
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný

Dalaman Ovasý
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Yüzölçümü : 45372 ha Yükseklik : 0 m - 260 m
Boylam : 28,78ºD Ýl(ler) : Muðla
Enlem : 36,72ºK Ýlçe(ler) : Ortaca, Dalaman, Fethiye

Yerel Ýlgi Sahipleri

Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Özel Çevre Koruma Kurumu Köyceðiz Bölge Müdürlüðü; Muðla Valiliði; Dalaman Kaymakamlýðý; Dalaman Belediyesi;

Ortaca Kaymakamlýðý; Ortaca Belediyesi; GAS-DER; SAD-AFAG; DHKD; WWF-TR.

Cem Orkun Kýraç, Bahar Suseven

AKD003
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Köyceðiz Gölü�nün güneybatýsýnda, Dalaman Çayý�nýn oluþturduðu ova ile bu
ovayý çevreleyen kýyýlar ve irili ufaklý 20 adadan oluþur. Dalaman ilçesinin güneyindeki Kocagöl
ve Kapýdaðý Yarýmadasý da ÖDA içinde yer alýr. Dalaman Çayý, Akdeniz�e döküldüðü yerde
bir delta oluþturur ve bu kýsýmda yaklaþýk 10 kilometre uzunluðunda Dalaman Kumsalý bulunur.
Alandaki en önemli sulak alan olan Kocagöl�ün etrafýnda Kargýn ve Kükürt gölleri de bulunmaktadýr.
Alan, coðrafi konumu nedeniyle hem ekosistem hem de tür çeþitliliði bakýmýndan Türkiye�nin
en zengin bölgelerinden biridir.
Habitatlar: ÖDA; kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, diþbudak (Fraxinus angustifolia) ve sýðla
(Liquidambar orientalis) aðýrlýklý subasar ormanlar, Akdeniz maki topluluklarý, az tuzlu göller,
tuzcul bataklýklar, sazlýk alanlar, çakýllý ve kumlu sahiller ile kayalýk kýyýlar ve tarým alanlarýndan
oluþur. Dalaman Çayý�nýn çevresi tarým alanlarý ile kaplýdýr. Dalaman Kumsalý çoðunlukla çok
ince kumdan bazý bölgeleri ise küçük çakýllardan oluþmaktadýr. Ovayý çevreleyen tepeler maki
ve kýzýlçamlarla kaplýdýr. Alandaki kayalýk kýyýlarda sualtý ve suüstü giriþli maðaralar bulunur.
Türler: Dalaman Ovasý farklý tür gruplarý için önemli bir alandýr. Dalaman Ovasý�na endemik
olduðu bilinen Verbascum dalamanicum bölgenin en önemli bitki türlerinden biridir.

Bunun yanýnda alandaki kýyý ve maðaralar, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan
Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli yaþam alanýdýr. Alanda yer alan nehir ve
çaylarda susamuru (Lutra lutra) yaþamaktadýr.

Bir çiftyaþamlý türü olan Lyciasalamandra fazilae, Dalaman Ovasý�nda bulunan önemli
canlýlardan bir baþkasýdýr.

Dalaman kumsalý, ülkemizde doða koruma çalýþmalarýnda sembol haline gelmiþ
denizkaplumbaðalarýnýn (Caretta caretta) yuvaladýðý önemli alanlardan birisidir. Kargýn ve
Kükürt göllerinde nilkaplumbaðasý (Trionyx triungis) yaþamaktadýr.

Alan ayný zamanda, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Capoeta bergamae isimli
içsu balýðýna da ev sahipliði yapmaktadýr.

Alanda, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana)
kelebek türü yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve turizm faaliyetleri gerçekleþtirilir.
Mýsýr, buðday ve narenciye meyve türleri baþlýca tarým ürünleridir. Bölgede özellikle Sarýgerme
civarýnda (Sarýsu - Dalaman Çayý arasý) sahil boyunca otellere ve turizm etkinliklerine de

rastlanýr. Bölgede Dalaman Havaalaný bulunmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehditlerden biri su rejimine yapýlan müdahalelerdir. Dalaman
Ovasý�nda geçmiþ dönemde drenaj faaliyetleri yürütülmüþ, ovanýn büyük bir kýsmý tarým alanýna
dönüþtürülmüþtür. Havaalaný geniþletme çalýþmalarý ile havaalaný sýnýrlarý içinde yer alan sulak
alanlar kurutulmaktadýr.

Bir baþka önemli tehdit ise turizm faaliyetleridir. Golf ve konaklama tesisleri için kumullar
tahrip edilmektedir. Kükürt Gölü kýyýsýnda yapýlan termal otel gibi yapýlaþma alandaki türleri
olumsuz etkilemektedir. Ayrýca Dalaman kumsalýnýn doðu ucunda büyük bir yat limaný ve
marina inþa planý bulunmaktadýr. Marina, yaratacaðý tekne trafiði ve ilave insan aktiviteleriyle,
kayalýk kýyýlar ve koylardaki Akdeniz fokunu olumsuz etkileyecektir. Ayrýca 600 yattan fazla
baðlama kapasitesi ve oldukça büyük bir kýþlama, çekek yeri ve kara parkýna sahip bu marina
ile diðer ilave hizmet sektörleri ve yapýlar da Kocagöl ile Dalaman kumsalý arasýndaki alaný
geniþleyerek kapatacaktýr.

Kocagöl�ü Sarsala Koyu�na baðlayan yol gibi alandaki diðer bakir koylara yeni yollarýn
açýlmasý, alanda doðallýðýný korumuþ koylar ve kýyýlar ile Akdeniz foku gibi nesli tehlike altýnda
olan türleri tehdit etmektedir.

Bunun yanýnda bölgede yasadýþý avcýlýk, yasadýþý sazlýk yakma faaliyetleri, Dalaman kumsalýnýn
tümünde kanunla yasaklanmýþ olmasýna raðmen kaçak kum çekimi yýllardýr süregelmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Gökova ve Akyaka�yý Sevenler Derneði (GAS-DER), alanda kýþ aylarýnda
su kuþu sayýmlarý gerçekleþtirilmekte ve alanýn kuþlar açýsýndan önemi düzenli olarak izlenmektedir.
Ayný zamanda alandaki tehditlere karþý aktif koruma çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.

Sualtý Araþtýrmalarý Derneði (SAD) ve Doðal Hayatý Koruma Derneði (DHKD), Dalaman�da
yapýmý planlanan marina için hazýrladýðý rapor ve resmi yazýlarla, ilgili karar vericilere baþvurmuþ;
sonuçta marina inþasý onaylanmamýþtýr.

Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG), 1987 yýlýndan
bu yana deðiþik araþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda, sahada Akdeniz foku geçmiþ ve güncel
gözlem kayýtlarý toplamakta ve bunlarý bir veri tabanýna aktarmaktadýr. SAD-AFAG�ýn yaptýðý
çeþitli çalýþmalar sonucunda alan, Ulusal Fok Komitesi�nde Türkiye�nin önemli fok alanlarýndan
biri olarak ilan edilmiþtir.

Deniz kaplumbaðasý (Caretta caretta) © Zafer Kýzýlkaya
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Dalaman Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý Dalaman Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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