
Koruma Statüleri : Yok

Gülnar
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Yüzölçümü : 17571 ha Yükseklik : 65 m - 1035 m

Boylam : 33,37ºD Ýl(ler) : Mersin

Enlem : 36,27ºK Ýlçe(ler) : Gülnar, Aydýncýk

Yerel Ýlgi Sahipleri

Mersin Valiliði; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aydýncýk Kaymakamlýðý; Gülnar Kaymakamlýðý; Aydýncýk Belediyesi; Gülnar Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

AKD048
Ýzlenmesi Gerekli
Bilinmiyor (?)

Alanýn Tanýmý: Gülnar Önemli Doða Alaný, Mersin�in Gülnar ilçesinden güney doðrultusunda
uzanarak Aydýncýk ilçesine kadar olan tepelik bölgeyi ve Sýraç Daðý�ný içine alýr. Aydýncýk ve
Gülnar ilçelerini birbirine baðlayan karayolu alanýn ortasýndan geçer. Sipahili Deresi yine ÖDA
içerisinden uzanarak Akdeniz�e ulaþýr. ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alan Eskiyörük köyü yakýnýndaki
Yalandünya Maðarasý alanýn en önemli doðal yapýlarýndan biridir.
Habitatlar: ÖDA; ova bozkýrlarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, yer yer maki bitki örtüsü,
meyve bahçeleri ve tarým alanlarýndan oluþur. Kýzýlçam ormanlarý ve makiler alanýn güney ve
batý kýsýmlarýnda bulunur. Sipahili Deresi ve kollarý boyunca sulu tarým yapýlýr.
Türler: Gülnar, bitkiler açýsýndan da oldukça önemli bir alandýr. Alanda 14 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bu bitkilerden Micromeria dolichodonta, Ophrys isaura, Scrophularia

mersinensis ve Verbascum cymigerum�un bilinen dünya daðýlýmý Gülnar ÖDA�sý ile sýnýrlýdýr.
Yalandünya Maðarasý, bölgedeki yarasalar için önemli bir yuvalama ve konaklama alanýdýr.

Kirpikli yarasa (Myotis emarginatus), Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale),
nalburunlu büyük yarasa (Rhinolophus ferrumequinum) ve nalburunlu küçük yarasa (Rhinolophus

hipposideros) Yalandünya Maðarasý�nda bulunan yarasa türleridir.
Alan Kullanýmý: Bölge halkýnýn büyük çoðunluðunun geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýktýr. Bölge
yaylalarýnda hububat ve baðcýlýk yaygýn olup, meyve yetiþtiriciliði de yapýlmaktadýr.
Tehditler: Yalandünya Maðarasý günübirlik turizme açýktýr. Maðaralarda yapýlan turizm faaliyetleri
yarasalarýn varlýðý için tehdit oluþturmaktadýr.

Bunun yanýnda bölgede yapýlan otlatma ve tarým uygulamalarýnýn da alanda bulunan bitki
türlerini nasýl etkilediði bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Gülnar © Cem Orkun Kýraç

Sideritis brevidens © Mecit Vural
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Gülnar önemli doða alaný topografya haritasý Gülnar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý Kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) © Laurens Vogelaers
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