
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný

Dilek Yarýmadasý
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Yüzölçümü : 28706 ha Yükseklik : 0 m - 1237 m

Boylam : 27,20ºD Ýl(ler) : Aydýn

Enlem : 37,68ºK Ýlçe(ler) : Söke, Kuþadasý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þube

Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Kuþadasý Mühendisliði; Doða Derneði; Ekosistemi Koruma ve Doða Sporlarý Derneði; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði -

AFAG.
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Alanýn Tanýmý: ÖDA, Aydýn ilinin 75 kilometre güney batýsýnda Söke ve Kuþadasý ilçe sýnýrlarý
içinde kalýr. Samsun Daðý�nýn Ege Denizi�ne doðru uzanan kýyýdan ortalama 20 kilometre
uzunluðundaki kýsmý Dilek Yarýmadasý olarak adlandýrýlýr. Sarp daðlýk yapýsýndan dolayý Akdeniz
bitki örtüsünün en iyi korunmuþ örneklerine sahiptir. Yarýmadanýn doðusunda kalan yarýsý,
daðlýk ve engebelik bir coðrafi yapý arz ederken, batýsý nispeten daha alçak tepelere ve hatta
Dip Burun�a doðru düzlüklere sahiptir. Kýyýlarýnda hiçbir yerleþim alaný olmamasýnýn yaný sýra,
birçok noktada kýyýya karadan ulaþmak mümkün deðildir. Kýyý yapýsý genellikle kayalýk özellik
göstermekle birlikte yarýmada genelinde birkaç çakýllý kumsal bulunmaktadýr. Alanýn batý
kýyýlarýnda altý küçük adacýk bulunur.
Habitatlar: Düþük irtifalarda kýzýlçam (Pinus brutia), sandal, kocayemiþ gibi Akdeniz florasýna
ait bitkiler baskýn konumdayken daha yüksek bölgelerde çeþitli meþe türleri ve karaçamlardan
oluþan orman topluluklarý yer alýr. Vadilerde çýnar ve servi aðaçlarý kýzýlçamla karýþýk bir örtü
oluþturur. Vadi tabanlarýnda Avrupa Sibirya bitki coðrafyasýna ait bazý aðaç türlerinin kalýntý
topluluklularýna rastlanýr. Açýk deniz bandýyla çevrili ÖDA�nýn kýyý þeridinde kayalýk alanlar,
yer yer kumullar ve altý küçük ada bulunur.
Türler: Alanda endemik ve dar yayýlýþlý birçok bitki türü bulunmaktadýr. ÖDA, Helichrysum

heywoodianum ve Malope anatolica bitki türlerinin dünyada bilinen tek yaþam alanýdýr.
Daðýlýþlarý büyük ölçüde Akdeniz havzasýyla sýnýrlý kýzýl kirazkuþu (Emberiza caesia), zeytin

mukallidi (Hippolais olivetorum), karaboðazlý ötleðen (Sylvia rüpelli) ve Anadolu sývacýsýnýn
(Sitta krueperi) bölgede önemli üreme popülasyonlarý bulunmaktadýr. Türkiye�nin en nadir
yýrtýcýlarýndan tavþancýl (Hieratus fasciatus) da alanda üreyen nadir türler arasýnda yer almaktadýr.

Yarýmadanýn tüm kýyýlarý dünyanýn en nadir deniz memelilerinden biri olan Akdeniz foku
(Monachus monachus) için önde gelen yaþam alanlarýndandýr. Karakulak (Caracal caracal)
ve vaþak (Lynx lynx) alanda az sayýda bulunan diðer önemli memeli türleridir.

Alan Kullanýmý: 1997 yýlýnda tamamlanan Milli Park Uzun Devreli Geliþme Planý kararlarýna göre
yarýmadanýn koruma ve kullanma fonksiyonlarý dengelenmektedir. Milli Park içerisinde günübirlik
kullaným alanlarý dýþýnda konaklama birimi yoktur. Daha çok yaz aylarý olmak üzere, günübirlik
kullanýmýn en fazla olduðu alanlar yarýmadanýn kuzeyinde Kalamaki bölgesindeki plajlardýr.
Koruma alaný içindeki Doðanbey köyü geçimini tarým ve hayvancýlýkla saðlamaktadýr.
Tehditler: Milli Park sýnýrlarý dýþýnda kalan alanlarda turizm ve ikincil konut yapýlaþmasý en ciddi
sorunlardan biridir.
Orman yangýnlarý çevredeki diðer tüm alanlar gibi önemli bir sorundur. Bunun dýþýnda karayollarý
ve sulama kanallarý gibi alanýn doðal yapýsýna dikkate almadan yapýlan altyapý çalýþmalarý
bölgedeki yaban hayatý popülasyonlarýnýn bölünmesine ve parçalanmasýna neden olmaktadýr.

Yasadýþý aðaç kesimi, doðadan aromatik bitkilerin toplanmasý, kaçak su ürünleri ve kara
avcýlýðý alandaki diðer sorunlardýr. Son günlerde gündeme gelen yeni alanlarýn turizm amaçlý
olarak imara açýlmasý çabalarý ve turizm tesisleri, alanýn geri dönüþsüz bir þekilde yok olmasýna
neden olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan 1997 yýlýnda
Dilek Yarýmadasý ve Büyük Menderes Deltasý Milli Parký Uzun Devreli Geliþme Planý yürürlüðe
konmuþtur. Alanda bir ziyaretçi tanýtým merkezi bulunmaktadýr. Bölgede Türkiye�deki ilk eko-
turizm uygulamalarýndan biri Ekosistemi Koruma ve Doða Sporlarý Derneði iþbirliðiyle hayata
geçirilmektedir.

Bunun dýþýnda geçtiðimiz yýllarda Doða Derneði�nin katkýlarýyla çocuklara yönelik çevre
eðitimi çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir.

SAD-AFAG�ýn 1996 ve 1997 yýllarýnda alanla ilgili yaptýðý çalýþmalar neticesinde, yarýmadanýn
güney sahillerinde baþlatýlan stabilize yol çalýþmasý durdurulmuþtur. ÖDA�nýn Avrupa korunan
alanlar aðýna (Pan Parks) dahil edilmesi için çalýþmalar yürütülmektedir.
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Dilek Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý Dilek Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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