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Kıyı Ege’nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası) Kumul 
ve Tuzcul Alanlarındaki Habitatların Natura 2000’e Göre 

Sınıflandırılması

Yurdanur Akyol, Yusuf Gemici
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, yurdanur45@gmail.com

Amaç: Bu çalışma Batı Anadolu’da bulunan Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde 
yer alan Kıyı Ege’nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi arası) Natura 2000’e göre habitat tiplerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalimiz çalışma alanımızın flora ve vejetasyonu olup 
vejetasyona ilişkin ekolojik koşullar da kapsam dahilindedir. Araştırma alanından bitki örnekleri 
toplanmış ve alana ait sintaksonomik veriler elde edilmiştir. Bu verilerin doğrultusunda Natura 
2000’in belirlediği habitat tipleri incelenerek ve verilerdeki karakteristik türler karşılaştırılarak 
alandaki habitat tipleri belirlenmiştir.

Bulgular: Natura 2000 Habitat tipleri baz alınarak yapılan bu sınıflandırmada söz konusu alanda 
mevcut kıyı ve tuzcul habitat tipleri ve kodları aşağıdaki gibidir. 

1120 Posidonia beds (Posidonia yatakları),

1210 Annual vegetation of drift lines (Akıntı çizgisindeki tek yıllık vejetasyon), 

1240 Vegetated sea cliffs of the Mediterraneancoasts with endemic Limonium spp. (Akdeniz kıyı 
alanında endemik Limonium türlerinden oluşan kayalık alanı).

 1310 Salicornia and other annuals colonizing mud and sand (Salicornia ve diğer tek yıllıkların bir 
arada olduğu kumul ve çamurluklar), 

1410 Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) (Akdeniz tuz çayırları, Juncetalia maritimi) 

1420 Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) (Akdeniz ve 
sıcak-Atlantik tuzcul çalılıkları), 

2110 Embryonic shifting dunes (Embriyonik değişen kumullar), 

2120 Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (‘white dunes’) (Ammophila 
arenaria ile kıyı boyunca uzanan değişken kumullar), 

2250 Coastal dunes with Juniperus spp. (Juniperus spp. kıyı kumulları), 

3120 Oligotrophic waters containing very few minerals generally on sandy soils of the West 
Mediterranean with Isoetes spp. (Batı Akdeniz’de Isoetes spp. ile karakterize edilen mineral içeren 
kumlu topraklar üzerindeki oligotrofik sular)

5210 Arborescent matorral with Juniperus spp. (Juniperus spp. bulunduran odunsu matorallar).

8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation (Kaya bitkileri ile örtülü kalkerli 
kayalık yamaçlar), 

92D0 Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae) 
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(Güney Kıyı Galerileri ve Kayalıkları, Nerio-Tamaricetea ve Securinegion tinctoriae toplulukları) 
olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bölgede tespit edilen habitatlardan özellikle kıyı kesiminde yer alan yoğun alan kullanımları 
baskısı altındaki kıyı kumulları, bozulmuş kıyı ormanları, plajlar, sulak alanlar ve sazlık-kamışlık 
alanlar öncelikle korunma altına alınmalıdır. 2250 kodlu Juniperus spp. kıyı kumulları IUCN 2004’e 
göre risk kategorisinde olup koruma altına alınmalıdır. Bölgenin tipik doğal yapısını sergileyen ve 
nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan bu habitatların mevcut yapı içinde korunmalarını 
sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Araştırma alanında belirlenen habitatların Avrupa Birliği ölçütlerinde koruma önlemlerinin 
getirilmesi ve kitle turizmine rağmen doğa korumanın sağlanması ülkemizin uluslararası turizm 
pazarında çevre korumaya gösterdiği duyarlılığı vurgulayacağı ve Türkiye’nin gelecek yıllarda 
Avrupa Birliğine üyeliği durumunda doğa koruma alanlarının mevcut bir envanteri olarak 
kullanılabilecektir.

Anahtar kelimeler: Habitat tipleri, Natura 2000, Kıyı Ege, kumul, tuzcul. 

PD–058

Bir Ekolojik Restorasyon Önerisi: Ağı Dağı, Ciğer Gölü (Çanakkale)
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Amaç: Ciğer Gölü turbalığı, Kazdağları’nın kuzeydoğusunda Çanakkale, Çan ilçesi sınırları 
içerisinde yer alan Ağı Dağı’nın batı yüzünde bir derenin yakınında yer almaktadır. Turbalığı 
besleyen su kaynağı, 1994 yılında Söğütalan köyüne içme suyu almak amacıyla kesilmiştir. Bu 
tarihten itibaren turbalık yavaş yavaş kurumaya geçmiş olup, yalnızca mevsimsel yağışlar ile 
beslenmektedir. Bu ekolojik restorasyon çalışması, turbalığın bulunduğu yerdeki kendi hidrolojik 
rolünü kurtarmak ve geliştirmek için çalışmalar başlatmak ve geliştirilmesine yönelik hedefleri 
belirlemeyi amaçlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Ciğer Gölü’nde ilk çalışmalar, Ağı Dağı’nın güncel florasını tespit etmek 
amacıyla 2000 yılında başlamış ve periyodik kontrollerle günümüze kadar devam etmektedir. 
Turbalığın suyunun kesilmesinden sonra, turbalık üzerinde daha kserofitik türler yetişmeye 
başlamıştır. Turbiyerin oluşumunda etken olan Sphagnum palustre L. türü yer yer zayıf şekilde 
canlı olarak bulunabilmektedir. Bu araştırmada alan incelemesi yapılarak turbalığın eski haline 
gelebilmesi için çeşitli öneriler getirilmiştir.

Bulgular: Yapılan flora çalışmaları sonucunda Ciğer Gölü turbalığı üzerinde ve kenarlarında 26 
takson tespit edilmiştir. Özellikle turbalığın üzerinde Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Pinus 
nigra, Abies nordmanniana subsp. equi-trojani, Rubus caesius gibi ağaç ve çalılar alan üzerinde bol 
miktarda yetişmeye başlamış ve bu durum turbalığın zaten az olan taban suyunun dahada düşmesine 
sebep olmuştur. Çalışma alanını ve çevresini şu anda tehdit eden faktörler ağaç kesimi, maden 
arama faaliyetleri, gölün suyunun çekilmesi ile kuruması olarak tespit edilmiştir. Ağı Dağı’ndaki 
altın madeni arama çalışmaları sırasında su kalitesinin bozulması nedeniyle, Söğütalan köyü 


