
Koruma Statüleri : Tabiat parký

Ayvalýk
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Yüzölçümü : 25820 ha Yükseklik : 0 m - 190 m

Boylam : 26,65ºD Ýl(ler) : Balýkesir

Enlem : 39,34ºK Ýlçe(ler) : Ayvalýk, Armutova

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Balýkesir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Balýkesir Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Ayvalýk Kaymakamlýðý; Ege

Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT); Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða).

Bahtiyar Kurt

EGE005
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Alibey ve Þeytan Sofrasý yarýmadalarý arasýndaki bölgede bulunan on adayý
kapsar. Öte yandan, ana karaya baðlý Alibey Adasý ve Þeytan Sofrasý da alanýn içinde yer alýr.
ÖDA�nýn güney bölgesinde ayný zamanda Ayvalýk Tuzlasý ve Ayvalýk ile tuzla arasýndaki bölgede
yer alan geçici sulak çayýrlar bulunmaktadýr. Alanda özellikle yaz aylarýnda yoðun bir turizm
hareketi mevcuttur. Bölge, zeytinciliði ile ünlüdür.
Habitatlar: Alanýn çoðunluðu irili ufaklý adalardan, açýk deniz alanlarýndan, kýyý þeridinden ve
tepelik alanlardan oluþmaktadýr. Bölgede maki topluluklarý, zeytinlikler ve kýzýlçam topluluklarý
mevcuttur. Bir zamanlar bölgede önemli yer kaplayan sulak alanlarýn çoðu doldurularak
kurutulmuþtur. Bugün geriye yalnýzca Ayvalýk Tuzlasý ve hemen kuzeyindeki sulak çayýrlar
kalmýþtýr.
Türler: Bölgede bulunan adalar ve bu adalardaki keskin yarlar özellikle deniz kuþlarý için uygun
üreme alanlarý içerir. Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) ve gümüþ martý
(Larus cachinnans) bu türlerin baþýnda gelir. Bunun yanýnda bölgenin güneyinde bulunan tuzla
flamingo (Phoenicopterus roseus) için önemli bir kýþlama alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Bölge yaz aylarýnda yoðun olarak turizm amaçlý kullanýlmaktadýr. Adalarýn
civarýnda gerçekleþtirilen motorlu deniz aracý gezileri düzenlenmektedir.

Zeytinyaðýyla ünlü Ayvalýk ilçesi yoðun olarak zeytincilik yapýlan bir bölgedir.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit olmamakla birlikte özellikle deniz kuþlarýnýn yuvaladýðý aylarda
adalardaki kolonilere rahatsýzlýk verilmemesi için gerekli tedbirler alýnmalýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda kýþ aylarýnda Doða Derneði, EKGT ve EgeDoða tarafýndan düzenli
olarak Kýþ Ortasý Su Kuþu Sayýmlarý gerçekleþtirilmektedir. Bunun dýþýnda bilinen bir koruma
çalýþmasý yoktur.
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Flamingo (Phoenicopterus roseus) © Oya Gökçen, Muzaffer Gökçen
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Ayvalýk önemli doða alaný topografya haritasý Ayvalýk önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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