
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Çeþme Batý Burnu
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Yüzölçümü : 3465 ha Yükseklik : 0 m - 40 m
Boylam : 26,22ºD Ýl(ler) : Ýzmir
Enlem : 38,28ºK Ýlçe(ler) : Çeþme

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çeþme Kaymakamlýðý; Çeþme Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG.

Cem O. Kýraç, Bahtiyar Kurt, Yalçýn Savaþ

EGE002
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Çeþme Yarýmadasý�nýn güneybatý ucunda yer alýr ve büyük kýsmý deniz
ekosistemidir. Alan sýnýrlarý içerisinde Boðaz ve Fener adalarý yer alýr.
Habitatlar: ÖDA�nýn 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 Aðý�na 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.
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Akdeniz foku (Monachus monachus) © Cem Orkun Kýraç
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Gümüþ martý (Larus cachinnans michahellis) © Kazým Çapacý
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