
Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve karamavi (Scolitantides orion) kelebek
türleri için de önemli bir alandýr.

Kýzböceði türlerinden Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir tür olan Ceriagrion georgifreyi
ile nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Brachythemis fuscopalliata ve Onychogomphus
assimilis alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve az miktarda turizm faaliyetleri yapýlýr. Deltada
en önemli alan kullanýmýný tarým faaliyetleri oluþturur. Hem kuru hem sulu tarým yapýlýr. Kýyý
ve tepelik alanlar arasýnda kalan bölgelerde zeytincilik ve baðcýlýk yapýlýr.

Geçmiþ yýllarda büyük öneme sahip olan hayvancýlýk, günümüzde otlaklarýn tarým ve yerleþim
alanlarýna dönüþtürülmesi sonucunda önemini kaybetmiþtir. Hayvancýlýk yaz aylarýnda bölgeye
gelen yörükler tarafýndan yapýlmaktadýr.

Alanda kýyý ve açýk deniz balýkçýlýðý yapýlýr. Balýkçýlýðýn yaný sýra yörede mavi yengeç ve
karides avcýlýðý da önemli bir yer tutmaktadýr.

Deltanýn bir kýsmý özel mülkiyettir ve belirli bir bölümünde ikinci yazlýk konutlar bulunur.
Kýþlarý çoðunlukla boþ olan bu alan yazýn yerli turistler için popüler bir alan haline gelir.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Delta, daha önceki yýllarda
çok geniþ kapsamlý kurutma ve sulama projeleriyle büyük oranda tarým alanlarýna
dönüþtürülmüþtür. Göksu Nehri ve kollarý üzerine inþa edilmesi planlanan bir dizi baraj inþaatý
nedeniyle, nehir tarafýndan taþýnan sedimentlerin azalmasý ve deltanýn doðal yapýsýnýn bozulmasý
tehlikesi vardýr. Bu barajlarýn arasýnda en tehlikeli olaný Kayraktepe Barajý�dýr.

Alan üzerindeki bir diðer tehdit yapýlaþma baskýsýdýr. Özel çevre koruma bölgesi dýþýndaki
tarým arazilerinde ikinci konutlar inþa edilmektedir.

Tarým alanlarýndan gelen atýklardan sulakalan sistemi olumsuz etkilenmektedir. Alanda
kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý (ÖÇKKB), Gazi Üniversitesi ve
Doðal Hayatý Koruma Derneði desteðiyle, Göksu Deltasý Yönetim Planý�ný hazýrlamýþtýr. Silifke
Özel Çevre Koruma Müdürlüðü, alana gelen ziyaretçilerin giriþ çýkýþ kontrolünü ve avcýlýk
denetimi yapmaktadýr.

Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, ramsar alaný, doðal sit alaný
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Yüzölçümü : 21752 ha Yükseklik : 0 m - 90 m
Boylam : 33,99ºD Ýl(ler) : Mersin
Enlem : 36,33ºK Ýlçe(ler) : Silifke

Yerel Ýlgi Sahipleri

Mersin (Ýçel) Valiliði; Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Sulak Alan Þube

Müdürlüðü; Gazi Üniversitesi; Silifke Kaymakamlýðý; Taþucu Kaymakamlýðý; Silifke Belediyesi; Taþucu Belediyesi; Doða Derneði.

Burcu Meltem Arýk

AKD051
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Göksu Nehri�nin Akdeniz�e döküldüðü yerde oluþmuþ bir sulak alandýr.
Taþeli Platosu�ndan doðan ve Geyik Daðlarý�ndan gelen sularla beslenen Göksu Nehri�nin
taþýdýðý sedimentler sonucu oluþmuþtur. Göksu Nehri�nin denize döküldüðü yerin batýsýnda irili
ufaklý dört göl (Paradeniz Dalyaný, Akgöl, Kuðu, Arapalaný) bulunur. Akdeniz kýyýlarýndaki en
önemli ve nispeten az bozulmuþ sulakalanlardan biridir. Kuþ türleri açýsýndan son derece zengin
olan alan, yerli ve yabancý kuþ gözlemcilerinin uðrak yeridir.
Habitatlar: Delta; tarým arazileri, göller ve sazlýk alanlar, tuzcul sulakalanlar, kumsallar, kumullar
ve yerleþim merkezlerinden oluþur. Alanda iki büyük göl bulunur. Bunlar denizle irtibatlý ve
kum seddiyle denizden ayrýlan Paradeniz Dalyaný ve daha çok tatlý su gölü karakteri taþýyan
Akgöl�dür. Deltada ayrýca Akgöl ve Paradeniz arasýnda yer alan Kuðu Gölü ve Paradeniz�in
doðusunda bulunan çok tuzlu Arapalaný Gölü vardýr. Göllerin tuzluluk oraný gelgite baðlý olarak
deðiþir. Deltanýn uç kýsmýnda Ýncekum Burnu olarak bilinen ince kumlu bir bölge bulunur.
Göksu Nehri günümüzdeki yataðýna yerleþtirildikten sonra bu kumul alanýn ucu aþýnmaya
baþlamýþtýr.
Türler: Göksu Deltasý birçok tür grubu için önemli bir sulakalandýr. Deltada 12 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Ülkemize endemik ve çoðunluðu kumul bitki örtüsüne ait türler
arasýnda Aristolochia krausei, Bellevalia modesta, Beta adanensis, Beta trojana, Bromus
psammophilus ve Stachys pseudopinardii yer alýr.

Alan su kuþlarý için üreme ve kýþlama dönemlerinde önem taþýr. Alanda üreyen kuþ türleri
arasýnda pasbaþ patka (Aythya nyroca), akça cýlýbýt (Charadrius alexandrinus), Ýzmir yalýçapkýný
(Halcyon smyrnensis), yaz ördeði (Marmonetta angustirostris) ve saz horozu (Porphyrio
porphyrio caspius) bulunur. Deltada kýþlayan önemli türlerin baþýnda boz kaz (Anser anser),
büyük orman kartalý (Aquila clanga), þah kartal (Aquila heliaca), kýr baykuþu (Asio flammeus),
Sibirya kazý (Branta ruficollis), küçük kuðu (Cygnus columbianus), turna (Grus grus), tepeli
pelikan (Pelecanus crispus), küçük karabatak (Phalacorcorax pygmeus) ve flamingo
(Phoenicopterus roseus) gelir.

Akdeniz foku (Monachus monachus) ÖDA kýyýlarýný beslenme amaçlý olarak kullanýr.
Göksu Deltasý�ndaki ince kumul alan denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve yeþil

denizkaplumbaðasýnýn (Chelonia mydas) Akdeniz�de ürediði önemli alanlardan biridir.
Delta, kara gözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis), Akdeniz melikesi (Melanargia titea),

Sýðýr balýkçýlý (Bubulcus ibis) © H. Çaðlar Ýnce
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Göksu Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý Göksu Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Saz horozu (Porphyrio porphyrio caspius) © Özkan Üner


