Gediz Deltasý © Hakan Öge

Ege Bölgesi
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Babakale
EGE001
Korumaya Baðýmlý
Asos Kýyýlarý Gerileme (-1)

Akdeniz foku (Monachus monachus) © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 10708ha
Yükseklik : 0 m - 380 m
Boylam
: 26,19ºD
Ýl(ler)
: Çanakkale
Enlem
: 39,47ºK
Ýlçe(ler) : Ayvacýk
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Biga Yarýmadasýnda bulunan Babakale  Asos Kýyýlarý Çanakkale ilinin güneybatý
kýyýlarýný içine alýr. Doðusunda Kaz Daðlarý ve güneydoðusunda Edremit Körfezi ile sýnýrlanan
ÖDA, Anadolunun da en batý ucunu oluþturur.
Habitatlar: Akdeniz bitki coðrafyasýnýn etkisi altýndaki alanýn büyük bir bölümü orman ve makilik
alanlarla kaplýdýr. Bitki örtüsü kayalýk alanlarýn üzerinde uzanan garig, pýrnal meþesi maki
topluluklarý ve seyrek kýzýlçam ormanlarýndan oluþmaktadýr.
Türler: Alan endemik ve nesli tehlike altýndaki Verbascum aschersonii adlý bitki türüne ev sahipliði
yapmaktadýr.
ÖDA, boz kirazkuþunun (Emberiza cineracea) ülkemizdeki en kuzey daðýlým noktasýdýr.
Kýyýdaki kayalýklar nesli küresel ölçekte tehlikede altýnda olan Akdeniz fokunun (Monachus
monachus) önemli yaþam alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: Kýyýlarda balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Alanda ayrýca yazlýk olarak kullanýlan ikincil
konutlar artýþ göstermektedir. Alanýn daha çok kumlu toprakla örtülü orta bölümleri mera
olarak kullanýlýr.
Tehditler: Alanda son yýllarda geliþen turizm nedeniyle kýyýlar yoðun insan baskýsýna maruz
kalmýþtýr. Bölgede yazlýk konut sayýsý ve gelen turist sayýsý plansýzca artmaktadýr. Kýyýlarda
gerçekleþtirilen tekne turlarý foklarý ve diðer canlýlarýný olumsuz etkileyebilir.
Koruma Çalýþmalarý: Türkiye Sualtý Sporlarý Federasyonu altýnda çalýþan Beykoz Sualtý Spor
Kulübü öncülüðünde hazýrlanan Sualtý Milli Parký Projesi kapsamýnda alanýn bir kýsmýnýn koruma
altýna alýnmasý planlanmaktadýr. Enez baþlangýç noktalý proje, Saroz Körfezinden baþlayarak
Kabatepe, Eceabat, Gökçeada ve Bozcaada'yý da kapsayarak Babakale kýyýlarýna kadar uzanan
bölgeyi koruma altýna almayý hedeflemektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG; Beykoz Sualtý Spor Kulübü.
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Eray Çaðlayan

Babakale - Asos Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Babakale - Asos Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

Babakale © Ali Ýhsan Gökçen
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Çeþme Batý Burnu EGE002

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Akdeniz foku (Monachus monachus) © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 3465 ha
Yükseklik : 0 m - 40 m
Boylam
: 26,22ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,28ºK
Ýlçe(ler) : Çeþme
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Çeþme Yarýmadasýnýn güneybatý ucunda yer alýr ve büyük kýsmý deniz
ekosistemidir. Alan sýnýrlarý içerisinde Boðaz ve Fener adalarý yer alýr.
Habitatlar: ÖDAnýn büyük kýsmý deniz ve kýyý alanýdýr. Yapýlaþma olmayan kýyý þeridi çýplak
kireçtaþý kayalýklarý, geniþ kumullar ve bodur makiliklerle kaplýdýr.
Türler: ÖDA, dünyada sayýlarý oldukça azalmýþ olan Akdeniz foklarý (Monachus monachus) için
önemlidir.
Alan Kullanýmý: Alanda turizmin etkisi yüksektir. Özellikle kumullar yazýn çok sayýda turist
tarafýndan denize girmek amacýyla ziyaret edilir.
Tehditler: Doðal yaþam alanlarýnýn korunmasýný gözetmeksizin artan ikincil konut yapýlaþmasý
bölgedeki en önemli tehdittir. Bu durumla iliþkili diðer bir tehditse, sit alanlarýný koruma kurullarý
tarafýndan bilimsel kriterlerden yoksun olarak koruma derecelerinin düþürülmesidir.
Bunun yanýnda günübirlik alan kullanýmý, teknelerin adalarýn civarýnda yaptýklarý geziler ve
sportif dalýþlar, foklar üzerinde baský oluþturabilir.
Koruma Çalýþmalarý: SAD-AFAG bölgede uzun yýllar araþtýrma, koruma ve izleme çalýþmalarý
yürütmüþtür. 2005 yýlýndan bu yana ise, güncel fok gözlemlerinin kayýtlara geçirilmesi ile hasta,
yaralý ve öksüz foklarý takip ve müdahale etmek amacýyla oluþturulan Akdeniz Foku Bilgi ve
Kurtarma Aðýna Çeþme ve civarý da dahil edilmiþ olup alandan istihbarat bilgileri gelmektedir.
Koruma çalýþmalarý yine SAD-AFAG ve yerel sivil inisiyatiflerin iþbirliðinde devam etmektedir.
2006 yýlýnýn Nisan ayýnda Sualtý Araþtýrmalarý Derneði, Doða Derneði, Ege Doða Derneði ve
Greenpeace Akdeniz, Alaçatý ve Çeþme kýyýlarýndaki sit alanlarýnýn derecesini düþürme kararlarýna
karþý iki ayrý iptal davasý açmýþtýr.

Çeþme Batý Burnu önemli doða alaný topografya haritasý

Çeþme Batý Burnu önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çeþme Kaymakamlýðý; Çeþme Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG.
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Cem O. Kýraç, Bahtiyar Kurt, Yalçýn Savaþ

Takson Adý
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Gümüþ martý (Larus cachinnans michahellis) © Kazým Çapacý
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Alaçatý

EGE003

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alaçatý © Oya Gökçen, Muzaffer Gökçen

Yüzölçümü : 56759 ha
Yükseklik : 0 m - 662 m
Boylam
: 26,55ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,22ºK
Ýlçe(ler) : Çeþme, Urla, Seferihisar
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alaçatý ÖDAsý, Ýzmirin batýsýndaki Karaburun ve Çeþme yarýmadalarý uzantýsýnýn
güney yarýsýný içerir. Alan, batýda Ege Denizi ve Çeþme ilçesi, doðuda Uzunkuyu koruluðu ve
Urla ilçesiyle sýnýrlýdýr. Güney kýsmýnda ise alanýn en yüksek noktasý olan 662 metre yüksekliðindeki
Kýran Daðý yer alýr. Bunun dýþýnda alanda yüksekliði fazla olmayan çok sayýda tepe bulunur.
Alanýn batýsýnda yer alan Alaçatý Halici ÖDAdaki en büyük sulak alandýr. ÖDAdaki diðer sulak
alanlar halicin hemen batýsýndaki tepelerin arasýnda uzanýr ve çok sayýda nadir canlý türüne ev
sahipliði yapar. Yakýn çevresi tümüyle betonlaþmýþ Çeþme ve Kuþadasý ilçeleri arasýnda kalan
Alaçatý kýyýlarý, bölgenin el deðmemiþ son doðal alanlarýný oluþturmaktadýr. Kýyýnýn batý
kesimindeki Mersin Körfezinin açýklarýnda deniz kuþlarý için önemli bir üreme alaný olan adacýklar
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alan içerisinde kuru vadiler, kýyýlarda sarp kayalýklar ve bozulmadan kalmýþ küçük
kumsallar, tuzcul bataklýklar ve genel bitki örtüsü olarak kýsa boylu maki (garig) topluluklarý
yer alýr. Kýran Daðý eteklerinde yer yer kýzýlçam ile karýþýk Halep çamý ormanlarý bulunur.
Kýzýlçam ormanlarý Kýran Daðýndan batýya doðru yayýlýþ gösterir ve Mersin Körfezinin doðusunda
maki topluluklarýna dönüþür. ÖDA, bitkiler açýsýndan zengin mevsimsel su basar çayýrlara ve
sýð gölcüklere de ev sahipliði yapmaktadýr.
Türler: Türkiye ölçeðinde nadir bitki türlerinden biri olan Orchis lectea alanda yaygýn olarak
bulunur. Alandaki sýð gölcükler ülkemizde sadece burada bulunan Pilularia minuta
popülasyonlarýna ev sahipliði yapmaktadýr.
ÖDA, nesli tehlike altýnda birçok kuþ türüne ev sahipliði yapar. Alanda üreyen önemli yýrtýcý
türleri tavþancýl (Hieraaetus fasciatus), býyýklý doðan (Falco biarmicus) ve küçük kerkenezdir
(Falco naumanni). Alandaki adalar ada martýsý (Larus audouinii) ve tepeli karabatak
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) gibi deniz kuþlarý için önemlidir.
Alan ayný zamanda büyük memeliler için büyük önem taþýr. Ege Bölgesinde sýrtlanýn
(Hyaena hyaena) ve karakulaðýn (Caracal caracal) yaþadýðý nadir alanlardan biridir. Alaçatý
Halicinin doðusundan Sýðacýka kadar uzanan kýyýlar, Akdeniz fokunun (Monachus monachus)
korunmasý için öncelikli alanlardan biridir.
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Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyetleri turizm, ormancýlýk, küçükbaþ hayvancýlýk,
balýkçýlýk ve tarýmdýr. Önceleri çoðunlukla baðcýlýk olan tarýmsal üretim, 1980li yýllarda yoðun
olarak tütün, kavun yetiþtiriciliði ile yer deðiþtirmiþtir. Ayný zamanda zeytin, anason, soðan ve
enginar yetiþtirilir. Alanda son derece azalmýþ olmakla birlikte geleneksel keçicilik yapýlýr. Alanýn
güneyinde yer alan Mersin Limanýnda birçok balýk çiftliði kurulmuþtur. Alaçatý Halici sörf
müsabakalarý için kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki ana tehditlerin baþýnda büyük altyapý inþaatlarý, turizm ve ikincil konut
amaçlý plansýz yapýlaþma, sulak alan dolgu çalýþmalarý ve avcýlýk gelir. Bölgenin çeþitli turizm
faaliyetleri açýsýndan büyük potansiyele sahip olmasý eðer gerekli önlemler alýnmazsa biyolojik
çeþitlilik açýsýndan daha büyük bir tehdit haline gelebilir.
Bugüne kadar Çeþme Havalimaný inþaatý nedeniyle Alaçatýnýn doðusunda yer alan garig
topluluklarý ve mevsimsel su basar çayýrlarýn yer aldýðý alanlar kýsmen zarar görmüþ ve Ýzmir
 Çeþme otoyolu Ildýr Körfezi ile Alaçatý arasýnda kalan ekosistemi ikiye bölmüþtür.
Aþýrý ve yasadýþý balýkçýlýk ve kýyý alanlarý üzerindeki yapýlaþma baskýsý sebebiyle Akdeniz
foku ve diðer kýyý canlýlarýnýn yaþam alanlarý tehlike altýndadýr. Bu kýyýlar için en önemli tehdit,
koruma kurullarý tarafýndan bilimsel kriterlerden yoksun olarak sit derecelerinin düþürülmeleri
sonucunda kýyýlarýn yapýlaþmaya açýlmasýdýr.
1998 yýllarýnda ÖDAnýn kuzeybatý sýnýrýndaki Buca Ovasý üzerinde Alaçatý Kutlu Aktaþ içme
suyu barajý yapýlmýþtýr ve bunun sonucunda özellikle küçük kerkenezler (Falco naumanni) için
önemli bir beslenme alaný olan sulak çayýrlar kaybolmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda her yýl EgeDoða ve EKGT tarafýndan kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý
ve kuþ atlas çalýþmalarý yapmaktadýr.
Alaçatý  Sýðacýk arasýnda kalan kýyý þeridi 2004 yýlýnda SAD-AFAG ve Çevre ve Orman
Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen bir basýn toplantýsý ile Akdeniz fokunun Türkiyede
korunmasý için öncelikli beþ alan arasýna dahil edilmiþtir.
2006 yýlýnýn Nisan ayýnda Sualtý Araþtýrmalarý Derneði, Doða Derneði, EgeDoða ve Greenpeace
Akdeniz, Alaçatý ve Çeþme kýyýlarýnda sit alanlarýnýn derecesi düþürme kararlarýna karþý iki ayrý
iptal davasý açmýþtýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Valiliði; Çeþme Kaymakamlýðý; Çeþme Belediye Baþkanlýðý; Doða Derneði;
Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG; Ege Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT); Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða).

Ferdi Akarsu, Rukiye Tanyeri, Ahu Üzüm

Alaçatý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Alaçatý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Karaburun ve
EGE004
Acil
Ildýr Körfezi Adalarý Gerileme (-1)

© Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 87274 ha
Yükseklik : 0 m - 1218 m
Boylam
: 26,49ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,50ºK
Ýlçe(ler) : Karaburun, Çeþme, Urla
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Ýzmir il sýnýrlarý içinde kalan ÖDA Ýzmir Körfezinin batý kýyýsýnda, güney kuzey
yönünde uzanan sarp kayalarla kaplý bir yarýmadadýr. Çeþme Burnu ve Karaburun arasýnda
yer alan Ildýr Körfezi Adalarý ÖDAnýn içinde yer alýr. Yarýmadanýn merkezinde, denizden 1218
metreye yükselen Boz Daðý bulunur. Nüfusun yoðun olmadýðý bir yer olan yarýmadada bir ilçe
merkezi, bir belde ve 13 köy, kýyý ve iç kesimlere daðýlmýþtýr. Yarýmada, sarp kayalýklar, derin
vadiler ve bakir Akdeniz makiliklerinden oluþur. Ýrili ufaklý tepecikler Boz Daðý eteklerine
serpilerek kýyýda son bulur. Kýyýda yer yer çakýllý kumsallar gözlenir. Hem ana karada ve hem
de adalarda maðara oluþumu zengindir.
Habitatlar: Karaburun Yarýmadasý, çok farklý deniz ve kýyý habitatlarýnýn yaný sýra daðlýk ve
ormanlýk alanlara da sahiptir. Boz Daðýn sýrt hattýnda çam ormanlarýna rastlanýrken kýyýda
makiler veya kayalýk alanlar görülür. Doðu kýyýlarýndaki karstik arazi üzerinde kuru fundalýklar
ve fýstýk çamý topluluklarý bulunur. Kýyý genelde sarp kayalýk bir yapýya sahip olup, kýyýlarda
yer yer kumsallara da rastlanýr. Yarýmadanýn güney doðusunda Gerence ile Balýklýova arasýnda
sazlarla kaplý Ýris Gölü bulunmaktadýr.
Türler: Alan zengin maki ve funda topluluklarýna ev sahipliði yapar. Nesli tehlike altýnda olan
Papaver purpureomarginatum bitki türü bölgede görülmektedir.
Ýnsan etkisinin henüz çok fazla olmadýðý alanda bulunan adalarýn tümü ve el deðmeden
kalan son kýyýlar, yýrtýcý kuþlar ve deniz kuþlarýnýn varlýðý için önemlidir. ÖDAda býyýklý doðan
(Falco biarmicus), ada doðaný (Falco eleonorae) ve küçük kerkenez (Falco naumanni) gibi
yýrtýcýlar ile ada martýsý (Larus audouinii) ve tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) gibi
nadir deniz kuþlarý üremektedir.
ÖDAnýn kýyýlarýndan maðaralar, nesli küresel ölçekte kritik derecede tehlike altýnda olan
Akdeniz fokunun (Monachus monachus) en önemli üreme alanlarýndan biridir. Yarýmadanýn
güney kesiminde yer alan dereler, sazlýk ve küçük sulak alanlar yine nesli tehlike altýnda olan
su samurunun (Lutra lutra) bulunduðu bölgelerdir. Karakulak (Caracal caracal) alanda az
sayýda bulunan önemli memeli türlerinden biridir.
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Alan Kullanýmý: Karaburun Yarýmadasýnda temel insan faaliyetleri keçicilik, balýkçýlýk, zeytincilik,
narenciye ve kesimlik nergis tarýmýdýr. Kýyý balýkçýlýðý Karaburun, Mordoðan, Balýklýova
mevkilerinde yaygýndýr. Kaldýrma aðý tekniði (dalyancýlýk) alanda yaygýndýr ve 2005 yýlý itibariyle
tüm Yarýmadada yaklaþýk 90 dalyan aktiftir. Karaburun ve Mordoðan yerleþimlerinin dýþýnda
köylerde ve kýrsal kesimde tarým ana geçim kaynaðýdýr. Önde gelen tarým zeytincilik olmakla
beraber, narenciye, enginar, defne, nergis ve sümbül yetiþtiriciliði de önem taþýr. Turizm
nedeniyle yaz döneminde nüfus yaklaþýk beþ katýna çýkmaktadýr.
Tehditler: En önemli tehdit turizm amaçlý kýyý yapýlaþmasýdýr. Yatýrýmcýlarýn yapýlaþmaya izin
vermeyen birinci derece sit alanlarýnýn derecesini düþürmeye yönelik baský ve giriþimleri
artmaktadýr. Ayrýca Karaburun merkezde bir marina inþasý planlanmaktadýr. Taþ ve maden
ocaklarýnýn varlýðý ve ocak faaliyetleri ise daðlýk habitatlarýn bozulmasýna neden olmaktadýr.
Alanýn doðusundaki bakir makilik alanlarýn üzerine Mordoðan Barajý inþaatý yapýlmaktadýr. Bu
baraj ile civardaki zeytinliklerde sulu tarýma geçilmesi planlanmaktadýr.
ÖDA içinde insan faaliyetleri nedeniyle Akdeniz foku önemli ölçüde rahatsýz edilmektedir.
Yavru foklar balýkçýlarýn býrakma aðlarýna takýlmakta ve bu türün ölümüne neden olmaktadýr.
Artan su ürünleri avcýlýðý, denizdeki aþýrý trafiðin ve insan baskýsýnýn artmasýnýn yaný sýra, balýk
stoklarýnda da gitgide bir azalmaya neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: SAD-AFAG Karaburun Yarýmadasýnda 1991den bu yana yürüttüðü Akdeniz
foku araþtýrmalarý ile türün nüfusu, daðýlýmý ve tehditler hakkýnda pek çok bulgu elde etmiþtir.
SAD-AFAG yürütücülüðünde yapýlan bir proje ile Karaburundaki kýyý alanlarýnýn korunmasý
ve yönetim planlamalarýnýn hazýrlanmasý ve nesli azalan Akdeniz fokunun korunmasýna yönelik
çalýþmalar yürütülmüþtür. Bu proje kapsamýnda küçük kýyý balýkçýlarýnýn kooperatifleþerek
güçlenmeleri yönünde su ürünleri kooperatifleri desteklenmiþtir. Ayrýca, Hamzabükü mevkiindeki
birinci derece sit alaný üzerine yapýlmýþ olan ev inþaatýna yönelik olarak SAD-AFAG tarafýndan
açýlmýþ ve sürmekte olan bir dava bulunmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Kültür ve Turizm Bakanlýðý; Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karaburun
Kaymakamlýðý; Karaburun Belediyesi; Mordoðan Belediyesi; Karaburun Yerel Gündem 21; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði  AFAG.

Nuray Güven Veryeri, N. Ozan Veryeri

Karaburun ve Ildýr Körfezi Adalarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Karaburun ve Ildýr Körfezi Adalarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Ayvalýk EGE005

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Hakan Öge

Yüzölçümü : 25820 ha
Yükseklik : 0 m - 190 m
Boylam
: 26,65ºD
Ýl(ler)
: Balýkesir
Enlem
: 39,34ºK
Ýlçe(ler) : Ayvalýk, Armutova
Koruma Statüleri : Tabiat parký
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.
ÖDAnýn 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.

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).
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Bahtiyar Kurt

Ayvalýk önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ayvalýk önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Flamingo (Phoenicopterus roseus) © Oya Gökçen, Muzaffer Gökçen
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Çiçek Adalarý

EGE006

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Fatih Pýnar

Yüzölçümü : 8718 ha
Boylam
: 26,74ºD
Enlem
: 38,47ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 180 m
Ýl(ler)
: Ýzmir
Ýlçe(ler) : Urla

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýzmir Körfezinin güneyinde, Urla ilçesinin kuzeyi ile Gediz Deltasý arasýnda
yer alan sekiz adadan oluþur. Bu adalar, Hekim Adasý, Alman Adasý, Pýnarlý Ada, Akça Ada,
Çiçek Adasý, Karantina Adasý, Uzun Ada ve Yassýca Adadýr ve yükseklikleri fazla deðildir.
Ýçlerinde en büyüðü üzerinde askeri yerleþim alanlarý olan Uzun Adadýr. Uzun Ada ve Hekim
Adasý birinci derecede askeri bölge olup bu adalara ulaþým yasaktýr.
Habitatlar: Alanýn büyük kýsmý deniz ekosisteminden oluþmaktadýr. Adalarda ise maki ve frigana
topluluklarý yaygýndýr. Bu bitki örtüsündeki baskýn bitki türleri arasýnda pýrnal meþesi (Quercus
ilex), kermes meþesi (Quercus coccifera), sakýz aðacý (Pistacia lentiscus), Phyllyrea latifolia,
kocayemiþ (Arbutus unedo) ve zeytin (Olea europea) yer alýr.
Türler: Alan, barýndýrdýðý çok büyük gümüþ martý (Larus cachinnans) popülasyonu nedeniyle
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte Uzun Adada peçeli
baykuþ (Tyto alba) üremektedir. Bunun yanýnda küçük akbalýkçýlýn (Egretta garzetta) ve 1-2
çift yýlan kartalýnýn (Circaetus gallicus) da ürediði tahmin edilmektedir.
ÖDA, ayný zamanda nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Akdeniz foklarý (Monachus monachus)
için önemlidir.
Alan Kullanýmý: Yerleþimin olmadýðý adalarýn bazýlarýnda otlatma yapýlmaktadýr. Alanýn büyük
bölümü günübirlik turizm amacýyla kullanýlmaktadýr. Hekim Adasý ve Alman Adasýnda dalýþ
turizmi yapýlmaktadýr. Akça Adada Belediye tarafýndan açýlmýþ olan gençlik kampý bulunur.
Çiçek Adasý kýyýlarýnda balýk çiftlikleri yer alýr.
Uzun Ada ve Hekim Adasý birinci derecede askeri alan olarak kullanýlmaktadýr. Alan deniz
balýkçýlýðý açýsýndan da önemlidir.
Tehditler: Özellikle Ýzmir Körfezine býrakýlan evsel ve endüstriyel atýklar ile gemilerin býraktýðý
sintine sularý tüm alaný etkilemektedir.
Turizm amacýyla açýlan tesislerin alan üzerindeki etkilerinin iyi etüt edilmesi gerekmektedir.
Bazý adalarda yapýlan otlatma, bitki örtüsü üzerinde baský oluþturabilir. Öte yandan, alandaki
avcýlýk faaliyetleri yaban hayatýný tehdit etmektedir.
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Koruma Çalýþmalarý: EgeDoða ve EKGT üyeleri alanda zaman zaman kuþ gözlemi yapmaktadýr.

Çiçek Adalarý önemli doða alaný topografya haritasý

Çiçek Adalarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ege Ordu Komutanlýðý; Güney Sahil Deniz Komutanlýðý; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða); Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT).

Ferdi Akarsu, Mukadder Arslan, Rengin Özgür

Takson Adý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Adasoðaný (Urginea maritima) © Ali Ýhsan Gökçen
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Doðanbey Kýyýlarý EGE007

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

© Fatih Pýnar

Yüzölçümü : 7465 ha
Yükseklik : 0 m - 160 m
Boylam
: 26,83ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,12ºK
Ýlçe(ler) : Seferihisar
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan Seferihisar ilçesinin batýsýnda yer alan kýyý þeridini içerir. ÖDAda yer yer
tarým faaliyetleri yürütülmekle birlikte alanýn genel yapýsýný kayalýk alanlar ve makilikler
oluþturmaktadýr. En güneyde Doðan Adasý olmak üzere kýyý boyunca sekiz irili ufaklý ada
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alan genel olarak bodur maki topluluklarýndan oluþmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra alanýn
özellikle kuzey kýsýmlarýnda tarým alanlarý bulunmaktadýr. Doðan Adasýnýn açýk denize bakan
yüzünde sarp yarlar ve kayalýk alanlar yer alýr.
Türler: ÖDA, gökdoðanýn (Falco peregrinus) bölgedeki önemli üreme alanlarýndan biridir. Alanýn
kuzeybatý kýsýmlarý, Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli yaþam alanlarýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn kuzeyinde narenciye üretimi baþta olmak üzere tarým yapýlmakta ve kýyý
boyunca balýkçýlýk faaliyetleri yürütülmektedir.
Tehditler: Alanda Akdeniz foku ve diðer kýyý canlýlarýna yönelik en önemli tehdit, önceden ilgili
koruma kurullarý tarafýndan ilan edilmiþ olan deðiþik derecelerdeki doðal ve arkeolojik sit
alanlarýnýn statülerinin kaldýrýlmasý veya derecelerinin düþürülmesidir. Bu þekilde daha da yoðun
yapýlaþmaya olanak tanýnmaktadýr. Sit alanlarý dýþýnda kalan kýyý alanlarýnda da plansýz ve
yoðun yazlýk konut yapýlaþmasý söz konusudur.
Koruma Çalýþmalarý: Kýyýlarýmýzdaki önemli fok alanýndan biri olan Alaçatý-Sýðacýk bölgesinin bir
kýsmý Doðanbey Kýyýlarý ÖDAsý içinde yer almaktadýr ve bu alan Türkiyedeki en öncelikli beþ
fok alanýndan biridir. SAD-AFAG, 2004 yýlýnda Çevre ve Orman Bakaný ile ortak bir basýn
bildirisi yaparak Alaçatý-Sýðacýk bölgesinin kalýcý bir koruma statüsüne kavuþmasý için önemli
adýmlar atmýþtýr. SAD-AFAG ayrýca 1990 yýlýndan günümüze kadar alanda Akdeniz foku gözlem
istihbarat çalýþmalarý yapmaktadýr.

Doðanbey Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Doðanbey Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Seferihisar Kaymakamlýðý; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða).
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Cem Orkun Kýraç, Bahtiyar Kurt , Yalçýn Savaþ
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Kaya sývacýsý (Sitta neumayer) © Ali Atahan
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Foça Yarýmadasý EGE008

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Akdeniz foku (Monachus monachus) © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 25411 ha
Yükseklik : 0 m - 420 m
Boylam
: 26,82ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,70ºK
Ýlçe(ler) : Aliaða, Foça
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný, kentsel sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýzmir il sýnýrlarý içinde ve Ýzmir Körfezi giriþinde doðu kýyýsýnda yer almakta
ve girintili çýkýntýlý koylar, burunlar ve açýklarýndaki ada ve adacýklardan oluþmaktadýr. ÖDA
sýnýrlarý içinde Ýncir, Fener, Orak, Metelik, Hayýrsýz ve Kartdere olmak üzere altý ada bulunur.
Kýyýdan içeri doðru ilerledikçe coðrafya tedricen yükselir. Foça kasabasý dýþýnda kýyýlar genelde
insan yerleþiminden uzaktýr ve kayalýk alanlardan oluþur.
Habitatlar: ÖDAnýn anakara bölümü maki topluluklarý ve kýzýlçam ormanlarýyla kaplýdýr. Foça
tepeleri yazýn kuruyan dere yataklarý nedeniyle engebeli yüzey yapýsýna sahiptir. Adalarda bodur
maki topluluklarý ve çýplak kayalýk alanlar bulunur. Kýyýlar genellikle kayalýk bir morfolojiye
sahip olup yer yer kumsallara da rastlanýr.
Türler: ÖDA içinde yer alan adalar küçük kerkenez (Falco naumanni), tepeli karabatak
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), gökdoðan (Falco peregrinus) ve küçük sumru (Sterna
albifrons) için üreme ve barýnma alanýdýr. Ada doðaný (Falco eleonorae) ise göç döneminde
seyrek de olsa adalarda gözlenmektedir.
ÖDA, Ege Bölgesinde sayýca çok azalmýþ olan çizgili sýrtlanýn (Hyaena hyaena) yaþadýðý
nadir alanlardan biridir. Alanda uzun yýllar yapýlan saha çalýþmalarý sonucunda nesli küresel
ölçekte tehlike altýnda olan Akdeniz fokunun (Monachus monachus) dokuz bireyinin ürediði
gözlenmiþtir.
Alan Kullanýmý: Foça Yarýmadasýndaki en önemli geçim kaynaklarý balýkçýlýk ve turizmdir. ÖDA
içinde yerleþim sadece Foça kasabasý ve baðlý beldeleri ile sýnýrlý olup Foçanýn kuzeyinde yer
alan bazý koylarda (Foça  Yeni Foça arasý) münferit turizm tesisleri mevcuttur. Ýzmir Körfezinin
en yoðun balýkçýlýk yapýlan yerlerinden biridir ve Ýzmir, Foça ve Türkiyenin diðer bölgelerinden
gelen gýrgýr ve yerel trol teknelerinin avlanma ve barýnma için kullandýðý bir alandýr. Bunun
dýþýnda Foçanýn yerlisi olan yüzden fazla amatör ve profesyonel küçük kýyý balýkçýlarý da ÖDA
içinde avlanýrlar. Alanda Aslan Burnu ile Yeni Foça arasýndaki kýyý þeridinde, Yeni Foçaya
yakýn kýyý þeridi boyunca, yoðun kooperatif ve ikinci konutlara rastlanmaktadýr.

Tehditler: Foça - Yeni Foça arasýndaki bazý koylar turizme açýldýðýndan ÖDA yoðun kýyý yapýlaþma
tehdidi ile karþý karþýyadýr. Yeni Foça kýyýlarýndaki kooperatif ve yazlýk ev yapýlaþmasýnýn batýya
(Aslan Burnuna) doðru ilerleme riski vardýr. Bunun gerçekleþmesi durumunda Akdeniz fokunun
yaþam alanlarý tahrip olacaktýr. Alan Özel Çevre Koruma Alaný (ÖÇKA) olmadan önce bazý
balýk çiftlikleri izin alarak faaliyete geçmiþtir.
Foçada Ýngiliz Burnunda bir marina inþasý planý gündeme gelmiþtir. Böyle bir marina inþasý
durumunda alan ciddi deniz trafiði baskýsýna maruz kalacaktýr.
ÖDA içinde üreyen veya dýþarýdan bölgeye gelebilecek yavru foklar balýkçý aðlarýna takýlmakta
ve bunlar ölümlere neden olmaktadýr. Son yýllarda deniz trafiðinin yoðunlaþmasýndan dolayý
Akdeniz foklarýnýn alaný kullanýmýnda azalma eðilimi gözlenmektedir. Adalarda yapýlan avcýlýk
keklik gibi bazý yabani türlerin azalmasýna neden olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: SAD-AFAG 1993 yýlýndan bu yana sürekli olarak alanda özellikle Akdeniz
foku ile ilgili araþtýrma, koruma, izleme ve kamuoyu oluþturma çalýþmalarý yapmaktadýr. Bu
çalýþmalarýn en önemli çýktýlarýndan biri Foça Deniz Koruma Alanýnýn yönetim planlarý taslaklarýnýn
çýkarýlmasý olmuþtur.
Saha çalýþmalarý alan korunmasýna yönelik katkýlarýnýn yaný sýra türün yaþam döngüsü ve
biyolojisi üzerine oldukça önemli veriler toplanmasýný saðlamýþtýr. Çevre Bakanlýðýnýn 1992
yýlýnda tahsis ettiði bir denetim teknesi Foça Belediyesi, Foça Su Ürünleri Kooperatifi ve SADAFAG iþbirliði ile deniz alanýnda denetimler yapmaktadýr.
ÖÇKB sýnýrlarý deniz tarafýnda SAD-AFAG önerisi ile mevcut sýnýrlar içinde olmayan Metelik
ve Kartdere adalarýný da içine alacak þekilde geniþletilmesi onaylanmýþtýr. Bunun yanýnda Orak
Adasý Siren Kayalarý Akdeniz foklarý için önemli yaþam alaný olmasý nedeniyle (profesyonel
küçük kýyý balýkçýlýðý hariç) her türlü rekreasyonel faaliyete kapalý bir alan olarak belirlenmiþtir.
SAD-AFAG, Foça Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iþbirliði ile yürütülen bir projede
bölgedeki deniz çayýrlarýnýn haritalanmasý çalýþmalarý 2006 yýlý içinde tamamlanacaktýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Kültür ve Turizm Bakanlýðý; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Foça
Belediyesi; Foça Kaymakamlýðý; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði  AFAG Foça Proje Ofisi; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði  AFAG Ankara Koordinasyon Ofisi.
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Harun Güçlüsoy, Cem Orkun Kýraç, Yalçýn Savaþ

Foça Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Foça Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Foça © Ali Ýhsan Gökçen
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Gediz Deltasý EGE009
Acil
Gerileme (-1)

Flamingolar (Phoenicopterus roseus) © Hakan Öge

Yüzölçümü : 26165 ha
Yükseklik : 0 m - 130 m
Boylam
: 26,91ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,52ºK
Ýlçe(ler) : Çýðlý, Foça, Menemen
Koruma Statüleri : Ramsar alaný, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Gediz Deltasý, Ýzmir Körfezinin batý kýyýsýnda Gediz Nehrinin denizle buluþtuðu
noktada oluþmuþ geniþ bir sulak alan sistemidir. Deltanýn doðu ve güneydoðusunu Yamanlar
Daðý, kuzeydoðusunu Dumanlýdað, kuzeyini ise Foça Tepeleri sýnýrlar. ÖDA, Gediz Nehrinin
dar bir boðazdan geçtikten sonra ulaþtýðý ovanýn batý kesimini, kýyýdaki sulak alanlarý ve ovadaki
alçak tepeleri içerir. Gedizin denize döküldüðü yerin güneyinde ince uzun ve karaya paralel
kordonlarla denizden ayrýlmýþ lagünler (Homa, Çilazmak, Kýrdeniz), tuzlu bataklýklar ve aktif
olarak üretim yapýlan tuzlalar yer alýr. Kýrdeniz Dalyaný kýyýsýnda yükseklikleri 50100 metre
arasýnda deðiþen Üç Tepeler (Lodos, Orta, Poyraz) ve bunun arkasýndaki bölgede Taþlý Tepeler
uzanmaktadýr.
Habitatlar: Gediz Deltasý, tuzlu, tatlý ve acý su ekosistemlerini içerir. Delta  deniz sýnýrýnýn büyük
kýsmý üzeri deniz börülceleri (Salicornia) ve midye kabuklarýyla kaplý kum bantlarýndan oluþur.
Kum bantlarýnýn ardýnda lagünler veya geniþ tuzcul kýyý çayýrlarý uzanýr. Tuzcul çayýrlarýn kýyý
kesiminde Arthrocnema-Halocnemetum strobilacei birliði, daha iç kesimlerde ise ýlgýn (Tamarix)
ve Limonium sp. topluluklarý yer alýr. Tuzcul alana tatlý su giriþinin yüksek olduðu noktalarda
küçük sazlýk alanlar ve kýndýralarla (Juncus) kaplý geçici sulak çayýrlar bulunur. Tepeler genellikle
garig ile örtülüdür. Bunun dýþýnda ÖDAda geniþ tarým alanlarý, aðaçlandýrma sahalarý ve
bahçeler bulunur. Gediz nehri boyunca iyi korunmuþ galeri ormanlarý uzanmaktadýr.
Türler: Kuþlar açýsýndan büyük önem taþýyan deltada bugüne kadar 263 kuþ türü gözlenmiþtir.
Tepeli pelikan (Pelecanus crispus), küçük kerkenez (Falco naumanni), mahmuzlu kýzkuþu
(Vanellus spinosus), karagagalý sumru (Sterna sandvicensis) ve kocagöz (Burhinus oedicnemus)
gibi nesli tehlikede olan kuþ türleri alanda üremektedir. Gediz Deltasý flamingonun (Phoenicopterus
roseus) ülkemizdeki iki önemli üreme alanýndan biridir. Ayrýca özellikle Doðu Avrupada yaþayan
su kuþlarý için sahip olduðu uygun iklim koþullarý ve beslenme alanlarý nedeniyle önemli bir
kýþlama ve konaklama alanýdýr.
Alandaki önemli memeli türleri saz kedisi (Felis chaus), Akdeniz foku (Monachus monachus)
ve su samurudur (Lutra lutra).
Ýçsu balýklarý için de önemli alanda ülkemize endemik Ladigesocypris irideus içsu balýðý
korumada öncelikli bir türdür.
Alan Kullanýmý: Gediz Deltasý ülkemizin Ege kýyýlarýndaki en önemli tarýmsal alanlardan biridir.
Sulama yapýlan bölgelerde pamuk yetiþtirilir. Deltadaki geniþ çayýrlar inek ve koyun yetiþtirmek
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üzere mera olarak kullanýlýr.
Deltada ekonomik deðeri olan birçok balýk bulunur. Homa Dalyaný, Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi tarafýndan balýk üretimi amacýyla iþletilmektedir. Bölgede çok sayýda kýyý
balýkçýsý da bulunmaktadýr.
Çamaltý Tuzlasýnda Tekel Tuz Ýþletmesi tarafýndan yýlda 500 bin ton civarýnda tuz üretilmektedir.
Deltadaki tuz düzlüklerinin doldurulmasý sonucunda Ýzmir Atatürk Organize Sanayi kurulmuþtur.
ÖDAnýn güneyinde iki askeri havaalaný bulunmaktadýr. 2004 yýlýnda askeri uçuþlarýn rotasý
deðiþtirilmiþtir.
Tehditler: Delta, birçok koruma statüsüne sahip olmasýna karþýn plansýz yapýlaþma nedeniyle
büyük zarar görmektedir. Alanýn güneydoðusundaki sit alanýnýn derecesi düþürülerek yapýlaþmaya
açýlmýþtýr. Öte yandan, birinci derece doðal sit alanýnda bulunan Ýzmir Körfezi Artýma Tesisinden
elde edilen atýk çamurun yaklaþýk üç yýldýr deltada depolanmasý deltadaki tuzcul floranýn en
iyi örneklerinin yok olmasýnda neden olmuþtur.
Deltanýn Çamaltý Tuzlasý sýnýrlarý içinde kalan kýsmýna liman yapýlmak istenmektedir. Bu
proje, inþaat alanýnýn Ramsar Alaný sýnýrlarý içinde kalmasý nedeniyle iptal edilmiþtir.
Deltaya dikilen okaliptüs aðaçlarý alandaki doðal habitatlarý yok etmektedir. Aðaçlandýrmanýn
bulunduðu yere hayvanat bahçesi yapýlmak istenmektedir.
Gediz Nehrinin getirdiði kirlilik deltadaki doðal yaþamý tehdit etmektedir. Deltada kaçak
avcýlýk hala yapýlmakta ancak gerekli denetimlerle hýzla azalmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Deltadaki koruma çalýþmalarýný güçlendirmek amacýyla Ýzmir Valiliðinin
koordinasyonunda "Ýzmir Kuþ Cennetini Ýyileþtirme, Geliþtirme, Tanýtma Birliði" 2003 yýlýnda
kurulmuþtur.
2006 yýlýnda Çevre ve Orman Bakanlýðý, EgeDoða ve Doða Derneði iþbirliðiyle 2004 yýlýnda
Gediz Deltasý Yönetim Planý hazýrlanmýþtýr.
EgeDoða ve Doða Derneði, deltadaki yasadýþý yapýlaþma ve çamur dökümü giriþimlerini
engellemek amacýyla bir dizi dava açmýþ ve bunlarýn büyük kýsmýný kazanmýþtýr. Yasadýþý
yapýlaþma karþýsýnda Atlas Dergisi iki farklý kampanya baþlatarak alanýn korunmasý için on
binlerce insanýn desteðini toplamýþtýr.
EgeDoða ve EKGT deltada düzenli olarak kuþ sayýmý yapmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Valiliði; Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Ýzmir Büyükþehir Belediyesi; Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða); Doða Derneði; Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT).

Ferdi Akarsu, Ortaç Onmuþ, Þavkan Sevil
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Dilek Yarýmadasý EGE010

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Cenk Durmuþkâhya

Yüzölçümü : 28706 ha
Yükseklik : 0 m - 1237 m
Boylam
: 27,20ºD
Ýl(ler)
: Aydýn
Enlem
: 37,68ºK
Ýlçe(ler) : Söke, Kuþadasý
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Aydýn ilinin 75 kilometre güney batýsýnda Söke ve Kuþadasý ilçe sýnýrlarý
içinde kalýr. Samsun Daðýnýn Ege Denizine 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 Buruna 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 ÖDAnýn 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. Türkiyenin 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.

190

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 Türkiyedeki ilk ekoturizm uygulamalarýndan biri Ekosistemi Koruma ve Doða Sporlarý Derneði iþbirliðiyle hayata
geçirilmektedir.
Bunun dýþýnda geçtiðimiz yýllarda Doða Derneðinin katkýlarýyla çocuklara yönelik çevre
eðitimi çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir.
SAD-AFAGýn 1996 ve 1997 yýllarýnda alanla ilgili yaptýðý çalýþmalar neticesinde, yarýmadanýn
güney sahillerinde baþlatýlan stabilize yol çalýþmasý durdurulmuþtur. ÖDAnýn Avrupa korunan
alanlar aðýna (Pan Parks) dahil edilmesi için çalýþmalar yürütülmektedir.
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.

Ýstemihan M. Kahraman, Cem Orkun Kýraç, Hakan Körbalta
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Campanula tomentosa © Ufuk Özbek
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Bakýrçay Deltasý EGE011

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Sukýlavuzu (Rallus aquaticus) © Murat Bozdoðan

Yüzölçümü : 3156 ha
Boylam
: 26,99ºD
Enlem
: 38,93ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 10 m
Ýl(ler)
: Ýzmir
Ýlçe(ler) : Bergama, Dikili

Alanýn Tanýmý: Alan, Bergama ve Dikili ilçeleri arasýnda kalan Bakýrçayýn Çandarlý Körfezine
döküldüðü bölgede oluþmuþ bir delta sistemidir. Alanda Çandarlý Kasabasý yakýnýnda bir lagün
ve çeþitli delta oluþumlarý bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA, yarý açýk bir dalyan, deniz börülcesi (Salicornia sp.) düzlükleri, küçük kum
adacýklarý, Bakýrçay nehrinin denize dökülme alaný, tuzlu bir lagün ve tarým alanlarýndan
oluþmaktadýr. ÖDA ayný zamanda Bakýrçayýn denize yakýn olan bölümünü içerir.
Türler: Bakýrçay Deltasý su kuþlarý ve kýyý kuþlarý açýsýndan önemlidir. Küçük sumru (Sterna
albifrons) ve akça cýlýbýt (Charadrius alexandrinus) deltada üreyen kuþlardandýr. Alan ayný
zamanda flamingo (Phoenicopterus roseus) için önemli bir kýþlama alanýdýr.
Delta, ülkemize endemik dört balýk türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden
Chondrostoma holmwoodii küresel ölçekte, Capoeta bergamae ise bölgesel ölçekte tehlike
altýndadýr. Yine bu alanda yaþayan Ladigesocypris irideus ise dar yayýlýþlý bir balýk türüdür.
Alan Kullanýmý: Balýkçýlýk ve tarým Bakýrçay Deltasýndaki en önemli geçim kaynaklarýdýr.
Tehditler: Alandaki tehditlerin baþýnda plansýz yapýlaþma ve su rejimine müdahale gelmektedir.
Ýzmire yakýn olmasýnýn da getirdiði baskýyla alanýn özellikle orta kesiminde çok sayýda ikincil
yazlýk konut kurulmuþtur ve bu alanlar çoðalmaya devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bakýrçay Deltasýnda, kýþ aylarýnda düzenli olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý
gerçekleþtirilmektedir. Bunun dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Bakýrçay Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Bakýrçay Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Dikili Kaymakamlýðý; Bergama Kaymakamlýðý.
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Akça cýlýbýt (Charadrius alexandrinus) © Kazým Çapacý
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Bodrum
EGE012
Acil
Yarýmadasý Gerileme (-2)

Bodrum Yarýmadasý © Sinan Anadol

Yüzölçümü : 37506 ha
Yükseklik : 0 m - 670 m
Boylam
: 27,32ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 37,12ºK
Ýlçe(ler) : Bodrum
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, uzunluðu 42 kilometre, geniþliði en dar yerinde 6 kilometre, en geniþ yerinde
ise 23,8 kilometre olan ve doðu batý yönünde uzanan Bodrum Yarýmadasý üzerinde yer alýr.
Yarýmadanýn kuzey ve batý kýyýlarýnýn tamamý ve bu kýyýlardaki adalardan oluþur. ÖDAnýn batý
kýsmýnda irili ufaklý 14 ada, bükler, burunlar ve birbirine paralel tepeler bulunur. Tepelerin
arasýnda küçük vadiler ve sulak alanlar yer almaktadýr.
Habitatlar: Yarýmadanýn büyük kýsmýný kuzey ve doðu kýsmýnda çam ormanlarý dýþýnda Akdeniz
maki topluluklarý kaplar. Geçmiþte kýzýlçam ve dallý servi ormanlarýnýn bulunduðu alanlarýn
büyük kýsmý bugün makiliklere dönüþmüþtür. ÖDAda hafif tuzlu kýyý lagünleri, sazlýklar, Datça
hurmasýnýn doðal bir topluluðu ve turbalýklar da bulunur. Yarýmadanýn çevresindeki adalar
birçok deniz canlýsý ve su kuþu için önemli yuvalama alanlarýdýr.
Türler: Alan, beþ bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Yarýmadada bölgesel ölçekte
önem taþýyan dar yayýlýþlý bir orkide olan Ophrys omegaifera yaþamaktadýr. Aþaðý Gölköy
yakýnýndaki yabani hurma (Phoenix dactilifera x Phoenix theophrastii) hibriti koruluðu önemli
bir gen kaynaðýdýr. Bu hurma taksonunun Datça hurmasýndan (Phoenix theophrasti) farklý
olduðu genetik testlerle ortaya konulmuþtur.
Bodrum Yarýmadasýnýn kýyýlarýndaki ada ve adacýklar, tepeli karabatak (Phalacrocorax
aristotelis), tavþancýl (Hieraaetus fasciatus), ada doðaný (Falco eleonore), küçük kerkenez (Falco
naumanni) ve ada martýsý (Larus audouinii) için önemli üreme alanýdýr.
ÖDA, nesli küresel ölçekte tehdit altýnda bulunan Akdeniz foku (Monachus monachus) için
önemli bir yaþam alanýdýr. Foklar adalar ve bakir kalan kýyýlarda barýnmaktadýr. SAD-AFAGýn
yaptýðý çalýþmalar bölgede 37 arasýnda fok yaþadýðýný göstermektedir. Anadolu parsý (Pantera
pardus tulliana), vaþak (Lynx lynx) ve karakulak (Caracal caracal) Bodrum Yarýmadasýnda
geçmiþ yýllarda espit edilmiþ türler arasýndadýr.
Alan ayný zamanda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan þeritli engerek (Montivipera
xanthina) adlý yýlan türünü barýndýrýr.
Adýný Bodrumdan alan Halikarnas esmeri (Maniola halicarnassus) kelebeðinin dünya
popülasyonunun önemli bir kýsmý burada yaþar.
Alan Kullanýmý: ÖDAdaki temel geçim kaynaklarý zeytincilik, narenciye üretimi, balýkçýlýk ve
turizmdir. Bodrum Yarýmadasýnýn güneyinde yerleþim alanlarýnýn daha yoðun oluþu bu bölgenin
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tarýmsal üretim açýsýndan daha uygun olmasýyla iliþkilidir. Tarým alanlarýnýn büyük kýsmýnda
zeytinlikler ve narenciye bahçeleri bulunmaktadýr. Alandaki dik ve eðimli yamaçlarda küçükbaþ
hayvanlar otlatýlmaktadýr. Yarýmadanýn kýyýlarýnýn büyük bir kýsmýnda turizm tesisleri ve ikinci
konutlar yer almaktadýr.
Tehditler: Bölgedeki tehditler; üzerinde büyük baský olan kýyý alanlarýnda plansýz yapýlaþma,
mevcut SÝT alanlarýnýn derecelerinin düþürülmesi veya tamamen kaldýrýlmasý, sulak alanlarýn
doldurulmasý, su rejimine müdahale, orman yangýnlarý ve egzotik türlerle yapýlan aðaçlandýrma
faaliyetleridir. Öte yandan, balýk çiftliklerinin yaygýnlaþmasý deniz kirliliðine sebep olmaktadýr.
Bu çiftliklerde antibiyotikli yem kullanýmý denizdeki canlý yaþamý olumsuz yönde etkilemekte
ve su kalitesini bozmaktadýr.
Bodrum adalarý gemilerin rotasý üzerinde olduðundan adalarda birçok kez deniz kazasý ve
çevre kirliliði meydana gelmiþtir. Hint Okyanusu kökenli Caulerpa rasemosa adýndaki egzotik
yosun türünün yoðun yayýlýþý nedeniyle bentik deniz yaþamý tehdit altýndadýr.
Tarým alanlarýndaki en önemli iki sorun; zeytinlikler ile sulanabilir verimli tarým arazilerinin
turizm tesisleri tarafýndan iþgal edilmesi ve yamaçlardaki kuru tarým teraslarýnýn terk edilmesidir.
Orman arazilerinde kum, çakýl, mýcýr ve taþ çýkarmak amacýyla maden ocaðý adý altýnda
pek çok açýk ocak iþletmeleridir.
Koruma Çalýþmalarý: 1997 yýlýnda Gümüþlük açýklarýndaki Çavuþ Adasýnda meydana gelen gemi
kazasý sonucunda ada kýyýlarýný kirleten tonlarca petrol türevi (yaðlý) atýk SAD-AFAG, Bodrumlu
Gönüllüler ve Çevre Bakanlýðý tarafýndan ortak çalýþmalar sonucunda temizlenmiþtir. Daha
sonra SAD-AFAGýn teklifi ile 300 GRTdan büyük gemilerle tehlikeli yük taþýyan tüm tonajdaki
gemilerin anakara ile kýyýya yakýn adalarýn arasýndan seyir yapmasý yasaklanmýþtýr.
ÖDAda henüz yapýlaþmamýþ nadir alanlardan olan Küdür Yarýmadasý üzerindeki baskýyý
azaltmak için SAD-AFAG 1998 yýlýnda bir rapor hazýrlayarak Kültür ve Tabitat Varlýklarý Koruma
Kuruluna baþvurmuþ ve yarýmada yüzde 96 oranýnda birinci derece sit alaný edilmiþtir.
Yalýkavak Ýnsan Doða Derneði, Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði - Bodrum ve SAD-AFAG,
deniz çevresi ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý amacýyla birçok bilinçlendirme ve eðitim
çalýþmalarý yürütmüþtür.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Muðla Valiliði; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürlüðü; Bodrum Kaymakamlýðý; Bodrum Belediyesi; Bodrumlu Gönüllüler; Yalýkavak
Ýnsan Doða Derneði; Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði Bodrum Temsilciliði; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG.

Güneþin Oya Aydemir, Cem Orkun Kýraç

Bodrum Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý
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Büyük Menderes
Deltasý

EGE013

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Hakan Öge

Yüzölçümü : 24627 ha
Yükseklik : 0 m - 80 m
Boylam
: 27,21ºD
Ýl(ler)
: Aydýn
Enlem
: 37,49ºK
Ýlçe(ler) : Söke, Didim
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Büyük Menderes Deltasý, Aydýnýn batýsýnda ve Söke ve Didim ilçeleri sýnýrlarý
içinde kalýr. Deltanýn doðusundan Eski Söke-Didim karayolu geçer ve bu yol deltanýn doðusundaki
koruma sýnýrýný belirler. Deltayý kuzeyde Dilek Yarýmadasý sýnýrlar. ÖDA, Büyük Menderesin
taþýdýðý alüvyonla oluþmuþ tuzcul düzlükleri, lagünleri ve bataklýklarý içerir. Menderes ýrmaðýndan
açýlmýþ olan ana tahliye kanalý deltayý ikiye böler. Deltanýn güney ucuna doðruysa eski ýrmak
yataðý yer alýr. Alanda iki büyük lagün, Dil ve Akköy lagünleri, bulunur. Delta lagünlerinin
ortalama derinliði bir metredir. Deltanýn güney kýsmýndaki eskiden bir ada olan küçük bir tepe
üzerinde Lade antik kenti bulunur.
Habitatlar: ÖDA, tuzlu ve tatlý su ekosistemlerini bir arada barýndýran bir sulak alandýr. Tuzcul
çamur düzlükleri deniz börülceleri (Salicornia sp.) ile kaplýdýr. ÖDAda yer yer seyrek sazlýklar
bulunur. Güneydeki tepelik alanlar bodur maki topluluklarý ve garig ile kaplýdýr.
Türler: Büyük Menderes Deltasý, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bir çan çiçeði türü olan
Campanula raveyi için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alan bunun dýþýnda birçok su kuþu için çok önemli bir üreme ve kýþlama alanýdýr. Delta,
Akdeniz martýsýnýn (Larus melanocephalus) ülkemizde ürediði az sayýda alandan biridir. Nesli
küresel ölçekte tehlike altýnda olan küçük kerkenez (Falco naumanni) yaz göçmeni olup
çoðunlukla deltanýn güney kýsmýndaki tahýl tarlalarý ve çayýrlarda görülür. Her yýl binlerce
flamingo (Phoenicopterus roseus) ve on binlerce su kuþu bölgede kýþlar.
ÖDA, civarda yaþayan Akdeniz foklarý (Monachus monachus) için önemli bir beslenme
alanýdýr. Büyük Menderes Nehri içsu balýklarý için önemlidir. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
olan Capoeta bergamaenin önemli popülasyonlarý bu alanda belirlenmiþtir.
Alan Kullanýmý: Deltada geleneksel balýkçýlýk yöntemleri ile dalyan balýkçýlýðý yapýlmaktadýr. Bu
balýkçýlýk faaliyetleri alanýn güney ucundaki balýkçý barýnaðý (Taþ Burun mevkii) ve çevresinde
yoðunlaþmýþtýr.

Deltada geniþ yer kaplayan pamuk tarlalarý, ÖDAnýn hemen doðu ve güney sýnýrlarýnda
baþlar. Güneyde yer yer tahýl tarlalarý da bulunur. Tuzcul bölgedeki deniz börülceleri yaygýn
olarak toplanmaktadýr.
Alanýn güney kýyýlarýnda bir kaç yazlýk site yer alýr. Deltanýn kuzeyindeki Tuzburgazý ve
yakýnlarýnda küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Bölgedeki ana tehditler; su rejimine müdahale, tarýmsal yoðunlaþma ve kirliliktir.
Yasadýþý su ürünleri ve kara avcýlýðý, alandaki doðal yaþam üzerinde baský oluþturmaktadýr.
Alanda yer alan yazlýk sitelerin arýtma tesisi bulunmadýðýndan atýklarý deltaya verilmektedir.
Gerek Büyük Menderes Havzasýnýn üst kesimleri, gerekse delta çevresindeki tarlalarda aþýrý
tarým ilacý ve yapay gübre kullanýlmaktadýr. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan Büyük Menderes
nehrinden deltaya taze su giriþini saðlayan kanal üzerine ovadaki tarlalara sulama suyu saðlamak
amacýyla þiþirme savak yapýlmýþtýr.
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
sokulmuþtur ve plan baþarýyla uygulanmaktadýr.
Alanda bir ziyaretçi tanýtým merkezi bulunmaktadýr ve Türkiyedeki ilk ekoturizm
uygulamalarýndan biri bu bölgede hayata geçirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Bunun dýþýnda geçtiðimiz yýllarda Doða Derneðinin de katkýlarýyla çocuklara yönelik çevre
eðitimi çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Alan aday Ramsar alanlarý listesinde yer almaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Derneði; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða); Kuþ Gözlemcisi Ýstemihan M. Kahraman
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Ýstemihan M. Kahraman, Cem Orkun Kýraç, Hakan Körbalta

Büyük Menderes Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Büyük Menderes Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Hazar sumrusu (Sterna caspia) © Özkan Üner
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Yamanlar Daðý EGE014

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Akdeniz nalburunluyarasasý (Rhinolophus euryale) © Ahmet Karataþ

Yüzölçümü : 36227 ha
Boylam
: 27,20ºD
Enlem
: 38,58ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 10 m - 1114 m
Ýl(ler)
: Ýzmir, Manisa
Ýlçe(ler) : Karþýyaka, Bornova, Menemen, Manisa merkez

Alanýn Tanýmý: Ýzmirin kuzeydoðusunda yer alan ÖDA, Yamanlar Daðý ve Dede Daðý ile kuzeyde
Gediz Nehrinin oluþturduðu dar vadiyi içine alýr. Yamanlar Daðý genç bir volkan konisi olup
üzerinde derinliði dokuz metre olan Karagöl ve daha sýðý olan Ýkizgöl bulunur. Önemli bir kýsmý
kýzýlçam ormanlarý ve makiliklerle kaplý ÖDA, kuru maki topluluklarýndan kestane ormanlarýna
kadar deðiþen geniþ bir bitki örtüsü mozaiðini barýndýrýr.
Habitatlar: Daðýn alt bölgelerinde geniþ alanlar kaplayan bodur maki topluluklarý yüksek irtifalara
çýkýldýkça yerini sýrasýyla kýzýlçam ve karaçam ormanlarýna býrakýr. Karaçam ormanlarýnýn içinde
daðýnýk olarak saçlý meþe (Quercus cerris), tüylü meþe (Quercus pubescens); daha nemli
bölgelerde ise çiçekli diþbudak (Fraxinus ornus) bulunur. Yamanlarýn kuzeye bakan yamaçlarýnda
850-1000 metre arasýnda kestane (Castanea sativa) topluluklarý bulunur. Güneye bakan
yamaçlarda ise dik ve yazýn kuruyan dere yataklarý bulunur ve buralar geniþ zakkum (Nerium
oleander) topluluklarýyla kaplýdýr. Alandaki kayalýklar yaban hayatý; maðaralar ise birçok yarasa
türü için önemli yaþam alanýdýr.
Türler: Alan; bitkiler, memeliler, kuþlar, sürüngen ve çiftyaþamlýlar ve içsu balýklarý için önemlidir.
Nesli tehlike altýndaki Allium albotunicatum ssp. albotunicatum ve küresel ölçekte tehlike
altýnda olan endemik Haplophyllum megalanthum ve Tripleurospermum hygrophilum bitki
türleri ÖDA kriterlerini saðlayan türler arasýnda yer almaktadýr.
ÖDA, nadir bir tür olan çizgili sýrtlanýn (Hyaena hyaena) Ege Bölgesindeki bilinen en kuzey
daðýlýmýný oluþturur. Bunun yaný sýra alandaki maðaralar uzunkanatlý çöl yarasasý (Miniopterus
schreibersii), uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii) ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale), nalburunlu büyük yarasa (Rhinolophus
ferrumequinum), nalburunlu küçük yarasa (Rhinolophus hipposideros) ve küçük farekulaklý
yarasa (Myotis blythii) için önem taþýr.
Ev yýlaný (Zamenis situla) ile nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan þeritli engerek
(Montivipera xanthina) ve adi tosbaða (Testudo graeca) alanda ÖDA kriterlerini saðlayan
sürüngen türleridir.
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Ülkemize endemik iç su balýklarýndan Capoeta bergamae ve Chondrostoma holmwoodii
bölgede yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Yamanlar Daðýnda amatör dað sporlarý yapýlýr. Daðýn eteklerinde hayvancýlýk
yapýlýrken özellikle Gediz Vadisine yakýn bölgelerinde ana geçim kaynaðý tarýmdýr. Karagöldeki
mesire yeri günübirlik ziyaretçiler tarafýndan yoðun olarak ziyaret edilmektedir. Alandaki
ormanlarýn bir kýsmý üretim amaçlý iþletilmektedir.
Tehditler: ÖDAnýn güney ve batý yamaçlarý Ýzmire olan yakýnlýðýndan dolayý yoðun yapýlaþma
baskýsý altýndadýr ve son on yýl içinde bu bölgenin bir kýsmý yerleþim alanýna dönüþmüþtür.
Alandaki yoðun günübirlik ziyaretçi baskýsýnýn doðal yaþam üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkilileri bölge yaban hayatýnýn korunmasý
için çalýþmalar yürütmektedir.

Boz çinte (Emberiza cineracea) © Emin Yoðurtcuoðlu
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Menemen Kaymakamlýðý; Bornova Kaymakamlýðý; Karþýyaka Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

Yamanlar Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Yamanlar Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Karagöl © Cenk Durmuþkâhya
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Küçük Menderes EGE015
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)
Deltasý

Milet - Küçük Menderes Deltasý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 6706 ha
Yükseklik : 0 m - 180 m
Boylam
: 27,33ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 37,97ºK
Ýlçe(ler) : Selçuk
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Kuþadasý Körfezinde, Selçuk ilçesinin kuzeybatýsýnda, Küçük Menderes
Nehrinin denize döküldüðü yerde oluþmuþ bir deltadýr. Çoðunlukla tarým alanýna dönüþtürülmüþ
deltada, kumullar, sazlýklar, geniþ bataklýklar (Eleman ve Akgöl bataklýklarý), bir tatlýsu gölü
(Çatal Gölü) ve hafif tuzlu bir göl (Gebekirse Gölü) bulunur.
Habitatlar: Deltada kumullar, sazlýklarý geniþ bataklýklar, tatlýsu ve hafif tuzlu su gölleri ile tarým
alanlarý ana habitatlarý oluþturur. Deltanýn etrafý makilikler, tarým alanlarý, söðüt ve zeytinliklerle
çevrilidir. Göllerin kenarý sazlýklarla (Phragmites sp.) kaplýdýr. Bataklýklarýn büyük bölümünde
ise ýlgýn (Tamarix) hakim türdür. Çevredeki yüksek araziler makilikler, tarlalar, söðüt ve
zeytinliklerle kaplýdýr.
Türler: Alan nesli tehlike altýnda olan birçok canlý türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Ülkemize
endemik ve nesli tehlike altýnda olan Arum balansanum, Campanula tomentosa ve Verbascum
maeandri bitki türleri alanda bulunmaktadýr.
Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus) bu bölgede önemli sayýlarda ve düzenli olarak
kýþlamaktadýr. Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus)
da alanda üremektedir.
ÖDAda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan memeli türlerinden farekuyruklu yediuyur
(Myomimus roachi) yaþamaktadýr.
Benekli kaplumbaða (Emys orbicularis), tosbaða (Testudo graeca) ve ev yýlaný (Zamenis
situla) alanda ÖDA kriterini saðlayan önemli sürüngen türleridir. Aphanius fasciatus ve
Türkiyeye endemik Capoeta bergamae, Chondrostoma holmwoodii ve Knipowitchia ephesi
adlý içsu balýklarý ÖDA kriterlerini saðlayan türler arasýndadýr. Ülkemize endemik büyük esmer
(Maniola megala) alanda yaþayan koruma öncelikli kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Deltadaki ana geçim kaynaðý tarým faaliyetleridir. Ovada baþlýca tarým ürünü
pamuktur. Alanýn ortasýndan geniþ bir karayolu geçer. Gebekirse Gölünde ticari balýkçýlýk
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yapýlýr. Nehrin denize döküldüðü yerde yavru balýk toplanýr. ÝZSU Ege Bölgesi'nin yýllýk su
ihtiyacýnýn bir kýsmýný bu nehirden saðlamaktadýr. Ayrýca sulama çalýþmalarý için nehre dört
adet baraj yapýlmasý planlanmaktadýr.
Tehditler: Yakýnýnda bulunan turizm merkezleri nedeniyle alan üzerindeki tehditlerin baþýnda,
özellikle kýyý kesimlerdeki yoðun yapýlaþma baskýsý gelir. Deltanýn güneyindeki kýyý çayýrlarý
üzerine golf sahasý yapýmý planlanmaktadýr. Bölgede yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr. Küçük
Menderes Havzasýnda bulunan ilçe ve beldelerde faaliyet gösteren sanayi kuruluþlarýnýn kimyasal
atýklarý ve bu yerlerdeki evsel attýklarýn hiçbir arýtma iþlemine tabi tutulmadan Küçük Menderes
nehrine boþaltýlmasý nedeniyle aþýrý derecede kirlenmeden dolayý biyolojik çeþitlilik zarar
görmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Fransa-Türkiye çevre alanýnda ikili iþbirliði çerçevesinde, Fransa'da yerleþik
Uluslararasý Su Ofisi'nin katkýlarýyla Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Kuzey Ege
Nehir Havzalarý Entegre Yönetimi Projesi Kasým 1997 tarihinde baþlatýlmýþtýr. Projenin amacý;
tanýmlanan bölgede su kaynaklarýnýn entegre yönetimini saðlayabilecek bir model oluþturmaktý.
Proje mastýr plan, fizibilite ve yatýrýmlar olmak üzere üç aþamada gerçekleþtirilmiþtir. Proje
sonucunda kýsa dönem için Küçük Menderes Nehir Havzasýný da içeren 24 adet eylem programý
belirlenmiþtir. Bölgede Ege Doða ve EKGT düzenli olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý yapmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma Daire Baþkanlýðý;
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi; Ýzmir Büyükþehir Belediyesi; Selçuk Belediyesi; Selçuk Kaymakamlýðý; Doða Derneði; EgeDoða Derneði; Ege Üniversitesi
Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT).

H. Çaðlar Ýnce, Burcu Parmak

Küçük Menderes Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Küçük Menderes Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Farekuyruklu yediuyur (Myomimus roachi) © Laurens Vogelaers
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Datça ve Bozburun EGE016
Acil
Gerileme (-1)
Yarýmadalarý

Datça © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 247684 ha
Yükseklik : 0 m - 1163 m
Boylam
: 28,10ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 36,82ºK
Ýlçe(ler) : Muðla merkez, Milas, Ula, Köyceyiz, Ortaca, Marmaris, Datça
Koruma Statüleri : Milli park, özel çevre koruma bölgesi, yaban hayatý geliþtirme sahasý, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Türkiyenin güneybatýsýnda Muðla ili sýnýrlarý içinde bulunan Datça ve
Bozburun yarýmadalarý ve Marmaris ilçesinin tamamý ile Gökova Körfezini içine alýr. Alanýn
güneydoðu sýnýrýný Köyceðiz Gölü, doðu sýnýrýný ise Sandras Daðý oluþturur. Bölgede irili ufaklý
pek çok koy bulunmaktadýr. Yarýmada daðlýk bir yapýya sahiptir. Genel olarak kireç taþýndan
oluþur ve Bozdaðda (Kocadað) 1163 metreye kadar yükselir. Yarýmada, anakaraya dar ve
yüksek serpantin sýrtlarla baðlanýr.
Habitatlar: ÖDA, Türkiyede en az bozulmuþ alçak arazi Akdeniz bitki örtüsüne ev sahipliði
yapmaktadýr. Bunlar kireç taþý ve serpantin kayalar üzerinde çok iyi geliþmiþ boylu maki, garig,
nemli kýzýlçam ormanlarý, servi ormanlarý, sýðla orman topluluklarý, Datça hurmasý topluluklarý
ve kumul bitkileridir. Bakir kýyý ve kumullar deniz canlýlarý, sarp kayalýklar ise yaban hayatý
açýsýndan çok önemlidir.
Türler: Alanda 53 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. ÖDA, Datça hurmasýnýn (Phoenix
theophrasti) Türkiyedeki en geniþ yayýlýmýný barýndýrmaktadýr. ÖDA içerisindeki akarsu kenarlarý
ve nehir yataklarýnda sýðla (Liquidambar orientalis) ormanlarý yaygýn olarak geliþmiþtir.
Karaboðazlý ötleðen (Sylvia rueppelli) ve boz kirazkuþu (Emberiza cineracea) gibi Akdeniz
biyom kuþ türleri ile ada doðaný (Falco eleonorae), tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) ve ada martýsý (Larus audouinii) bölgede
üremektedir.
ÖDAnýn kýyý bölümleri Akdeniz foklarý (Monachus monachus) için son derece önemli üreme
ve yaþama alanlarýdýr. Bölgede ayrýca dað keçisi (Capra aegagrus), karakulak (Caracal caracal)
ve su samuru (Lutra lutra) yaþamaktadýr.
Alan, bir çeþit kara semenderi olan Lyciasalamandra flavimembris için küresel ölçekte önem
taþýr.
Ekincik kumsalý ise deniz kaplumbaðasý (Caretta caretta) için önemli üreme alanýdýr. Dar
yayýlýþlý bir kertenkele türü olan Toros kertenkelesi (Lacerta oertzeni) bölgede yaþamaktadýr.
Alan, Osmanlý ateþi (Lycaena otomana), karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis),
büyük esmer (Maniola megala) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) kelebek türleri için
önemlidir.
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Ceriagrion georgifrey adlý kýzböceðinin dünyada yaþadýðý önemli alanlardan biridir.
Alan Kullanýmý: Yöre halkýnýn ana geçim kaynaklarý tarým, balýkçýlýk ve turizmdir. Bölgede tarýma
elveriþli arazilerin az olmasý nedeniyle çaðlar boyunca bitki örtüsü tahrip edildiðinden ormanlar
açýlarak tarým arazilerine dönüþtürülmüþtür. Alanda badem ve zeytin yetiþtirilir. Günümüzde
denize yakýn düzlüklerde turizme geçiþ hýz kazanmýþtýr. Orman ürünleri, özellikle defne, kekik,
keçiboynuzu, palamut, narpýz, adaçayý, yüksük otu, biberiye, pelin otu ve diðer bitkiler toplanarak
pazarlanmaktadýr. Bölgede arýcýlýk da yapýlýr.
Tehditler: ÖDAnýn bakir kýyýlarý, Ege ve Akdeniz kýyýlarýnýn turizm amaçlý imara açýlmasýndan
dolayý en çok zarar görecek alanlarýn baþýnda gelmektedir.
Diðer önemli tehditler orman yangýnlarý, habitatýna uygun yapýlmayan aðaçlandýrma
çalýþmalarý, odun kömürü iþletmeciliði, stabilize yol açýlmasý, kum çekimi, asfalt yol geniþletme
çalýþmalarý, yasadýþý kara avcýlýðý, plansýz yapýlaþma, tekne sintinelerinin yasadýþý deþarjýndan
kaynaklanan kirliliktir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðýnca Marmaris Milli Parký Uzun Devre Geliþme
Planý uygulanmaktadýr.
Gökova-Akyakayý Sevenler Derneði, Biyo-Gökova: Yerel Çözümlerle Gökova Havzasýnda
Biyolojik Çeþitliliði Koruma ve Artýrma Projesini yürütmektedir.
Datça Çevre ve Turizm Derneðinin öncülüðünde Datça Kaymakamlýðý ve Datça Belediyesinin
katkýlarýyla Gebekum kumsalýný korumak amacýyla çalýþmalar yürütülmektedir.
ÖÇKKB desteðiyle Ýstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Ýþletmeciliði Enstitüsü Gökova
Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Denizel Biyolojik Çeþitliliðin ve Denizel Çevre Sorunlarýnýn
Tespiti projesini yürütmektedir.
WWF-Türkiye, Türkiyedeki dokuz sýcak orman noktasýndan biri olan alanýn Milli Park olarak
koruma altýna alýnmasý için çalýþmalar yürütmektedir.
SAD-AFAG 1999 ve 2002 yýllarý arasýnda, Datçanýn kuzeyinde yer alan Kocadað eteklerinde
kýyýyý takiben açýlmaya çalýþan stabilize yolu engellemiþtir. 2005 yýlýnda ise Akdeniz Foku Bilgi
ve Kurtarma Aðý projesini baþlatmýþtýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Muðla Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve
Milli Parklar Þube Müdürlüðü Marmaris Milli Parklar Mühendisliði; Datça Kaymakamlýðý; Marmaris Kaymakamlýðý; Datça Belediyesi; Datça Çevre ve Turizm
Derneði; Gökova-Akyakayý Sevenler Derneði; Doða Derneði; Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye); Doðal Hayatý Koruma Derneði; Su Altý Araþtýrmalarý
Derneði  Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG).

Baþak Avcýoðlu, Cem Orkun Kýraç, Yýldýray Lise

Datça ve Bozburun Yarýmadalarý önemli doða alaný topografya haritasý

Datça ve Bozburun Yarýmadalarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Akbük Kýyýlarý EGE017

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Didim - Akbük Kýyýlarý © Cenk Durmuþkâhya

Yüzölçümü : 15484 ha
Yükseklik : 0 m - 410 m
Boylam
: 27,44ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 37,30ºK
Ýlçe(ler) : Milas
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Güllük ile Akbük beldeleri arasýnda bulunmaktadýr. ÖDAda kýyý þeridi
boyunca üç yarýmada ve iki koy yer almaktadýr. Kýyý alaný boyunca herhangi bir yerleþim alaný
olmamakla birlikte alanýn doðal yapýsýný bozacak yoðunluk ve nitelikte olmayan münferit
yapýlaþmalar mevcuttur. Kýyýlar genellikle kýzýlçam ormanlarý ve maki topluluklarý ile kaplý olup
kayalýk yapýya sahiptir. Yer yer kumsallar ve tarým arazileri mevcuttur. Sahil þeridi boyunca
kýyýdan içeriye gidildikçe düþük rakýmlý tepeler yükselir.
Habitatlar: ÖDA; büyük çoðunluðu kýzýlçam ormanlarý ve Akdeniz maki topluluklarý ile kaplý
kýyý ve deniz ekosisteminden oluþmaktadýr. Kýyýlarda yer yer sebze ve meyve yetiþtirilen tarým
alanlarý da bulunmaktadýr.
Türler: ÖDA, Akdeniz foku (Monachus monachus) için bölgedeki en önemli alanlardan biridir.
ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte alanda nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki küçük
kerkenez (Falco naumanni) ve deniz kaplumbaðasý (Caretta caretta) görülmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki en önemli insan faaliyeti, kýyýya yakýn sýð alanlardaki (20-50 metre
derinlik üzerine kurulu) balýk çiftlikleridir. Küçük kafeslerden oluþan çok sayýda balýk çiftliðinde
çupra (Sparus aurata) ve levrek (Dentex dentex) üretilmektedir. Ayrýca, civar ilçe ve köylerdeki
küçük kýyý balýkçýlarý, býrakma aðcýlýðý ve paraketa yöntemleri ile balýkçýlýk yaparlar. Bunun
yaný sýra kýyýlarda az da tarým yapýlmaktadýr.
Tehditler: Bölgedeki en önemli tehdit, alanýn önemli bölümünü kaplayan arkeolojik ve/veya
doðal sit alanlarýnýn statülerinin kaldýrýlmasý ya da derecelerinin düþürülerek yapýlaþmaya olanak
tanýnmasýdýr. Bunun sonucunda gerek bölgeden gerekse büyük þehirlerden yatýrýmcýlarýn
kýyýlarda yazlýk kooperatif evleri veya turistik tesis inþa etmeleri kaçýnýlmaz olacaktýr.
Alanda, trol ve gýrgýr teknelerinin Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý koordinasyonunda bir komisyon
tarafýndan düzenlenen su ürünleri sirküleri kurallarýna aykýrý kýyýya yakýn avlanmalarý sonucunda,
deniz ekosistemi, dip yapýsý zarar görmekte ve balýk stoklarýnda azalma meydana gelmektedir.
Seyrek de olsa, balýk çiftliklerine saldýran Akdeniz foklarýnýn çiftlik sahipleri veya çalýþanlarý
tarafýndan öldürülme ihtimali vardýr.
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Ayrýca, kýsmen alan içinde kalmakla birlikte, ÖDAya doðu yönünden bitiþik Güllük Körfezinde
liman içinde demirleyen yük gemilerinin yaðlý atýklarýndan kaynaklanan deniz kirliliðinin yayýlma
ve artma riski vardýr. Muðla Üniversitesinin Güllük Körfezinde yaptýðý hidrokarbon ölçümlerinde,
Güllük Körfezi dahilinde birçok noktada normal seviyelerin üstünde petrol kirlilikleri ölçülmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: SAD-AFAGýn 1999 yýlýnda baþlayan giriþimleri ve ilgili üniversitelerin
destekleri ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý 2001 yýlýnda, Ayvalýk bölgesi hariç tüm ülke kýyýlarýnda
tratayý yasaklamýþ olup bunun olumlu etkileri bölgeye de yansýmýþtýr.
SAD-AFAG, Akdeniz foku saldýrýlarýndan dolayý kafesleri zarar gören ve balýk kaybýna maruz
kalan balýk çiftliklerini yerinde ziyaret etmiþ ve saldýrýlara karþý en etkin koruma yöntemi olarak
koruma aðý kullanýlmasýný önermiþ ve gönüllü danýþmanlýk hizmetleri ile að serme ve kontrol
etme teklifini getirmiþtir.
Alanýn çok yakýnýndaki Güllük Körfezinde demirleyen yük gemilerinin oluþturduðu deniz
kirliliði sorunu yerel halk tarafýndan destekleyici bilgi ve belgelerle Denizcilik Müsteþarlýðýna
iletilmiþtir. Bunun sonucunda, geçtiðimiz senelerde liman alaný içinde demirleyen gemilerden
kaynaklanan deniz kirliliði ve demirde bekleyen gemilerin birikmesi sorunu belli zamanlarda
ortadan kalkmýþ olmakla birlikte sorun ara ara tekrar eski boyutlarýna kavuþmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Sualtý
Araþtýrmalarý Derneði; Muðla Üniversitesi.

Cem Orkun Kýraç, Gül Moran

Akbük Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akbük Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Gökova
EGE018
Korumaya Baðýmlý
Kuzey Kýyýlarý Gerileme (-1)

Sumru (Sterna hirundo) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 18347 ha
Yükseklik : 0 m - 450 m
Boylam
: 27,59ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 36,99ºK
Ýlçe(ler) : Milas, Bodrum
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Gökova Körfezinin 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: ÖDAnýn 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 Türkiyeye 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 Karaadadaki
maðara dalýþlarýnýn ve Bodrum  Orak Adasý arasýndaki yoðun su sporlarýnýn foklarý olumsuz
etkilediði düþünülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: SAD-AFAG 1990lý yýllarda yerel STKlarla birlikte Karaada'nýn turizm alaný
olarak yapýlaþmasýna karþý kampanya yürütmüþ ve baþarýlý olmuþtur. Yine SAD-AFAG ve yerel
dernekler tarafýndan ÖDAda bir dizi envanter çalýþmasý yapýlmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Muðla Valiliði; Bodrum Kaymakamlýðý; Bodrum Belediyesi, Sualtý Araþtýrmalarý Derneði  AFAG; Bodrumlu Gönüllüler Derneði; Bodrum Yerel Gündem 21;
Bodrum Denizciler Dayanýþma Derneði.
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Cem Orkun Kýraç, Yýldýray Lise, Yalçýn Savaþ

Gökova Kuzey Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Gökova Kuzey Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Bafa Gölü EGE019

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Bafa Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 17660 ha
Yükseklik : 2 m - 690 m
Boylam
: 27,43ºD
Ýl(ler)
: Aydýn, Muðla
Enlem
: 37,52ºK
Ýlçe(ler) : Söke, Didim, Milas
Koruma Statüleri : Tabiat parký
Alanýn Tanýmý: Göl, Büyük Menderes Çöküntü havzasýnýn aþaðý kýsmýnda ve denize yakýn bir
alanda yer alýr. Uzunluðu 15.4 kilometre, geniþliði 4.5 kilometre ve ortalama derinliði iki metre
olup en derin yeri 19 metredir. Eski deniz körfezinin aðzýnýn Menderes Irmaðýnýn getirdiði
alüvyonla kapanýp denizden ayrýlmasýyla oluþmuþtur ve bu nedenle bir doðal set gölüdür. Göl
üzerinde kuþlar için önemli olan Ýkizce Ada ve Kuyulu Adasý bulunmaktadýr. Bafa Gölü kýyýsýnda
çok sayýda arkeolojik yerleþim alaný bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDAnýn büyük bir kýsmýný tatlý-tuzlu su oraný mevsimsel olarak deðiþen göl yüzeyi
oluþturur. Kýyýlar akarsularýn göl ile buluþtuðu noktalarda sazlýk ve bataklýk, diðer yerlerde ise
kayalýk ve taþlýk yapýdadýr. Göldeki adalar ve özellikle bu adalardaki aðaçlar baþta balýkçýllar
olmak üzere su kuþlarý tarafýndan üreme alaný olarak kullanýlýr. Gölün sýð olan batý kýyýlarý
bataklýk ve sucul bitkilerle kaplýdýr. Alanýn çevresindeki bitki örtüsü çoðunlukla zeytin bahçeleri
ve yer yer Akdeniz maki ve frigana topluluklarý ile daðýnýk kýzýlçam (Pinus brutia) topluluklarýndan
oluþur.
Türler: Göl çevresinde yaþayan ve nadir bir ters lale türü olan Fritillaria milasense ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr.
Göl ve çevresi su kuþlarý için önemli üreme ve kýþlama alanýdýr. Kýþýn on binlerce sakarmeke
(Fulica atra) ve elmabaþ pakta (Aythya ferina) burada kýþlar. Alanda kuluçkaya yatan önemli
türler arasýnda kaþýkçý (Platalea leucorodia), gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), erguvani
balýkçýl (Ardea purpurea), küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus
spinosus) gelir. ÖDA çevresinde bir çift akkuyruklu kartalýn (Haliaeetus albicilla) üremeye
devam ettiði tahmin edilmektedir.
Gölde Büyük Menderes Havzasýna endemik Ulubat balýðý (Acanthobrama mirabilis)
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Gölün batýsýndan geçen karayolu boyunca günübirlik kýyý dinlenme tesisleri,
Muðla il sýnýrlarý içinde yoðunluk kazanýr. Gölde yoðun biçimde balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Güney
kýyýlarýnda kýrsal kýyý yerleþimleri ve her yýl binlerce turistin ziyaret ettiði antik Herakleia, Latmos

210

ve Myus kentleri yer alýr. Gölün kuzey kýyýlarýndaki düz alanda pamuk tarlalarý bulunur. Gölün
kurak, taþlýk ve meyilli kýyý kesimlerinde zeytinlikler yaygýndýr. Son yýllarda göl kýyýlarýnda
rekreasyonel faaliyetler artýþ göstermiþtir.
Tehditler: Gölün koruma alaný sýnýrlarý içinde büyük tesis bulunmamaktadýr. Yasadýþý avcýlýk
gölde barýnan yaban hayatý açýsýndan ciddi bir tehdittir. Göl kýyýsýndaki küçük ölçekli konaklama
tesislerinin arýtma tesisi yoktur.
ÖDAnýn kuzeybatýsýndaki sedde, gölün su rejimine müdahale etmekte ve göldeki doðal
yaþamý etkilemektedir.
Göl çevresindeki tarým alanlarýndan dönen sular, gölde kirliliðe neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan 2004 yýlýnda Bafa
Gölü Tabiat Parkýnýn Uzun Devreli Geliþme Planý hazýrlýklarý baþlatýldý.
Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü alanda
özelikle kaçak avcýlýðýn engellenmesi ve orman kayýplarýnýn önlenmesi konusunda çalýþmalarýna
yoðun bir biçimde devam etmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Kuþadasý Mühendisliði; Doða Derneði; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða); kuþ
gözlemcisi Ýstemihan M. Kahraman.

Ýstemihan M. Kahraman, Hakan Körbalta

Bafa Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Bafa Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Batý Menteþe EGE020
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)
Daðlarý

Batý Menteþe Daðlarý © Önder Erdem

Yüzölçümü : 142222 ha
Yükseklik : 10 m - 1422 m
Boylam
: 27,76ºD
Ýl(ler)
: Aydýn, Muðla
Enlem
: 37,49ºK
Ýlçe(ler) : Söke, Koçarlý, Çine, Karpuzlu, Yenihisar, Yataðan, Milas
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Büyük Menderes Nehrinin batý ucundan güneye doðru uzanan ve en yüksek
noktasý 1422 metre (Gökbel Daðý) yüksekliðe sahip üç dað silsilesini içerir. Alanýn batý sýnýrlarý
Bafa Gölü ve Büyük Menderes Nehrinden oluþmaktadýr. Alanýn doðu bölümünde Geyik Barajý
yer alýr. ÖDA içinde ve çevresinde birçok yerleþim alaný bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alanýn genelini kermes meþesinin (Quercus coccifera) baskýn olduðu maki ve frigana
topluluklarý kaplar. Alanýn ulaþýmý zor eðimli yerlerinde kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý
görülmektedir. ÖDAda yaklaþýk 20 000 hektarlýk alaný kaplayan fýstýk çamý (Pinus pinea)
ormaný bulunmaktadýr. Bafa Gölünün doðu kýyýsýndaki Beþparmak Daðlarý sarp kaya bloklarýndan
oluþan benzersiz bir kaya yapýsýna sahiptir.
Türler: Batý Menteþe Daðlarý dokuz bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar
arasýnda nadir ve nesli tehlike altýnda olan Cyclamen mirabile, Arenaria cariensis ve Silene
splendens gibi türler bulunur. ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki sýðla aðacýnýn
(Liquidambar orientalis) en kuzeydeki yayýlýþ alanýdýr.
ÖDA çok sayýda kuþ türü için bölgesel ölçekte önem taþýmaktadýr. Gökdoðan (Falco
peregrinus) ve gökkuzgun (Coracias garrulus) bu türlerin baþýnda gelir.
Dar yayýlýþlý ve Akdeniz bölgesine endemik Karya kertenkelesinin (Lacerta oertzeni) dünya
daðýlýþýnda Batý Menteþe Daðlarý önemli bir yer kaplamaktadýr.
ÖDAnýn kuzeyindeki Beþparmak Daðlarý bugün nesli tükenmiþ olduðu tahmin edilen Anadolu
parsýnýn (Panthera pardus tulliana) en önemli eski daðýlýþ alanlarýndan biridir.
Alanýn batý sýnýrýný oluþturan Menderes Nehri endemik ve nesli tehlike altýnda olan Capoeta
bergamae ve Chondrostoma meandrense adlý içsu balýklarýna ev sahipliði yapmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn içindeki ana geçim kaynaðý tarýmdýr. Alanda aðýrlýklý olarak zeytincilik
ve meyvecilik yapýlýr. Düz alanlarda pamuk, tütün ve sebze yetiþtirilir. Özellikle Koçarlý Ýlçesinde
fýstýk çamý özel aðaçlandýrma sahalarý bulunur ve bu alanlar ekonomik açýdan önem taþýr.

Tehditler: Alanýn farklý bölgelerinde yapýmý planlanan altý baraj projesi ÖDA üzerindeki en büyük
tehdittir. Alanýn batý kýsmýnda yapýmý planlanan Derince Barajý, Selimiye yakýnlarýndaki sýðla
aðacý topluluklarýný tehdit etmektedir. Alanýn güney kýsmýnda yapýlmakta olan Çine, Hayýrlý ve
Akgedik barajlarý önemli doðal ve tarihi alanlarý yok edecektir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerinin yaptýðý denetleme çalýþmalarýnýn
dýþýnda alan için herhangi bir koruma çalýþmasý bilinmemektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Aydýn Valiliði; Muðla Valiliði; Söke Kaymakamlýðý; Koçarlý Kaymakamlýðý; Çine Kaymakamlýðý; Karpuzlu Kaymakamlýðý; Yenihisar Kaymakamlýðý; Yataðan
Kaymakamlýðý; Milas Kaymakamlýðý.
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Yýldýray Lise

Batý Menteþe Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Batý Menteþe Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Güllük Körfezi EGE021
Acil
Gerileme (-1)

Büyük Akbalýkçýl (Casmerodius albus) © Ali Atahan

Yüzölçümü : 24280 ha
Yükseklik : 0 m - 441 m
Boylam
: 27,59ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 37,19ºK
Ýlçe(ler) : Milas, Bodrum
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Muðla merkez ilçesinin yaklaþýk 100 kilometre kuzeybatýsýnda yer almaktadýr.
Bodrum karayolunun batýsýndaki sulak alanlardan ve tepelerden oluþan kýyý þeridini içerir.
Kuzeyde Hamzabey Deresinin ve Sarýçayýn oluþturduðu Güllük Deltasý, güneyde ise Milas
Tuzla ve Salih Adasýný içine alýr. Güllük Deltasý, tam ortasýna yapýlmýþ küçük ölçekli havaalanýna
raðmen karakteristik özelliklerini korumakta ve çevresindeki ova tarýmsal amaçlý kullanýlmaktadýr.
ÖDA, en yüksek noktasý 441 metre olan alçak dað sýralarýyla çevrilmiþtir.
Habitatlar: Alanda bir tuzlu lagün (Milas Tuzla), iki küçük tatlý su gölü, sazlýklar, deniz börülcesi
(Salicornia) ve ýlgýnla (Tamarix) kaplý düzlükler, kýzýlçam ve Halep çamý ormanlarý, maki
topluluklarý ve tarým alanlarý bulunur. Ülkemizde Halep çamýnýn (Pinus halepensis) az sayýdaki
doðal yayýlýþ alanýndan biri ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alýr. Sulak bölgelerde yer yer söðütlükler
görülür. Bunun dýþýnda Milas Tuzla yakýnlarýndan geniþ çamur düzlükleri uzanýr.
Türler: Alan, ülkemize endemik bir takson olan Papaver argemone ssp. davisii adlý bitki için
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Milas Tuzla, flamingo (Phoenicopterus roseus) ve tepeli pelikan (Pelecanus crispus) için
önemli bir kýþlama alanýdýr. Güllük Deltasý ise Ýzmir yalýçapkýnýnýn (Halcyon smyrnensis) batýdaki
ender üreme alanlarýndan birisidir. Alanda küçük bir leylek (Ciconia ciconia) kolonisi bulunur.
Alandaki kýyýlar Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli yaþam alanlarýdýr. Bölgedeki
derelerde su samuru (Lutra lutra) bulunur. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan þeritli
engerek (Montivipera xanthina) ÖDAdaki diðer bir koruma öncelikli türdür.
Alan Kullanýmý: Alandaki baþlýca insan faaliyeti tarýmdýr. Delta çevresindeki ovalarda mýsýr,
buðday gibi tarým ürünlerinin yaný sýra narenciye yetiþtirilir. Bunun yaný sýra Tuzla çevresinde
zeytinlikler bulunur.
Bölgede yapýlan dalyan balýkçýlýðýnýn yaný sýra balýk çiftlikleri de bulunur. Sulak alanda ve
tepelerde koyun, keçi ve inek yetiþtiriciliði yapýlýr. Güllük, Boðaziçi ve Tuzla civarýnda turizm
geliþmiþtir.

Tehditler: Alanýn en büyük sorunlarýndan biri su rejimine müdahaledir. Son yýllardaki turizm
baskýsýyla alan golf sahasý ve ikinci konut inþaatlarýna açýk hale gelmiþtir.
Güllük Körfezinde liman içinde demirleyen yük gemilerinden kaynaklanan kirlilikle ilgili
Muðla Üniversitesinin körfezde yaptýðý hidrokarbon ölçümlerinde, körfez dahilinde birçok
noktada normal seviyenin üstünde petrol kirliliði belirlenmiþtir. Yakýn tarihte Güllük yat limaný
inþaatýna baþlanmýþtýr.
Yasadýþý avcýlýk ve sazlarýn yakýlmasý ÖDAyý tehdit eden diðer sorunlardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Gökova ve Akyakayý Sevenler Derneði ve Gök-Kuþ- Aðý Muðla sulak
alanlarýný izleme ve aktif koruma projesi kapsamýnda alanda koruma ve izleme çalýþmalarý
yürütmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Derneðinin desteðiyle Milas Tuzlanýn sulak alan koruma
sýnýrlarýný belirlemiþtir.
Sualtý Araþtýrmalarý Derneðinin giriþimleriyle geçtiðimiz senelerde körfezde demirleyen
gemilerden kaynaklanan deniz kirliliði engellenmiþ olmakla birlikte sorun zaman zaman yeniden
tekrar eski boyutlarýna ulaþmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Muðla Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürlüðü; Milas Kaymakamlýðý; Milas Belediyesi; Güllük Belediyesi; GökovaAkyakayý Sevenler Derneði; Gök-Kuþ-Aðý.
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Bahar Suseven

Güllük Körfezi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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ÖDA Kriteri

Güllük Körfezi © Cem Orkun Kýraç

215

Nif Daðý EGE022

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Gökardýç (Monticola solitarius) © Özkan Üner

Yüzölçümü : 21398 ha
Boylam
: 27,34ºD
Enlem
: 38,38ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 70 m - 1446 m
Ýl(ler)
: Ýzmir
Ýlçe(ler) : Bornova, Kemalpaþa, Buca, Torbalý

Alanýn Tanýmý: Nif Daðý, Ýzmir þehrinin hemen doðu ucunda bulunan bir ÖDAdýr ve Ýzmiri
Ankaraya baðlayan karayolunun güneyinde yer alýr. Bornova düzlüðünden hýzla yükselen dað,
pek çok akarsu ile sarp vadilere ayrýlmýþtýr ve geniþ kayalýk alanlar içerir. Ýzmire yakýnlýðýna
raðmen Akdeniz orman ve maki topluluklarýnýn iyi korunmuþ örneklerini içerir.
Habitatlar: Alan, Akdeniz bitki örtüsünün tipik örneklerini içerir. Alçaktan yükseðe doðru sýrasýyla
frigana topluluklarý, kermes meþesinin (Quercus coccifera) baskýn olduðu makilikler, kýzýlçam
ormanlarý, karaçam ormanlarý ve daðýn zirvesini kaplayan yüksek dað çayýrlarý ÖDAdaki temel
yaþam alanlarýný oluþturmaktadýr.
Türler: Alanda bu güne kadar kaydedilmiþ 600den fazla bitki taksonunun 21i ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bunlardan ikisinin - Centaurea zeybekii ve Minuartia nifensis  bilinen dünya
daðýlýmý Nif Daðý ile sýnýrlýdýr.
ÖDA, pürtüklü semender (Triturus karelinii) için bölgesel ölçekte önem taþýr.
Þeritli engerek (Montivipera xanthina) ve ev yýlaný (Zamenis situla) alanda korumada öncelikli
sürüngen türleridir.
Capoeta bergamae adlý içsu balýðý, Türkiyeye endemik ve nesli tehlikedeki bir türdür ve bu
nedenle ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýndaki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis),
Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon)
alandaki önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: ÖDAdaki en yaygýn kullaným þekli ormancýlýktýr. Daðýn alçak kesimlerinde ise
tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri yürütülmektedir. Öte yandan, alanýn çevresinde birçok yerleþim
yeri bulunmaktadýr. Bunlardan biri olan Kemalpaþa ilçesi sanayi açýsýndan geliþmiþ bir yerdir.
Tehditler: Ýzmirin bu bölgeye doðru büyümesi ÖDA üzerindeki tehditlerin baþýnda gelmektedir.
Alanýn karþýlaþtýðý diðer büyük sorunlar arasýnda özellikle yaz aylarýnda görülen orman yangýnlarý
gelmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Ev yýlaný (Zamenis situla) © Bayram Göçmen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kemalpaþa Kaymakamlýðý; Bornova Kaymakamlýðý.

Bahtiyar Kurt

Nif Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Spil Daðý

EGE023

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Crocus flavus ssp. flavus © Önder Erdem

Yüzölçümü : 26449 ha
Yükseklik : 50 m - 1513 m
Boylam
: 27,42ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir, Manisa
Enlem
: 38,53ºK
Ýlçe(ler) : Manisa merkez, Bornova, Kemalpaþa
Koruma Statüleri : Milli park, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Spil Daðý, Ýzmir ilin doðusunda ve Manisa il merkezinin güneyinde yer alan bir
ÖDAdýr. Alanýn güneybatý sýnýrýný Kemalpaþa deresi, doðu sýnýrýný ise Yamanlar Daðý
oluþturmaktadýr. ÖDAnýn orta bölümünde Spil Daðý Milli Parký yer alýr. Kuzeydoðuda Sülüklü
Göl adýnda küçük bir sulak alan bulunur. Daðý çok sayýda vadiye ayýran akarsularýn kalker
serilerinin altýný eritip oymalarý ile çok sayýda maðara oluþmuþtur. Bunlarýn en büyüðü Paþaini
Maðarasýdýr.
Habitatlar: ÖDAdaki bitki örtüsü batý Egedeki pek çok dað silsilesine benzer þekilde maki
topluluklarýndan karaçam ormanlarýna doðru deðiþen aðaç ve çalý birliklerini içerir. Daðýn alçak
kesimlerinde kermes meþesinin (Quercus coccifera) baskýn olduðu maki topluluklarý uzanýr.
Bunu kýzýlçam, meþe ve karaçam ormanlarý takip eder. En yüksekte ise Akdeniz tipi yüksek
dað çayýrlarý bulunur. Dik kayalýklar ve çok sayýda maðara içeren nehir vadileri bölgedeki yaban
hayatý için büyük önem taþýr.
Türler: Spil Daðý sahip olduðu bitki türleri nedeniyle büyük önem taþýr. ÖDAdaki 13 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Yaygýn bir tür olduðu için ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte
Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) alanýn korunmasý için bir bayrak tür olmuþtur.
Alan, Anadolu sývacýsý (Sitta krueperi), gökdoðan (Falco peregrinus) ve pürtüklü semender
(Triturus karelinii) için bölgesel ölçekte önem taþýr. Ev yýlaný (Zamenis situla) alandaki korumada
öncelikli sürüngen türlerindendir.
Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýndaki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis),
Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon)
alandaki önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Alan, Manisa ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafýndan hem günübirlik hem
de daha uzun süreli ziyaret amacýyla kullanýlýr. Spil Daðý Milli Parký en çok ziyaretçi alan bölgedir.
Spil Daðýnýn Milli Park sýnýrý dýþýnda kalan bölgelerinde ormancýlýk, tarým ve hayvancýlýk

faaliyetleri yürütülmektedir.
Tehditler: ÖDA içinde yer alan Spil Daðý Milli Parký yoðun ziyaretçi sayýsýný kaldýrmamaktadýr.
Yaz aylarýnda piknik amacýyla ateþ yakýlmasý ÖDAdaki orman yangýný riskini artýrmaktadýr.
Alan, Manisa kent merkezinin bitiþiðindedir ve bu nedenle þehrin tüm olumsuz etkilerine
açýktýr. Manisa kent merkezinde kýþ aylarýnda fosil yakýt kullanýmýnýn artmasýyla ÖDAda da
hava kirliliði oluþmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Spil Daðý Milli Parkýnýn Uzun Devre Geliþme Planý çerçevesinde yönetim
uygulamalarý yapýlmaktadýr. Ayrýca Manisa Valiliði önderliðinde Spil Daðý imar planý oluþturulmaya
baþlanmýþtýr.
Manisalýlar Mesir ve Dayanýþma Derneði, üniversitelerle iþbirliði içerisinde Atalaný mevkiinde
Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan tahsis edilen bir alanda Manisa lalesi yetiþtirip çoðaltmak
amacýyla çalýþmaktadýr.

Kayabaþý Kanyonu © Cenk Durmuþkâhya
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Manisa Valiliði; Manisa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Manisa Ýl Kültür ve
Turizm Müdürlüðü; Manisalýlar Mesir ve Dayanýþma Derneði
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Damla Akyýldýz, Murat Bozdoðan, Yýldýray Lise

Spil Daðý önemli doða alaný topografya haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Boz Daðlar

EGE024

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

© Cenk Durmuþkâhya

Yüzölçümü : 236126 ha
Yükseklik : 40 m - 2159 m
Boylam
: 27,98ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir, Manisa
Enlem
: 38,34ºK
Ýlçe(ler) : Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Alaþehir, Kemalpaþa, Ödemiþ, Bayýndýr, Sarýgöl, Kiraz, Torbalý, Tire
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Boz Daðlar, Gediz ve Küçük Menderes nehirlerinin oluþturduðu ovalarýn arasýnda
kalmýþ bir dað kütlesidir. Etrafý birçok ilçe merkeziyle çevrilmiþ olan Boz Daðlar Ege bölgesinin
en büyük dað silsilesidir. Alanda yer alan Kelebek, Keleþ, Alaþehir, Medet, Þahyar ve Derbent
çayý ÖDAdaki en önemli su kaynaklarýdýr. Deniz seviyesinden 2 bin metrenin üzerine kadar
yükselen bu büyük dað kütlesi Akdenize özgü pek çok bitki topluluðunu, bunun yanýnda,
Avrupa  Sibirya bitki coðrafyasýna ait bazý bitki türlerini barýndýrýr.
Habitatlar: Alan bölgedeki diðer daðlara benzer þekilde kermes meþesinin (Quercus coccifera)
baskýn olduðu makilik alanlarý, kýzýlçam ormanlarýný, daha yükseklerde ise meþe ve karaçam
ormanlarýný barýndýrýr. Aðaç sýnýrýnýn üzerinde ise yüksek dað çayýrlarý uzanýr. Daðýn orta
kesimlerinde küçük bir göl bulunur ve bu bölgedeki uygun alanlarda doðal kestane topluluklarý
yer alýr.
Türler: Boz Daðlar, bitkiler açýsýndan bölgenin en iyi çalýþýlmýþ alanlarýnýn baþýnda gelir. Bölgede
ülkemize endemik birçok bitki türü bulunmaktadýr. Alandaki 38 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu türlerden Anthemis xylopoda, Chionodoxa luciliae, Hieracium tmoleum ve
Ornithogalum improbumun bilinen dünya daðýlýmý Boz Daðlar ile sýnýrlýdýr.
Alan yýrtýcý kuþ türleri ve orman kuþlarý açýsýndan önemlidir. ÖDAda üreyen kuþ türleri
arasýnda kýzýl þahin (Buteo rufinus) ve yýlan kartalý (Circaetus gallicus) bulunur.
Akdeniz ve Ege Bölgesinde çok az yerde daðýlým gösteren karaca (Capreolus capreolus)
alanda bulunan önemli memeli türlerindendir. Küçük kazýcý fare (Microtus subterraneus) adlý
küçük kemirgen türünün bu ÖDAya has kopuk bir popülasyon bulunur.
Pürtüklü semender (Triturus karelinii) alandaki önemli çift yaþamlý türüdür.
ÖDA, nesli küresel ölçekte tehdit altýnda olan apollo (Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte
tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Himalaya mavi kelebeðine
(Pseudophilotes vicrama) ev sahipliði yapar.

Alan Kullanýmý: Alan birçok yerleþim yeriyle çevrilmiþ durumdadýr ve yerleþim yerlerinin yakýnlarý
tarým amacýyla yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Üretilen tarým ürünlerinin baþýnda patates ve
domates gelmektedir. Boz Daðlarýn özellikle yüksek kesimlerinde otlatma faaliyetleri devam
etmektedir.
Geçtiðimiz yýllarda alanda bir kayak tesisi kurulmuþ ve kýþ aylarýnda iþletime açýlmýþtýr. Alan
yapýsý itibariyle çok kar tutmadýðýndan kayak tesislerinin kullanýmý sýnýrlý kalmýþtýr. Kayak
tesislerin açýlmasýný takiben alanda ikinci konut yapýlaþmasý da büyük oranda artmýþtýr. Boz
Daðlar bölge halký tarafýndan piknik ve mesire yeri olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alandaki tehditlerin baþýnda plansýz yapýlaþma gelmektedir. Bölge halký tarafýndan
yoðun olarak kullanýlan alandaki insan baskýsý gittikçe artmaktadýr. Kayak merkezi yapýmý
alandaki yapýlaþmayý daha da artýrmýþtýr.
ÖDAnýn özellikle orta kýsýmlarý tarýmsal amaçlý kullanýlmakta ve kullanýlan alan miktarý her
geçen gün artmaktadýr. Bölgede iðne yapraklý ormanlar yakacak ve inþaat amaçlý olarak
kesilmektedir. Otlatma faaliyetleri de özellikle alanýn yüksek bölgelerindeki bitki örtüsü üzerinde
baský oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanýn bir kýsmý doðal sit alaný olmakla birlikte bilinen bir koruma çalýþmasý
bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Manisa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.
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Halil Fide, Bahtiyar Kurt

Boz Daðlar önemli doða alaný topografya haritasý

Boz Daðlar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Kýrklar Tepesi © Gökhan Tan
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Karaca (Capreolus capreolus) © Aykut Ýnce
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ÖDA Kriteri

Marmara Gölü EGE025

Yeterince Bilinmiyor
Bilinmiyor (?)

Alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) © Kazým Çapacý

Yüzölçümü : 6912 ha
Yükseklik : 74 m - 80 m
Boylam
: 28,02ºD
Ýl(ler)
: Manisa
Enlem
: 38,63ºK
Ýlçe(ler) : Gölmarmara, Salihli, Ahmetli
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Önemli Doða Alaný, Manisa ilinin doðusunda ve Gediz Irmaðýnýn kuzeyinde yer
alýr. Gördes Çayý ve yer altý sularýyla beslenen, rezervuara dönüþtürülmüþ bir tatlýsu gölüdür.
En derin yeri 3-4 metredir. Gölün çevresinde kuzeyde Sazköy, güneyde Tekelioðlu ve doðuda
Kemerdamlarý adlý köyler bulunur. Gölün batýsýnda 1034 metre yüksekliðindeki Çal Daðý,
kuzeyinde ise yüksekliði 250 ile 700 metre arasýnda deðiþen irili ufaklý tepeler yer alýr.
Habitatlar: Marmara Gölünün güneyi tarým alanlarýyla ve bahçelerle; kuzeyi ise kýzýlçam ve
meþe ormanlarýyla çevrilidir. Göle daha yakýn bölgelerde sazlýklar, ýslak çayýrlar ve çamur
düzlükleri bulunur. Alanýn su seviyesi hemen her yýl deðiþmekle birlikte göl kuzey kýyýlarýnda
düzenli olarak geniþ sazlýk alanlar içermektedir ve bu sazlýklar çok yüksek sayýlarda sukuþu
için beslenme ve üreme alanýdýr.
Türler: ÖDA, sukuþlarý için önemli üreme, göç ve kýþlama alanýdýr. Tepeli pelikan (Pelicanus
crispus), mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus), pasbaþ pakta (Aythya nyroca) ve alaca
balýkçýl (Ardeola ralloides) alanda kuluçkaya yatan önemli su kuþlarýdýr. Göl, fiyu (Anas
penelope), elmabaþ patka (Aythya ferina), kýlýçgaga (Recurvirosta avosetta) ve tepeli pelikanýn
(Pelicanus crispus) önemli kýþlama popülasyonlarýný barýndýrýr.
Türkiyeye endemik Ladigesocypris mermere ve göle endemik Kripowitschia mermere balýk
türleri göle ÖDA statüsünü kazandýran diðer türlerdir.
Alan Kullanýmý: Gölü çevreleyen alüvyal topraklar çok verimlidir. Bölge yörenin tarým merkezi
konumundadýr. Karpuz, kavun, pamuk, tütün yetiþtirilen baþlýca tarým ürünleridir. Son yýllarda
sanayileþme de tarýma dayalý olarak geliþme göstermiþtir. Gölde uzun yýllardan beri yörenin
baþlýca geçim kaynaklarýndan olan balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Gölün çevresinde özellikle de batý
ve kuzey taraflarýnda büyük ve küçükbaþ hayvan otlatýlmaktadýr.
Tehditler: Su seviyesinin düþük olduðu dönemde ortaya çýkan, ekolojik açýdan deðerli çamur
düzlükleri ve bataklýklar, çiftçiler tarafýndan kýsa sürede tarým alanýna çevrilmektedir. Alanda
kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr. DSÝ tarafýndan gölün su rejimine sürekli müdahale edilmektedir.
Rezervuar olarak kullanýlmasý nedeniyle gölün su seviyesinin hemen her yýl deðiþmesi, alanda
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üreyen kuþ popülasyonlarýnýn sürekliliðini engellemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu ve Ege Doðal Yaþamý
Koruma Derneði düzenli olarak izleme ve envanter çalýþmalarý yapmaktadýr.

Marmara Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Marmara Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Manisa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gölmarmara Belediyesi; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði; Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

Ferdi Akarsu, Orhan Gül, Barýþ Uzilday

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Akdað - Denizli

EGE026

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 126946 ha
Boylam
: 28,81ºD
Enlem
: 37,76ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 80 m - 2300 m
Ýl(ler)
: Denizli, Aydýn
Ýlçe(ler) : Denizli merkez, Kuyucak, Buharkent, Sarayköy, Honaz, Karacasu, Babadað, Tavas

Alanýn Tanýmý: ÖDA, en yüksek yeri 2300 metre olan Akdað silsilesini, Ortaca Daðýný (1866
metre), Dandalaz Çayý Vadisi ve Büyük Menderes Nehrinin küçük bir kýsmýný içerir. ÖDAdaki
daðlardan batý ve doðu yönlerinde irili ufaklý birçok akarsu doðmaktadýr. Akdað'ýn güney
yamaçlarýndan doðan Dandalaz Çayý, güneydoðu-kuzeybatý doðrultusunda akarak kuzeyde
Büyük Menderes Nehrine katýlýr. ÖDAnýn batý sýnýrý Karacasu ilçesini de içine alarak Karýncalý
Daðýna kadar uzanmaktadýr. Alanýn kuzeydoðu sýnýrýný ise Babadað ilçe merkezi oluþtururken
doðuda Honaz Daðý uzanýr.
Habitatlar: Genel olarak iðne yapraklý aðaçlarýnýn (alçaklarda kýzýlçam, yükseklerde karaçam)
baskýn olduðu orman kuþaðý ÖDAdaki daðlýk kesimin yamaçlarýný kaplar. Daðýn önemli doðal
yaþam alanlarýndan biri olan dað çayýrlarý daha yüksekteki alpin kuþakta yer alýr. Orman
dokusunun tahrip olduðu alanlarda dikenli ve dikensiz yastýksý formdaki geven ve çoban
yastýklarý baskýndýr.
Türler: Alan on bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Campanula
bipinnatifida dünyada sadece burada yaþamaktadýr.
Tavas kurbaðasý (Rana tavasensis) sadece bu bölgede yaþayan bir kurbaða türüdür.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan þeritli engerek (Montivipera xanthina) ÖDA kriterlerini
saðlayan bir sürüngen türüdür. Büyük Menderes Nehrinin ÖDA içinde kalan kýsmýnda ülkemize
endemik bir içsu balýðý olan Ulubat balýðý (Acanthobrama mirabilis) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki düz alanlarda ana geçim kaynaðý tarýmdýr. Baþlýca ürünler arasýnda
buðday, arpa ve üzüm gelir. Daðlýk kesimlerde ise hayvancýlýk ve ormancýlýk faaliyetleri
yapýlmaktadýr. Bölgedeki köylerin bazýlarýnda dokumacýlýk, dericilik ve çömlekçilik gibi el
sanatlarý geliþmiþtir.
Tehditler: Aþýrý otlatma yüzünden daðlýk kesimlerde bitki örtüsü önemli ölçüde tahrip olmuþ,
geven ve çoban yastýklarý baskýn hale gelmiþtir.
Koruma Çalýþmalarý: Bölgede il Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerinin yaptýðý denetlemeler
dýþýnda bilinen koruma çalýþmasý yoktur.
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Kaya sývacýsý (Sitta neumayer) © Murat Bozdoðan

Yerel Ýlgi Sahipleri
Denizli Valiliði; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aydýn Valiliði; Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kuyucak Kaymakamlýðý; Buharkent Kaymakamlýðý;
Sarayköy Kaymakamlýðý; Honaz Kaymakamlýðý; Karacasu Kaymakamlýðý; Babadað Kaymakamlýðý; Tavas Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

Akdað - Denizli önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akdað - Denizli önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Taþkýzýlý (Monticola saxatilis) © Murat Bozdoðan
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Alaçam Daðlarý EGE027

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kýzýlgerdan (Erithacus rubecula) © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 80629 ha
Boylam
: 28,72ºD
Enlem
: 39,36ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 520 m - 2089 m
Ýl(ler)
: Balýkesir, Kütahya
Ýlçe(ler) : Dursunbey, Bigadiç, Simav, Sýndýrgý

Alanýn Tanýmý: Alaçam Daðlarý silsilesi, ÖDAnýn en yüksek kesimini oluþturan Akdað ve Civan
Daðýný içine alýr. Batý  doðu istikametinde çok sayýda akarsu ile kesilen daðlýk alanda yükseklik
kuzeyden güneye gidildikçe artmaktadýr. ÖDA, iðne yapraklý ve yaprak döken aðaçlardan
oluþan zengin bir orman mozaiðini içerir. Bölgede kayýn ve göknar aðaçlarýnýn Ege bölgesinde
oluþturduklarý en geniþ ormanlýk alanlar bulunur.
Habitatlar: Alanýn büyük kýsmýný karaçam ve meþe karýþýk ormanlarý kaplamaktadýr. Nispeten
daha nemli bölgelerde ise kayýn ve göknar topluluklarý bulunur. ÖDAnýn en yüksek yeri olan
Akdaðýn orman sýnýrý üzerindeki kesimleri yüksek dað çayýrlarý ve kayalýklarla kaplýdýr. Alanýn
kuzeydoðu, doðu ve güneydoðu sýnýrlarýnda tarým alanlarý ve meralar bulunmaktadýr.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve dünya ölçeðinde tehdit altýnda olan sýðýrkuyruðu türlerinden
Verbascum luciliae için önem taþýr.
ÖDA ayný zamanda bir çok kuþ türünün Avrupa ölçeðinde önemli popülasyonlarýný barýndýrýr.
Bu türler arasýnda ortanca aðaçkakan (Dendrocopos medius), alaca aðaçkakan (Dendrocopos
syriacus), kirazkuþu (Emberiza hortulana), gökdoðan (Falco peregrinus) ve orman toygarý
(Lullula arborea) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn genelinde ana geçim kaynaðý ormancýlýk faaliyetleri ve hayvancýlýktýr.
Uygun alanlarda kavak yetiþtiriciliði yapýlýr. Dursunbey ilçesinde bulunan kereste fabrikasý
bölgenin en önemli sanayi kuruluþlarýndan biridir. Alaçam Daðlarý günübirlik piknik amacýyla
yöre halký tarafýndan kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Günübirlik turizm amacýyla kullanýlan yerlerde oluþan baský izlenmelidir. Alanýn bazý
bölgelerindeki aþýrý otlatma baskýsý bölgedeki doðal bitki örtüsünü tahrip etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerini rutin koruma çalýþmalarý dýþýnda
bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.
Ýspinoz (Fringilla coelebs) © Kazým Çapacý
Yerel Ýlgi Sahipleri
Balýkesir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kütahya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Dursunbey Kaymakamlýðý; Bigadiç Kaymakamlýðý; Simav Kaymakamlýðý;
Sýndýrgý Kaymakamlýðý; Bigadiç Orman Ýþletme Müdürlüðü; Dursunbey Orman Ýþletme Müdürlüðü; Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü.
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Güven Eken, Yýldýray Lise

Alaçam Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Alaçam Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Alakarga (Garrulus glandarius) © Tamer Zeybek
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Honaz Daðý EGE028

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Honaz Daðý © Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 25588 ha
Yükseklik : 490 m - 2528 m
Boylam
: 29,31ºD
Ýl(ler)
: Denizli
Enlem
: 37,67ºK
Ýlçe(ler) : Denizli merkez, Honaz, Tavas, Serinhisar
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Denizli ilinin güneydoðusunda ve Honaz ilçesinin güneyinde yer alýr. Doðuda
Kara Çay, güneyde Serinhisar ilçesi, batýda ise Akdað  Denizli ÖDAsý ile sýnýrlýdýr. Daðýn büyük
kýsmý ormanlarla kaplýdýr ve kuzeyinde sarp yamaçlar ve derin vadiler bulunur. Daðdan doðan
bir çok su kaynaðý bölge yerleþimlerinin su ihtiyacýný karþýlar.
Habitatlar: Alçaklarda kýzýlçam, yükseklerde karaçam ve ardýcýn baskýn olduðu orman topluluklarý
daðýn kuzey, batý ve doðu yamaçlarýný kaplar. Güney kýsýmlar genelde maki topluluklarý ile
kaplýdýr. Dað zirvesi ÖDAnýn en önemli özelliklerinden biri olan yüksek dað çayýrlarýyla kaplýdýr.
Orman dokusunun bozulduðu otlatýlan alanlarda çoðunlukla dikenli ve dikensiz yastýksý formda
olan geven ve çoban yastýklarý görülür.
Türler: Alanda nesli tehlike altýnda ve endemik birçok bitki türünü barýnmaktadýr. ÖDAda tespit
edilen yaklaþýk 993 bitki taksonunun 34ü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alandaki önemli memeli türlerinin baþýnda dað keçisi (Capra aegagrus) ve kar faresinin
(Chionomys nivalis) batý Toroslar popülasyonu gelir.
Nesli ulusal ölçekte tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanýn önemini
arttýrmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgenin en önemli gelir kaynaðý kiraz ve üzüm yetiþtiriciliðidir. Bunun yaný sýra
çok çeþitli sebze ve meyveyle, pamuk, þeker pancarý, haþhaþ, buðday ve mýsýr gibi endüstriyel
ürünlerin tarýmý yapýlmaktadýr.
Milli Park bölgeye gelen turistler için önemli bir cazibe merkezidir ve piknik alaný olarak
kullanýlýr.
Tehditler: Honaz Daðýnýn güney yamaçlarýndaki aþýrý otlatma baskýsýnýn bitki türlerini nasýl
etkilediðinin araþtýrýlmasý gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünün koordinasyonunda Milli Park Uzun Devre
Geliþme Planý hazýrlanmaktadýr.
Salvia cadmica © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Honaz Kaymakamlýðý; Tavas Kaymakamlýðý; Serinhisar Kaymakamlýðý.
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Yýldýray Lise

Honaz Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Honaz Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Dað keçisi (Capra aegagrus) © Soner Bekir
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Dactylorhiza romana © Önder Erdem
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Murat Daðý EGE029

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Murat Dagý © Cenk Durmuþkâhya

Yüzölçümü : 130863 ha
Boylam
: 29,70ºD
Enlem
: 38,96ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 750 m - 2309 m
Ýl(ler)
: Kütahya, Uþak
Ýlçe(ler) : Aslanapa, Çavdarhisar, Altýntaþ, Gediz, Dumlupýnar, Banaz, Uþak merkez

Alanýn Tanýmý: Uþak ilinin kuzeydoðusunda yer alan ÖDA, kýzýlçam ve karaçam ormanlarý,
baltalýklar, dað bozkýrlarý ve yüksek dað çayýrlarý ile kaplý bir dað silsilesidir. Alanda yazlarý
kuruyan Gölyeri ve bir buzul gölü olan Kuzugöl olmak üzere iki küçük sulak alan bulunur. ÖDA,
Avrupa-Sibirya, Ýran-Turan ve Akdeniz bitki coðrafyalarýnýn kesiþtiði bir yerde bulunur ve bu
nedenle büyük bitki çeþitliliði gösterir. Bu çeþitlilik, ÖDA'daki hayvan türlerini de etkilemiþtir.
Habitatlar: Murat Daðý, düþük yüksekliklerde kýzýlçam, daha yükseklerde ise karaçam ormanlarýyla
kaplýdýr. Orman dokusunun kesildiði alanlarda alçak boylu çalýlýklar ve baltalýk meþe ormanlarý
uzanýr. Dað silsilesi üzerinde yer yer açýk alanlar da bulunmaktadýr ve bunlarýn bir kýsmýnda
tarým yapýlmaktadýr. Daðýn aðaç sýnýrýnýn üzerindeki bölgesini yüksek dað çayýrlarý kaplar.
Türler: Alan bitki türleri açýsýndan oldukça zengin bir bölgedir ve tamamý Türkiyeye endemik
25 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu bitki türlerinden dördünün dünya
daðýlýmýnýn sadece Murat Daðý ile sýnýrlý olduðu bilinmektedir; Alyssum davisianum, Prometheum
muratdaghense, Pyrus anatolica ve Verbascum coronopifolium.
Murat Daðý, sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kara akbaba (Aegypius monachus) ve
kaya kartalý (Aquila chrysaetos) gibi yýrtýcý kuþlar baþta olmak üzere pek çok kuþ için bölgesel
için ölçekte öneme sahiptir.
Alan ayný zamanda bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan yalancý apollo (Archon apollinus)
ve güzel nazuðum (Euphydryas orientalis) kelebek türlerine ev sahipliði yapmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede yoðun olarak ormancýlýk ve otlatma faaliyetleri yürütülmektedir. Daðda
kaplýca ve sosyal tesisler bulunur. Bir zamanlar yaþanan yoðun aðaç kesimin ardýndan bugün
alanda birçok bölgede aðaçlandýrma çalýþmalarý yürütülmektedir.
Tehditler: Geçmiþte yapýlan yoðun aðaç kesimi alandaki bitki örtüsüne büyük zarar vermiþtir.
Devam eden yoðun ormancýlýk faaliyetleri özellikle alanda üreyen kara akbabalarý tehdit
etmektedir.
Alanda yapýlan yoðun aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn doðal yaþam üzerindeki etkisi
bilinmemektedir.
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Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Güzel nazuðum (Euphydryas orientalis) © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Uþak Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kütahya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði.

Bahtiyar Kurt

Murat Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Murat Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý
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Kýr baykuþu (Asio flammeus) © Ertuðrul Birel
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Fritillaria pinardii © Önder Erdem
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Iþýklý Gölü EGE030

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Iþýklý Gölü © Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 9749 ha
Boylam
: 29,92ºD
Enlem
: 38,22ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 810 m - 990 m
Ýl(ler)
: Denizli, Afyon
Ýlçe(ler) : Çivril, Dinar

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Akdaðýn güneybatýsýndaki geniþ bir tatlý su gölünü ve bu gölün doðusunda
mevsimsel bataklýklarla çevrili Gökgöl Bataklýðýný içerir. En derin yeri yedi metre olan Iþýklý
Gölünün ortasýnda birkaç saz yer alýr. Batý, güney ve doðu kýyýlarý setlerle çevrilmiþ olan göl,
sulama amaçlý rezervuar olarak kullanýlýr. Büyük Menderes'in kuzeydeki kolu (Kufi) göle
yönlendirilmiþtir ve sulak alana giren suyun yüzde 60'ýný karþýlar.
Habitatlar: Geniþ bir tatlý su gölü olan Iþýklý Gölünün ortasýnda saz adalarý yer alýr. Alanýn
doðusunda Büyük Menderes nehrinin taþkýn alaný içinde yer alan Gökgöl ve etrafýndaki mevsimsel
bataklýklar yer alýr. Gölün etrafýnda kavaklýklar ve tarým alanlarý bulunur.
Türler: ÖDA, kýþ aylarýnda yüksek sayýlarda su kuþuna ev sahipliði yapar. Bir defada alanda
190 bin üzerinde sakarmeke (Fulica atra) gözlenmiþtir. ÖDAda üreyen diðer kuþ türlerinin
arasýnda erguvani balýkçýl (Ardea purpurea) ve karabaþ martý (Larus ridibundus) yer alýr. Gölde
yýl boyunca görülen ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) Akdaðda üremektedir.
Iþýklý Gölü, içsu balýklarý için de önemlidir. Göl, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve ülkemize
endemik Aphanius anatoliae ve Chondrostoma meandrense türlerine ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Sulama amaçlý bir rezervuar olarak kullanýlan göldeki temel insan faaliyeti
balýkçýlýktýr. Kerevit (Astacus leptodactylus) bir zamanlar göldeki en yaygýn ve en çok gelir
getiren türken 1980'lerde Türkiyede ilk kez burada ortaya çýkan mantar hastalýðý nedeniyle
yok olmuþtur.
Gölün etrafýndaki düzlük alanlarda yoðun olarak tarým ve kavakçýlýk yapýlýr. Göl çevresinde
oteller bulunur.
Tehditler: Aþýrý ve yasadýþý su ürünleri ve kara avcýlýðý gölün önemli sorunlarýndan biridir.
Göl suyunun Haziran ayýna kadar yüksek seviyede tutulmasý sazlýk ve mevsimsel bataklýk gibi
kuþlarýn üremesine ve beslenmesine olanak saðlayan yaþam alanlarýnýn oluþmasýný
zorlaþtýrmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkilileri denetim çalýþmalarý
yapmaktadýr. Bölgede düzenli olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý yapýlmaktadýr.
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Iþýklý Gölü © Barbaros Demirci
Yerel Ýlgi Sahipleri
Denizli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afyon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çivril Kaymakamlýðý; Dinar Kaymakamlýðý; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði
(EgeDoða); Doða Derneði; Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT).

Ferdi Akarsu, Burak Bayýlý, Volkan Eroðlu

Iþýklý Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Iþýklý Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Gülen sumru (Sterna nilotica) © Melih Özbek
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Akdað - Çivril EGE031

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Akdað © Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 52237 ha
Yükseklik : 840 m - 2446 m
Boylam
: 30,01ºD
Ýl(ler)
: Afyonkarahisar, Denizli
Enlem
: 38,33ºK
Ýlçe(ler) : Sandýklý, Çivril, Dinar, Kýzýlören
Koruma Statüleri : Tabiat parký, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Akdað, Çivril ve Sandýklý ovalarý arasýnda, Iþýklý Gölünün hemen kuzeyinde yer
alan ve kuzeybatý-güneydoðu doðrultusunda uzanan yüksek ve kayalýk bir daðdýr. Türkiyedeki
üç coðrafi bölgenin ve deðiþik habitatlarýn buluþma noktasýndadýr ve bu nedenle büyük bitki
çeþitliliði içerir. ÖDA, kanyon, kayalýk, orman, yayla ve dere biyotoplarýnýn son derece zengin
bir mozaiðini içerir. Kaynaðýný Akdaðdan alan çok sayýda dere tarafýndan aþýndýrýlarak dar ve
derin vadiler oluþmuþ ve bunun sonucunda çok engebeli bir topografya ortaya çýkmýþtýr.
Habitatlar: ÖDAnýn sýnýrlarý içinde karaçam ve ardýç ormanlarý, meþe ve sarýçam, makilikler,
yüksek dað çayýrlarý ve alpin kuþak altý bitki örtüsü bulunur. Daðýn 900 metre yüksekliðinden
itibaren iðne yapraklý aðaç topluluklarý hakim olmaya baþlar. Kuzey ve batý kýsýmlarda en
yaygýn orman topluluklarýný karaçamlar oluþturur. Yaþlý karaçam ormanlarý daha çok Kocayayla,
Sýðýrkuyruðu Yaylasý, Karanlýkdere ve Tokalý Kanyon gibi daðýn yüksek, eðimli ve ulaþýlmasý
zor bölümlerinde bulunmaktadýr. Daðýn batý yamaçlarýnda kýzýlçam (Pinus brutia), kuzeybatýsýnda
(Þeyhyahþi yakýnlarý) ise kalýntý sarýçam (Pinus sylvestris) ormanlarý vardýr. Daðýn özellikle
güney bölümlerinde kermes meþesinin (Quercus coccifera) baskýn olduðu Akdeniz maki
topluluklarý görülür.
Önemli habitatlardan bir diðeri, bazý kuþ türleri için yuvalama alaný olan ve daha çok daðýn
batýdaki dik yamaçlarýnda yer alan ve yer yer 200 metrelik uçurumlar oluþturan çýplak kaya
yüzleridir. Akdaðýn çevresindeki ovalar yoðun tarým alanlarýyla çevrilidir.
Türler: Alan, dar yayýlýþlý ve tehlike atýnda olan 22 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Barbarea hedgeana, sadece bu daða özgü ve dar yayýlýþlý olmasýndan dolayý koruma açýsýndan
önem taþýr.
Yýrtýcý kuþlar için önemli üreme alaný olan ÖDAda ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla),
küçük kartal (Hieraaetus pennatus), kara akbaba (Aegypius monachus), kýzýl akbaba (Gyps
fulvus), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus)
üremektedir. ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte kýzýl geyik (Cervus elaphus) görülmektedir.
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Alan Kullanýmý: Alandaki en yoðun insan faaliyeti küçükbaþ hayvancýlýktýr. Özellikle bahar ve
yaz aylarýnda köylüler sürüleriyle birlikte daðýn deðiþik kesimlerini yayla olarak kullanmaktadýr.
Daðýn eteklerinde yoðun tarým faaliyetleri, yamaçlarda ise ormancýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: Yoðun hayvancýlýða baðlý olarak doðal orman örtüsü önemli ölçüde tahribat görmüþtür.
Meþe aðaçlarýnýn dallarý kesilerek hayvanlara yem olarak verilmekte ve kullaným amaçlý küçük
çaplý izinsiz aðaç kesimi yapýlmaktadýr. Akdaðda gerek daha önce ormancýlýk faaliyeti yürütülen
yerler, gerekse yangýnlardan zarar gören alanlarýn yabancý türlerle aðaçlandýrýlmasý alanýn
doðallýðýný bozmaktadýr. Akdaðýn çevresindeki pek çok yerleþimde daha çok belediye ve
karayollarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kum ve taþ ocaklarý açýlmýþtýr. Bu iþletmelerin
doðaya verdiði/verme olasýlýðý olan zarar hakkýnda detaylý çalýþmalar yapýlmalýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Geçmiþte daðdaki kýzýlgeyik (Cervus elaphus) popülasyonu üzerinde yoðun
olan av baskýsý sonucu bu hayvanlarýn sayýsý hýzla azalmýþtýr. Ancak 1970 yýlýnda alanýn Yaban
Hayatý Koruma Sahasý ilan edilmesi ve yöre halkýna yönelik bilinçlendirme çalýþmalarý sonucunda
bu türe yönelik avcýlýk baskýsý ortadan kalkmýþtýr. Afyonkarahisar Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü
Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü kontrolünde Tabiat Parkýnýn uzun devre geliþim
planý hazýrlanmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Afyonkarahisar Valiliði; Afyonkarahisar Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þubesi; Sandýklý Kaymakamlýðý; Çivril Kaymakamlýðý;
Sandýklý Orman Ýþletme Þefliði; Çivril Orman Ýþletme Þefliði; Sorkun Belediye Baþkanlýðý; Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi; Pakkuþ
(Pamukkale Kuþ Gözlem Grubu).

Okan Koçyiðit

Akdað - Çivril önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Akdað - Çivril önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Altýntaþ Ovasý EGE032

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs

Yüzölçümü : 19584 ha
Yükseklik : 970 m - 1698 m
Boylam
: 30,06ºD
Ýl(ler)
: Kütahya
Enlem
: 39,21ºK
Ýlçe(ler) : Kütahya merkez, Aslanapa, Altýntaþ
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Kütahyanýn güneyinde kalan Altýntaþ Ovasý geniþ tarým alanlarýnýn bulunduðu
bir ÖDAdýr. Alanda genel olarak kuru tarým yapýlmaktadýr.
Habitatlar : Alan, genel olarak kuru tarým alanlarýyla kaplýdýr. Bazý bölgeler düzenli olarak nadasa
býrakýlýr. Alanýn çeþitli yerlerinde taban suyu yüzeye ulaþmakta ve küçük ýslak çayýrlar
oluþmaktadýr. ÖDAnýn kuzeyi alçak tepelik özelliðinde olup çalý ve ardýç türleriyle kaplýdýr.
Türler: Altýntaþ Ovasý toy kuþlarýnýn (Otis tarda) Ege Bölgesindeki son üreme alanýdýr. Nadasa
býrakýlan alanlarýn geniþliði, bölge halkýnýn toy kuþlarýný yakýndan tanýmasý ve korumasý türün
alanda bugüne kadar barýnabilmesini saðlamýþtýr.
Alan Kullanýmý: Tarým alandaki en yaygýn kullaným þeklidir. Sýk olmamakla birlikte Altýntaþ Ovasý
kuþ gözlemcilerinin ziyaret ettiði bir alandýr.
Tehditler: Alanda derin su kanallarý kazýlmasý sonucunda yeraltý sularý çekilmiþ ve yaban
hayvanlarýnýn kullanabileceði su kaynaklarý azalmýþtýr. Yoðunlaþan tarým faaliyetlerden toy
popülasyonu olumsuz yönde etkilenmektedir ve son yýllarda türün sayýsýnda azalma görülmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: Ýbrahim Aksaz ve ailesi önderliðinde uzun yýllar yapýlan koruma çalýþmalarý
tüm Türkiye için bir örnek teþkil etmektedir. Ýbrahim Aksaz ve Kuþ Araþtýrmalarý Derneði alanda
izleme ve koruma çalýþmalarý gerçekleþtirmiþtir.
Ýbrahim Aksazýn vefatýndan sonra da ailesi Ýbrahim Aksaz Yaban Hayatýný Koruma Derneði
çatýsý altýnda alandaki koruma çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Altýntaþ Ovasý © Zeliha Aksaz
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kütahya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kütahya Ýl Tarým Müdürlüðü; Altýntaþ Kaymakamlýðý; Ýbrahim Aksaz Yaban Hayatýný Koruma Derneði.
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Bahtiyar Kurt

Altýntaþ Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Altýntaþ Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Ýbrahim Aksaz Altýntaþ Ovasýndaki toylarýn korunmasý için uzun yýllar önderlik etti. © Zeliha Aksaz
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Türkmenbaba Daðý EGE033

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kara akbaba (Aegypius monachus) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 53964 ha
Yükseklik : 900 m - 1826 m
Boylam
: 30,37ºD
Ýl(ler)
: Eskiþehir, Kütahya
Enlem
: 39,44ºK
Ýlçe(ler) : Eskiþehir merkez, Kütahya merkez, Seyitgazi
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Türkmenbaba Daðý, Eskiþehir ilinin 35 kilometre güneybatýsýnda, Eskiþehir Merkez
ve Seyitgazi ile Kütahya merkez ilçe sýnýrlarý arasýnda yer alýr. Bölgenin en yüksek noktasý
Türkmenbaba Tepesidir. ÖDAda büyük kýsmý yaz aylarýnda kuruyan çok sayýda dere
bulunmaktadýr. Hýzar, Çavuþ, Kaklýk ve Beþik dereleri bunlardan bazýlarýdýr. Dere yataklarý
özellikle daðýn kuzeybatý kýsmýnda derin kayalýk vadiler oluþturur. ÖDA, Avrupa-Sibirya, ÝranTuran ve Akdeniz bitki coðrafyalarýnýn kesiþtiði bir yerde bulunmasý nedeniyle yüksek tür
çeþitliliði gösterir.
Habitatlar: ÖDAdaki orman örtüsü 1000-1100 metreden baþlamaktadýr ve en yaygýn tür
karaçamdýr. 1100-1500 metre arasýnda yaygýn olarak laden (Cistus laurifolius) topluluklarý,
1300-1450 metre arasýnda ise sarýçam (Pinus sylvestris) ve doðu kayýný (Fagus orientalis) ve
bunlarýn aralarýnda kar örtüsünün uzun zaman kaldýðý kayalýk ve soðuk kuzey yamaçlarda
titrek kavak (Populus tremula) topluluðu yerleþmiþtir. Kuzeye bakan vadiler nemi seven aðaç
topluluklarýyla kaplýdýr. ÖDAdaki yaprak döken aðaçlar arasýnda en yaygýn olarak bulunan
tür saçlý meþedir (Quercus cerris). Köylerin çevresinde ve tahrip olmuþ orman alanlarýnda dað
bozkýrlarý yer almaktadýr. 1750 metre ve üzerindeki bölgelerde ise yüksek dað çayýrlarý
bulunmaktadýr.
Türler: ÖDA, bölgesel ölçekte tehlikedeki çok sayýda kuþ türü için önem taþýr. Alan akbaba ve
kartal türleri için önemli üreme alanýdýr. Kara akbabanýn (Aegypius monachus) ülkemizde
bilinen en büyük nüfusu bu alandadýr. Alanda kuluçkaya yatan diðer önemli yýrtýcý türleri þah
kartal (Aquila heliaca), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve küçük kartaldýr (Hieraaetus
pennatus). ÖDA, kara leyleðin (Ciconia nigra) bölgedeki önemli üreme alanlarýndan biridir.
ÖDA kriterlerini saðlamamakta birlikte alanda önemli sayýlarda ulu geyik (Cervus elaphus)
ve kurt (Canis lupus) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Türkmenbaba Daðýndaki ormanlar yoðun olarak iþletilmektedir. Eskiþehir Orman
Ýþletme Müdürlüðüne baðlý Kalabak Bölge Þefliði verilerine göre, bölgede ortalama yýllýk 8 bin
metreküp gövde üretimi yapýlmaktadýr.
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Alanýn çevresindeki köylerde geçim kaynaðý daha çok tarým ve hayvancýlýktýr. Yaygýn olarak
küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk ve kanatlý hayvan yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr.
Harmankaya sýrtý bölgesinde bulunan Kalabak Suyu Eskiþehir ilinin içme suyu ihtiyacýný
karþýlamakta ve þiþelenerek baþka illere satýþý yapýlmaktadýr. Ayrýca Türkmenbaba Daðýnýn
kuzeydoðusundaki Þelale mevkii mesire yeri olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Orman iþletme çalýþmalarýnýn kuþlarýn üreme döneminde yapýlmasý baþta kara akbaba
olmak üzere pek çok kuþ türünü rahatsýz etmekte ve üreme baþarýlarýnýn önemli oranda
düþmesine neden olmaktadýr.
Özellikle yaþlý aðaçlarýn kesilmesi ve üretim amacýyla yol açýlmasý kara akbabalarýn yaþam
alanlarýný daraltmaktadýr. Bölgeye gelen günübirlik ziyaretçilerin oluþturduðu baský da kara
akbabalarý olumsuz etkileyebilir. Orman yangýnlarý bölgedeki diðer bir sorundur.
Koruma Çalýþmalarý: Kuþ Araþtýrmalarý Derneði, Anadolu Üniversitesinin iþbirliði ve Çevre ve
Orman Bakanlýðý desteðiyle alandaki kara akbabalarýn izlenmesini ve korunmasýný amaçlayan
çeþitli etkinlikler gerçekleþtirmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Eskiþehir Valiliði; Eskiþehir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði.

Elif Yamaç

Türkmenbaba Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Türkmenbaba Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

245

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Karamýk Sazlýðý EGE034
Acil
Gerileme (-1)

Karamýk Sazlýðý © Barbaros Demirci

Yüzölçümü : 9357 ha
Yükseklik : 1000 m - 1090 m
Boylam
: 30,84ºD
Ýl(ler)
: Afyon
Enlem
: 38,44ºK
Ýlçe(ler) : Çay
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Karamýk Sazlýðý, Akarçay kapalý havzasýnda, Sultan Daðlarýnýn kuzeybatý eteklerinde
yer alýr. Alanýn batýsýndan Bolvadin ve Çay ilçeleri tarafýndan gelip Dinara giden anayol geçer.
Büyük bir bölümü yoðun sazlýk ve hasýr otu topluluklarý ile örtülü bir tatlý su gölüdür. Ortalama
derinliði 2-3 metre olan göl, yüzey sularýyla beslenir ve güneyindeki karstik bölgede yer alan
düdenlerle boþalýr.
Habitatlar: Sulak alan, sazlýk ve hasýr otu topluluklarý ile kaplýdýr. Sazlýk alanýn içinde yer yer
küçük göl aynalarý bulunur. Gölün kuzey ve kuzeydoðusunda kavaklýklar vardýr. Diðer bölgeler
tarým alanlarý ve meralarla çevrilidir.
Türler: Alan su kuþlarý için önemli üreme alanýdýr. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
dikkuyruðun (Oxyura leucocephala) yaný sýra alaca balýkçýl (Ardea ralloides), küçük balaban
(Ixobrychus minutus), pasbaþ patka (Aythya nyroca), turna (Grus grus) ve býyýklý sumru
(Chlidonias hybridus) gibi diðer nadir su kuþlarý da ÖDAda üremektedir.
Alan, bir kýz böceði türü olan Leucorrhinia pectoralis için bölgesel ölçekte önemlidir.
Alan Kullanýmý:Bölgedeki en önemli insan etkinliði saz kesimidir. Bunun dýþýnda alaný çevreleyen
tarlalarda þeker pancarý ve tahýl tarýmý yapýlýr. Çevredeki meralarda inek ve manda yetiþtirilir.
Bölgede yaygýn olarak kavakçýlýk da yapýlýr. Kavak ve sazlar bölgede kurulmuþ olan SEKA
kaðýt fabrikasýnda hammadde olarak kullanýlýr.
ÖDAda yoðun olarak balýk ve kara avcýlýðý yapýlmaktadýr. Alandan toplanan sülük ve
kurbaðalar yurt dýþýna ihraç edilmektedir.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri (DSÝ), 1970lerde alanýn kotunu sabitlemek ve taþkýnlarý kontrol etmek
amacýyla düdenlerin aðzýna savaklar inþa etmiþtir. DSÝnin iþletme kurallarýný sazlýk alanýn
özellikle güney kýsmýný kurutmayacak þekilde düzenlemesi gerekmektedir.
SEKA kaðýt fabrikasýnýn gölde sebep olduðu kirlilik, yoðun balýk ve kara avcýlýðý ÖDAdaki
diðer tehditlerdir.

Göl suyunun Haziran ayýna kadar yüksek seviyede tutulmasý sazlýk ve mevsimsel bataklýk
gibi kuþlarýn üremesine ve beslenmesine olanak saðlayan yaþam alanlarýnýn oluþmasýný
zorlaþtýrmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Leucorrhinia pectoralis © Marcel Wasscher
Yerel Ýlgi Sahipleri
Afyon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çay Belediye Baþkanlýðý; Karamýk Belediye Baþkanlýðý.
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Süreyya Ýsfendiyaroðlu, Yýldýray Lise

Karamýk Sazlýðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Karamýk Sazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Saz kamýþçýný (Acrocephalus scirpaceus) © Soner Bekir - DoðaBel
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Balýk kartalý (Pandion haliaetus) © Murat Bozdoðan
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