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Yüzölçümü : 17660 ha Yükseklik : 2 m - 690 m

Boylam : 27,43ºD Ýl(ler) : Aydýn, Muðla

Enlem : 37,52ºK Ýlçe(ler) : Söke, Didim, Milas

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Kuþadasý Mühendisliði; Doða Derneði; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða); kuþ

gözlemcisi Ýstemihan M. Kahraman.

Ýstemihan M. Kahraman, Hakan Körbalta

EGE019
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Göl, Büyük Menderes Çöküntü havzasýnýn aþaðý kýsmýnda ve denize yakýn bir
alanda yer alýr. Uzunluðu 15.4 kilometre, geniþliði 4.5 kilometre ve ortalama derinliði iki metre
olup en derin yeri 19 metredir. Eski deniz körfezinin aðzýnýn Menderes Irmaðý�nýn getirdiði
alüvyonla kapanýp denizden ayrýlmasýyla oluþmuþtur ve bu nedenle bir doðal set gölüdür. Göl
üzerinde kuþlar için önemli olan Ýkizce Ada ve Kuyulu Adasý bulunmaktadýr. Bafa Gölü kýyýsýnda
çok sayýda arkeolojik yerleþim alaný bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA�nýn büyük bir kýsmýný tatlý-tuzlu su oraný mevsimsel olarak deðiþen göl yüzeyi
oluþturur. Kýyýlar akarsularýn göl ile buluþtuðu noktalarda sazlýk ve bataklýk, diðer yerlerde ise
kayalýk ve taþlýk yapýdadýr. Göldeki adalar ve özellikle bu adalardaki aðaçlar baþta balýkçýllar
olmak üzere su kuþlarý tarafýndan üreme alaný olarak kullanýlýr. Gölün sýð olan batý kýyýlarý
bataklýk ve sucul bitkilerle kaplýdýr. Alanýn çevresindeki bitki örtüsü çoðunlukla zeytin bahçeleri
ve yer yer Akdeniz maki ve frigana topluluklarý ile daðýnýk kýzýlçam (Pinus brutia) topluluklarýndan
oluþur.
Türler: Göl çevresinde yaþayan ve nadir bir ters lale türü olan Fritillaria milasense ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr.

Göl ve çevresi su kuþlarý için önemli üreme ve kýþlama alanýdýr. Kýþýn on binlerce sakarmeke
(Fulica atra) ve elmabaþ pakta (Aythya ferina) burada kýþlar. Alanda kuluçkaya yatan önemli
türler arasýnda kaþýkçý (Platalea leucorodia), gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), erguvani
balýkçýl (Ardea purpurea), küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus

spinosus) gelir. ÖDA çevresinde bir çift akkuyruklu kartalýn (Haliaeetus albicilla) üremeye
devam ettiði tahmin edilmektedir.

Gölde Büyük Menderes Havzasý�na endemik Ulubat balýðý (Acanthobrama mirabilis)
yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Gölün batýsýndan geçen karayolu boyunca günübirlik kýyý dinlenme tesisleri,
Muðla il sýnýrlarý içinde yoðunluk kazanýr. Gölde yoðun biçimde balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Güney
kýyýlarýnda kýrsal kýyý yerleþimleri ve her yýl binlerce turistin ziyaret ettiði antik Herakleia, Latmos

ve Myus kentleri yer alýr. Gölün kuzey kýyýlarýndaki düz alanda pamuk tarlalarý bulunur. Gölün
kurak, taþlýk ve meyilli kýyý kesimlerinde zeytinlikler yaygýndýr. Son yýllarda göl kýyýlarýnda
rekreasyonel faaliyetler artýþ göstermiþtir.
Tehditler: Gölün koruma alaný sýnýrlarý içinde büyük tesis bulunmamaktadýr. Yasadýþý avcýlýk
gölde barýnan yaban hayatý açýsýndan ciddi bir tehdittir. Göl kýyýsýndaki küçük ölçekli konaklama
tesislerinin arýtma tesisi yoktur.

ÖDA�nýn kuzeybatýsýndaki sedde, gölün su rejimine müdahale etmekte ve göldeki doðal
yaþamý etkilemektedir.

Göl çevresindeki tarým alanlarýndan dönen sular, gölde kirliliðe neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan 2004 yýlýnda Bafa
Gölü Tabiat Parký�nýn Uzun Devreli Geliþme Planý hazýrlýklarý baþlatýldý.

Aydýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü alanda
özelikle kaçak avcýlýðýn engellenmesi ve orman kayýplarýnýn önlenmesi konusunda çalýþmalarýna
yoðun bir biçimde devam etmektedir.
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Bafa Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Bafa Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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