
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Gökova
Kuzey Kýyýlarý
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Yüzölçümü : 18347 ha Yükseklik : 0 m - 450 m

Boylam : 27,59ºD Ýl(ler) : Muðla

Enlem : 36,99ºK Ýlçe(ler) : Milas, Bodrum

Yerel Ýlgi Sahipleri

Muðla Valiliði; Bodrum Kaymakamlýðý; Bodrum Belediyesi, Sualtý Araþtýrmalarý Derneði � AFAG; Bodrumlu Gönüllüler Derneði; Bodrum Yerel Gündem 21;

Bodrum Denizciler Dayanýþma Derneði.

Cem Orkun Kýraç, Yýldýray Lise, Yalçýn Savaþ

EGE018
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Gökova Körfezi�nin kuzeybatýsýnda yer alan ÖDA, Bozalan-Kayaönü köyü ile
Bodrum arasýnda kalan kýyý bölgesini içerir. Ýrili ufaklý koylardan oluþan alan içerisinde ana
karaya yakýn Karaada ve Orak Adasý yer alýr.
Habitatlar: Alanýn geneli kýyý ve deniz ekosistemidir. Kýyýnýn büyük çoðunluðu kayalýktýr ve yer
yer kýyý maðaralarý içerir. Kýyý çizgisinin iç kesimi aðýrlýklý olarak tipi Akdeniz maki topluluklarý
ile ve kýsmen kýzýlçam ormanlarýyla kaplýdýr.
Türler: ÖDA�nýn kýyýlarýndaki maðaralar ve adalar Akdeniz foklarý (Monachus monachus) için
önemli yaþam ve potansiyel üreme alanlarýdýr. Gerek anakara kýyýsýnda gerekse adalarda fok
maðaralarý bulunmakta ve foklar bu bölgede dalgýçlar tarafýndan sýklýkla görülmektedir.

Alanda Türkiye�ye endemik Halikarnas esmeri (Maniola halicarnassus) adlý kelebek türü
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alan Bodrum ilçesine yakýnlýðýndan dolayý yoðun olarak günübirlik turizm amacýyla
kullanýlmaktadýr. Günübirlik ve mavi yolculuk tekne turlarýnýn uðrak noktasý olan bölge dalýþ
ve hemen tüm su sporlarýnýn yapýldýðý bir alandýr. Bodrum Kupasý yelken yarýþlarý burada
yapýlmaktadýr.
Tehditler: ÖDA kýyýlarý, Ege ve Akdeniz kýyýlarýnýn sit derecelerinin kaldýrýlmasý veya düþürülmesi
ile turizm amaçlý imara açýlmasý tehdidinin en çok zarar vereceði alanlarýn baþýnda gelmektedir.

Alandaki yat ve gezinti teknesi yoðunluðu çok yüksektir. Su sporlarý, özellikle Karaada�daki
maðara dalýþlarýnýn ve Bodrum � Orak Adasý arasýndaki yoðun su sporlarýnýn foklarý olumsuz
etkilediði düþünülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: SAD-AFAG 1990�lý yýllarda yerel STK�larla birlikte Karaada'nýn turizm alaný
olarak yapýlaþmasýna karþý kampanya yürütmüþ ve baþarýlý olmuþtur. Yine SAD-AFAG ve yerel
dernekler tarafýndan ÖDA�da bir dizi envanter çalýþmasý yapýlmýþtýr.

Sumru (Sterna hirundo) © Tamer Zeybek
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Gökova Kuzey Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý Gökova Kuzey Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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