
Koruma Statüleri : Milli park, özel çevre koruma bölgesi, yaban hayatý geliþtirme sahasý, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
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Yüzölçümü : 247684 ha Yükseklik : 0 m - 1163 m

Boylam : 28,10ºD Ýl(ler) : Muðla

Enlem : 36,82ºK Ýlçe(ler) : Muðla merkez, Milas, Ula, Köyceyiz, Ortaca, Marmaris, Datça

Yerel Ýlgi Sahipleri

Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Muðla Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve

Milli Parklar Þube Müdürlüðü Marmaris Milli Parklar Mühendisliði; Datça Kaymakamlýðý; Marmaris Kaymakamlýðý; Datça Belediyesi; Datça Çevre ve Turizm

Derneði; Gökova-Akyaka�yý Sevenler Derneði; Doða Derneði; Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye); Doðal Hayatý Koruma Derneði; Su Altý Araþtýrmalarý

Derneði � Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG).

Baþak Avcýoðlu, Cem Orkun Kýraç, Yýldýray Lise

EGE016
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Türkiye�nin güneybatýsýnda Muðla ili sýnýrlarý içinde bulunan Datça ve
Bozburun yarýmadalarý ve Marmaris ilçesinin tamamý ile Gökova Körfezi�ni içine alýr. Alanýn
güneydoðu sýnýrýný Köyceðiz Gölü, doðu sýnýrýný ise Sandras Daðý oluþturur. Bölgede irili ufaklý
pek çok koy bulunmaktadýr. Yarýmada daðlýk bir yapýya sahiptir. Genel olarak kireç taþýndan
oluþur ve Bozdað�da (Kocadað) 1163 metreye kadar yükselir. Yarýmada, anakaraya dar ve
yüksek serpantin sýrtlarla baðlanýr.
Habitatlar: ÖDA, Türkiye�de en az bozulmuþ alçak arazi Akdeniz bitki örtüsüne ev sahipliði
yapmaktadýr. Bunlar kireç taþý ve serpantin kayalar üzerinde çok iyi geliþmiþ boylu maki, garig,
nemli kýzýlçam ormanlarý, servi ormanlarý, sýðla orman topluluklarý, Datça hurmasý topluluklarý
ve kumul bitkileridir. Bakir kýyý ve kumullar deniz canlýlarý, sarp kayalýklar ise yaban hayatý
açýsýndan çok önemlidir.
Türler: Alanda 53 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. ÖDA, Datça hurmasýnýn (Phoenix
theophrasti) Türkiye�deki en geniþ yayýlýmýný barýndýrmaktadýr. ÖDA içerisindeki akarsu kenarlarý
ve nehir yataklarýnda sýðla (Liquidambar orientalis) ormanlarý yaygýn olarak geliþmiþtir.

Karaboðazlý ötleðen (Sylvia rueppelli) ve boz kirazkuþu (Emberiza cineracea) gibi Akdeniz
biyom kuþ türleri ile ada doðaný (Falco eleonorae), tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) ve ada martýsý (Larus audouinii) bölgede
üremektedir.

ÖDA�nýn kýyý bölümleri Akdeniz foklarý (Monachus monachus) için son derece önemli üreme
ve yaþama alanlarýdýr. Bölgede ayrýca dað keçisi (Capra aegagrus), karakulak (Caracal caracal)
ve su samuru (Lutra lutra) yaþamaktadýr.

Alan, bir çeþit kara semenderi olan Lyciasalamandra flavimembris için küresel ölçekte önem
taþýr.

Ekincik kumsalý ise deniz kaplumbaðasý (Caretta caretta) için önemli üreme alanýdýr. Dar
yayýlýþlý bir kertenkele türü olan Toros kertenkelesi (Lacerta oertzeni) bölgede yaþamaktadýr.

Alan, Osmanlý ateþi (Lycaena otomana), karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis),
büyük esmer (Maniola megala) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) kelebek türleri için
önemlidir.

Ceriagrion georgifrey adlý kýzböceðinin dünyada yaþadýðý önemli alanlardan biridir.
Alan Kullanýmý: Yöre halkýnýn ana geçim kaynaklarý tarým, balýkçýlýk ve turizmdir. Bölgede tarýma
elveriþli arazilerin az olmasý nedeniyle çaðlar boyunca bitki örtüsü tahrip edildiðinden ormanlar
açýlarak tarým arazilerine dönüþtürülmüþtür. Alanda badem ve zeytin yetiþtirilir. Günümüzde
denize yakýn düzlüklerde turizme geçiþ hýz kazanmýþtýr. Orman ürünleri, özellikle defne, kekik,
keçiboynuzu, palamut, narpýz, adaçayý, yüksük otu, biberiye, pelin otu ve diðer bitkiler toplanarak
pazarlanmaktadýr. Bölgede arýcýlýk da yapýlýr.
Tehditler: ÖDA�nýn bakir kýyýlarý, Ege ve Akdeniz kýyýlarýnýn turizm amaçlý imara açýlmasýndan
dolayý en çok zarar görecek alanlarýn baþýnda gelmektedir.

Diðer önemli tehditler orman yangýnlarý, habitatýna uygun yapýlmayan aðaçlandýrma
çalýþmalarý, odun kömürü iþletmeciliði, stabilize yol açýlmasý, kum çekimi, asfalt yol geniþletme
çalýþmalarý, yasadýþý kara avcýlýðý, plansýz yapýlaþma, tekne sintinelerinin yasadýþý deþarjýndan
kaynaklanan kirliliktir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý�nca Marmaris Milli Parký Uzun Devre Geliþme
Planý uygulanmaktadýr.

Gökova-Akyaka�yý Sevenler Derneði, Biyo-Gökova: Yerel Çözümlerle Gökova Havzasýnda
Biyolojik Çeþitliliði Koruma ve Artýrma Projesini yürütmektedir.
 Datça Çevre ve Turizm Derneði�nin öncülüðünde Datça Kaymakamlýðý ve Datça Belediyesi�nin
katkýlarýyla Gebekum kumsalýný korumak amacýyla çalýþmalar yürütülmektedir.

ÖÇKKB desteðiyle Ýstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Ýþletmeciliði Enstitüsü Gökova
Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Denizel Biyolojik Çeþitliliðin ve Denizel Çevre Sorunlarýnýn
Tespiti projesini yürütmektedir.

WWF-Türkiye, Türkiye�deki dokuz sýcak orman noktasýndan biri olan alanýn Milli Park olarak
koruma altýna alýnmasý için çalýþmalar yürütmektedir.

SAD-AFAG 1999 ve 2002 yýllarý arasýnda, Datça�nýn kuzeyinde yer alan Kocadað eteklerinde
kýyýyý takiben açýlmaya çalýþan stabilize yolu engellemiþtir. 2005 yýlýnda ise Akdeniz Foku Bilgi
ve Kurtarma Aðý projesini baþlatmýþtýr.
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Datça ve Bozburun Yarýmadalarý önemli doða alaný topografya haritasý

Datça ve Bozburun Yarýmadalarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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