Doðanbey Kýyýlarý EGE007

Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

© Fatih Pýnar

Yüzölçümü : 7465 ha
Yükseklik : 0 m - 160 m
Boylam
: 26,83ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,12ºK
Ýlçe(ler) : Seferihisar
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan Seferihisar ilçesinin batýsýnda yer alan kýyý þeridini içerir. ÖDAda yer yer
tarým faaliyetleri yürütülmekle birlikte alanýn genel yapýsýný kayalýk alanlar ve makilikler
oluþturmaktadýr. En güneyde Doðan Adasý olmak üzere kýyý boyunca sekiz irili ufaklý ada
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alan genel olarak bodur maki topluluklarýndan oluþmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra alanýn
özellikle kuzey kýsýmlarýnda tarým alanlarý bulunmaktadýr. Doðan Adasýnýn açýk denize bakan
yüzünde sarp yarlar ve kayalýk alanlar yer alýr.
Türler: ÖDA, gökdoðanýn (Falco peregrinus) bölgedeki önemli üreme alanlarýndan biridir. Alanýn
kuzeybatý kýsýmlarý, Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli yaþam alanlarýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn kuzeyinde narenciye üretimi baþta olmak üzere tarým yapýlmakta ve kýyý
boyunca balýkçýlýk faaliyetleri yürütülmektedir.
Tehditler: Alanda Akdeniz foku ve diðer kýyý canlýlarýna yönelik en önemli tehdit, önceden ilgili
koruma kurullarý tarafýndan ilan edilmiþ olan deðiþik derecelerdeki doðal ve arkeolojik sit
alanlarýnýn statülerinin kaldýrýlmasý veya derecelerinin düþürülmesidir. Bu þekilde daha da yoðun
yapýlaþmaya olanak tanýnmaktadýr. Sit alanlarý dýþýnda kalan kýyý alanlarýnda da plansýz ve
yoðun yazlýk konut yapýlaþmasý söz konusudur.
Koruma Çalýþmalarý: Kýyýlarýmýzdaki önemli fok alanýndan biri olan Alaçatý-Sýðacýk bölgesinin bir
kýsmý Doðanbey Kýyýlarý ÖDAsý içinde yer almaktadýr ve bu alan Türkiyedeki en öncelikli beþ
fok alanýndan biridir. SAD-AFAG, 2004 yýlýnda Çevre ve Orman Bakaný ile ortak bir basýn
bildirisi yaparak Alaçatý-Sýðacýk bölgesinin kalýcý bir koruma statüsüne kavuþmasý için önemli
adýmlar atmýþtýr. SAD-AFAG ayrýca 1990 yýlýndan günümüze kadar alanda Akdeniz foku gözlem
istihbarat çalýþmalarý yapmaktadýr.

Doðanbey Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Doðanbey Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Seferihisar Kaymakamlýðý; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða).

Cem Orkun Kýraç, Bahtiyar Kurt , Yalçýn Savaþ
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Kaya sývacýsý (Sitta neumayer) © Ali Atahan
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