
Koruma Statüleri : Yok

Taþeli Platosu
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Yüzölçümü : 113460 ha Yükseklik : 280 m - 2339 m

Boylam : 32,73ºD Ýl(ler) : Mersin, Karaman, Antalya

Enlem : 36,38ºK Ýlçe(ler) : Ermenek, Sanveliler, Gazipaþa, Anamur, Bozyazý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Mersin Valiliði; Karaman Valiliði; Antalya Valiliði; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karaman Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Antalya Ýl Çevre ve Orman

Müdürlüðü.

Murat Ataol

AKD044
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Antalya ve Mersin illeri arasýnda uzanan Taþeli Platosu, doðuda Göksu Nehri ile
kuzeyde Göksu�nun kollarýndan biri olan Ermenek Çayý tarafýndan yarýlmýþ karstik bir platodur.
Batý kesiminde 2100 metrelerde olan yükseklik doðuda 1300 metrelere düþer. En yüksek
noktasý Bahadýr Tepesi�dir. Kalker ve dolomitlerden oluþan platoda kalkerlerin erimesiyle ortaya
çýkmýþ çukurluklar olan halkýn ��kepir��, ��koyak��, ��kokurdan�� gibi isimler verdiði binlerce dolin
bulunmaktadýr. Dolinlerin çoðunda sularýn yeraltýna daldýðý düdenler bulunmaktadýr. Dünyanýn
en derin onikinci maðarasý ayný zamanda Türkiye�nin en derin maðarasý olan 1429 metre
derinlikteki Peynirlikönü Düdeni de bu alandadýr. Alana düþen yaðmur sularý ve eriyen kar,
kalkerli yapýnýn gözeneklerinden hýzla süzülüp yeraltýna girdiði için plato yüzeyinde su bulunmaz.
Bu nedenle alan, insan nüfusunun en düþük düzeyde kaldýðý yerlerden biridir. Yeraltýna giren
sular, platonun kuzeyinde Ermenek Çayý�ný, güneyinde baþta Anamur Çayý olmak üzere diðer
küçük akarsu kollarýný besleyen karstik kaynaklar olarak ortaya çýkarlar.
Habitatlar: Alan, karýþýk iðneyapraklý ormanlar, sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp.
pallasiana), kýzýlçam (Pinus brutia) ve ardýç (Juniperus) ormanlarý ile göknar, meþe (Quercus),
maki ve öncü maki topluluklarý, dað bozkýrlarýndan oluþur.
Türler: Taþeli Platosu, barýndýrdýðý bitki türleri dolayýsýyla ÖDA statüsü kazanmaktadýr. Alanda
bulunan endemik bitkilerden Asphodeline sertachae, Eryngium isauricum ve Scorzonera

longiana�nýn dünya üzerinde sadece bu alanda bulunduðu bilinmektedir.
Dar yayýlýþlý bir kertenkele türü olan Lacerta pamphylica alandaki önemli sürüngen türüdür.

Alan Kullanýmý: Platonun yüksekliði, karstik alanlara özgü engebesi ve su azlýðý, üzerinde yoðun
insan aktivitesine izin vermemektedir. ÖDA�daki yerleþim alanlarý, yükseltinin azaldýðý doðu
kesimlerde ve Anamur Çayý ve kollarý boyunca kurulmuþtur. Yüksek alanlar kýsmen yayla
olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Anthemis pestalozzae © Erdoðan Tekin

Taþeli Platosu önemli doða alaný topografya haritasý Taþeli Platosu önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Fritillaria acmopetala ssp. wendelboi © Önder Erdem
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