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Yarýmadasý Gerileme (-2)

Bodrum Yarýmadasý © Sinan Anadol

Yüzölçümü : 37506 ha
Yükseklik : 0 m - 670 m
Boylam
: 27,32ºD
Ýl(ler)
: Muðla
Enlem
: 37,12ºK
Ýlçe(ler) : Bodrum
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, uzunluðu 42 kilometre, geniþliði en dar yerinde 6 kilometre, en geniþ yerinde
ise 23,8 kilometre olan ve doðu batý yönünde uzanan Bodrum Yarýmadasý üzerinde yer alýr.
Yarýmadanýn kuzey ve batý kýyýlarýnýn tamamý ve bu kýyýlardaki adalardan oluþur. ÖDAnýn batý
kýsmýnda irili ufaklý 14 ada, bükler, burunlar ve birbirine paralel tepeler bulunur. Tepelerin
arasýnda küçük vadiler ve sulak alanlar yer almaktadýr.
Habitatlar: Yarýmadanýn büyük kýsmýný kuzey ve doðu kýsmýnda çam ormanlarý dýþýnda Akdeniz
maki topluluklarý kaplar. Geçmiþte kýzýlçam ve dallý servi ormanlarýnýn bulunduðu alanlarýn
büyük kýsmý bugün makiliklere dönüþmüþtür. ÖDAda hafif tuzlu kýyý lagünleri, sazlýklar, Datça
hurmasýnýn doðal bir topluluðu ve turbalýklar da bulunur. Yarýmadanýn çevresindeki adalar
birçok deniz canlýsý ve su kuþu için önemli yuvalama alanlarýdýr.
Türler: Alan, beþ bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Yarýmadada bölgesel ölçekte
önem taþýyan dar yayýlýþlý bir orkide olan Ophrys omegaifera yaþamaktadýr. Aþaðý Gölköy
yakýnýndaki yabani hurma (Phoenix dactilifera x Phoenix theophrastii) hibriti koruluðu önemli
bir gen kaynaðýdýr. Bu hurma taksonunun Datça hurmasýndan (Phoenix theophrasti) farklý
olduðu genetik testlerle ortaya konulmuþtur.
Bodrum Yarýmadasýnýn kýyýlarýndaki ada ve adacýklar, tepeli karabatak (Phalacrocorax
aristotelis), tavþancýl (Hieraaetus fasciatus), ada doðaný (Falco eleonore), küçük kerkenez (Falco
naumanni) ve ada martýsý (Larus audouinii) için önemli üreme alanýdýr.
ÖDA, nesli küresel ölçekte tehdit altýnda bulunan Akdeniz foku (Monachus monachus) için
önemli bir yaþam alanýdýr. Foklar adalar ve bakir kalan kýyýlarda barýnmaktadýr. SAD-AFAGýn
yaptýðý çalýþmalar bölgede 37 arasýnda fok yaþadýðýný göstermektedir. Anadolu parsý (Pantera
pardus tulliana), vaþak (Lynx lynx) ve karakulak (Caracal caracal) Bodrum Yarýmadasýnda
geçmiþ yýllarda espit edilmiþ türler arasýndadýr.
Alan ayný zamanda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan þeritli engerek (Montivipera
xanthina) adlý yýlan türünü barýndýrýr.
Adýný Bodrumdan alan Halikarnas esmeri (Maniola halicarnassus) kelebeðinin dünya
popülasyonunun önemli bir kýsmý burada yaþar.
Alan Kullanýmý: ÖDAdaki temel geçim kaynaklarý zeytincilik, narenciye üretimi, balýkçýlýk ve
turizmdir. Bodrum Yarýmadasýnýn güneyinde yerleþim alanlarýnýn daha yoðun oluþu bu bölgenin

tarýmsal üretim açýsýndan daha uygun olmasýyla iliþkilidir. Tarým alanlarýnýn büyük kýsmýnda
zeytinlikler ve narenciye bahçeleri bulunmaktadýr. Alandaki dik ve eðimli yamaçlarda küçükbaþ
hayvanlar otlatýlmaktadýr. Yarýmadanýn kýyýlarýnýn büyük bir kýsmýnda turizm tesisleri ve ikinci
konutlar yer almaktadýr.
Tehditler: Bölgedeki tehditler; üzerinde büyük baský olan kýyý alanlarýnda plansýz yapýlaþma,
mevcut SÝT alanlarýnýn derecelerinin düþürülmesi veya tamamen kaldýrýlmasý, sulak alanlarýn
doldurulmasý, su rejimine müdahale, orman yangýnlarý ve egzotik türlerle yapýlan aðaçlandýrma
faaliyetleridir. Öte yandan, balýk çiftliklerinin yaygýnlaþmasý deniz kirliliðine sebep olmaktadýr.
Bu çiftliklerde antibiyotikli yem kullanýmý denizdeki canlý yaþamý olumsuz yönde etkilemekte
ve su kalitesini bozmaktadýr.
Bodrum adalarý gemilerin rotasý üzerinde olduðundan adalarda birçok kez deniz kazasý ve
çevre kirliliði meydana gelmiþtir. Hint Okyanusu kökenli Caulerpa rasemosa adýndaki egzotik
yosun türünün yoðun yayýlýþý nedeniyle bentik deniz yaþamý tehdit altýndadýr.
Tarým alanlarýndaki en önemli iki sorun; zeytinlikler ile sulanabilir verimli tarým arazilerinin
turizm tesisleri tarafýndan iþgal edilmesi ve yamaçlardaki kuru tarým teraslarýnýn terk edilmesidir.
Orman arazilerinde kum, çakýl, mýcýr ve taþ çýkarmak amacýyla maden ocaðý adý altýnda
pek çok açýk ocak iþletmeleridir.
Koruma Çalýþmalarý: 1997 yýlýnda Gümüþlük açýklarýndaki Çavuþ Adasýnda meydana gelen gemi
kazasý sonucunda ada kýyýlarýný kirleten tonlarca petrol türevi (yaðlý) atýk SAD-AFAG, Bodrumlu
Gönüllüler ve Çevre Bakanlýðý tarafýndan ortak çalýþmalar sonucunda temizlenmiþtir. Daha
sonra SAD-AFAGýn teklifi ile 300 GRTdan büyük gemilerle tehlikeli yük taþýyan tüm tonajdaki
gemilerin anakara ile kýyýya yakýn adalarýn arasýndan seyir yapmasý yasaklanmýþtýr.
ÖDAda henüz yapýlaþmamýþ nadir alanlardan olan Küdür Yarýmadasý üzerindeki baskýyý
azaltmak için SAD-AFAG 1998 yýlýnda bir rapor hazýrlayarak Kültür ve Tabitat Varlýklarý Koruma
Kuruluna baþvurmuþ ve yarýmada yüzde 96 oranýnda birinci derece sit alaný edilmiþtir.
Yalýkavak Ýnsan Doða Derneði, Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði - Bodrum ve SAD-AFAG,
deniz çevresi ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý amacýyla birçok bilinçlendirme ve eðitim
çalýþmalarý yürütmüþtür.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Muðla Valiliði; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürlüðü; Bodrum Kaymakamlýðý; Bodrum Belediyesi; Bodrumlu Gönüllüler; Yalýkavak
Ýnsan Doða Derneði; Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði Bodrum Temsilciliði; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG.
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Güneþin Oya Aydemir, Cem Orkun Kýraç

Bodrum Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý

Bodrum Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

