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Yüzölçümü : 27618 ha Yükseklik : 0 m - 1060 m

Boylam : 32,54ºD Ýl(ler) : Mersin

Enlem : 36,12ºK Ýlçe(ler) : Alanya, Gazipaþa, Anamur

Yerel Ýlgi Sahipleri

Mersin Valiliði; Antalya Valiliði; Anamur Kaymakamlýðý; Anamur Belediye Baþkanlýðý; Bozyazý Kaymakamlýðý; Bozyazý Belediye Baþkanlýðý; Adana Kültür ve

Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu; Orta Doðu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü; LEVANT Doða Koruma Derneði; Gözsüzce Deniz Kaplumbaðalarýný

ve Doðal Hayatý Koruma Derneði; Sahil Güvenlik Komutanlýðý.

Ali Cemal Gücü, Gül Moran

AKD042
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Demirtaþ beldesi, Gazipaþa ve Anamur ilçeleri arasýndaki kýyý þerididir. Genelde sarp
ve girintili çýkýntýlý olan kýyý þeridinde yer yer kumsallar bulunur. Anamur ilçe merkezinin kýyýsýnda
yaklaþýk 12 kilometre uzunluðunda, Gazipaþa ilçe merkezinin batýsýnda yaklaþýk 10 kilometre uzunluðunda
ve Demirtaþ�ýn güneyinde yaklaþýk 8 kilometre uzunluðunda bir kumsal bulunur. Kýyýnýn diðer kesimleri
denize kadar ulaþan kireçtaþý yalýyarlar ile birden sarplaþýr. Karadaki yapý denizde de benzer bir deðiþim
gösterir ve kumlu yumuþak zemin yerini tüm bölgeyi kaplayan kayalýk alanlara býrakýr. Deniz ve kara
arasýnda oluþmuþ çok sayýda havalý deniz maðaralarý bulunur. Alan, baþta deniz memelileri ve
sürüngenleri olmak üzere pek çok göçmen türün yoðunlaþtýðý bir alandýr.
Habitatlar: Alanýn geneli yüksek kesimlerden aþaðýya doðru karýþýk Akdeniz kýzýlçam (Pinus brutia)
ormaný, maki ve garig ile kapalý kayalýklardan oluþur. Sahilinde ise geniþ kum ve çakýl kumsallar yer
alýr. Kumsal gerisinde ikinci konutlar ve tarým arazileri yer alýr. Denizde kayalýk alan ve deniz çayýrlarý
(Posidonia oceanica) bulunur.
Türler: Alanda ÖDA kriterlerini saðlayan bitki türleri Campanula telmessi, Allium rupicola ve Centaurea

aegialophila�dýr.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber, boz yelkovan (Calonectris diomedea) açýk denizde görülürken,

tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) kayalýk kýyýlarda ve özellikle Aksaz Adasý�nda görülür.
Kilikya kolonisi olarak adlandýrýlan, Türkiye sahillerinde bilinen en kalabalýk ve sürekli üreyen

Akdeniz foku (Monachus monachus) kolonisinin en önemli bölümü bu alan içinde barýnmaktadýr. Alan
içinde her sene doðum gerçekleþen toplam dört fok üreme maðarasý bulunur. Son on yýl içinde Kilikya
kolonisinde doðan 18 fok yavrusundan 17 tanesi bu alan içinde dünyaya gelmiþtir. Alan ayný zamanda
uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii) için önemli üreme alanýdýr.

Alandaki sahiller, denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve nilkaplumbaðasý (Trionyx triunguis) için
önemli üreme kumsalýdýr.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana) ile nesli bölgesel ölçekte
tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alandaki önemli kelebek türleridir.

Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir kýzböceði türü olan Ceriagrion georgifreyi de alanda
yaþamaktadýr.

Alan Kullanýmý: Alanda balýkçýlýk, tarým, hayvancýlýk ve turizm faaliyetleri yapýlýr. Tüm alanda yoðun
olarak balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Gazipaþa�da orkinos çiftlikleri bulunur. Açýk deniz tipi olan yüzer havuzlar
kýyýnýn batý bölümünde yer alýr. Göçerler Kýzýlliman bölgesini keçi kýþlatmak için kullanýr. Ot toplayýcýlýðý
da yöre köylüleri tarafýndan yoðun olarak yapýlan bir uðraþtýr. Kýrsal yerleþimler muzculuk ve seracýlýk
yapmaktadýr. Anamur kumsalýnýn batýsý tamamen ikinci konutlarla kaplanmýþtýr.
Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehdit plansýz ve kaçak balýkçýlýk uygulamalarýdýr. Bölgede balýkçýlýk
amaçlý patlayýcý kullanýlmaktadýr ve zýpkýnla avcýlýk yapýlmaktadýr. Kaçak olarak uygulanmaya devam
eden kafesle avcýlýk baþta orfoz (Epinephelus marginatus) olmak üzere bazý balýk türleri üzerinde
önemli baský oluþturur. Kafesçilik birçok balýk türünün küçük boylarýný henüz erginleþmeden tüketmektedir.

Sportif amaçlý balýkçýlýk, özellikle foklarýn üreme döneminde maðaralara yakýn alanlarda yapýldýðýnda
yavru foklarýn anne tarafýndan terk edilip ölümlerine sebep olacak kadar ciddi sonuçlar doðurmaktadýr.

Son yýllarda artan orman yangýnlarý sonucu açýlan araziler muz bahçelerine dönüþmektedir. Bahçelerde
kullanýlan tarýmsal kimyasallar su havzasýnýn ve drenaj sonucu denizin kirlenmesine neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bölgedeki Akdeniz foku kolonisinin durumunun incelenmesi amacýyla ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü�nce (DBE) TÜBÝTAK destekli izleme projesi yürütülmektedir. LEVANT Doða
Koruma Derneði alanýn korunmasýna yerel halkýn katýlýmýný saðlamada en uygun modelin geliþtirilmesi
amacýyla eko-turizm denemeleri yapmaktadýr. Ayrýca LEVANT Doða Koruma Derneði ve ODTÜ DBE,
istilacý türlere karþý Akdeniz�in savunuculuðunu yaptýðý düþünülen deniz çayýrýnýn (Posidonia oceanica)
doðu sýnýrýný geniþletmek amacýyla çayýr iyileþtirme ve transplantasyon çalýþmalarý yapmaktadýr.
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