çevresinde arazi kullanımları 

Figure 5.8. Land uses in and around study area   

5.8.1.2. Tarla ve Açık Alanlar  

Doğal yaĢama ortamında alageyiklerin en yoğun olduğu Sınır 

Deresi’nin batı kısmında Belentarla, Göltarla, Değirmenalanı, Yukarı 

Karaman Köyü eski yerleĢim alanı ve civarında bulunan portakal bahçeleri, 

zeytinlikler ve tarlaların halihazırda kullanıldığı Ģekilde alanları GPS ile 

poligonları kapatılarak hesaplanmıĢtır. Bu alanda 50.0 hektarlık bir alan 

kullanımı tespit edilmiĢtir. Sınır deresinin doğusunda kalan arazilerin ise 

alanları toplam 63.5 hektar olup bu alanın 15.1 hektarının çevresi ihata 

edilmiĢ olup nar, kayısı, incir ve değiĢik sebze tarımı yapılmaktadır. Kalan 

48.4 hektarında ise kuru tarım yapılmakta olup çevresi açıktır. Belirlenen 

alanın ne kadarının çevresinin geyiklerin girmelerine engel oluĢturacak 

Ģekilde kapatıldığı, ne kadarının açık olduğu yine arazi çalıĢmalarında fiili 

durumun ölçülmesiyle belirlenmiĢtir.  

Alageyiklerin yoğun olduğu alanda bulunan toplam 113.5 ha sahipli 

arazi büyük oranda çit ve kafes telle çevrili durumda olup halen 

kullanılmaktadır. Kuru tarım yapılan kısmında önce de bahsedildiği gibi  
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domuz ve alageyiğin ürüne zarar vermesini önlemek amacıyla köylüler gece 

köpek ve silahlarıyla nöbet tutmaktadırlar. 

Alageyik yaĢama ortamının ortasında yer alan ve öncelikli 

korunması gereken Sınır Deresinin batı kısmında 6.2 hektar alan, portakal 

bahçesi olarak kullanılmaktadır. Burası alageyiklerin en yoğun bulundukları 

yer olup genellikle bahçelerin çevresi çitlerle kaplıdır. Bu kapalı alanların 

kapıları açık bırakıldığında tuzak niteliğinde oldukları gözlenmiĢtir. 

Yapraklarının acı oluĢu nedeniyle önceleri portakal ağaçlarının besin 

mönüsünde yer almayacağı sanılabilir ancak alageyiklerin portakal 

ağaçlarının alt dallarını 1.5 m yükseklikten makasla budanmıĢ gibi yedikleri 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca yaz döneminde portakal bahçelerinde görülen iz ve 

dıĢkıların sıklığından, buraların sulamanın etkisiyle çıkan yeĢil otlar 

nedeniyle alageyikler için cazip olduklarını ortaya koymaktadır. 

Doğal ortam içinde, güneyde Doyran, AĢağı Karaman ve Duraliler 

köylerine yakın 51.2 hektar sahipli alanda seracılık faaliyeti yapılmaktadır.  

5.8.1.3. Alabalık Çiftliği ve Lokantası  

Doğal yaĢama ortamının ortasında yer alan Değirmendere 

mevkiinde bir adet alabalık yetiĢtirme çiftliği bulunmaktadır. 2001 yılında 

akvaryum balıkları üretimi de yapan bu çiftlik gerekli suyu, Karaman 

Çayının kaynağından alarak kısmen kapalı kanallarla getirmektedir. Ürettiği 

balıkları satmanın yanında, büyük ölçüde bünyesinde yer alan ve özellikle 

hafta sonu ve tatillerde çok sayıda ziyaretçinin geldiği lokantasında 

tüketmektedir. VatandaĢın sahipli arazisi içinde yer alan balık üretme çiftliği, 

alana giriĢ-çıkıĢların kontrol edilemeyiĢinin en büyük nedenlerinden biridir.  

5.8.1.4. Su Kaynaklarının Kullanımı 

Karaman Çayı, alanın ana su kaynağını oluĢturmaktadır. Bu su 

kaynağı alan içerisinde Çubuklu Dere, Tabak Deresi, Manastır Deresi, 

Sakızlıklı Dere ve Sınır Deresi ile BaĢpınar, Gürkavak Pınarı  tarafından 

beslenmektedir. Yukarıda bahsedilen su kaynakları ile birçok küçük 

derecikte kıĢın su bulunmaktadır ancak yazın kurak dönemde Gürkavak 

mevkiinden çıkan pınarın beslediği ve alageyiklerin yaĢama ortamını kuzey 

batıdan güney doğuya doğru çevreleyen Karaman Çayı yegane su kaynağını 

oluĢturmaktadır. Ancak bu su kaynağının büyük kısmı kapalı borularla 

Antalya’ya ve Düzlerçamı Beldesine içme ve kullanma suyu olarak geriye 

kalan su da alanın ortasında yer alan alabalık üretme çiftliğine yine kısmen 

kapalı borularla getirilmektedir. Kalan su bazı yıllar kurumakta diğer birkaç 

küçük su kaynağı ise sulama suyu olarak bahçe sahiplerince 
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kullanılmaktadır. Bu durumda uzun ve kurak yaz periyodunda diğer yaban 

hayvanları gibi alageyiklerde içme suyu gereksinimleri yanında dere 

kenarlarında oluĢacak bitkilerinden faydalanamamaktadırlar. Bu açıklarını 

karĢılamak üzere Karaman Çayı’nın güneyindeki yerleĢim alanlarının 

yakınlarına giden alageyikler avlanma riskiyle karĢı karĢıya kalmaktadırlar.  

5.8.2. Avlanma 

Doğal yaĢama ortamında yılın tamamında resmi olarak yaban 

domuzu bek avı yapılmaktadır. Yem’e alıĢtırılarak gece bekleme yapılan 

noktalara yaban domuzunun yanı sıra alageyikler de gelerek alıĢmakta ve 

daha sonra kaçak avcılar tarafından vurulma tehlikesi yaĢamaktadırlar. 

Ülkemizde yedi milyon civarında silah bulunduğu, avcılık konusunda 

bilinçsizlik ve eğitimsizlik göz önüne alındığında kaçak avlanmanın önüne 

geçilmesinde güçlük kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

5.8.3. Turizm ve Spor Aktiviteleri  

Doğal ortam aynı zamanda kanyonlarıyla, eski yerleĢimleri ve 

kısmen Termessos antik kenti yerleĢimlerinin bulunması sonucunda doğal sit 

alanı kapsamındadır. Antalya iline yakın olması bu alana yerli yabancı turist 

gelmesine neden olmaktadır.  

2001 yılı eylül ayında doğal yaĢama ortamı içinde düzenlenen 

Anadolu rallisi büyük bir talihsizlik olarak akıllarda kalacak bir 

organizasyondur. Sonraki yıl tekrar aynı parkurlarda rallinin yapılması 

giriĢimi, baĢta Bakanlığımıza bağlı kuruluĢlar, sivil toplum örgütleri ve 

meslek odalarının dikkatlerinin çekilmesinden sonra yapılan ortak 

giriĢimlerle engellenmiĢtir. Organizasyonun yaban hayatı koruma alanı 

dıĢında yapılması  sağlanmıĢtır. Düzlerçamı ormanı içine her yaĢtan ve 

branĢtan değiĢik sporcu gruplarının değiĢik zamanlarda antrenmana 

geldikleri görülmektedir.   

5.8.4. Yollar 

Doğal yaĢama ortamı içerisinde yol yoğunluğu oldukça yüksektir. 

UlaĢım amaçlı yolların yanında çalıĢma alanında ağaçlandırma alanlarının 

fazlalığı nedeniyle yine yüksek miktarda yangın emniyet yol ve Ģeritleri yer 

almaktadır. Bu alanlar koruma sağlandığı taktirde hayvanlar için bir otlak ve 

gezinti sağlayabilir ancak bu durumda risk oluĢturmaktadırlar. ÇalıĢma 

alanının tamamında toplam 376.3 km yol ve yangın emniyet Ģeridi 

bulunmaktadır. Alageyiklerin yoğun olduğu 4 360.0 ha’lık optimal yaĢama 

ortamında bulunan yol ve Ģeritlerin toplamı 122.8 km, kullandıkları 8 100.0 

ha alanın toplamı ise 226.8 km’dir. Belirtildiği üzere korumanın sağlıklı 
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olmaması halinde yaĢama ortamı içindeki yol ve Ģeritlerin, araç geçiĢleriyle 

gürültünün yanı sıra yaban ortamının bölünmesine, kazalara ve hatta kaçak 

avlanma gibi sorunlara neden oluĢturacakları düĢünülmelidir. 

5.8.5. Ormancılık Faaliyetleri 

Ormanlık arazilerin meĢcerelere göre dökümü ve bugüne gelinene 

kadar yapılan ormancılık çalıĢmalarında alageyikler fazla dikkate 

alınmamıĢtır. Bozuk maki alanları ağaçlandırılarak saf kızılçam ormanlarına 

dönüĢtürülmüĢ ve türün yaĢama ortamı bozulmuĢtur. 

ÇalıĢma alanı idari olarak Düzlerçamı, Doyran ve Antalya orman 

iĢletme Ģeflikleri bünyesinde yer almaktadır. Ġlgili Ģefliklerin yönetim 

planlarındaki yıllık üretim programları uygulanmaktadır. Daha ziyade bakım 

kesimleri niteliğinde olan çalıĢmaları, yaĢama ortamında alageyikler için 

daha iyi koĢullar sağlayacağı düĢünüldüğünde yararlıdır. Ancak, kesim 

iĢinde çalıĢan iĢçilerin bu süre zarfında orman içinde kalmaları, araçla giriĢ 

çıkıĢları ve kesim-sürütme-nakliyat Ģeklindeki üretim çalıĢmaları esnasında 

çıkardıkları gürültülerin yaĢama ortamındaki hayvanları rahatsız ettiği 

mutlaktır. Ayrıca bu çalıĢmalar sırasında polietilen poĢetler, halat ve ipler, 

metal çiviler vb.. gibi malzemeler sahada kalabileceğinden tehlikeli olabilir.  

5.8.6. Orman Yangınları 

Alan tamamen ormanla kaplıdır ve bu nedenle büyük yangınlara 

açık konumdadır. Nitekim 1997 yılında meydana gelen orman yangınında 

1715.0 hektar orman alanı yanmıĢ, söndürme çalıĢmalarında Orman Yüksek 

Mühendisi Osman ÇOLPAK ile yangın söndürme iĢçisi Ahmet ÖZCAN 

Ģehit olmuĢlardır. Bu bakımdan çalıĢma alanının % 90 ormanla kaplı olması 

riski artırmaktadır. Alana insanların serbestçe girmeleri olası yangın riskini 

de sürekli olarak üst düzeyde tutmaktadır. Arzu edilmeyen bu durum orman 

alanlarıyla birlikte yaban hayatının dolayısıyla alageyik populasyonunun 

zarar görmesine neden olabilir. Yangın alanlarında yapılan incelemeler, 

literatüre paralel olarak orman yangınları sonrasında oluĢan ortamın, yaban 

hayatını olumlu etkilediğini göstermektedir. Çünkü orman tabanındaki kalın 

ölü örtü tabakasını yok eden yangınlar ot ve yeni sürgünler gibi yenilebilir 

bitkilerde artıĢın yanında kene gibi yüzeyde bulunan parazitleri yok ederek, 

yaban hayatı Ģartlarını iyileĢtirebilir. Ancak bu durum, daha düĢük Ģiddetteki 

kontrollü yangınlarla planlı olarak sağlanabilir. 

5.8.7. Risk Haritaları 

ÇalıĢma alanında bulunan alageyik ve diğer yaban hayvanları tarla 

sahipleri, çobanlar, kaçak avcılar, piknik amaçlı alana giriĢ yapanlarla 
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yaĢama ortamında rahatsızlık verecek ölçüde yakında yer alan yerleĢim 

alanlarının baskıları altındadır. Bu yerleĢimler, güneyde Antalya ili, Doyran 

ve AĢağı Karama köyleri ile doğuda Yukarı Karaman ve Nebiler köylerinden 

oluĢan Düzlerçamı ile Çığlık Beldesidir.  

5.8.8. Evcil Hayvan Sayısı ve Çobanlar  

Yukarı Karaman (Düzlerçamı), Çığlık, AĢağı Karaman ve Doyran 

köyleri kıĢ ve ilkbaharda keçi sürülerini günübirlik yada alanın içine 

ağıllarını inĢa etmek Ģeklinde otlatmaktadırlar. Bu sürülerden özellikle 

Y.Karaman ve Doyran köylülerine ait olanlar, alageyiklerin en yoğun 

bulunduğu kısımda otlatılmaktadırlar. Bu sürülerdeki hayvan sayılarının  

ortalama 1 000 adet olduğu göz önüne alındığında besin maddelerinin 

tüketiminde ne derece üstünlük sağladıkları ortaya çıkmaktadır. Alageyik 

yaĢama ortamında otlayan evcil hayvan sürülerinin besin rekabeti açısından 

olumsuz etkileri yanında sinek, kene vb.. gibi ektoparazitler, endoparazitler 

ve bulaĢıcı viral hastalıkların artmasına neden olabilirler. Bu durum, yaban 

hayatı populasyonu için her zaman büyük bir risk oluĢturmaktadır. Ayrıca 

evcil sürülerin çobanları ile her sürüdeki ortalama 2-3 adet çoban köpeği de 

yaban hayatı elemanlarını rahatsız eden bir diğer unsurdur. Köylüler ve 

çobanların, ormanda çok sık rastlanan evcil hayvanlar için dal kesme, odun 

dıĢı orman ürünlerinden özellikle yaban yaĢamı için önemli olan zeytin, keçi 

boynuzu ve mantar toplama gibi  diğer faaliyetleri de olumsuz etkileri vardır. 

5.9. Saha ĠyileĢtirme ÇalıĢmaları  

Doğal ortamda var olan maki bitki örtüsü ve bozuk kızılçam 

ormanları yerine, 1970’li yıllarda dikim yoluyla oluĢturulan saf kızılçam 

ormanları, büyük ölçüde alageyiklerin yaĢama ortamlarının daralmasına 

neden olmuĢtur. Ancak alanda, tarımsal amaçla kullanılmayan özel 

arazilerin, yaban hayatı için yeterli açık alan sağladığı düĢünülebilir. Bu 

nedenle koruma zorluğu düĢünülerek, yeni açıklıklar yaratılmamıĢtır. Ancak; 

koruma sorununun çözülmesi halinde su hatları, açık alanlar, yapılacak 

iyileĢtirme çalıĢmaları planlanmıĢtır. 

Düzlerçamı üretme istasyonunda 2001 yılına gelindiğinde anormal 

ölümlerin görülmesi, yıllardır kullanılan alanda doğal besin maddelerinin 

kalmaması ve alanın hayvan sayısına dar gelmesi gibi nedenlerle istasyonda 

bulunan bireylerin yeni ve daha geniĢ bir sahaya götürülmesinin gerekliliği 

ortaya konmuĢtur. Proje çalıĢanları, uzmanlar ve Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü Antalya BaĢmühendisliği teknik elemanlarınca 

rapor edilen bu durum 2002 yılında doğal ortam içerisindeki Düzlerçamı 

(EĢenadası) Üretme Ġstasyonunun kurulması ile sonuçlanmıĢtır.  
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Yeni üretme istasyonunun alanı toplam 521.0 hektar büyüklüğünde 

olup, saha içinde hayvanların naklinden önce iyileĢtirme çalıĢmaları 

kapsamında bakım kesimi uygulamaları yanı sıra, hayvanların içme suyu 

gereksinimleri için kapalı borularla su getirilerek suluklar yapılmıĢtır. Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya Ġl Müdürlüğü yetkilileri  

ile yapılan alan iyileĢtirme çalıĢmalarında, yeni üretme istasyonu içerisinde 

açık alanlar oluĢturulmuĢ ayrıca daha önce dikim alanlarının keçi 

sürülerinden korunması amacıyla yapılmıĢ olan dikenli teller toplatılmıĢtır. 

Yeni istasyon içinde yapılan çalıĢmalarda, ileride yem bitkileri ekilip 

dikilebilecek özellikteki taban arazilerde 0.4 ile 1.6 hektar büyüklüğünde 6 

adet açık alan yeri belirlenerek bu alanlar ilgililer tarafından tıraĢlama 

kestirilmiĢ ve dozerle sürümü yapılmıĢtır (Ģekil 5.9). Yeni üretme 

istasyonunun yerinin belirlenmesinden sonra 2002 yılında kafes tel ihatasına 

baĢlanan ve ilk etapta 430.0 hektarı kafes telle çevrilen istasyonda 2003 

yılında iyileĢtirme çalıĢmaları kapsamında bakım kesimleri yapılmıĢ, doğum 

sezonu ile çiftleĢme döneminin bitmesinin ardından 06.11.2003 tarihinde iki 

istasyon arasında 30-50 m geniĢliğinde kafes telle oluĢturulan koridordan 

hayvanların yeni alana geçiĢleri sağlanmıĢtır. 

 

ġekil 5.9. Yeni üretme istasyonunda saha iyileĢtirme çalıĢmaları 

Figure 5.9. Rehabilitation studies in new producing station 
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6. TARTIġMA 

ÇalıĢmanın konusu olan alageyik, ülkemizde son yaĢama ortamı 

olan Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Alanı ve bu alanda bulunan üretme 

istasyonunda yapılan ayrıntılı çalıĢmalarla incelenmiĢtir. ÇalıĢmalar 

sonucunda alageyiğin envanteri, eĢey durumu, biyolojisi, davranıĢları, 

sorunları, yaĢama ortamı özellikleri sürdürülebilirliği açısından belirlemeler 

yapılmıĢ ve çözüm önerileri ortaya konmuĢtur. Bu kapsamda ilk olarak; 

mevcut üretme istasyonunun kapasitesinin yetersizliği nedeniyle, doğal 

ortamda besin maddeleri ve alan bakımından daha uygun koĢullara sahip 

yeni üretme istasyonunun kurulması sağlanmıĢtır. Doğal ortamda ise, 

envanter çalıĢmalarının yanı sıra türün geçmiĢten günümüze durumu, 

koruma sorunları, populasyonun yayılıĢ alanları, davranıĢları ve alan 

çalıĢmalarıyla yaĢama ortamının özellikleri belirlenmiĢtir.  

Türün kendi içindeki populasyon farklılıkları, populasyonu 

oluĢturan bireyler arasındaki farklılıklar genetik çeĢitlilik olarak 

değerlendirilmektedir. Bu farklılık bir genin değiĢik allellerinden ve bu 

allellerin ırklar ya da populasyonlar arasındaki farklı frekans dağılımlarından 

ileri gelmektedir (KAYA 2003). Sahip olduğumuz doğal alageyik 

populasyonu sınır değerde olup, daralması halinde genetik çeĢitliliği de 

azalacak ve tür risk altına girecektir.  Bir tür içinde genetik çeĢitlilik yeterli 

değilse bu tür ileride büyük olasılıkla yok olacağından türün korunması ve 

sayısının artırılması ayrı bir önem taĢımaktadır. 

Avrupa, Rodos adası ve Anadolu’da yaĢayan populasyonlar ile 

Dama mesopotamica L.’dan elde edilen genetik materyaller üzerinde RAPD 

metodu ile DNA çalıĢmaları yapılmıĢtır (MASSETI 1996). 2004 yılında 

alageyikler üzerinde genetik açıdan çalıĢan Ġtalyan bilim adamlarından Prof. 

Dr. Marco MASSETI Düzlerçamı’nda bulunan özellikle doğal 

populasyonlara ait genetik materyaller üzerinde çalıĢma talebi yasalarımız 

gereği kabul edilmemiĢtir. Ancak, ülkemizdeki üniversitelerde konu 

uzmanlarınca genetik çalıĢma yapılması türümüzün genetik çeĢitliliğini ve 

Rodos populasyonu gibi doğal olduğu savunulan diğer populasyonlarla 

iliĢkilerini ortaya koymak açısından önemlidir (Ģekil 6.1). 
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ġekil 6.1. Masseti tarafından değiĢik yörelerdeki alageyiklerle ilgili yapılan 

genetik çalıĢma 

Figure 6.1. The study about different population genetics is made by Masseti  

Doğal ortamda 2-8 bireyden oluĢan gruplar halinde görülen 

alageyiklerin, iĢitme ve koku alma özelliklerinin çok geliĢmiĢ olduğu 

literatürde belirtilmekte ise de, çalıĢmalar sırasında 10 m yakından 

izlenebilmiĢtir.  

Alageyiklerin 24 saat boyunca düzensiz bir Ģekilde  beslenme, 

dinlenme ve geviĢ getirme periyotlarına sahip oldukları gözlenmiĢtir. 

Rahatsız edilmediği zamanlarda alageyikler günün bütün saatlerinde 

beslenirken görülmüĢlerdir. Gün doğumuna kadar süren yoğun otlama 

periyodu sonrası alageyiklerin, güneĢ doğarken dinlenmeye çekildikleri 

değiĢik kaynaklarda belirtilmiĢtir. ÇalıĢma alanında akĢamın erken 

saatlerinin alageyiklerce en yoğun otlama periyodu olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ortamdaki yaban domuzu gibi bazı hayvanların gece yarısına kadar 

otlamalarına karĢılık, alageyiklerin gecenin ilerleyen saatlerinde genellikle 

geviĢ getirirken ya da dinlenirken bulundukları ifade edilmektedir (HUġ 
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1974). Yapılan arazi çalıĢmaları ve gözlemlerde bu bilgilere paralel bulgular 

elde edilmiĢtir.  

Düzlerçamı’nda sürek, bekleme ve gece projektörle tarama Ģeklinde 

sayımlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Sürek yönteminde, fazla ekiple sağlıklı bir alan 

taraması yapılamaması halinde sık ormanlarda hata olasılığı yüksektir. 

Nitekim, yapılan sayımlarda sürek ekibinin yetersiz oluĢu ve yoğun diri örtü 

süreği zorlaĢtırdığı gibi hayvanların görülmesini engellemiĢtir.  

Radyo-telemetre ile yapılan çalıĢmada, arazideki dar, derin vadiler 

ve yoğun diri örtü hayvanların sağlıklı bir Ģekilde izlenmelerini 

engellemiĢtir. Ancak kaba bulgular elde edilen sinyalli tasmalar yerine 

GPS’li ve belirli zaman aralıklarıyla koordinatları tespit eden tasmaların 

kullanılması ile daha güvenilir bilgiler elde edilebilecektir.  

6.1. TaĢıma Kapasitesi 

Alageyik yoğunluğu sezona ve bitki örtüsü tipine göre değiĢiklik 

göstermektedir. COLLIER (1965), yapmıĢ olduğu 6 yıllık gözlem sonucunda 

ocak-mart aylarında yüz hektarlık bir alanda 18-43 adet, ortalama 22 adet 

birey saymıĢtır. HEIDEMANN (1976), nisan ayında 8 birey, yaz aylarında 

ise 12 birey tespit etmiĢtir. CHAPMAN (1997), Ocak ve Ģubat aylarında 

alageyiklerin alanın 1/3 kadarını kullandığını vurgulayarak 24 adet birey 

saymıĢlardır. MASSETI (2002), kontrol edilen alanlarda optimal populasyon 

yoğunluğunu 20-30 birey olarak bildirmektedir. Çok farklı ortamlara rahatça 

uyum sağlamıĢ olsa da literatürde alageyiklerin optimal yaĢama alanının 

Düzlerçamı’ndaki orman yapısı olduğu ifade edilmektedir. 1980 yılında 

alageyiklerin sayısının 500 adet olduğu kayıtlarda ifade edilmektedir. 

Gereken saha iyileĢtirmelerinin yapılması koĢuluyla 7 500.0 ha orman ve 

600.0 ha açıklık alandan oluĢan toplam 8100.0 ha çalıĢma alanında 800-1000 

adet alageyiğin barınabileceği düĢünülebilir. 

6.2. Yollar 

ÇalıĢma alanının tamamında 17.10 m ve yoğun olarak yaĢadığı 

doğal ortam içerisinde 28.17 m olan hektardaki yol yoğunluğu oldukça 

yüksektir (Ģekil 6.2.). Her ne kadar bu rakamın büyük ölçüde yangın emniyet 

yol ve Ģeritleri olduğu göz önüne alınırsa da hepsinin araç trafiğine uygun 

olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, ağaçlandırma alanlarının fazlalığı nedeniyle 

yüksek orandaki yangın emniyet yol ve Ģeritlerinin geniĢliği dikkate alınırsa 

alan olarak ortalama 10 m geniĢlik düĢünüldüğünde populasyonun yoğun 

olduğu 4 360.0 ha’lık ortamda 122.8 ha açıklık yer almaktadır. Bu alanlar 

koruma sağlandığı taktirde hayvanlar için bir otlak ve gezinti alanı 
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sağlayabilir. Ancak, koruma sağlanamadığı durumlarda risk 

oluĢturmaktadırlar. 

 

ġekil 6.2. ÇalıĢma alanının yol yoğunluğu haritası  

Figure 6.2. Road density map of study area  

6.3. Yırtıcılar 

Köpekler alanda doğal olmayan ancak doğrudan alageyiklere 

saldırmaları yanında karakulak, tilki, sansar ve domuz gibi diğer hayvanlara 

da zarar vermekte yada besin rekabeti nedeniyle sorun oluĢturmaktadırlar.  

6.4. Arazi Kullanımı 

Alageyik koruma alanı, doğuda Yukarı Karaman ve Nebiler, 

güneyde Duraliler, AĢağı Karaman ve Doyran, kuzeyde Çığlık ve Bayat 

Bademlisi köyleri ile çevrili olup, bu köylerde toplam 5 485 kiĢi 
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yaĢamaktadır (DĠE 2000) Köylere ait yerleĢim alanları ve tarım arazileri 

alageyiğin yaĢama ortamı ile iç içe bulunmaktadır. Merkez Av Komisyonu 

kararın 6. maddesine göre, bağ ve bahçelerdeki ürünleri yaban domuzuna 

karĢı tek kurĢun ve Ģavrotinle vurma serbestisine sahip olan köylüler, 

geceleri tarla ve bahçelerinde beklemektedirler. Köylülerin kontrolü 

mümkün olmayan bu davranıĢları, alageyikleri rahatsız etmekte, beslenme 

ortamından uzaklaĢtırmakta ve bazen kaçak avlanmalarına neden olmaktadır. 

Ayrıca, yaĢama ortamı içinde mantar ve bunun gibi tali ürünler toplamaya 

gelenler de, alageyikleri aynı Ģekilde rahatsız etmektedirler (Ģekil 6.3). 

 

ġekil 6.3. ÇalıĢma alanı çevresindeki yerleĢim alanları 

Figure 6.3. Settlement places around study area  

6.5. Ormancılık ÇalıĢmaları 

Düzlerçamı Yaban Hayatı GeliĢtirme alanında yapılacak ormancılık 

çalıĢmaları alageyik merkezli olarak yapılmalıdır.  
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7. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Envanter 

Alageyikler, ülkemizde, Adana-Karaisalı Çatalan bölgesi, Antalya 

Manavgat-TaĢağıl bölgesi ve Düzlerçamı olmak üzere 23 000 Ha’lık 3 

sahada koruma altına alınmıĢ olmasına rağmen, yalnızca Düzlerçamı ve 

yöresinde kalan alageyiklerin 4 300 ha alanı yoğun olmak üzere toplam 8100 

ha alanı kullandıkları yapılan gözlem ve incelemelerde tespit edilmiĢtir. 

Genel olarak; alageyiklerin doğal yaĢama ortamlarında populasyon 

yoğunluğu, beslenme ortamı ve mevsimsel farklılıkların dikte ettiği taĢıma 

kapasitesine bağlı olarak 100 hektarda 6-10 arasında değiĢmektedir. ÇalıĢma 

alanına ait kayıtlar incelendiğinde 1984’lü yıllarda alageyik fertleri 500 

adete çıkarak, taĢıma kapasitesinin tepe noktasına eriĢmiĢtir (KAÇAR 2002). 

Bu dönemde av amenajman planı yapılarak populasyon ava açılmamıĢ ve 

bireyler selekte edilmemiĢtir. Alageyik yoğunluğu sezona ve bitki örtüsü 

tipine göre değiĢiklik göstermektedir. Gereken saha iyileĢtirmelerinin 

yapılması koĢuluyla 7 500.0 ha orman ve 600.0 ha açıklık alandan oluĢan 

toplam 8 100.0 ha çalıĢma alanında 800-1 000 adet, üretme istasyonunda ise 

100 adet alageyiğin barınabileceği düĢünülebilir. 

Üretme Ġstasyonu 

Populasyonun küçülmesiyle oluĢacak kendileme yavrulama 

oranlarında düĢüĢ nedenlerinden biridir. Nitekim üretme istasyonunda 

doğum yapması beklenen diĢi bireylere karĢılık son dört yılda yavru 

sayılarının 6 (2000), 13 (2001), 9 (2002), 8 (2003) ve 2004 yılında da 8 adet 

olarak tespit edilmiĢ olması doğum oranının düĢük olduğunu göstermektedir. 

2004 yılında üretme istasyonunda yapılan envanterde eĢey durumu 36 diĢi, 

34 erkek ve 8 yavru Ģeklinde toplam 78 adet olarak belirlenmiĢtir. 36 adet 

diĢiye karĢılık 8 adet yavrunun görülmesi doğum oranındaki düĢük oranın 

tehlikeli boyutta olduğunu göstermektedir. Her ne kadar 2003 yılında nakil 

esnasında üretme istasyonu içinde doğal ortamdan 8 adet birey kaldığı 

düĢünülmekte ise de doğal populasyondan yeni bireylerin sokulması, genetik 

çeĢitlilik ve populasyonun sağlığı açısından yapılması gereken bir iĢlemdir. 

Ayrıca yeni üretme istasyonunun, taĢıma kapasitesi bakımından yeterli 

olması nedeniyle 2004 yılından itibaren populasyonda artıĢ beklenmektedir.  

Alageyik populasyonundaki azalmanın, beslenme yetersizliği veya 

genetik yapı bozulmaları gibi nedenleri araĢtırılmalı, bu konuda 

üniversitelerin desteği sağlanmalı ve gerekirse teknik konuda dıĢ kaynaklı 

iĢbirliği oluĢturulmalıdır.  
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Ġstasyon alanının parsellere ayrılması iĢlemi, dönüĢümlü kullanım 

olanağı bakımından uygulamaya konulmalıdır. Ġstasyonun kuzeyinde yola 

paralel oluĢturulacak parsel, hem izolasyon parseli olarak hem de içerisine 

planlanan açık alan ve gözetleme kulesiyle sağlıklı envanter ve doğal ortama 

giriĢ çıkıĢların yapılabilmesi için kullanılacaktır.  

Saha ĠyileĢtirme ÇalıĢmaları 

Alandaki diğer su kaynaklarının kullanımına düzenleme getirilerek 

köylülerle çatıĢmaya meydan verilmeden mevcut sudan yaban yaĢamını 

riske etmeyecek Ģekilde faydalanma yoluna gidilmelidir. Düzlerçamı 

Belediyesi ile su hattında doğal yaĢamın desteklenmesi amacıyla su temini 

belirli noktalara getirilmesi konusunda olumlu görüĢmelerde bulunulduğu 

gibi, ayrıca bazı kaynaklardan bağımsız olarak su getirilmesi için keĢifler 

yapılmalıdır. Suyun kullanımı düzenlenerek yaban hayatı için serbest akıĢı 

sağlanmalı, su kenarlarıyla açık alanlara hayvanlara besin kaynağı olabilecek 

otsu bitkiler ve yapraklı ağaçlar dikilmelidir. Bu türler, dere yada sulukların 

kenarlarında dut ve diĢbudak gibi ağaçlarla, çevresi kapatılarak oluĢturulacak 

alanlarda korunga, burçak gibi yem bitkileridir.   

Yine doğal yaĢama ortamı ile istasyon içinde yenilebilir ot ve 

sürgünleri artırmak amacıyla denetimli yakma uygulamaları yapılmalıdır. 

Bugün Anadolu parsının Anadolu’da yaĢayıp yaĢamadığı tartıĢma 

konusudur. Halbuki dünyanın en son doğal alageyik populasyonuna sahip 

olduğumuz halde korunması ve alan iyileĢtirme çalıĢmaları için çok fazla 

olmayan özel arazilerin kanunların izin verdiği ölçüde vatandaĢların ikna 

edilerek kamulaĢtırılması yada takas yoluyla değiĢimi, alageyik neslinin 

devamında çok büyük bir engelin aĢılmasını sağlayacaktır. Bu amaçla 

iĢleme, öncelikli olarak populasyonun yoğun olduğu Sınır Deresi’nin 

batısında bulunan toplam 50.0 ha. civarındaki  arazilerden baĢlanarak daha 

sonra doğusunda bulunan 63.5 ha arazi ile devam edilmelidir. 

Ġzleme 

Radyo-telemetre ile alageyiklerin günlük ve sezonsal davranıĢlarının 

belirlenmesi düĢünülmüĢ ancak geç alınan cihazla 2002 yılında istasyon 

içindeki iki yaĢında bir birey vurularak doğal ortama salınmıĢtır. Üç kez 4-5 

günlük aralıklarla gündüz arazide izlenen bireyin hareketli olduğu tespit 

edilmiĢtir. Hayvanların vurulmasında yaĢanan güçlükler, gece izleme 

yapılamaması, bireyin yakından izlenememesi, orman örtüsünün kapalılığı 

ile engebeli arazi koĢullarının sinyal alımını engellemesi gibi nedenler 

sağlıklı veri üretilememesine neden olmuĢtur. Alageyiklerin yoğun olarak 
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bulundukları alanın (4 300 hektar) küçük sayılabileceği göz önünde 

bulundurulduğunda hayvanların telemetre takılarak izlenmesi gereksiz 

görülmüĢ ve izleme, yaĢama ortamında diğer çalıĢmalarla sağlanmıĢtır.   

Koruma 

Alageyik koruma alanının tesis edildiği ilk yıllarda koruma 

hizmetleri, 3 adet av koruma bekçisi tarafından yerine getirilmiĢtir. Alana 

kaçak avcıların giriĢ çıkıĢ yaptığı yerler  saptanarak, bazı yerlere bekçi 

barakaları inĢa edilmiĢ ve bekçilerin buralarda oturmaları sağlanmıĢtır. 

Alageyik Koruma Alanı, kuruluĢundan 1972 yılına kadar, Düzlerçamı Örnek 

Orman ĠĢletme Müdürlüğünce korunmuĢ ve bu süre içerisinde hem alageyik 

hem de yaban keçisi populasyonu iyi bir artıĢ göstermiĢtir. Ancak aynı yıl, 

örnek orman iĢletme müdürlüklerinin kaldırılmasıyla, koruma hizmetleri de 

aksamaya baĢlamıĢtır. 

1977 yılında Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü kurulmuĢ ve 

bir kaç kez re-organizasyon geçirmiĢtir. Koruma hizmetleri bugün, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya Ġl Müdürlüğü DKMP 

ġube Müdürlüğü, Düzlerçamı Mühendisliğince yürütülmektedir. 

Mühendislik emrinde 2 Orman Muhafaza Memuru ile bekçilik hizmetlerinde 

çalıĢan 4 memur ve 15 yevmiyeli geçici iĢçi bulunmaktadır. Koruma 

hizmetleri 5 adet Jawa motor ve bir adet arazi aracıyla yapılmaya 

çalıĢılmaktadır. Alageyik koruma alanı, 34 000 hektarlık DYHG sahası 

içerisinde kalmakta olup, bu alanlarda ayrı koruma önlemleri söz konusu 

değildir. 

DYHG alanındaki özel arazilerin kamulaĢtırılarak alanda kontrolün 

sağlanması, sadece alageyiklerin değil, diğer yaban hayatı elemanlarının da 

korunması bakımından kesin çözüm sağlayacaktır. Aynı zamanda belirtilen 

özel arazilerin doğal sit alanı içinde kalması bu durumu desteklemektedir. 

Sınır Deresi’nin batısında kalan ve alageyiklerin daha yoğun olduğu 

kısımlarda bulunan arazilerin kamulaĢtırmasına öncelik verilmelidir. Ancak 

önerilen kamulaĢtırma çalıĢmaları, yöre halkı ile iliĢkiler bozulmadan 

yapılmalıdır. Çünkü daha ziyade çevresi çevrili durumdaki portakal 

bahçelerinin bulunduğu bu alanda bol su kaynaklarının etkisiyle hayvanlar 

besin ve su  gereksinimlerini rahatlıkla karĢılayabilecek ve bölge daha sakin 

olduğundan populasyon kendini güvende hissedecek ve artıĢ sağlanacaktır. 

Envanter ve diğer arazi çalıĢmaları sırasında, bazı arazi sahiplerinin 

tarlalarına gitmesinin yanında özellikle hafta sonları alabalık lokantası ve 

orman içinde piknik yapmak amacıyla  yazları ortalama 40-50 aracın alana 

girdiği tespit edilmiĢtir. Geç saatlere kadar devam eden trafik hayvanlar 
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açısından önemli sorunlardandır. Ayrıca serbest giriĢ nedeniyle kaçak av 

baskısı süregelmektedir. Civar köylülere konunun önemi anlatılmıĢ olsa da 

Antalya ve diğer uzak yerleĢimlerden usulsüz av için gelenler olmaktadır, 

yakalanan kiĢiler için sadece parasal cezalar uygulanmaktadır. Alanın 

içerisine uyarıcı levhalar asılmalı, kaçak avcılık yapan kiĢilere verilecek 

eğitimle konunun önemi anlatılmalıdır.  

Av Koruma hizmetlerinin yoğunlaĢtırılması için, alageyik koruma 

alanında sabit 2 ve gezici 2-4 bekçi görevlendirilerek yeterli haberleĢme ve 

telsiz araç-gereçleriyle donatılmalı ve motorize edilmelidir. Koruma alanının 

yakın çevresindeki köy muhtarlıkları, yerel güvenlik ve kolluk kuvvetleri ile 

avcı kulüpleri bilgilendirilmeli ve onlarla koruma konusunda iĢbirliğine 

gidilmelidir. Koruma alanının içine ve yakın çevresine uyarıcı ve 

bilgilendirici levhalar asarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Yörede yaĢayan köylüler, evcil keçi sürülerini alan içerisinde 

otlatmaktadırlar. Bu durum besin rekabetinin yanı sıra sürülerdeki 

köpeklerin de etkisiyle ala geyiklerin yaĢama ortamlarını değiĢtirmelerine 

neden olmaktadır. Alanın bu açıdan sürülerin otlatmasına kapatılması 

gereklidir. Bunun yanında Antalya Ģehir merkezine yakın olan koruma alanı 

güneyde mahallelerle bitiĢik durumdadır. Korunmasına yönelik ihata 

olmayan bu kısma giden hayvanlar her zaman risk altında bulunmaktadırlar. 

Kenar mahallelerden alana girenlerle birlikte özellikle alana getirilerek terk 

edilen köpekler alageyikler için tehdit oluĢturmaktadırlar. Koruma alanına 

giren veya terk edilen bu  köpekler alanın yaban hayatı elemanlarından 

karakulaklar gibi sadece yavrular için değil yetiĢkin alageyikler için de 

tehlike sunmaktadır. Bu yırtıcılarla mücadele edilmeli, ayrıca alageyiklerin 

besinlerine ortaklık eden yaban domuzu gibi diğer hayvanların normal 

populasyon düzeylerini aĢmaları engellenmelidir. 

Ġzlemede Telemetre yerine GPS 

Alageyik yaĢama ortamının fazla geniĢ olmadığı ve hayvanların 

izlenmelerinin güçlüğü  dikkate alındığında radyo telemetre ile izlemenin 

sağlıklı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Ancak yapılabilse bile elde edilecek 

kaba bulgular yerine GPS’li tasmaların kullanılarak hayvanların 

davranıĢlarının mevsimsel, günlük hatta saatlik olarak daha ayrıntılı Ģekilde 

tanımlanması ile daha güvenilir bilgiler elde edilebilecektir.     

Ormancılık ÇalıĢmaları 

Düzlerçamı ormanlarında sürdürülen diğer ormancılık çalıĢmaları 

için birçok alanın çevresi çitle çevrili bulunmaktadır. Hedeflenen koruma 
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süresi sonunda kaldırılmayan bu çitler yaban hayatı yaĢama alanının 

bütünlüğünü bozmakta ve daraltmaktadırlar. Her ne kadar iyileĢtirme 

çalıĢmaları ile birçok çit kaldırıldıysa da iĢe yaramadığı halde özel Ģahıslara 

ait olanların dıĢında, alanda küçümsenmeyecek boyutlarda bulunan kafes tel 

ve çitler hala problem oluĢturduğundan acilen kaldırılmalıdır. Ormancılık 

kamuoyunda bugüne kadar yaban hayatına gereken önem verilmemiĢtir 

ancak son yıllarda konu önem kazanmıĢtır. Eğer alageyiklerin neslini 

sürdürebildiği bu son noktada çoğaltılmaları düĢünülüyorsa bu hedef alan 

iyileĢtirme çalıĢmaları ve entansif korumanın sağlanmasıyla 

gerçekleĢtirilebilir. 

Avlanma 

Avrupa ülkelerinde bir alageyik avının 1 500-2 000 $, vurulan avın 

etinin 10 $/kg. olduğu düĢünülürse, ülkemizde 2,5 milyon ha alageyik 

yaĢama ortamında bulunabilecek 60-75 bin alageyiğin korunması ve 

bunlardan yılda 20 bin adedinin avlanması, orman köylülerine, turizm 

sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük girdiler sağlayacaktır. 

Eğitim 

Çevre köylerde ve belediyelerde okul, cami ve kahvelerde tanıtım 

çalıĢmaları yapılarak vatandaĢın koruma bilinci geliĢtirilmelidir. Bu 

çalıĢmalarda vatandaĢın ileride elde edeceği getiri iyi anlatılmalıdır.  

Sivil Toplum Örgütleri ve Basın 

Mevcut  populasyonun koruma altına alınabilmesi  için, çevre ve 

doğa koruma gibi sivil toplum örgütleri ile yerel basın kuruluĢları 

bilgilendirilerek kamuoyu oluĢturulmalı ve konu sürekli gündemde tutularak 

kamuoyunun desteği ve kontrolü sağlanmalıdır. Üretme istasyonunda 

yapılması planlanan gözetleme kulelerinin halkın bilinçlendirilmesi amacıyla 

gözlem için herkese açılması hem tanıtım hem de gelir getirmesi yönünden 

yararlı olacaktır. 

Özellikle üretme istasyonu içerisinde yapılacak suluk, yemlik ve 

gözetleme kuleleri hayvanların envanteri ve sosyal davranıĢlarının 

izlenmesini olanaklı hale getirecektir. Bu durum eko-turizm kapsamında 

gelir getirmenin yanında ve alageyiklerin tanıtımına da büyük katkı 

sağlayacaktır. 

Uluslararası Yeni Bir Projenin Gerekliliği 

Alageyiklerle çalıĢmanın sürdürülmesi, türün DNA analizlerinin 

yapılması, tanıtımı ve kontrolünün sürdürülebilir Ģekilde yapılması, alan 
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iyileĢtirme çalıĢmaları kapsamında sahipli araziler sorununun kısa dönemde 

çözülememesi durumunda arazilerin kiralanarak yem bitkileri ekilmesi, 

kiralanamayanların ise çevresinin sağlıklı bir Ģekilde kafes telle 

çevrilmesinde vatandaĢa katkı sağlanabilmesi açısından yeni projeler 

hazırlanarak uluslar arası destek kuruluĢlarından kaynak sağlanmalıdır. Bu 

amaçla bir proje taslağı hazırlanmıĢtır.  
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, 1999-2004 yılları arasında Antalya-Düzlerçamı yaban 

hayatı koruma alanında sürdürülmüĢtür. Projenin amacı, ilk olarak belki de 

dünyadaki son doğal alageyik populasyonunun (Dama dama L. 1758) 

envanter, üretim, yerleĢtirme ve izleme çalıĢmalarının yapılmasıdır. 

Anadolu’da yaĢama ortamları daralan ve sayıca azalan alageyiklerin 

Düzlerçamı üretme istasyonunda 78 adet ve doğal ortamda 50-60 adet 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

 ÇalıĢma alanı, bağımsız olarak incelenmiĢtir. Alan,biyolojik 

çeĢitlilik açısından bakıldığında çok zengindir. Orman ekosistemi, alt 

tabakada maki elemanlarının bulunduğu kızılçam ormanıdır. Alanda bitkisel 

ve hayvansal kompozisyonlar incelenmiĢtir. Doğal ortam ve üretme 

istasyonunun her ikisinde de envanter çalıĢmalarının yanında geyiklerin 

üretim ve davranıĢlarının belirlenmesine iliĢkin çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 Bu amaçla, üretme istasyonu ve doğal yaĢama ortamındaki 

populasyonu belirlemek için  değiĢik envanter yöntemleri  

gerçekleĢtirilmiĢtir. YaĢama ortamlarının iyileĢtirilmesi, korunmaları ve 

sorunları belirlenerek çözüm önerileri ortaya konmuĢ, türün mevsimsel 

davranıĢları belirlenmiĢtir. Bu anlamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, Antalya Ġl Müdürlüğü ile iĢbirliği sağlanarak yaĢama ortamında 

iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢ, üretme istasyonunun daha büyük ve uygun 

bir ortama taĢınması sağlanmıĢtır. ÇalıĢma alanındaki bitki türleri, alandaki 

dağılımları ve alanı paylaĢan diğer fauna elamanları tespit edilmiĢtir. 

Alageyiklerin besin mönüsünde yer alan bitkiler ayrıca belirlenerek 

bulunduğu alanlar koordinatlı bir Ģekilde haritalara iĢlenmiĢtir. Ayrıca, alan 

iyileĢtirme çalıĢmaları kapsamında yapılan planlamada su kanalları, otlak 

olarak kullanılacak açıklıklar ve buralara dikilecek bitki türleri saptanmıĢ 

olup koruma önlemleri alınır alınmaz uygulamaya konulması için gerekli 

iĢlemler yapılacaktır. 

 Alanda bütün sorunlar gözlenmiĢ ve çözümler önerilmiĢtir. Ġlk 

olarak yasadıĢı avcılık alageyiklerin varlığını tehdit eden sebeplerden biridir. 

Bir diğer faktör, alanda vahĢileĢen köpekler yada çoban köpekleriyle 

karakulaktan oluĢan yırtıcılardır. Bu yırtıcılar özellikle yavru alageyikler için 

tehlike arzederler. Gerçekte, yöre köylüleri hayvanlarını serbest bir Ģekilde 

otlak alanlarının dıĢına sürerek besin kaynaklarında rekabete neden 

olmaktadırlar. Son olarak alageyik yaĢama alanlaında sınırlı olan su 

kaynaklarının kullanımı, alana giriĢlerin kontrol edilememesi ve alandaki 
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özel arazi sahipleri sorun oluĢturmaktadır. Sonuç olarak doğal populasyonu 

korumak için devlet bazı önlemler almak zorundadır. Bu önlemlerin en 

önemlisi arazi sahiplerini ikna ederek özel arazilerin kamulaĢtırılması 

olacaktır. Böylece, çalıĢma alanı Türkiye’nin en önemli yaban hayatı koruma 

alanı olacaktır. 
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SUMMARY 

This study was carried out in Antalya-Düzlerçamı Wildlife Protection 

Area between the years 1999 and 2004. The aims of the project were firstly 

producing, settlement and monitoring of the fallow deers in this area, maybe 

which is last natural fallow deer population in the World. Their habitat has 

been narrowed in Anatolia and it has been determined that there are few 

fallow deer, 78 of which are living in Düzlerçamı Production Station and 

approximately 50-60 of them in natural habitat.  

Study area was examined independently. Study area is very rich in 

terms of the biological diversity and there is a forest ecosystem which has 

dominantly maquis vegetation on the ground layer and calabrian pine on the 

upper layer. Floristic and faunistic compositions were examined and deer 

food was observed too. In order to determine fallow deer population, 

different inventories has been done. Not only inventories but also deer 

producing and monitoring activities were carried out both in natural and 

protection area.  

For this purpose, various inventory methods were applied in both 

production area and natural habitat. The problems associated with the 

habitats and their protection was determined and their solutions were 

suggested, and also seasonal behaviors of the species were determined. In  

addition, a cooperation was carried between the General Directorate of 

Nature Protection and National Parks, for improving the natural habitat, and 

the production area was changed to a large scale and more convenient area. 

Plant species, their distributions and other fauna in study area were also 

determined. Plant species eaten by fallow deers were determined, and their 

locations were marked coordinately. In addition, waterways, grassland and 

plant species which was planned to be planted there also were determined 

and necessary procedure to be applied, after when precautions are kept to the 

right, were suggested. 

In the study area, all problems were observed and solutions were 

suggested. Firstly, it was determined that illegal hunting is one of the reasons 

threatening the presence of fallow deer. Another factor is that there are 

predators in the area which are stray dogs or sheep dogs with Lynx caracal. 

These predators are especially dangerous for young fallow deer. 

Additionally, the local people put their animals to the deer’s habitat and 

cause to decrease food sources. Another important issue is the usage of 

limited water resources. Maybe the most important one is not being able to 
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control the entrance and the exit of private land owners and other peoples. 

Finally in order to protect this natural population, government has to take 

some precautions. The most important of them is to nationalize the private 

lands with convincing to owners. After that study the area will be one of the 

good wildlife protected area of Turkey. 
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EKLER  

SAHADA BULUNAN BĠTKĠLERĠN LĠSTESĠ 

Not: Ġsminin sonunda “*” iĢareti olan bitkiler endemiktir 

 

Divisio: PTERIDOPHYTA 

Clasis : SPHENOPSIDA 

Ordo  : EQUISETALES  

SELAGINALLACEAE  

Selaginella denticulata (L.) Link 

Ordo : FILICALES 

SINOPTERIDACEAE 

Chclianthes fragans (L.) fil. 

ADIANTHACEAE 

Adianthum capillus-veneris (L.) 

Medik 

ASPLENIACEAE 

Ceterach officinarum DC. 

Divisio: SPERMATOPHYTA 

Sub div.:GYMNOSPERMAE 

PĠNACEAE  (Çamgiller) 

Pinus brutia Ten. 

P. pinea 

P. pinaster 

CUPRESSACEAE   (Servigiller) 

Cupressus sempervirens L. var. 

horizontalis 

Cupressus sempervirens L. var. 

pyramidalis 

Juniperus oxycedrus L.subsp. 

oxycedrus 

J. excelsa Bieb. 

EPHEDRACEAE  

(Denizüzümügiller) 

Ephedra campylocarpa C.A. 

Meyer 

Sub div.:ANGIOSPERMAE 

Clasis : 

DICOTYLEDONOPSIDA 

RANUNCULACEAE  

(Düğünçiçeğigiller) 

Delphinum staphisagria L. 

D. pregrinum L. 

Anemone coronaria L. (Manisa 

dağlalesi) 

Clematis flammula L. (Akasma) 

C. cirrhosa L. 

Ranunculus isthmicus 
Boiss.subsp. isthmicus 

R. chius DC. 

R. facaria L.subsp. ficariifarmis  

(Basurotu) 

PAPAVERACEAE  

(Gelincikgiller) 

Glacium flavum Crantz. 

Papaver rhoeas L. 

P. dubium L. 

P. stylatum Boiss.& Bal 

Fumaria parviflora Lam.  

(ġahtereotu) 

BRASSICACEAE  (Hardalgiller) 

Sinapis arvensis L. 

Hirschfeldia incana (L.) Lag-

Foss. 

Raphanus raphanistrum L. 

Cardaria draba (L.) 

Desv.subsp.draba 

Iberis carica Bornm. * 

Biscutella didyma L. 

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik 

C. rubella Reuter 

Ricotia sinuata Boiss & Heldr.* 

R. carnosula Boiss & Heldr.* 
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Fibigia clypeata (L.) Medik 

Alyssum desertorum Strapf var. 

desertorum 

A. strigosum Banks & Sol.subsp. 

cedrorum 

A. hirsitum Bieb. 

A. corsicum Duby. 

A. mouradicum Boiss & Bal. 

Arabis deflexa Boiss. 

Nasturtium officinale R.Br.  (Su 

teresi) 

Cardamine hirsuta 

Malcolmia flexuosa Siloth &Sm. 

Erophila verna (L.) Chevall subsp. 

spathulata (Lang.)Walters 

CAPPARACEAE  

(Kebereotugiller) 

Capparis spinosa L.var.inermis 

Turra 

Cleome ornithopodiodes L. 

CISTACEAE  (Ladengiller) 

Cistus creticus L. 

C. salviifolius L. 

Helianthemum racemosum (L.) 

Pau. 

Fumana arabica (L.) Spach.var. 

arabica 

F. thymifolia (L.) Verlot var. 

thymifolia 

PORTULACACEAE  

(Semizotugiller) 

Portulaca oleracea L.  (Semizotu) 

CARYOPHYLLACEAE  

(Karanfilgiller) 

Stellaria cilicica Boiss.& Ball. 

Cerastium glomeratum Thvill. 

Holosteum umbellatum L.var. 

umbellatum 

Petrorhagia velutina (Guss) 

Ball.& Heywood 

Velezia rigida L. 

Silene aegyptiaca (L.) fil.subsp. 

aegyptiaca 

S. behen L. 

S. heldreichii Boiss. 

S. colorata  

S. subconica 

Minuartia mesogitana 

(Boiss.)Hand.-Mazz. subsp. 

mesogitana 

POLYGONACEAE  

(Karabuğday/ Çobandeğneğigiller) 

Polygonum persicaria L. 

P. aviculare L.  (KuĢekmeği) 

Rumex pulcher L.  (Labada) 

R. bucephalophorus L. 

CHENOPODIACEAE  

(Kazayağıgiller) 

Chenopodium album L.subsp. 

album 

AMARANTHACEAE  

(Tilkikuyruğugiller) 

Amaranthus hybridus L.var. 

erytrostachys 

AIOZOACEAE 

Carpobrotus edulis N.E.Br. 

PHYTOLACCACEAE  

(ġekerciboyasıgiller) 

Phytollacca americana L. 

TAMARICACEAE  (Ilgıngiller) 

Tamarix parviflora DC. 

HYPERICACEAE  

(Binbirdelikotugiller) 

Hypericum perforatum L. 

H. triquetrifolium Turra. 

MALVACEAE  

(Ebegümecigiller) 

Hibiscus esculentus L.  (Bamya) 

Malva sylvestris L.   (B. 

Ebegümeci) 
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M. neglecta Wallr.   (K. 

Ebegümeci) 

Lavatera punctata L. 

Alcea striata (DC.) Alef.subsp. 

rufescens 

A. pallida Waldst & Kit. 

Althea cannabina L.  

(EĢekgömeci) 

A. hirsuta L. 

LINACEAE  (Ketengiller) 

Linum strictum L.subsp. spicatum 

Pers. 

GERANIACEAE  

(Turnagagasıgiller) 

Geranium lucidum L. 

G. purpureum Vill. 

G. rotundufolium L. 

G. molle (L.) L.Herit 

subsp.bipinnatum 

Erodium moschatum (L.)L’Herit 

Erodium cicutarium (L.)L’Herit 

subsp. bipinnatum (Cav.)Tourlet 

OXALIDACEAE                          

(EkĢiyoncagiller) 

Oxalis pes-caprae L.                

300-350 m, Mayıs 

ZYGOPHYLLACEAE 

Tribulus terresstris L.             400-

450 m, Ağustos 

RUTACEAE ( Turunçgiller) 

Citrus aurantium L.  (Turunç) 

250-300 m, Mayıs 

C. limon (L) Burnm.   ( Limon) 

250-300 m, Mayıs 

C. paradisi Mc. Fad.   ( Greyfurt) 

250-300 m, Mayıs 

C. sinensis (L) Osbeck               

250-300 m, Mayıs 

ACERACEAE (Akçaağaçgiller) 

Acer negundo  

VITACEAE ( Asmagiller) 

Vitis vinifera L.                        

250-300 m, Mayıs 

Vitis sylvestris 

RHAMNACEAE ( Cehrigiller) 

Paliurus spina-christi Miller   

250-300 m, Eylül 

ANACARDIACEAE 

Rhus coriaria L. (Sumak)         

Pistacia terebinthus subsp. 

palaestina ( Boiss.)Engler 

P. lentiscus 

FABACEAE (Baklagiller) 

Ceratonia siliqua L.  

Cercis siliquastrum L. subsp. 

siliquastrum 

Acacia cyanophylla Lindley 

Anagyris foetida L.  ( Domuz 

dikeni) 

Gonocytisus angulatus (L.) Spach. 

Genista acanthoclada DC.  

Spartium junceum L.  ( Katır 

tırnağı) 

Calycatome villosa ( Poiret) Link 

Robinia pseudoacacia L.               

(Yalancı akasya) 

Colutea melanocalyx 

Boiss.&Heldr. ( Patlangaç) 

Astragalus lusitanicus Lam. 

subsp. orientalis  (Geven) 

Vicia villosa Roth. subsp. 

eriocarpa P.W.Ball  (Fin Baklası) 

Vicia cassia Boiss.  

V. ervilia ( L.) Willd.  (KüĢne= 

Burçak) 

V. pubescens  (DC.) Link 

V. sativa L. subsp. sativa  ( Ekin 

fiği) 

V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 

V. galilaea Plitm.&Zoh. 
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Latyrus setifolius boiss.  

(Mürdümük) 

L. aphaca L. var. affinis (Guss.) 

Arc. 

Lathyrus sphaericus Boiss. 

Pisum sativum L. subsp. sativum 

var. pumilio Meikle  

Ononis natrix L. subsp. natrix 

O. pubescens L.  

O. spinosa L. subsp. leiosperma 

(Boiss) Sirj. 

Trifolium physodes Stev. Ex Bieb. 

var. physodes 

T. resupinatum L. var. 

resupinatum 

T. tomentosum L.  

T. stellatum L. var. stellatum 

T. cherleri L. 

T. arvense L. var. arvense 

Trigonella lycica Hub.-Mor.* 

T. spruneriana Boiss. Var. 

spruneriana 

T. aurantica Boiss. 

T. monspeliaca L. 

T. cariensis Boiss. 

Medicago orbicularis (L.) Bart.  

(Yonca) 

M. minima (L.) Bart. var. minima 

M. disciformis DC. 

M. polymorpha L. var. 

polymorpha 

DorycniumpentaphyllumScop.sub

sp.hausnechtii (Boiss.) gams. 

Lotus corniculatus L. var. 

tenuifolius  (Sepik) 

Hymenocarpus circinnatus (L.) 

Savi 

Coronilla cretica L. 

C. parviflora Willd. 

Ornithopus compressus L. 

Scorpiurus muricatus L. var. 

subvillosus (L.) Fiori 

Onobrychis caput-galli  (L.) Lam. 

O. aequidentata (Sibth.& Sm.) 

d’Urv. 

Wistaria sinensis Sweet. (Mor 

salkım) 

ROSACEAE  ( Gülgiller) 

Prunus domestica L.  ( Erik) 

Armeniaca vulgaris Miller.  ( 

ġeftali) 

Amygdalus communis L.  

(Badem) 

Rubus sancta Lindley  ( 

Böğürtlen) 

Sarcopoterium spinosum  (L.) 

Spach.   ( Abdest bozan) 

Sanguisorba minor Scop. subsp. Magnolii 

(Spach)Brig.(Kelek otu) 

Rosa canina L.  ( it gülü) 

R. phoenica Boiss. 

Crataegus monogyna Jack. subsp. 

monogyna  ( Geyik dikeni) 

Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp. 

elaeagnifolia   ( Ahlat) 

MRYTACEAE  ( Mersingiller) 

Mrytus communis L. subsp. 

communis  ( Mersin) 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.  

( Ökaliptus) 

PUNICACEAE   ( Nargiller) 

Punica granatum L.  ( Nargiller) 

ONOGRACEAE   ( Küpe 

çiçeğigiller) 

Epilobium hirsutum L. 

E. parviflorum Schreber 

CUCURBITACEAE  
(Kabakgiller) 

Citrillus lanatus ( Thunb.) 

Matsum & Nakai  ( Karpuz) 
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Ecbalium elaterium  (L.) A. Rich     

(EĢek hıyarı) 

Cucurbita pepo L.  ( Sakız kabağı) 

Cucumis sativus L.  ( Salatalık) 

CACTACEAE   ( Kaktüsgiller) 

Opuntia ficus indica  ( L.) Miller   

( Kaynana dili) 

APIACEAE  ( Maydanozgiller) 

Eryngium thorifolium Boiss.* 

E. creticum Lam.  (Göz dikeni) 

E. glomeratum Lam. 

Smyrnium connatum Boiss.& 

Kotschy  ( Baldıran otu) 

Amni majus L. 

Ferulago pauciradata 
Boiss.&Heldr.* ( ÇakĢır otu) 

Tordylum aegaeum Runem 

T. syriacum L. 

Torilis arvensis (Hunds.) Link 

subsp. purpurea (Ten.) Hayek 

Caucalis platycarpos L. 

Orlaya daucoides (L.) Greuter 

Lagoecia cuminoides L. 

Bupleurum gracile d’Urv. 

Bupleurum heldreichii 
Boiss.&Bal. 

CAPRIFOLIACEAE                   
(Hanımeligiller) 

Lonicera etruca Santi var. etrusca 

VALERIANACEAE                     

(Kediotugiller) 

Valeriana dioscoridis Sm. 

Valerianella vesicaria (L.) 

Moench. 

DIPSACEAE  ( Fesçitarağagiller) 

Cephalaria transsylvanica (L.) 

Schrader 

C. dipsacoides Boiss &Bal. 

ASTERACEAE  ( Papatyagiller) 

Xsanthium strumarium L. subsp. 

strumarium  ( Pıtrak) 

Asteriscus aquaticus (L.) Less. 

Pallenis spinosa (L.) Cass. 

Inula heterolepis Boiss  ( Kaya 

andız otu) 

I. graveolens (L.) Defs. 

I. viscosa (L.) Aiton   (Zimerit) 

Pulicaria arabica (L.) Cass. 

Helichrysum pamphylicum Davis 

& Kupicha *  (Ölmez otu) 

Filago eriocarpa Guss. 

Conyza canadensis (L.) Cronquist 

Senecio vulgaris L.  (Kanarya otu) 

S. vernalis Wajdst & Kit. (Ekin 

otu) 

Anthemis chia L.  (Beyaz papatya) 

A. tinctoria L. var. tinctoria  

(Boyacı papatyası) 

A. coleopoda Boiss.var. bourgaei 

Boiss. 

Chrysanthemum segetum L.  

(Horoz ibiği) 

Carduus rechingeranus Kazmi* 

Jurinea consanquinea DC.& 

Prodr. 

Carthamus dentatus Vahl 

Centaurea lycia Boiss.* 

C. luschaniana Heimerl.* 

C. solstitialis L. subsp. pyracantha 

(Boiss.) Wagenitz* 

Crupina crupinastrum (Moris) 

Vis. 

Carlina corymbosa L. 

Cichorium intybus L. 

Urospermum picroides  
Hedypnois cretica (L.) Dum.& 

Cours. 

Rhagadıolus stellatus (L.) 

Gaertner var. edulis Gaertner)DC. 
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Sonchus asper (L.) Hill. subsp. 

glaucescens (Jordan) Ball. 

Cephalorrhynchus tuberosus 

(Stev.) Schchin 

Lactuca serriola L.   (EĢek 

marulu) 

Taraxacum hellenicum Dahlst. 

Crepis reuterana Boiss. subsp. 

reuterana 

C. foetida L. subsp. rhoeadifolia 

(Bieb.) Celak 

C. sancta (L.) Babcook 

Tragopogon longirostris Bisch. ex 

Schultz longirostris 

Onopordum boissieri Willk. 

Xeranthemum annuum L.  

CAMPANULACEAE   ( 

Çançiçeğigiller) 

Campanula lyrata Lam. subsp. 

lyrata* 

C.pregrina L. 

Legousia falcata (Ten.) Fritsch 

L. speculum veneris (L.) Chaix 

ERICACEAE   (Fundagiller) 

Erica manipuliflora Salisb.  

(Funda) 

Arbutus andrachne L.  (Sandal) 

PRIMULACEAE    ( 

Çuhaçiçeğigiller) 

Cyclamen coum Miller  

(DomuzağırĢağı) 

Anagallis arvensis L. var. arvensis  

(Farekulağı) 

A. arvensis L. var. caerulea 

Lysimachia linium-stellatum L.   

(Kargaotu) 

STYRACACEAE  

(Ayıfındığıgiller) 

Styrax officinalis L.  (Ayı fındığı) 

OLEACEAE   (Zeytingiller) 

Fontanesia philliraeoides 
Labill.subsp. philliraeoides 

(Çılbırtı) 

Olea europae L.var. europae 

O. europaea L.var. sylvestris 

(Miller) Lehr  (Delice) 

Phillyrea latifolia L.  

(Akçakesme) 

APOCYNACEAE   

(Zakkumgiller) 

Nerium oleander L. 

Vinca fuscatum (Hornem) 

Reihb.subsp. fuscatum 

CONVOLVULACEAE  

(SarmaĢıkgiller) 

Convolvulus compactus Boss. 

Calystegia sepium (L.) R.Br. 

subsp. sepium  (Çit sarmaĢığı) 

BORAGINACEAE  
(Hodangiller) 

Myosotis ramoissima Rochel ex 

Schultes subsp. ramoissima 

M. sicula Guss. 

Cynoglosum creticum Miller 

C. montanum L. 

Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. 

Buglossoides arvensis (L.) 

Johnston 

Echium angustifolium L. 

E. italicum L. 

E. plantagineum L. 

Onosma mite Boiss.Heldr.  

(Emzikotu) 

O. tauricum Pallas ex Willd. var. 

brevifolium * 

O. strigosissimum Boiss.* 

Anchusa undulata L.subsp. 

hybrida (Ten) Coutinho 

A. azurea Miller var. azurea 

(Güriz) 
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Alkanna pinardii Boiss * 

(Havacivaotu)  

SOLANACEAE  (Patlıcangiller) 

Solanum L.subsp. nigrum  

(Ġtüzümü) 

Lycopersicon esculentum Miller  

(Domates) 

Mandragora autumnalis Bertol  

(Adamotu) 

Hyoscyamus niger L. 

SCROPHULARIACEAE  

(Sıracaotugiller) 

Verbascum glomerulosum Hub & 

Mor 

V. sinuatum L. subsp. 

adenosepalum Murb. 

Scrophularia lucida L. 

S. canina L.subsp. bicolor (Sm.) 

Greuter 

Antirrhinum majus L.subsp. 

majus 

Cymbalaria longipes (Boiss. 

Heldr.) Cheval 

Veronica persica  Poiret 

V. anagallis-aquatica L. 

V. cymbalaria Bodard. 

V. arvensis L. 

Parantucellia latifolia (L.) Caruel 

subsp.latifolia 

VERBENACEAE  

(Mineçiçeğigiller) 

Verbena officinalis L.  (Tıbbi 

mineçiçeği) 

Vitex agnus-castus L.  (Hayıt) 

OROBANCHACEAE 

Orobanche cernua Loefl. 

LAMIACEAE  (Ballıbabagiller) 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 

subsp. chia 

A. chamaepitys (L.) Schreber 

subsp. palaestina 

Teucrium polium L. (AcıyavĢan)  

Phlomis grandiflora H.S.Tompson 

var. grandiflora (Ayıkulağı) 

P. bourgei Boiss.* 

P. lycia D.Don* (Deliçalba) 

Lamium amplexicaule L 

L. macrodon Boiss.& Huet. 

Ballota glandulosissima Hub.-

Mor & Patzat* 

Marrubium vulgare L.  (Ġt sineği) 

Sideritis stricta Boiss.& Heldr.* 

S. condensata Boiss.&Heldr.* 

S. pisidica Boiss.&Heldr.* 

Stachys pinardii Boiss.* 

S. aleurites Boiss.& Heldr.* 

S. sericantha P. H. Davis 

Melissa officinalis L.subsp. 

altissima 
Nepeta italica L.  (EĢekçayı) 

Origanum minutiflorum 

O.Schwartz &P.H.Davis*  

(Yaylakekiği) 

O. onites L.  (TaĢ kekiği) 

O. vulgare L. subsp. hirtum 

Calamintha sylvatica Bromf. 

subsp. ascendens 

Acinos rotundifolius Pers. 

Micromeria mrytifolia 

Boiss.&Hohen  (TaĢnanesi) 

Thymus revolutus Celak* 

Coridotymus capitatus (L.) Reichb 

Tymbra spicata L.var. spicata  

(KarabaĢkekik) 

Mentha longifolia (L.) Hudson 

subsp. typhoides 

Ziziphora capitata L.  (Dağ 

reyhanı) 

Salvia tomentosa Miller 
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S. viridis L. 

S. verbenaca L. 

Dorystoechas hastata Boiss.Heldr. 

ex Bentham*   (Dağ çayı) 

PLANTAGINACEAE   

(Sinirotugiller) 

Plantago major L. subsp. major  

(BeĢdamarotu) 

P. lanceolata L.  (Yılandili) 

P. lagopus L. 

P. cretica L. 

THYMELAEACEAE  

(Serçediligiller) 

Daphne sericea Vahl. 

D. gnidioides Jaub. &Spach 

Thymelaea hirsuta (L.) Endl.  

(Kıllı serçedili) 

LAURACEAE   (Defnegiller) 

Laurus nobilis L.  

SANTALACEAE    
Osyris alba L.  (Süpürge çalısı) 

RAFFLESIACEAE   

Cytinus hypocistis L.subsp. 

kermesinus 

EUPHORBIACEAE   

(Sütleğengiller) 

Mercurialis annula L.  (Yer 

fesleğeni) 

Euphorbia hierosolymitana Boiss. 

E. apios L. 

E. platyphyllos L.  

E. helioscopia L. (Seherotu) 

E. peplus L. var. peplus 

E. kotschyana Fenzl. 

E. characias L. subsp. wulfenii 

URTICACEAE  (Isırganotugiller) 

Urtica diocia L. 

Parietaria cretica L.  

(YapıĢkanotu) 

MORACEAE  (Dutgiller) 

Morus alba L. 

Ficus carica L.subsp. carica 

PLATANACEAE  (Çınargiller) 

Platanus orientalis L. (Çınar) 

PLUMBAGINACEAE 

Acantholimon acerosum (Willd.) 

Boiss. var. acerosum 

Platanus orientalis L. 

FAGACEAE   (Kayıngiller) 

Quercus infectoria Olivier subsp. 

boissieri (reuter) 

Q. coccifera L. 

Q. ithaburensis subsp. 

macrocarpa 

RUBIACEAE  (Kökboyasıgiller) 

Putoria calabrica (L.fill.)DC. 

Shcrardia arvensis L. 

Crucianella latifolia L. 

Asperula arvensis L. 

Galium rivale (Sm.) Griseb 

G. incanum Sm. subsp.elatius 

(Boiss.) Ehrend. 

G. tricornutum Dandy. 

Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) 

Ehrend. 

Valantia hispida L. 

Rubia tenuifolia d’Urv. subsp. 

doniettii (Griseb) 

Subdivisio:ANGIOSPERMAE 

Clasis       

MONOCOTYLEDONOSIDA 

ARACEAE  (Yılanyastığıgiller) 

Arum dioscoridis Sm.var. 

dioscoridis 

Arisarum vulgare Targ-

Tazz.subsp.vulgare 

Dracunculus vulgaris Schott. 

(Yılan yastığı) 

LILIACEAE  (Zambakgiller) 

Smilax aspera L. 
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Ruscus aculeatus L.var. 

angustifolius Boiss. 

Asparagus acutifolius L. 

Asphodelus aestivus Brot.  

(ÇiriĢotu) 

Allium cepa L. 

A. pallens L.subsp. pallens 

A. sandrasicum Kollmann, N. Özhatay & 

Bothmer*   

A.junceumSm.subsp.tridentatumKoll

mann, Özhatay&Koyuncu* 

Urginea maritima (L.) Baker   

(Adasoğanı) 

Scilla autumnalis L. 

Ornithogalum narbonense L.  

(Akbaldır) 

O. umbellatum L. 

O. orthophyllum Ten. 

Muscari muscarimi Medikus *  

(MüĢkülüm) 

M. comosum (L.) Miller  (Dağ 

sümbülü) 

M. armeniacum Leichtlin ex 

Baker 

M. neglectum Guss. 

Gagea peduncularis (J.C.Presl) 

Pascher 

Colchicum baytopiorum C.D. 

Brickel* 

Hyacinthella heldreichii 
(Boiss.)Chouard* 

IRIDACEAE  (Süsengiller) 

Iris albicans Lange   (Ak süsen) 

Gladiolus italicus Miller  (Glayöl) 

G. anatolicus (Boiss.) Stapf.* 

Romulea tempkyana Freyn 

ORCHIDACEAE  (Salepgiller) 

Limodorum abortivum L. 

Ophrys mammosa Desf. 

O. reinholdii Spruner ex 

Fleischum subsp. reinholdii 

Barlia robertiana (Loisel) Greuter 

Orchis tridentata Scop. 

O. collina Banks.&Sol. 

O. anatolica Boiss.  (Yayla salebi)  

TYPHACEAE  (SukamıĢıgiller) 

Typha domingensis Pers. 

JUNCACEAE  (Hasırotugiller) 

Juncus heldreichianus Marsson 

ex Parl. Subsp. heldreichianus 

J. inflexus L. 

CYPERACEAE  (Papirusgiller) 

Cyperus rotundus L. 

Scirpoides holoschoenus (L.) 

Sojak 

Carex divulsa Stokes subsp. 

corigyne (Nelmes) Ö.Nilson* 

POACEAE  (Buğdaygiller) 

Aegilops umbellulata Zhukwsky 

subsp. umbellulata 

A. markgrafii (Greuter)Hammer 

Triticum monococcum L. 

(Buğday) 

T. aestivum L. 

Secale cereale L. var. cereale  

(Çavdar) 

Hordeum bulbosum L.  (Arpa) 

Bromus intermedius Guss.  

B. rubens L. 

Cynodon dactylon 

Avena wiestii Steudel  (Yulaf) 

A. sterilis L. subsp. sterilis, 

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. 

Rostraria crista (L.) Tzvelev var. 

glabriflora M.Doğan 

Holcus annuus salzm.ex 

C.a.Meyer 

Lagurus ovatus L. 

Phalaris paradoxa L. 
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Phleum subulatum (Savi) Ascher 

&Graebn.subsp.subulatum 

Festuca sipylea (Hackel) Markgr.-

Dannenb. 

Lolium rigidum Gaudin var. 

rottbollides Heldr. ex Boiss. 

Catapodium rigidum (L.) C.E. 

Hubbard ex Dony subsp. rigidum 

var majus 

Poa annua L.  

P. trivalis L. 

P. bulbosa L. 

Cynosurus echinatus L. 

Briza humilis Bieb. 

Melica minuta L.  

Arundo donax L.  (Kargı) 

Aristida caerulescens Desf. 

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 

Echinochloa crus-galli (L.) 

P.Beauv. 

Pennisetum orientale 
L.C.M.Richard 

Imperata cylindrica (L.) 

Raeuschel 

Andropogon distachyos L.

 

SAHADA BULUNAN MEMELĠLERĠN  LĠSTESĠ 

Alageyik (Dama dama) 

Dağ Keçisi (Capra aegagrus) 

Tilki (Vulpes vulpes) 

TavĢan (Lepus europaeus) 

Domuz (Sus sucrofa) 

Köstebek (Talpa europaea) 

Kirpi (Erinaceus europaeus/concolor) 

Kaplumbağa  

Sincap (Sciurus vulgaris) 

Karakulak (Felis caracal/Lynx caracal) 

Kaya sansarı (Martes foina) 

Gelincik (Mustela nivalis) 

Ağaç sansarı (Martes martes) 

Yaban kedisi (Felis sylvestris) 

Orman ağaç faresi (Dryomis nitedula) 

Porsuk (Meles meles) 

Fare (Rattus rattus, R. Norvegicus, Mus musculus, Microlus arvalis, 

Crocidura leuicodon) 

Yarasa (Rhinolopus hipposiderus, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula) 
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SAHADA BULUNAN SÜRÜNGENLERĠN Yılan (Colubridae), 

Kertenkele (Lacartidae) LĠSTESĠ 

Çim yılanı (Natrix natrix) 

Engerek yılanı (Vipera xantina) 

Avrupa engereği (Coluber caspius) 

Kara yılan (Coluber jugularis) 

Ġnce yılan 

Bukalemun 

Kaya keleri 

Kertenkele 

Kurbağa (Bufo viridis) 

 

SAHADA BULUNAN KUġLARIN LĠSTESĠ 

Ülkemizde belirlenen kuĢ türleri sayısının 427-453 arasında olduğu 

belirtilmektedir (KĠZĠROĞLU 1989; ERDOĞAN ve TUNÇ 1998; 

KIRWAN ve ark.). Ġlk olarak KUMMERLOWE 1961 yılında Antalya civarı, 

Batı Toroslar ve Batı Akdeniz yöresinde 165 kuĢ türü tespit etmiĢ, daha 

sonra yapılan çalıĢmalarda sadece Manavgat yöresinde 188 kuĢ türü 

(ERDOĞAN ve TUNÇ 1998), KurĢunlu ġelelesi Tabiat Parkı içerisinde 152 

kuĢ türü (TURAN ve ERDOĞAN 1998)  ve bu çalıĢmamıza konu olan 

alanla büyük ölçüde örtüĢen Termessos Milli Parkında 113 tür tespit 

edilmiĢtir (SERT 2000).  

 

ACCIPITRIDAE (Yırtıcı KuĢlar) 

ġahin (Buteo buteo) 

Küçük kartal (Hieraaetus 

pennatus) 

Doğu Atmacası (Accipiter nisus) 

Arıcıl (Pernis apivorus) 

FALCONIDAE (Doğangiller) 

Delice doğan (Falco subbuteo) 

Gezginci doğan (Falco pregrinus) 

Bıyıklı doğan (Falcobiarmicus) 

Kerkenez (Falco tinnunculus) 

PHASIANIDAE (Tavuksular) 

Keklik (Alectoris chukar) 

Turaç (Francolinus francolinus) 

 

 

RALLIDAE (Yelvegiller) 

YeĢilayak sutavuğu (Gallinula 

chioropus) 

SCOLOPACIDAE (Çullukgiller) 

Orman çulluğu (Scolopax 

rusticola) 

LARIDAE (Martıgiller) 

GümüĢü martı (Larus argentatus) 

COLUMBIDAE (Güvercingiller) 

Kaya güvercini (Columba livia) 

Tahtalı güvercin (Columba 

palumbus) 

Kumru (Streptopelia decaocto) 

Üveyik (Streptopelia turtur) 

CUCULIDAE (GugukkuĢugiller) 

Guguk kuĢu (Cuculus conorus) 
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STRIGIDAE (BaykuĢgiller) 

BaykuĢ (Athene noctua) 

Ġshak kuĢu (Otus scops) 

Alaca baykuĢ (Strix aluco) 

CAPRIMULGIDAE (Çoban 

aldatangiller) 

Çoban aldatan (Caprimulgus 

europeus) 

APOPIDAE (Ebabilgiller) 

Kara sağan/Ebabil (Apus apus) 

ALCEDINIDAE 
(Yalıçapkınıgiller) 

Yalı çapkını (Alcedo atthis) 

MEROPIDAE (ArıkuĢugiller) 

Arı kuĢu (Merops apiaster) 

CORACIIDAE (Kuzgungiller) 

Kuzgun (Coracias garrulus) 

UPUPIDAE (ÇavuĢkuĢugiller) 

Ġbibik (Upupa epops) 

PICIDAE (Ağaçkakangiller) 

Büyük alacaağaçkakan 

(Dendrocopus major ) 

K. Ağaçkakan (Dendrocopos 

minor) 

ALAUDIDAE (TarlakuĢugiller) 

Orman toygarı (Lullula arborea) 

Tepeli toygar (Galerida cristata) 

HIRUNDINIDAE 
(Kırlangıçgiller) 

Ġs kırlangıcı (Hirundo rustica) 

Kaya kırlangıcı (Ptyonoprogne 

rupestris) 

MOTACILLADAE (Kuyruk 

sallayangiller) 

Ak kuyruksallayan (Motacilla 

alba) 

Dağ kuyruksallayanı (Motacilla 

cinerea) 

Çayır incir kuĢu (Anthus trivialis) 

 

TROGLODYTIDAE (ÇitkuĢları) 

ÇitkuĢu (Troglodytes troglotydes) 

TURDIDAE (ArdıçkuĢugiller) 

Karatavuk (Turdus merula) 

Ökse Ardıç kuĢu (Turdus 

viscivorus) 

Güzel sesli ardıçkuĢu (Turdus 

philomelos) 

Nar bülbülü, kınalı, kızılgerdan 

(Erithacus rubecula) 

Bahçe kızılkuyruğu (Phoenicurus 

phoenicurus) 

Kuyruk kakan (Oenanthe 

oenanthe) 

Karakulak kuyruksallayan 

(Oenanthe hispanica) 

TaĢkuĢu (Saxicola torquata) 

PYCNONOTIDAE 
(Gribülbülgiller) 

Arap bülbülü (Pycnonotus 

nigricans) 

TROGLODYTIDAE (ÇitkuĢları) 

Çit kuĢu (Troglodtytes troglodytes) 

SILVIDAE (Ötleğengiller) 

KarabaĢ ötleğen (Sylvia 

atricapilla) 

Bahçe ötleğeni (Sylvia borin) 

KarabaĢ küçük ötleğen (Sylvia 

melanocephala) 

Çalı kuĢu, altın tavukçuk (Regulus 

regulus) 

Cif caf (Phylloscopus collybita) 

Orman söğüt bülbülü 

(Phylloscopus sibilatrix) 

MUSCICAPIDAE 
(Sinekkapangiller) 

Gri sinekkapan (Muscicapa 

striata) 

Halkalı sinekkapan (Fidecula 

albicollis) 



 73 

AEGITHALIDAE 
(Uzunkuyruklar) 

Uzun kuyrukbaĢtankara (Aegithalis 

caudatus) 

PAIDAE (BaĢtankaragiller) 

Büyük baĢtankara (Parus major) 

Çam baĢtankarası (Parus ater) 

Akyanaklı baĢtankara (Parus 

lugubris anatolia) 

Mavi baĢtankara (Parus caerelus 

persicus) 

SITTIDAE (SıvacıkuĢugiller)  

Anadolu sıvacısı (Sitta krueperi) 

CERTHIIDAE (Ağaç 

tırmaĢığıgiller) 

Bahçe tırmaĢığı (Certhia 

brachydactyla) 

LANIIDAE  

Çekirge kuĢu (Lanius collurio) 

KızılbaĢlı çekirgekuĢu (Lanius 

senator) 

CORVIDAE (Kargagiller) 

Alakarga, Alakabak, Kestane 

kargası (Garrulus glandarius) 

LeĢ kargası (Corvus corone 

cornix) 

Küçük karga (Corvusfrugileus) 

PASSERIDAE (Serçegiller) 

Ev serçesi (Passer domesticus) 

FRINGILLIDAE (Ġspinozgiller) 

Ġspinoz (Fringilla coelebs) 

Saka (Carduelis carduelis) 

Keten kuĢu (Carduelis cannabina) 

Florya (Carduelis chloris) 

Kanarya (Serinus serinus) 

EMBERIZIDAE 
(KirazkuĢugiller) 

Kaya kiraz kuĢu (Emberiza cia) 

Tarla kiraz kuĢu (Emberiza 

calandra) 

Kiraz kuĢu (Emberiza hortulana)

 

 


