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Yüzölçümü : 15484 ha Yükseklik : 0 m - 410 m

Boylam : 27,44ºD Ýl(ler) : Muðla

Enlem : 37,30ºK Ýlçe(ler) : Milas

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Sualtý

Araþtýrmalarý Derneði; Muðla Üniversitesi.

Cem Orkun Kýraç, Gül Moran

EGE017
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Güllük ile Akbük beldeleri arasýnda bulunmaktadýr. ÖDA�da kýyý þeridi
boyunca üç yarýmada ve iki koy yer almaktadýr. Kýyý alaný boyunca herhangi bir yerleþim alaný
olmamakla birlikte alanýn doðal yapýsýný bozacak yoðunluk ve nitelikte olmayan münferit
yapýlaþmalar mevcuttur. Kýyýlar genellikle kýzýlçam ormanlarý ve maki topluluklarý ile kaplý olup
kayalýk yapýya sahiptir. Yer yer kumsallar ve tarým arazileri mevcuttur. Sahil þeridi boyunca
kýyýdan içeriye gidildikçe düþük rakýmlý tepeler yükselir.
Habitatlar: ÖDA; büyük çoðunluðu kýzýlçam ormanlarý ve Akdeniz maki topluluklarý ile kaplý
kýyý ve deniz ekosisteminden oluþmaktadýr. Kýyýlarda yer yer sebze ve meyve yetiþtirilen tarým
alanlarý da bulunmaktadýr.
Türler: ÖDA, Akdeniz foku (Monachus monachus) için bölgedeki en önemli alanlardan biridir.

ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte alanda nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki küçük
kerkenez (Falco naumanni) ve deniz kaplumbaðasý (Caretta caretta) görülmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki en önemli insan faaliyeti, kýyýya yakýn sýð alanlardaki (20-50 metre
derinlik üzerine kurulu) balýk çiftlikleridir. Küçük kafeslerden oluþan çok sayýda balýk çiftliðinde
çupra (Sparus aurata) ve levrek (Dentex dentex) üretilmektedir. Ayrýca, civar ilçe ve köylerdeki
küçük kýyý balýkçýlarý, býrakma aðcýlýðý ve paraketa yöntemleri ile balýkçýlýk yaparlar. Bunun
yaný sýra kýyýlarda az da tarým yapýlmaktadýr.
Tehditler: Bölgedeki en önemli tehdit, alanýn önemli bölümünü kaplayan arkeolojik ve/veya
doðal sit alanlarýnýn statülerinin kaldýrýlmasý ya da derecelerinin düþürülerek yapýlaþmaya olanak
tanýnmasýdýr. Bunun sonucunda gerek bölgeden gerekse büyük þehirlerden yatýrýmcýlarýn
kýyýlarda yazlýk kooperatif evleri veya turistik tesis inþa etmeleri kaçýnýlmaz olacaktýr.

Alanda, trol ve gýrgýr teknelerinin Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý koordinasyonunda bir komisyon
tarafýndan düzenlenen su ürünleri sirküleri kurallarýna aykýrý kýyýya yakýn avlanmalarý sonucunda,
deniz ekosistemi, dip yapýsý zarar görmekte ve balýk stoklarýnda azalma meydana gelmektedir.

Seyrek de olsa, balýk çiftliklerine saldýran Akdeniz foklarýnýn çiftlik sahipleri veya çalýþanlarý
tarafýndan öldürülme ihtimali vardýr.

Ayrýca, kýsmen alan içinde kalmakla birlikte, ÖDA�ya doðu yönünden bitiþik Güllük Körfezi�nde
liman içinde demirleyen yük gemilerinin yaðlý atýklarýndan kaynaklanan deniz kirliliðinin yayýlma
ve artma riski vardýr. Muðla Üniversitesi�nin Güllük Körfezi�nde yaptýðý hidrokarbon ölçümlerinde,
Güllük Körfezi dahilinde birçok noktada normal seviyelerin üstünde petrol kirlilikleri ölçülmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: SAD-AFAG�ýn 1999 yýlýnda baþlayan giriþimleri ve ilgili üniversitelerin
destekleri ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý 2001 yýlýnda, Ayvalýk bölgesi hariç tüm ülke kýyýlarýnda
tratayý yasaklamýþ olup bunun olumlu etkileri bölgeye de yansýmýþtýr.

SAD-AFAG, Akdeniz foku saldýrýlarýndan dolayý kafesleri zarar gören ve balýk kaybýna maruz
kalan balýk çiftliklerini yerinde ziyaret etmiþ ve saldýrýlara karþý en etkin koruma yöntemi olarak
koruma aðý kullanýlmasýný önermiþ ve gönüllü danýþmanlýk hizmetleri ile að serme ve kontrol
etme teklifini getirmiþtir.

Alanýn çok yakýnýndaki Güllük Körfezi�nde demirleyen yük gemilerinin oluþturduðu deniz
kirliliði sorunu yerel halk tarafýndan destekleyici bilgi ve belgelerle Denizcilik Müsteþarlýðý�na
iletilmiþtir. Bunun sonucunda, geçtiðimiz senelerde liman alaný içinde demirleyen gemilerden
kaynaklanan deniz kirliliði ve demirde bekleyen gemilerin birikmesi sorunu belli zamanlarda
ortadan kalkmýþ olmakla birlikte sorun ara ara tekrar eski boyutlarýna kavuþmaktadýr.
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