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Yüzölçümü : 2148 ha Yükseklik : 0 m - 330 m

Boylam : 33,08ºD Ýl(ler) : Mersin

Enlem : 36,09ºK Ýlçe(ler) : Bozyazý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Mersin Valiliði; Bozyazý Kaymakamlýðý; Bozyazý Belediyesi; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü; Su Altý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu Bozyazý

Temsilciliði; Bozyazý Su Ürünleri Kooperatifi.

Burcu Meltem Arýk, Cem Orkun Kýraç

AKD047
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Mersin�nin Bozyazý ilçesinin hemen doðusunda bulunan Kýzýlliman Burnu
ve çevresindeki kýyý þeridini kapsar. Türkiye�nin en güney ucu olan Anamur Burnu�nun doðusunda
yer alýr. Batýda Bozyazý�nýn tarým alanlarý, doðuda ise Karaharnup Deresi�nin denize döküldüðü
yer ile sýnýrlanýr. Sýrtýný kuzeyindeki Toros Daðlarý�nýn yükseltilerine dayamýþ olan ÖDA, önemini
doðal kýyý habitatlarýndan almaktadýr.
Habitatlar: Kýyýya yakýn kesimlerinde Akdeniz�e özgü maki topluluklarý barýndýran alanýn kuzeyi
kýzýlçam (Pinus brutia), ardýç (Juniperus excelsa) ve göknar (Abies cilicica) karýþýk ormanlarýna
sahiptir. Kýyýlar genellikle sarp kayalýktýr ve önemli sayýda deniz maðaralarý barýndýrýr. Bu
maðaralar bölgede Akdeniz foklarýnýn barýnmasý ve üremesi için son derece önemlidir.
Türler: Bozyazý kýyýlarý nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Akdeniz fokunun (Monachus

monachus) görüldüðü önemli alanlardan biridir. Batý Mersin (Daðlýk Taþeli) sahillerinde
Türkiye�de bilinen en kalabalýk ve üreyen yerleþik koloninin bir bölümü bu alaný yoðun olarak
kullanmaktadýr.

Alanda ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber yine kayalýk kýyýlarda tepeli karabatak
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, balýkçýlýk, arýcýlýk, hayvancýlýk, turizm ve az miktarda orman iþçiliði
yapýlýr. Sebze ve muz yetiþtiriciliði sera tarýmcýlýðýnýn ana öðeleridir. Küçükbaþ ve büyükbaþ
hayvancýlýk ise az miktarda yapýlmaktadýr. Alanda turizm etkinlikleri günümüzde hareketlenmeye
baþlamýþtýr. Bölge özellikle yerli turistlerin ziyaret ettiði bir alandýr. Alanýn özellikle kuzeyindeki
orman alanlarýnda orman iþçiliði de yaygýndýr.
Tehditler: ÖDA için en önemli tehdit yasadýþý ve aþýrý trol avcýlýðýdýr. Eskisine göre azalmakla
birlikte patlayýcýlarla yapýlan yasadýþý balýk avcýlýðý doðal hayata karþý diðer bir tehdit unsurudur.

Bozyazý turizm açýsýndan geliþmek isteyen bir ilçedir. Bu nedenle yapýlan ikinci konutlarýn
sayýsý artmaktadýr. Son yýllarda turizm yatýrýmcýlarýnýn bölgede büyük yatýrým baskýsý oluþturmasý
özellikle foklarýn bulunduðu, doðallýðýný korumuþ kýyý alanlarýný olumsuz etkileyecektir.

Bunun yaný sýra hayvancýlýðýn yaygýn olduðu alanlarda belirli dönemlerde otlatma baskýsý

görülür.
Koruma Çalýþmalarý: Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG)
ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) uzun yýllardýr deniz ve kýyý alanlarýný izleme ve koruma
çalýþmalarý yürütmektedir. Nesli tehlike altýnda olan Akdeniz fokuna odaklanan çalýþmalar deniz
ve kýyý ekosisteminin bir bütün olarak korunmasýný hedeflemektedir. ODTÜ-DBE ve SAD-
AFAG iþbirliði ile 1999 yýlýnda alandaki Kýzýlliman Burnu kýyýlarýnda bir balýkçýlýða kapalý alan
(BKA) önerilmiþ ve bu balýkçýlarýn da mutabakatý ile Tarým Bakanlýðý tarafýndan onaylanarak
Su Ürünleri Sirküleri�nde yayýnlanmýþtýr. Daha sonra SAD-AFAG ODTÜ-DBE ile iþbirliði içinde,
UNDP-GEF destekli bir araþtýrma ve koruma projesi gerçekleþtirmiþ ve Kýzýlliman�daki BKA
içinde balýk stoklarý araþtýrýlarak özellikle balýk boylarýnda koruma öncesi ve sonrasý mukayesesi
yapýlmýþtýr. Bu çalýþma ile yýpranmýþ deniz ekosistemlerinin bu tip küçük ölçekteki BKA�lar ile
tekrar toparlanmasýnýn mümkün olduðu ispatlanmýþtýr.

Alan orfoz (E. marginatus) ve lagos (E. caninus) balýðýnýn daðýlým yaptýðý önemli bir alandýr.
SAD-AFAG, 2002 yýlýnda Su Ürünleri Sirküler toplantýlarýnda Akdeniz�de azalmýþ olan bentik
balýklardan orfoz ve lagos balýklarýnýn her türlü zýpkýnla avcýlýðýnýn yasaklanarak korunmalarýný
teklif etmiþtir. Bu teklif kabul edilerek o tarihten bu yana sirkülerde yer almýþtýr. Ayrýca SAD-
AFAG Bozyazý temsilciliði alanda fok gözlemleri yapmakta ve FokData veri tabanýna aktarmaktadýr.
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Phlomis leucophracta © Cem Orkun Kýraç

Bozyazý Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý Bozyazý Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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