
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný

Babakale

Asos Kýyýlarý
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Yüzölçümü : 10708ha Yükseklik : 0 m - 380 m

Boylam : 26,19ºD Ýl(ler) : Çanakkale

Enlem : 39,47ºK Ýlçe(ler) : Ayvacýk

Yerel Ýlgi Sahipleri

Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG; Beykoz Sualtý Spor Kulübü.

Eray Çaðlayan

EGE001
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Biga Yarýmadasý�nda bulunan Babakale � Asos Kýyýlarý Çanakkale ilinin güneybatý
kýyýlarýný içine alýr. Doðusunda Kaz Daðlarý ve güneydoðusunda Edremit Körfezi ile sýnýrlanan
ÖDA, Anadolu�nun 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 Körfezi�nden baþlayarak
Kabatepe, Eceabat, Gökçeada ve Bozcaada'yý da kapsayarak Babakale kýyýlarýna kadar uzanan
bölgeyi koruma altýna almayý hedeflemektedir.

Akdeniz foku (Monachus monachus) © Cem Orkun Kýraç
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