
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeojojik sit alaný
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Yüzölçümü : 26459 ha Yükseklik : 0 m - 499 m

Boylam : 33,59ºD Ýl(ler) : Mersin

Enlem : 36,17ºK Ýlçe(ler) : Gülnar, Aydýncýk, Silifke

Yerel Ýlgi Sahipleri

Mersin Valiliði; Silifke Kaymakamlýðý; Aydýncýk Kaymakamlýðý; Silifke Belediyesi; Aydýncýk Belediyesi;  Yeþilovacýk Belediyesi; Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný

Koruma Kurulu; Orta Doðu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü; SAD-AFAG; LEVANT Doða Koruma Derneði; Aydýncýk Çevre Koruma, Tanýtma ve

Kültür Derneði; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði.

Evren Çaðlayan, Ali Cemal Gücü, Cem Orkun Kýraç

AKD049
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Aydýncýk ve Ovacýk kýyýlarý Mersin ilinin Taþucu ve Aydýncýk ilçeleri arasýnda yer
alýr. Alan batýda Aydýncýk ilçe merkezi doðuda ise Yassýdamlar köyü ile sýnýrlanýr. Ýçerisinde
kýyý alanlarýnýn yaný sýra irili ufaklý altý ada ve Kýzlarsivrisi Tepesi de bulunur. Kireçtaþý olan
bölge maðara oluþumuna son derece uygun olduðundan pek çok kýyý maðarasý barýndýrmaktadýr.
Türkiye�de bilinen en kalabalýk ve sürekli üreyen tek Akdeniz foku (Monachus monachus)
kolonisi Ovacýk kýyýlarýný da içine alan daðlýk Kilikya sahilinde yaþamaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; kuru tarým alanlarý, kýzýlçam ormaný, maki ve garig kayalýklar ve vejetasyonla
kaplý yalýyarlar ile yer yer kumsallardan oluþur. Geneli kayalýk olan alanda, ince kumdan oluþan
küçük kumsal ve kum-çakýl karýþýk alanlar bulunur. Sualtýndaysa Posidonia deniz çayýrlarýnýn
oluþturduðu zengin ve hassas bir habitat bulunur. Ayrýca Bölükada Burnu ile anakara arasýndaki
Kösere mevkii, dolma kumsal olup içinde küçük bir sulak alan barýndýrýr.
Türler: Aydýncýk ve Ovacýk kýyýlarýnda dünyada sadece burada bulunan Crucianella sorgerae

ve ülkemize endemik Colchicum imperatoris-friderici bitki türleri yaþamaktadýr.
Özellikle ÖDA�da bulunan adalarda gökdoðan (Falco peregrinus) ve ada martýsý (Larus

audouinii) üremektedir. Ayrýca, ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber tepeli karabatak
(Pahalcrocorax aristotelis desmarestii) yaþamaktadýr.

ÖDA�da bulunan kayalýk alanlar nesli dünya ölçeðinde tehlikede olan Akdeniz fokunun
(Monachus monachus) ürediði alanlardan biridir. Ovacýk kýyýlarýnda foklarýn kullandýðý belirlenen
2 üreme ve 6 aktif dinlenme maðarasý bulunur.

Bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan bavius (Pseudophilotes bavius), Himalaya mavi kelebeði
(Pseudophilotes vicrama) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanda görülen kelebek
türleri arasýndadýr.
Alan Kullanýmý: Tarým, hayvancýlýk ve balýkçýlýk yapýlan alanda ikinci konut yerleþimi de
bulunmaktadýr. Tarým su bulunan yerlerde seracýlýk olarak yapýlýr. Aydýncýk ovasý yerleþim ve
yer yer tarým (özellikle seracýlýk) amaçlý kullanýlmaktadýr. Hayvancýlýk yapan göçebe Yörükler
kiralama usulüyle daðlýk kesimleri otlatma amaçlý kullanmaktadýr. Yine daðlýk kesimlerde
yabani ot toplayýcýlýðý oldukça yaygýndýr. Mersin-Antalya karayolunun virajlý ve bozuk olmasý

nedeniyle yörede yoðun bir turizm etkisi görülmemektedir. Bununla beraber yapýlaþmaya uygun
alanlar ikinci konutlarla kaplýdýr.
Tehditler: 2005 yýlý itibariyle Anamur-Taþucu arasýnda yol geniþletme çalýþmalarý baþlamýþtýr.
Bu amaçla aðaç kesimi yapýlmaktadýr.

Kýþ aylarýnda, Kargýcak Boðazý�nda otlatma baskýsý olmaktadýr.
Balýkçýlýk amaçlý patlayýcý kullanýmý son yýllarda azalma eðiliminde olmakla beraber hâlâ

alaný tehdit eden önemli faktörlerden biridir. Zýpkýnla ve kafesle avcýlýk birçok balýk türü üzerinde
önemli baský oluþturmaktadýr.

Adalarda bulunan hayvanlar ada martýlarýný üreme döneminde olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE), Akdeniz fokunu korumak amacý ile
1994 yýlýndan bu yana bölgede araþtýrma, koruma ve eðitim projeleri yürütmektedir. 1998�2003
yýllarý arasýnda çalýþmalar Sualtý Araþtýrmalarý Derneði � Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-
AFAG) ile ortak yürütülmüþtür.

ODTÜ-DBE ve yöre balýkçýsýnýn da desteði ile Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 1999
yýlýnda büyük ölçekli avcýlýða kapatýlan aþýrý yýpratýlmýþ ekosistemdeki koruma sonrasý deðiþimlerin
izlenmesini amaçlayan TÜBÝTAK destekli çalýþmalar yürütülmektedir.

SAD-AFAG 2002-2004 yýllarý arasýnda Avrupa Birliði SMAP programý kapsamýnda �Bio-
Çeþitlilik Sýcak Alanlarýnýn Korunmasý ve Yönetimi: Bir Akdeniz Aðý� adlý bir proje yürütmüþtür.
Alanda süratli bir tekneyle, civar deniz alanýnda denetleme yapýlmaktadýr. SAD-AFAG Aydýncýk
Temsilciliði alanda fok gözlemleri yapmakta ve FokData veri tabanýna aktarmaktadýr.

LEVANT Doða Koruma Derneði, eko-turizm denemeleri yapmaktadýr. Ayrýca ODTÜ DBE
ile yabancý istilacý türlere karþý Akdeniz�in savunuculuðunu yaptýðý düþünülen deniz çayýrýnýn
(Posidonia oceanica) sýnýrýný geniþletmek amacýyla çayýr yenileme ve transplantasyon çalýþmalarý
yapmaktadýr.

SAD-AFAG 2002 yýlýnda Su Ürünleri Sirküler toplantýlarýnda Akdeniz�de azalmýþ olan bentik
balýklardan orfoz (E. marginatus) ve lagos (E. caninus) balýklarýnýn her türlü zýpkýnla avcýlýðýnýn
yasaklanmasýný saðlamýþtýr.
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Aydýncýk ve Ovacýk Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý Aydýncýk ve Ovacýk Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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