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Yüzölçümü : 24303 ha Yükseklik : 0 m - 870 m

Boylam : 34,15ºD Ýl(ler) : Mersin

Enlem : 36,53ºK Ýlçe(ler) : Erdemli, Silifke

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýçel Valiliði; Erdemli Kaymakamlýðý; Silifke Kaymakamlýðý; Erdemli Belediyesi; Silifke Belediyesi; Limonlu Belediyesi; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü; Levant

Doða Koruma Derneði.

Lale Aktay, Burcu Meltem Arýk, Önder Cýrýk, Ahmet Karataþ

AKD052
Ýzlenmesi Gerekli
Bilinmiyor (?)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Mersin ilinin güneybatýsýndaki Limonlu Çayý�nýn havzasýný kapsar. Doðuda
Mersin�in Erdemli ilçesinde bulunan Limonlu Kasabasý ile batýda Göksu Deltasý arasýndaki kýyý
þeridi ve tepeleri içine alýr. Alanýn kuzeyinde bulunan Limonlu Çayý, Orta Toroslar�da Karaaydýn
yöresinin kuzeyindeki daðlardan doðup Limonlu kasabasýnda denize dökülür. Çay, derin
kanyonlar oluþturur. Alanýn büyük bir kýsmý karstik kayaçlardan oluþur. Alan tarihte pek çok
uygarlýða ev sahipliði yaptýðýndan dolayý zengin kültürel deðerlere sahiptir. Korykos, Meryemlik,
Narlý Kuyu, Cennet ve Cehennem Maðaralarý, Astým Maðarasý ve vadinin içinde bulunan
sukemerleri alandaki önemli doðal ve tarihi kalýntýlardýr. Cehennem maðarasý olarak bilinen
alan 100 metre derinliðinde bir obruktur. Denizlerle ilgili önemli araþtýrmalar yürüten Orta Doðu
Teknik Üniversitesi�ne baðlý Deniz Bilimleri Araþtýrma Enstitüsü Limonlu kasabasýndadýr.
Habitatlar: Alan; Limonlu Çayý, bu çayýn oluþturduðu sarp kayalara sahip kanyonlar, nehir kýyýsý
bitki topluluklarý, kýzýlçam ormaný (Pinus brutia), Akdeniz�e özgü maki topluluklarý, ve garig
ile az miktarda kumul bitki örtüsü ve sulu tarým alanýndan oluþur. Alana öncü maki topluluklarý
hâkimdir ve baskýn türler arasýnda kermes meþesi, zeytin, keçiboynuzu, sakýz aðacý, sandal
aðacý ve mersin bulunur. Havzanýn kuzeydoðusunda kýzýlçam ormaný bulunur. Vadi boyunca
çýnarlar vardýr. Limonlu Çayý�nýn denize döküldüðü yerde küçük bir kumul alan bulunur.
Türler: ÖDA�da bulunan Türkiye�ye endemik Aristolochia krausei, Stachys pseudopinardii,

Verbascum orbicularifolium bitki türleri dar yayýlýþlý ve nesli küresel ölçekte tehlike altýndadýr.
Limonlu Havzasý�nda, nesli küresel ölçekte tehlikede olan ve bilinen dünya daðýlýmý sadece

bu ÖDA olan Silifke dikenli faresi (Acomys cilicicus) adýnda bir memeli türü bulunur. Limonlu
Havzasý�nda bulunan Cennet, Cehennem ve Astým maðaralarý önemli sayýda yarasa türünü
barýndýrýr. Bu türler arasýnda Mýsýr meyve yarasasý (Rousettus aegyptiacus), büyük nalburunlu
yarasa (Rhinolophus ferrumequinum), küçük nalburunlu yarasa (Rhinolophus hipposideros),
Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale), Mehely'in nalburunlu yarasasý (Rhinolophus

mehelyi), küçük farekulaklý yarasa (Myotis blythii) ve serbestkuyruklu yarasa (Tadarida teniotis)
yer alýr.

Akdeniz biyomuna özgü, ülkemize endemik bir yýlan türü olan Eirenis aurolineatus alanda
yaþamaktadýr.

Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Akdeniz melikesi (Melanargia titea) alanda
bulunan ve nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleridir.

Alan, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Onychogomphus assimilis, Akdeniz biyomuna
özgü Gomphus davidi ile dar yayýlýþlý Coenagrion syriacum kýzböcekleri için önemlidir.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk ve tarým yapýlan alanda ayný zamanda yoðun turizm faaliyetleri
bulunur. Alanýn kýyý kesiminde yazlýk konutlar mevcuttur ve yeni yazlýk konut inþaatlarý da
devam etmektedir. Özellikle yerli turistler ve günübirlik turizm açýsýndan oldukça popüler bir
alandýr. Hayvancýlýk alanýn kuzeyindeki yaylalarda yaygýndýr. Limonlu Çayý Vadisi yörüklerin
yayla göçü yolu üzerindedir. Özellikle Limonlu kasabasý ve çay vadisinde limon ve nar yetiþtirilir.
Tehditler: Alandaki en önemli tehdit günübirlik turizm baskýsýdýr. Kýyýdaki konutlarýn artýþý alandaki
habitat kaybýný hýzlandýrmakta ve atýksu altyapý tesisinin olmayýþý da deniz kirliliðine yol
açmaktadýr.

Kýzýlçam ormanlarýnda piknik yapan ziyaretçilerden kaynaklanan orman yangýnlarý olmaktadýr.
Yaylalarda hayvancýlýðýn azalmasýna raðmen otlatma baskýsý sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, deniz canlýlarý ile ilgili
araþtýrma yapmakta ve merkezi Mersin�de bulunan Levant Doða Koruma Derneði koruma ve
bilinçlendirme çalýþmalarý yürütmektedir.
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Limonlu Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý Limonlu Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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