
Koruma Statüleri : Yok

Mersin Tepeleri

 410

Yüzölçümü : 46185 ha Yükseklik : 90 m - 2020 m

Boylam : 34,45ºD Ýl(ler) : Mersin

Enlem : 36,89ºK Ýlçe(ler) : Mersin merkez, Erdemli

Yerel Ýlgi Sahipleri

Mersin Valiliði; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erdemli Kaymakamlýðý; Erdemli Belediyesi.

Burcu Meltem Arýk, Önder Cýrýk

AKD055
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Mersin Tepeleri, Mersin ilinin hemen kuzeybatýsýnda yer alan bir dizi vadi ve bu
vadileri çevreleyen tepelerden oluþur. Alanda vadiler oluþturan baþlýca su kaynaklarý Kýzýldere,
Mezitli ve Sandal dereleridir. ÖDA�nýn hemen kuzeyinde bir diðer önemli doða alaný olan Bolkar
Daðlarý bulunur. Mersin ilinin göç almasý ve sürekli geniþlemesi sonucunda alandaki yapýlaþma
artmaktadýr. Ayný zamanda ilin mesire ve ikincil konut yeridir. Alan Bolkarlar�da bulunan
platolardaki yaylalara giden yörük yollarý üzerinde yer alýr.
Habitatlar: Mersin tepeleri, aðýrlýklý olarak Doðu Akdeniz�e özgü maki topluluklarý, yükseklerde
kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý ve dað bozkýrlarý, az miktarda tarým alaný ve nehir kýyýsý bitki
topluluklarýndan oluþur. Maki topluluklarýndaki en yaygýn bitki türleri defne (Laurus sp.),
keçiboynuzu (Ceratonia sp.), zeytin (Olea sp.) ve belirli yerlerde sandal (Arbutus andrachne)
aðacýdýr. Alan içerisinde yükseklik arttýkça maki yerini kýzýlçam ormanýna býrakýr. ÖDA�da
bulunan derelerin oluþturduðu, bazýlarý oldukça derin kanyonlarda yer yer nehir kýyýsý bitki
topluluklarýna rastlanýr. Yazýn çoðunlukla kuruyan dere boylarýnda tarým alanlarý bulunur. Yüksek
dað çayýrlarý ise alanýn kuzeybatýsýndaki daðlýk alanda bulunur.
Türler: Alanda 12 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýndaki Aethionema

demirizii�nin bilinen dünya daðýlýmý ÖDA�nýn kuzeybatýsý ile sýnýrlýdýr. Türkiye�ye endemik
Echinops mersinensis, Heptaptera cilicica, Linum anisocalyx, Phelipanche tzvelevii, Salvia

quezelii, Sideritis cilicica, Thlaspi elegans, Verbascum linearilobum bitki türleri de alanda
bulunmaktadýr. Alandaki vadilerde tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) ve gökkuzgun (Coracias

garrulus) kuþ türleri üremektedir.
Akdeniz biyomuna endemik ve dar yayýlýþlý bir yýlan türü olan Eirenis aurolineatus alanda

yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA�da ikinci konut yapýmý yaygýn olmakla beraber, hayvancýlýk ve sebze-meyve
yetiþtiriciliði de yapýlýr. Mersin þehrinde yaþayan insanlarýn, serin ve deniz manzaralý olmasý
nedeniyle ikincil konut alaný olarak tercih ettikleri bir alandýr. Alanda ayrýca son yýllarda seracýlýk
ve limon bahçeleri yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr.

Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, Mersin ilinin büyümesiyle artan ikincil yazlýk konutlardýr.
Bunun yaný sýra maliklere kapalý tepelerde son yýllarda seracýlýk yaygýnlaþmýþtýr. Makiler

kesilerek sera bahçesi açýlmaktadýr.
Mersin ilindeki yapýlaþma tepelerdeki taþ ocaðý sayýsýnýn artmasýna neden olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B

Mersin Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý Mersin Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý


