
Koruma Statüleri : Yok

Gökdere

 384

Yüzölçümü : 60595 ha Yükseklik : 160 m - 1918 m

Boylam : 33,15ºD Ýl(ler) : Karaman, Mersin

Enlem : 36,85ºK Ýlçe(ler) : Karaman merkez, Mut

Yerel Ýlgi Sahipleri

Karaman Valiliði; Mersin Valiliði; Karaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;, Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Mut Kaymakamlýðý; Mut Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

AKD046
Yeterince Bilinmiyor
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Mersin�in Mut ilçesinin kuzeybatýsýnda yer alýr. Karaman � Mut ve Karaman-
 Ermenek karayollarý arasýnda bulunur. Göksu Vadisi�nin yukarý kýsmýný ve vadiyi çevreleyen
yamaçlarý içine alýr. Kuzeyinde Kemer Daðý, doðusunda Avlama Daðý, batýsýnda Kýzýldað ile
çevrilidir.
Habitatlar: ÖDA, Göksu Nehri ve nehir kýyýsý bitki topluluklarý, maki ve kermes meþesi (Quercus

coccifera) topluluklarý, ardýç (Juniperus sp.) ve az miktarda kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý,
ova ve dað bozkýrlarý ile tarým alanlarýndan oluþur. Göksu ve kollarýnýn geniþlediði düz alanlarda
kuru ve sulu tarým yapýlýr. Ardýç ormanlarý alanýn batý ve güneybatýsýnda yoðunlaþýr.
Türler: Gökdere, bitkiler açýsýndan öne çýkan bir alandýr. Dünya yayýlýþý alanla sýnýrlý olduðu
bilinen dört bitki türü burada yaþamýný sürdürmektedir: Aristolochia geniculata, Stachys

anamurensis. Bunun dýþýnda alanda ülkemize endemik ve dünya ölçeðinde nesli tehlike altýnda
bulunan Alkanna punctulata, Astragalus chamberlainianus, Dorycnium sanguineum, Lathyrus

cilicicus, Stachys cydni bitki türleri de yer almaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Göksu Nehri�nin oluþturduðu verimli alanlar
nedeniyle bölge halkýnýn temel geçim kaynaðý tarýmdýr. Sebze ve meyve üreticiliði bölgenin
en önemli gelir kaynaklarýnýn baþýnda gelir. Bunun yanýnda hububat üretimi de yapýlýr. Bölgede
hayvancýlýk faaliyetleri de gerçekleþtirilmektedir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Göksü Nehri üzerine yapýmý planlanan Mut ve Kepezkaya
barajlarýdýr. ÖDA�nýn güney sýnýrýna inþa edilmesi planlanan Mut Barajý, Göksu Nehri�nin ÖDA
sýnýrlarý içindeki kýsmýnýn yaklaþýk yüzde 50�sini yok edecektir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Kýrmýzý Liste
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Gökdere önemli doða alaný topografya haritasý Gökdere önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý


