Foça Yarýmadasý EGE008

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Akdeniz foku (Monachus monachus) © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 25411 ha
Yükseklik : 0 m - 420 m
Boylam
: 26,82ºD
Ýl(ler)
: Ýzmir
Enlem
: 38,70ºK
Ýlçe(ler) : Aliaða, Foça
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný, kentsel sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýzmir il sýnýrlarý içinde ve Ýzmir Körfezi giriþinde doðu kýyýsýnda yer almakta
ve girintili çýkýntýlý koylar, burunlar ve açýklarýndaki ada ve adacýklardan oluþmaktadýr. ÖDA
sýnýrlarý içinde Ýncir, Fener, Orak, Metelik, Hayýrsýz ve Kartdere olmak üzere altý ada bulunur.
Kýyýdan içeri doðru ilerledikçe coðrafya tedricen yükselir. Foça kasabasý dýþýnda kýyýlar genelde
insan yerleþiminden uzaktýr ve kayalýk alanlardan oluþur.
Habitatlar: ÖDAnýn anakara bölümü maki topluluklarý ve kýzýlçam ormanlarýyla kaplýdýr. Foça
tepeleri yazýn kuruyan dere yataklarý nedeniyle engebeli yüzey yapýsýna sahiptir. Adalarda bodur
maki topluluklarý ve çýplak kayalýk alanlar bulunur. Kýyýlar genellikle kayalýk bir morfolojiye
sahip olup yer yer kumsallara da rastlanýr.
Türler: ÖDA içinde yer alan adalar küçük kerkenez (Falco naumanni), tepeli karabatak
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), gökdoðan (Falco peregrinus) ve küçük sumru (Sterna
albifrons) için üreme ve barýnma alanýdýr. Ada doðaný (Falco eleonorae) ise göç döneminde
seyrek de olsa adalarda gözlenmektedir.
ÖDA, Ege Bölgesinde sayýca çok azalmýþ olan çizgili sýrtlanýn (Hyaena hyaena) yaþadýðý
nadir alanlardan biridir. Alanda uzun yýllar yapýlan saha çalýþmalarý sonucunda nesli küresel
ölçekte tehlike altýnda olan Akdeniz fokunun (Monachus monachus) dokuz bireyinin ürediði
gözlenmiþtir.
Alan Kullanýmý: Foça Yarýmadasýndaki en önemli geçim kaynaklarý balýkçýlýk ve turizmdir. ÖDA
içinde yerleþim sadece Foça kasabasý ve baðlý beldeleri ile sýnýrlý olup Foçanýn kuzeyinde yer
alan bazý koylarda (Foça  Yeni Foça arasý) münferit turizm tesisleri mevcuttur. Ýzmir Körfezinin
en yoðun balýkçýlýk yapýlan yerlerinden biridir ve Ýzmir, Foça ve Türkiyenin diðer bölgelerinden
gelen gýrgýr ve yerel trol teknelerinin avlanma ve barýnma için kullandýðý bir alandýr. Bunun
dýþýnda Foçanýn yerlisi olan yüzden fazla amatör ve profesyonel küçük kýyý balýkçýlarý da ÖDA
içinde avlanýrlar. Alanda Aslan Burnu ile Yeni Foça arasýndaki kýyý þeridinde, Yeni Foçaya
yakýn kýyý þeridi boyunca, yoðun kooperatif ve ikinci konutlara rastlanmaktadýr.

Tehditler: Foça - Yeni Foça arasýndaki bazý koylar turizme açýldýðýndan ÖDA yoðun kýyý yapýlaþma
tehdidi ile karþý karþýyadýr. Yeni Foça kýyýlarýndaki kooperatif ve yazlýk ev yapýlaþmasýnýn batýya
(Aslan Burnuna) doðru ilerleme riski vardýr. Bunun gerçekleþmesi durumunda Akdeniz fokunun
yaþam alanlarý tahrip olacaktýr. Alan Özel Çevre Koruma Alaný (ÖÇKA) olmadan önce bazý
balýk çiftlikleri izin alarak faaliyete geçmiþtir.
Foçada Ýngiliz Burnunda bir marina inþasý planý gündeme gelmiþtir. Böyle bir marina inþasý
durumunda alan ciddi deniz trafiði baskýsýna maruz kalacaktýr.
ÖDA içinde üreyen veya dýþarýdan bölgeye gelebilecek yavru foklar balýkçý aðlarýna takýlmakta
ve bunlar ölümlere neden olmaktadýr. Son yýllarda deniz trafiðinin yoðunlaþmasýndan dolayý
Akdeniz foklarýnýn alaný kullanýmýnda azalma eðilimi gözlenmektedir. Adalarda yapýlan avcýlýk
keklik gibi bazý yabani türlerin azalmasýna neden olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: SAD-AFAG 1993 yýlýndan bu yana sürekli olarak alanda özellikle Akdeniz
foku ile ilgili araþtýrma, koruma, izleme ve kamuoyu oluþturma çalýþmalarý yapmaktadýr. Bu
çalýþmalarýn en önemli çýktýlarýndan biri Foça Deniz Koruma Alanýnýn yönetim planlarý taslaklarýnýn
çýkarýlmasý olmuþtur.
Saha çalýþmalarý alan korunmasýna yönelik katkýlarýnýn yaný sýra türün yaþam döngüsü ve
biyolojisi üzerine oldukça önemli veriler toplanmasýný saðlamýþtýr. Çevre Bakanlýðýnýn 1992
yýlýnda tahsis ettiði bir denetim teknesi Foça Belediyesi, Foça Su Ürünleri Kooperatifi ve SADAFAG iþbirliði ile deniz alanýnda denetimler yapmaktadýr.
ÖÇKB sýnýrlarý deniz tarafýnda SAD-AFAG önerisi ile mevcut sýnýrlar içinde olmayan Metelik
ve Kartdere adalarýný da içine alacak þekilde geniþletilmesi onaylanmýþtýr. Bunun yanýnda Orak
Adasý Siren Kayalarý Akdeniz foklarý için önemli yaþam alaný olmasý nedeniyle (profesyonel
küçük kýyý balýkçýlýðý hariç) her türlü rekreasyonel faaliyete kapalý bir alan olarak belirlenmiþtir.
SAD-AFAG, Foça Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iþbirliði ile yürütülen bir projede
bölgedeki deniz çayýrlarýnýn haritalanmasý çalýþmalarý 2006 yýlý içinde tamamlanacaktýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Kültür ve Turizm Bakanlýðý; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Foça
Belediyesi; Foça Kaymakamlýðý; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði  AFAG Foça Proje Ofisi; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði  AFAG Ankara Koordinasyon Ofisi.
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Foça Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý

Foça Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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