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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.

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).
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Adasoðaný (Urginea maritima) © Ali Ýhsan Gökçen
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