
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal ve arkeolojik sit alaný

Köyceðiz Gölü
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Yüzölçümü : 39887 ha Yükseklik : 0 m - 937 m
Boylam : 28,06ºD Ýl(ler) : Muðla
Enlem : 36º09ºK Ýlçe(ler) : Köyceðiz, Ortaca

Yerel Ýlgi Sahipleri

Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý, Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceðiz Bölge Müdürlüðü; Muðla Valiliði; Muðla Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürlüðü;

Köyceðiz Kaymakamlýðý; Ortaca Kaymakamlýðý; Köyceðiz Belediyesi; Ortaca Belediyesi; Gökova-Akyaka'yý Sevenler Derneði.

Cem Orkun Kýraç, Bahar Suseven

AKD002
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Köyceðiz Gölü ile Dalyan kumsalý ve bu ikisinin arasýnda yer alan kanallar,
sazlýklar ve dört gölden (Sülüngür, Sülüklü, Ýztuzu, Alagöl) oluþan delta ile kumsalýn batýsýndaki
ormanlýk tepeleri kapsar. Köyceðiz Gölü, Muðla'nýn Köyceðiz ilçe merkezinin güneyinde yer
alan tektonik kökenli hafif tuzlu bir göldür. ÖDA'nýn güneyinde geniþ bir yay þeklinde uzanan
Dalyan kumsalý, Köyceðiz Gölü'nün oluþturduðu tatlý su sistemi ile denizi ayýrýr. Dalyan kumsalý,
4200 metre uzunluðunda ve 75 ile 200 metre arasýnda deðiþen geniþliðe sahiptir. Bu kumsal,
denizkaplumbaðalarý (Caretta caretta), Sülüngür Gölü ise nilkaplumbaðasý (Trionyx triunguis)
için önemli bir yumurtlama alanýdýr.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölleri, sazlýk alanlar, kumul ekosistemleri, alüvyal sýðla (Liquidambar

orientalis) ormanlarý, kireçtaþý ve serpantin tepeler üzerinde Akdeniz servisi (Cupressus

sempervirens) topluluklarý, kýzýlçam (Pinus brutia) ve çok çeþitli maki ve frigana birlikleri ve
sulu tarým alanlarýndan oluþur. Alandaki göllerin etrafýnda yer yer sazlýklar ve bataklýk alanlar
bulunur. Köyceðiz Gölü�nün denizle buluþtuðu alan tipik bir delta oluþturur.
Türler: Alandaki 45 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Köyceðiz Gölü'ne endemik
iki bitki türü bulunur. Bunlar Oenanthe cydocarpa ve Verbascum demirizianum bitki türleridir.

Sukuþlarý için önemli üreme ve kýþlama alanýdýr. Yoz atmaca (Accipiter brevipes), leylek
(Cicconia cicconia), saz delicesi (Circus aeruginosus), ortanca aðaçkakan (Dendrocopos

medius), gökdoðan (Falco peregrinus), ve küçük balaban (Ixobrychus minutus) ile küçük
sayýlarda Ýzmir yalýçapkýný (Halcyon smyrnensis) alanda üreyen kuþ türleri arasýndadýr. Macar
ördeði (Netta rufina) ve sakarmeke (Fulica atra) gölde önemli sayýlarda kýþlamaktadýr.

ÖDA'nýn deniz kýyýsý ayrýca, nesli tehlike altýnda olan Akdeniz foku (Monachus monachus)
için önemlidir.

Alanda, ülkemize endemik bir semender türü olan Lyciasalamandra fazilae yaþamaktadýr.
Alandaki kumsallar, denizkaplumbaðasý için önemli üreme alanýdýr. Kumsallarýn göl tarafýnda

ise Nil kaplumbaðasý (Trionyx triunguis) yuvalamaktadýr.
Öda, Akdeniz biyomuna endemik ve dünyada dar bir alanda yaþayan Ceriagrion georgifreyi

ve nesli küresel ölçekte tehlikede olan Onychogomphus assimilis adlý kýzböcekleri için önemli
yaþam alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede aðýrlýklý olarak sulu tarým ve turizm yapýlmaktadýr. Dalyan nüfusu turizm
sezonunda birkaç katýna ulaþabilmektedir. Ayrýca bölgeye Marmaris, Fethiye ve Bodrum'dan
günübirlik turlarla önemli sayýda turist akýný olmaktadýr. Kýrsal yerleþmelerdeki tarým sektörü
yanýnda bölgede, balýkçýlýk ve arýcýlýk da geliþmiþtir. Alanda az da olsa hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit, turizm yatýrýmlarýndan kaynaklanan plansýz faaliyetler ve
plansýz yapýlaþma baskýsýdýr. Dalyan kumsalýndaki koruma çalýþmalarýna raðmen özellikle
kaplumbaða üreme döneminde kumsalýn gece kullanýmý ve tekne trafiði yeterince kontrol
edilememektedir.

Alandaki diðer önemli tehdit, tarým alanýna dönüþtürülmek amacýyla sýðla ormanlarý ve
çevresindeki bataklýklarýn kurutulmasýdýr.

Diðer tehditler, tarým alanlarýndan ve yerleþim merkezlerinden gelen atýklarýn göle karýþmasý
ve bataklýk alanlardaki aðaçlandýrma çalýþmalarýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Dalyan kumsalý, denizkaplumbaðalarý nedeniyle ülkemizde doða korumacýlýðýn
simgesi olmuþtur. Alan, 1985 yýlýndan bu yana çeþitli üniversite ve korumacý kuruluþlar tarafýndan
çalýþýlmaktadýr. Bunlarýn sonucunda bazý kitle turizmi yatiýrýmlarý reddedilmiþ ve alanýn doðallýðý
korunmuþtur.

Günümüzde ise Köyceðiz Kaymakamlýðý, Kanalizasyon ve Atýk Su Islahý Projesi yürütülmektedir.
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý, denizkaplumbaðalarýnýn araþtýrýlmasý ve korunmasýnýn

yaný sýra su kalitesinin izlenmesi için projeler yürütmektedir.
Bunun yaný sýra alanda Gökova-Akyaka'yý Sevenler Derneði, Muðla Sulak Alanlarýný Ýzleme

ve Aktif Koruma Projesi gerçekleþtirmektedir.
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Köyceðiz Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Köyceðiz Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Cyclamen trochopteranthum © Ali Ýhsan Gökçen


