
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný

Güllük Körfezi

 214

Yüzölçümü : 24280 ha Yükseklik : 0 m - 441 m

Boylam : 27,59ºD Ýl(ler) : Muðla

Enlem : 37,19ºK Ýlçe(ler) : Milas, Bodrum

Yerel Ýlgi Sahipleri

Muðla Valiliði; Muðla Ýl Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürlüðü; Milas Kaymakamlýðý; Milas Belediyesi; Güllük Belediyesi; Gökova-

Akyaka�yý Sevenler Derneði; Gök-Kuþ-Aðý.

Bahar Suseven

EGE021
Acil
Gerileme (-1)

Büyük Akbalýkçýl (Casmerodius albus) © Ali Atahan

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Muðla merkez ilçesinin yaklaþýk 100 kilometre kuzeybatýsýnda yer almaktadýr.
Bodrum karayolunun batýsýndaki sulak alanlardan ve tepelerden oluþan kýyý þeridini içerir.
Kuzeyde Hamzabey Deresi�nin ve Sarýçay�ýn oluþturduðu Güllük Deltasý, güneyde ise Milas
Tuzla ve Salih Adasý�ný içine alýr. Güllük Deltasý, tam ortasýna yapýlmýþ küçük ölçekli havaalanýna
raðmen karakteristik özelliklerini korumakta ve çevresindeki ova tarýmsal amaçlý kullanýlmaktadýr.
ÖDA, en yüksek noktasý 441 metre olan alçak dað sýralarýyla çevrilmiþtir.
Habitatlar: Alanda bir tuzlu lagün (Milas Tuzla), iki küçük tatlý su gölü, sazlýklar, deniz börülcesi
(Salicornia) ve ýlgýnla (Tamarix) kaplý düzlükler, kýzýlçam ve Halep çamý ormanlarý, maki
topluluklarý ve tarým alanlarý bulunur. Ülkemizde Halep çamýnýn (Pinus halepensis) az sayýdaki
doðal yayýlýþ alanýndan biri ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alýr. Sulak bölgelerde yer yer söðütlükler
görülür. Bunun dýþýnda Milas Tuzla yakýnlarýndan geniþ çamur düzlükleri uzanýr.
Türler: Alan, ülkemize endemik bir takson olan Papaver argemone ssp. davisii adlý bitki için
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.

Milas Tuzla, flamingo (Phoenicopterus roseus) ve tepeli pelikan (Pelecanus crispus) için
önemli bir kýþlama alanýdýr. Güllük Deltasý ise Ýzmir yalýçapkýnýnýn (Halcyon smyrnensis) batýdaki
ender üreme alanlarýndan birisidir. Alanda küçük bir leylek (Ciconia ciconia) kolonisi bulunur.

Alandaki kýyýlar Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli yaþam alanlarýdýr. Bölgedeki
derelerde su samuru (Lutra lutra) bulunur. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan þeritli
engerek (Montivipera xanthina) ÖDA�daki diðer bir koruma öncelikli türdür.
Alan Kullanýmý: Alandaki baþlýca insan faaliyeti tarýmdýr. Delta çevresindeki ovalarda mýsýr,
buðday gibi tarým ürünlerinin yaný sýra narenciye yetiþtirilir. Bunun yaný sýra Tuzla çevresinde
zeytinlikler bulunur.

Bölgede yapýlan dalyan balýkçýlýðýnýn yaný sýra balýk çiftlikleri de bulunur. Sulak alanda ve
tepelerde koyun, keçi ve inek yetiþtiriciliði yapýlýr. Güllük, Boðaziçi ve Tuzla civarýnda turizm
geliþmiþtir.

Tehditler: Alanýn en büyük sorunlarýndan biri su rejimine müdahaledir. Son yýllardaki turizm
baskýsýyla alan golf sahasý ve ikinci konut inþaatlarýna açýk hale gelmiþtir.

Güllük Körfezi�nde liman içinde demirleyen yük gemilerinden kaynaklanan kirlilikle ilgili
Muðla Üniversitesi�nin körfezde yaptýðý hidrokarbon ölçümlerinde, körfez dahilinde birçok
noktada normal seviyenin üstünde petrol kirliliði belirlenmiþtir. Yakýn tarihte Güllük yat limaný
inþaatýna baþlanmýþtýr.

Yasadýþý avcýlýk ve sazlarýn yakýlmasý ÖDA�yý tehdit eden diðer sorunlardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Gökova ve Akyaka�yý Sevenler Derneði ve Gök-Kuþ- Aðý Muðla sulak
alanlarýný izleme ve aktif koruma projesi kapsamýnda alanda koruma ve izleme çalýþmalarý
yürütmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Derneði�nin desteðiyle Milas Tuzla�nýn sulak alan koruma
sýnýrlarýný belirlemiþtir.

Sualtý Araþtýrmalarý Derneði�nin giriþimleriyle geçtiðimiz senelerde körfezde demirleyen
gemilerden kaynaklanan deniz kirliliði engellenmiþ olmakla birlikte sorun zaman zaman yeniden
tekrar eski boyutlarýna ulaþmaktadýr.
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Güllük Körfezi önemli doða alaný topografya haritasý Güllük Körfezi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý


