Göksu Vadisi AKD050
Acil
Ayný (0)

Göksu Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 52861 ha
Boylam
: 33,65ºD
Enlem
: 36,42ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 20 m - 1160 m
Ýl(ler)
: Mersin
Ýlçe(ler) : Silifke, Gülnar, Mut

Alanýn Tanýmý: Geyik Daðlarýndan beslenen Göksu Nehri, Mut civarýnda Ermenek Çayý ile
birleþerek Silifkede oluþturduðu delta üzerinden Akdenize dökülür. ÖDA, Göksu Nehrinin
Silifke ile Mut arasýnda kalan vadi alanýný kapsar. Göksü, genel olarak dar ve kývrýmlý bir vadidir.
Mut civarýnda geniþleyen vadi tabaný Kargýcak köyü yakýnlarýnda daralarak deltaya kadar
uzanýr. Toros Daðlarý sýcak Akdeniz ikliminin iç kesimlere ulaþmasýný engellerken Göksu Nehri,
Orta Toroslarýn parçasý olan Taþeli Platosunu aþarak yumuþak iklim koþullarýný iç kesimlere
taþýyan bir vadi oluþturmuþtur. Bu da alanýn flora açýsýndan büyük zenginlik taþýmasýný
saðlamaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; Göksu Nehri, nehir kýyýsý bitki topluluklarý, kýzýlçam ormanlarý (Pinus brutia),
maki bitki örtüsü topluluklarý ve tarým alanlarýndan oluþur. Alanda sarp kayalýklar ve derin
kanyonlar bulunur. Tarým alanlarý, geniþleyen vadi tabanýndadýr.
Türler: Göksu Vadisi birçok canlý grubundan tür için önemli bir alandýr. Alanda 14 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Alkanna milliana ve Onobrychis mutensis bitki türlerinin
dünya daðýlýmý ÖDA ile sýnýrlýdýr.
Öte yandan vadi kuþlar için de önemli bir doða alanýdýr. Bölgede küçük akbaba (Neophron
percnopterus), býyýklý doðan (Falco biarmicus), tavþancýl (Hieratus fasciatus) ve kýzýl akbaba
(Gyps fulvus) gibi yýrtýcý kuþ türleri yaþamaktadýr.
Göksu Vadisi nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan yabankeçisi (Capra aegagrus)
için de önemli bir barýnma alanýdýr.
Alan, Akdeniz biyomuna endemik ve dar yayýlýþlý bir sürüngen türü olan Pamfilya kertenkelesi
(Lacerta pamphylica) için önemlidir.
ÖDA bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleri için de önemlidir. Bu türlerin baþýnda
yalancý apollo (Archon apollinus), bavius (Pseudophilotes bavius) ve Anadolu gelinciði (Tomares

nogelli) gelir.
Alan Kullanýmý: ÖDAda vadi tabaný boyunca tarým faaliyetleri yürütülmektedir. Özellikle akarsuya
yakýn bölgelerde sulu tarým geliþmiþtir. Bunun yanýnda bölgede genel olarak sebze ve meyve
yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr.
Tehditler: Göksu nehri üzerine yapýlmasý planlanan Kayraktepe Barajý ÖKA üzerindeki en büyük
tehdittir. Barajýn yapýmý vadide yaþamýný sürdüren nesli tehlike altýndaki türlerin yaþamýný
olumsuz etkileyecektir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yaban Keçisi (Capra aegagrus) © Hakan Uðurlu
Yerel Ýlgi Sahipleri
Merisn Valiliði; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Silifke Kaymakamlýðý; Mut Kaymakamlýðý; Silifke Belediyesi; Mut Belediyesi.

Murat Ataol, Bahtiyar Kurt
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Göksu Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Göksu Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

