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Yüzölçümü : 87274 ha Yükseklik : 0 m - 1218 m
Boylam : 26,49ºD Ýl(ler) : Ýzmir
Enlem : 38,50ºK Ýlçe(ler) : Karaburun, Çeþme, Urla

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

EGE004
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Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Ýzmir il sýnýrlarý içinde kalan ÖDA Ýzmir Körfezi�nin batý kýyýsýnda, güney kuzey
yönünde uzanan sarp kayalarla kaplý bir yarýmadadýr. Çeþme Burnu ve Karaburun arasýnda
yer alan Ildýr Körfezi Adalarý ÖDA�nýn 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. ÖDA�da 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.

ÖDA�nýn 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.

Alan Kullanýmý: Karaburun Yarýmadasý�nda 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 Yarýmada�da 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 Yarýmadasý�nda 1991�den 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 Karaburun�daki 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.
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