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Göynük Kanyonu Doğa Parkı (Antalya) 
Likenleri Üzerine Bir Araştırma
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Amaç: Göynük Kanyonu, Olimpos (Beydağları Sahil) Milli Parkı içerisinde, Türkiye’nin ilk 
ve en büyük ekolojik macera parkı’nın yapılandırıldığı, ekoturizm faaliyetlerinin yoğun olarak 
sürdürüldüğü ve bu özelliği ile doğa kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunmasının ender 
örneklerinden olan rekreasyon alanlarından biridir. Bu çalışma ile, bu önemli alanın biyolojik 
zenginliklerinden biri olan likenlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini, Göynük Kanyonu ve çevresindeki liken örnekleri 
oluşturmaktadır. Örneklerin teşhisleri, The Lichens of Great Britain and Ireland ve Die Flechten 
Baden-Württembergs gibi temel anahtar kitaplardan, Key to crustose lichen genera of California ve 
Keys to sterile, crustose saxicolous and terricolous lichens occurring in the British Isles gibi bazı 
bölgelere ait cins anahtarlarından, The lichen genus Physcia and allied genera in Fennoscandia 
gibi bazı cinslere ait revizyonlardan ve ulusal ve uluslar arası basımlı makalelerde yer alan teşhis 
anahtarlarından faydalanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırma, uzunluğu 14 km olan kanyonda uzanan Göynük Deresi’nin nemi ile beslenen 
iki ayrı yakada yürütülmüştür. Bu iki alandan toplam olarak 50 liken taksonu belirlenmiştir. Göynük 
Kanyonu’ndan tespit edilen 50 taksonun tamamı alan için yeni kayıt niteliğindedir. Alanın tipik 
Akdeniz liken çeşitliliği yayılışına sahip olduğu ve özellikle kalkerli kayaları substrat olarak tercih 
eden saksikol ve Quercus coccifera türü meşeleri substrat olarak tercih eden epifitik likenlerin 
alana hakim olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma alanı olarak belirlenen kanyon ve çevresinin 
denizden sadece 70-250 metrelik yükseklikler arasında bulunmasına rağmen beklentinin üzerinde 
liken taksonunun varlığına sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Göynük Kanyonu’nun doğal kaynakların doğru olarak kullanıldığı ve bu çerçeve de 
sürdürülebilir ekoturizm faaliyetlerinin yürütüldüğü nadir bir alan olması nedeniyle, özellikle 
biyolojik zenginliğinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Araştırmamız ile alana ait ilk liken 
sistematiği çalışması gerçekleştirilmiş olup, alanın liken zenginliği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, Göynük Kanyonu, Liken

Teşekkür: Araştırmanın yapılması için gerekli izini veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Olimpos 
(Beydağları Sahil) Milli Parkı Şube Şefliği’ne ve Ecofun Adventure Park İşletme Müdürlüğü’ne 
teşekkür ederim.


