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Yüzölçümü : 139820 ha Yükseklik : 200 m - 2427 m

Boylam : 32,91ºD Ýl(ler) : Karaman, Mersin

Enlem : 36,65ºK Ýlçe(ler) : Mut, Ermenek, Baþyayla, Sarýveliler, Gülpýnar, Anamur

Yerel Ýlgi Sahipleri

Mersin Valiliði; Karaman Valiliði; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Av Yaban Hayatý Dairesi; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karaman Ýl

Çevre ve Orman Müdürlüðü; Mut Kaymakamlýðý; Ermenek Kaymakamlýðý; Baþyayla Kaymakamlýðý; Sarýveliler Kaymakamlýðý; Gülpýnar Kaymakamlýðý; Anamur

Kaymakamlýðý.

Ferdi Akarsu, Burcu Meltem Arýk

AKD045
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Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Göksu Nehri�nin en büyük kolu olan Ermenek Çayý�nýn Orta Toroslar�ý yarmasýyla
oluþmuþ derin bir vadidir. Vadi, Taþeli Platosu�nun kuzeyinde yer alýr. Vadinin kuzeybatýsýnda
Geyik Daðlarý, doðusunda ise Kýzýldað, Teke ve Hisar Daðlarý yer alýr. ÖDA, Ermenek ilçesi
ile Ermenek Çayý ve kollarýný çevreleyen platolarýn içinde kalýr. ÖDA�nýn jeolojik yapýsý büyük
ölçüde kireçtaþý kayalýklarýndan ve maðaralardan oluþur. Ýran�Turan ve Akdeniz bölgeleri
arasýnda kalmasý nedeniyle canlý çeþitliliði açýsýndan son derece zengindir. Alandaki derin
vadilerde Akdeniz ikliminin etkileri görülür.
Habitatlar: ÖDA�nýn iklimi daha yumuþak olan alçak bölgelerinde maki ve öncü maki topluluklarý,
tarým alanlarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, daha sert olduðu yüksek kesimlerindeyse
aðýrlýklý olarak Toros göknarý (Abies cilicica ssp. isaurica) ya da karaçam (Pinus nigra ssp.
pallasiana) topluluklarýyla karýþýk sedir (Cedrus libani) ormanlar uzanýr. Yüksek yerlerdeyse
dað bozkýrlarý ve boylu ardýç (Juniperus excelsa) aðýrlýklý ardýç ormanlarý bulunur. Bu ormanlar
günümüzde büyük ölçüde azalmýþ ve seyrelmiþtir. Alanýn bazý yerlerinde kermes meþesi
(Quercus coccifera) topluluklarý vardýr.
Türler: Ermenek Vadisi bitki çeþitliliði ve nadir bitki türleri açýsýndan oldukça zengindir. Alanda
95 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bilinen dünya daðýlýmý sadece bu alanda olan
13 bitki türü bulunur. Bunlar Alkanna dumanii, Alkanna saxicola, Campanula leucosiphon,

Campanula pubicalyx, Consolida lineolata, Cousinia davisiana, Delphinium kitianum, Euphorbia

isaurica, Isatis ermenekensis, Sedum cilicicum, Silene ermenekensis, Cephalaria ekimiana,

Verbascum isauricum, Verbascum leuconeurum adlý bitki türleridir.
Kaya kartalý (Aquila chrysaetos), puhu (Bubo bubo), yýlan kartalý (Circaetus gallicus),

gökkuzgun (Coracias garrulus), gökdoðan (Falco peregrinus), zeytin mukallidi (Hippolais

olivetorum), orman toygarý (Lullula arborea) alanda üreyen önemli kuþ türlerindendir.
ÖDA�da Türkiyeye endemik bir memeli türü olan yünlü  kaya uyurunun (Dryomys laniger)

yaný sýra Anadolu gelengisi (Spermophilus xanthaphyrmnus), sivriburunlu bataklýkfaresi
(Neomys anomalus) ve susamuru (Lutra lutra) bulunmaktadýr.
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Bununla birlikte, Akdeniz biyomuna özgü bir sürüngen türü olan Lacerta danfordi alanda
yaþamaktadýr.

Sertavul çokgözlüsü (Polyommatus sertavulensis) alandaki önemli kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Ermenek Vadisi�nde en önemli geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýktýr. Tarým
genellikle meyveciliktir. Kuru tarým için elveriþli alanlar oldukça azdýr. Alanda özellikle Ermenek
ilçesinin yakýnlarýnda madencilik yapýlýr. Bölge halký baharda Ege Bölgesi�ne tarým iþçisi olarak
gider. Bölgede keçicilik yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Ermenek Çayý
üzerine alanýn doðu sýnýrýnda Gezende Barajý inþa edilmiþtir. Yine Ermenek Çayý üzerine Ermenek
ilçe merkezinin güneyinde inþa edilmesi planlanan Ermenek Barajý�yla, Konya Ovasý�nýn
sulanmasý amaçlanmaktadýr. Bu baraj ile alanda meydana gelecek iklim deðiþikliðinin özellikle
bitki türleri üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Bunun yaný sýra, aþýrý otlatma baskýsý ve tarým alaný açmak için doðal alanlarýn tahribatý alan
üzerindeki önemli sorunlar arasýnda yer alýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.
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Ermenk Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasýErmenk Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý
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