
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
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Yüzölçümü : 423554 ha Yükseklik : 0 m - 470 m
Boylam : 29,08ºD Ýl(ler) : Muðla
Enlem : 36,72ºK Ýlçe(ler) : Fethiye, Dalaman

Yerel Ýlgi Sahipleri

Muðla Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceðiz Bölge Müdürlüðü; Fethiye Kaymakamlýðý; Fethiye Belediyesi; Fethiye

Turizm, Tanýtým, Eðitim, Kültür ve Çevre Vakfý (FETAV); GAS-DER; SAD-AFAG.

Cem Orkun Kýraç, Bahar Suseven

AKD004
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Fethiye Körfezi, körfezdeki altý ada ve körfezi çevreleyen tepeleri içine alýr.
Geçmiþte tektonik faaliyetlerin yoðun olduðu dað sýrasýnýn bir parçasýdýr. Kýyý þeridi birçok
kovuktan, küçük sahillerden ve hidro-jeolojik aktiviteler nedeniyle daðlardan kopup gelen
çakýllarýn oluþturduðu alanlardan oluþmaktadýr. Körfezin güneydoðu kýsmýnda yaklaþýk beþ
kilometre uzunluðunda bir kumsal bulunur. Geçmiþte var olan akarsularýn birçoðuna bugün
rastlanmamaktadýr. Alanýn akarsular tarafýndan doldurulmuþ kýsmý sedimentler nedeniyle
tarýmsal faaliyetler için oldukça verimlidir.
Habitatlar: ÖDA; kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, sýðla (Liquidambar orientalis) aðýrlýklý su-
basar ormanlarý, Akdeniz maki topluluklarý, tatlý ve tuzlu özellikte küçük bataklýklar, sazlýklar,
kayalýk kýyýlar, çakýllý ve kumlu sahiller ve tarým alanlarýndan oluþur. Sýðla ormanlarý alandaki
dere ve çaylarýn özellikle denize döküldüðü kýsýmlarda bulunur. Tarým alanlarý alanýn güneybatýsýnda
yoðunlaþmýþtýr.
Türler: Birçok canlý türünü barýndýran ÖDA�da, dünya daðýlýmý alanla sýnýrlý olduðu bilinen Galium
globuliferum bitkisi yaþamaktadýr.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Akdeniz fokunun (Monachus monachus) önemli
yaþam alanlarýndan biridir.

Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayýlýþlý bir tür kara semenderi olan Lyciasalamandra fazilae
de alanda yaþamaktadýr.

Alan ayný zamanda birçok sürüngen türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Ülkemizde doða
korumanýn sembollerinden olan denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) alanda yuvalamaktadýr.

Ülkemize endemik ve dar yayýlýþlý bir içsu balýðý olan Ladigesocypris irideus da alandaki
önemli türlerden biridir.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Osmanlý ateþi (Lycaena otomana) kelebek türü
alanda yaþamýný sürdürür.
Alan Kullanýmý: ÖDA�da tarým, balýkçýlýk ve kitle turizmi faaliyetleri gerçekleþtirilir. Bölgede yaygýn
olan tarým genellikle seracýlýk þeklinde yapýlmakta ve domates, fasulye benzeri sebzeler ve
narenciye yetiþtirilmektedir. Fethiyeli ve Göcekli balýkçýlar, Fethiye Körfezi ve civarýnda aðýrlýklý
olarak býrakma aðcýlýðý, paraketecilik ve sürüklenen að/parakete kullanarak su ürünleri avcýlýðý
yapmaktadýr. Fethiye ülkemizin en yoðun turizm faaliyetlerinin gerçekleþtiði alanlarýn baþýnda

gelmektedir.
Tehditler: Alanda yasal ve yasadýþý doldurma ve drenaj faaliyetleri yürütülmekte ve alandaki
sulak alanlar tarým ve yerleþim alanlarýna dönüþtürülmektedir.

Tarýmsal gecekondulaþma ve yasadýþý yollarla tarým alanlarýnýn açýlmasý alaný tehdit eden
diðer faktörlerdir.

Fethiye genelinde turizmin geliþmesi için yapýlmýþ planlar, yaban hayatýnýn genel özelliklerini
yok edebilecek unsurlar taþýmaktadýr. Ancak planlarýn ÖÇKK Baþkanlýðý�nca onaylanýp
onaylanmadýðý veya ne zaman yürürlüðe gireceði bilinmemektedir.

Alandaki bir diðer tehdit ise yasadýþý ve uygunsuz balýkçýlýk faaliyetleridir. Türkiye�de kýlýçbalýðý
(Xiphias gladius) avcýlýðýnýn en yaygýn yapýldýðý Fethiye�de, av sýrasýnda kullanmak üzere deniz
memelileri ve deniz kuþlarý yakalanarak öldürülmektedir. 36/1 numaralý su ürünleri sirkülerine
2006 yýlýnda yapýlan eke kadar yasak olan drift-net að sistemi bu bölgede kaçak olarak
kullanýlagelen bir balýkçýlýk yöntemidir. Çok yaygýn olmamakla birlikte, patlayýcý maddelerle
(dinamit, karpit vb.) balýk avcýlýðý alanda insanlardan uzak kýyýlarda yapýlmaktadýr.

Türkiye�nin diðer önemli turistik bölgelerinden daha seyrek olmakla birlikte Fethiye�de dalýþ
turizm firmalarýnýn bir kýsmý foklarýn görüldüðü maðaralarda yasadýþý dalýþlar yaptýrmaktadýr.

Bunun yanýnda yasadýþý avcýlýk ve kontrol edilemeyen sazlýk yakma faaliyetleri de alanda
sýkça görülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Çalýþ bölgesinde küçük ölçekli kuþ rezervi kurma amaçlý planlar bulunmaktadýr.
Ancak drenaj ve toprak doldurma çalýþmalarý nedeniyle bu giriþimlerden tam olarak sonuç
alýnamamýþtýr.

Gökova-Akyaka�yý Sevenler Derneði, Muðla Sulak Alanlarýný Ýzleme ve Aktif Koruma Projesi
kapsamýnda kýþ aylarýnda bölgede sukuþu sayýmlarý yapmaktadýr.

Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG), 1987 yýlýndan
bu yana deðiþik araþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda, sahada Akdeniz fokunun geçmiþ ve güncel
gözlem kayýtlarý toplamakta ve bunlar veri tabanýna aktarýlmaktadýr. SAD-AFAG�ýn alanda
yaptýðý çalýþmalar sonucunda alan Ulusal Fok Komitesi�nde Türkiye�nin önemli fok alanlarýndan
biri olarak ilan edilmiþtir.
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Fethiye önemli doða alaný topografya haritasý Fethiye önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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