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Amaç – Kapsam
Teos sulak alanı Seferihisar ilçe sınırları içinde yer alan tatlı ve tuzlu su sistemlerinin iç içe geçSği,
bölge için önemli bir yaşam alanıdır. Alan azmak karakterindeki tatlı su, denizin sulak alan içine giriş
yapUğı yerlerde oluşan tuzlu su habitaU ve tatlı ve tuzlu su sistemleri arasında yer alan kumul
ekosistemiyle küçük bir alanda büyük bir yaşamsal zenginliğin kaynağı konumundadır. Alanın tüm bu
olumlu yönleri yanında çalışmamız kapsamında günümüze değin tespit eVğimiz sulak alanı olumsuz
yönde etkileyen kirlilik, plansız günübirlik kullanım, plansız otlatma, avcılık ve kumulları olumsuz
yönde etkileyen araç girişi gibi durumlarda söz konusudur. Teos sulak alanı ve kumullarını destekleme
projesi kapsamında Teos sulak alanındaki bu olumsuz durumun bertaraf edilmesine yönelik olarak
rehabilitasyon planı hazırlanması amaçlanmışUr. Proje kapsamında alandaki bitki ve kuş türlerinin
belirlemesi, sulak alanın hava fotoğraﬂarının çekilmesi ve alanı tehdit eden tüm olumsuz yönlerin
tespit edilmesi gibi rehabilitasyon planı için altlık niteliğindeki bilgileri araşUrma çalışmalarımız devam
etmektedir. Bu kapsamda günümüze değin tespit eVğimiz alanla ilgili bilgiler ışığında rehabilitasyon
ön planı hazırlanmışUr.
Rapor kapsamında alanda günümüze değin tespit edilen tehditler ve bu tehditlerin bertaraf
edilmesine yönelik somut çözümlere değinilmişSr.

Teos sulak alanı 2013 hava fotoğra[

Arka Plan
Sulak alan Tanımı
Sulak alanlar, doğal veya yapay sürekli veya geçici, durgun ya da hareketli, tatlı, acı veya tuzlu suya
sahip, denizlerin gel-git harekeSnin çekilme devresinde, alU metreyi geçmeyen derinliğe sahip
kesimlerini de kapsayan bataklık, turba veya suyla kaplı alanların tümüdür (Ramsar ConvenSon
Bureau, 1992). Sulak alanlar su kuşlarının yaşam ortamı olması yanında, bulundukları bölgedeki su
rejimini dengeleyen ve çok zengin biyolojik değerlere sahip olan ekosistemlerdir. Yeryüzünün tropikal
ormanlarla birlikte en yüksek organik madde üreten ekosistemleri olup, çok yüksek bir ekonomik
değerleri vardır (İnaç, 2001). Sulak alanlar, su giriş ve çıkışını içeren hidrolojik bir sistemle
tanımlanmaktadır. Çoğu sulak alan için, su seviyesindeki alçalma ve yükselmeyi belirleyen özel bir
desen ya da rejimden söz edilebilir. Hidrolojik rejim taşkın sıklığına, ıslak alanın konumuna, su
kaynaklarına ve iklim koşullarına göre değişmektedir. Bir ıslak alan sistemi içerisinde olası dört su
kaynağı bulunmaktadır. Bunlar; doğrudan yağmur ve kar yağışı ile elde edilen su, nehir, dere gibi
kaynakları da içermek üzere çevre alanlardan yüzey akışı ile elde edilen su, YeralU suyu girişi ile elde
edilen su, Gel-git sularıdır (Marsh, 1991).

Sulakalan İşlev ve Değerleri
Sulak alanların önemi ilk uygarlıklardan yakın tarihimize kadar pek bilinmemiş olup, bu yaşam
ortamlarının büyük bir bölümü yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmışUr. Günümüzde ise sulak
alanların önemi kavranmaya başlamış olup, “sulak alan değeri” kavramı gelişmişSr. Sulak alan değeri,
bir sulak alanın toplum için önemli ve yararlı işlevlerini veya niteliklerini ortaya koymaktadır (Marble,
1992). Sulak alan değerleri çevre kalitesini argrıcı değerleri, biyolojik değerler, sosyo-ekonomik
değerler olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır.

Seferihisar Doğası ve Özellikleri
Seferihisar, Ege Bölgesi’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Sıcak Noktasında yer almaktadır. Bu özelliği
ile dünya üzerinde yer alan, son derece özel 34 alandan birisi olmuştur. Bununla birlikte, 2006 yılı
iSbariyle Türkiye sathında belirlenen 305 Önemli Doğa Alanından (ÖDA), 2 ÖDA Seferihisar ilçe
sınırları içerisinde yer almaktadır ki; bunlar AlaçaU ve Doğanbey Kıyıları olarak adlandırılır. (Eken ve
ark. 2006). ÖDA çalışmaları kapsamında Doğanbey Kıyıları ÖDA’sında uluslararası sözleşmelerle
koruma alUnda olan Gökdoğan ve Akdeniz foku tespit edilirken, AlaçaU ÖDA’sında ise üç bitki, onüç
kuş, karakulak, çizgili sırtlan ve Akdeniz fokunun yer aldığı dört memeli türü, tespit edilmişSr (Eken ve

ark. 2006). Seferihisar kızılçam ormanları, makilikler, frigana ve garig toplulukları ve kıyı habitatları ile
ülkemizdeki doğa açısından önem arz eden yerler arasındadır. Özellikle denize bakan yamaçları
kaplamış olan frigana (abdes bozan bitkisinin bulunduğu alanlar) habitaU ve içerisinde yer alan asırlık
meşe ağaçları bölgenin doğal açıdan önemini pekişSrdiği gibi, içerisinde devam eVrilen geleneksel
keçicilik ve geçmişte önemli bir Scari faaliyet olan meşe palamutçuluğu açısından da önem arz
etmektedir.

Seferihisar içinde yer alan Önemli Doğa Alanlarını gösterir.

Teos Sulak alanı Genel Özellikler
Teos sulak alanı Teos anSk limanın hemen kıyısında tatlı su ve tuzlu su habitalarını içeren özellikle yaz
aylarında küçük bir lagün karakteri kazanan önemli bir yaşam alanıdır. Sulakalan yılın çeşitli
dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türler arasında Yeşilbaş ve çamurcun
gibi ördek türleri, küçük batağan ve yalıçapkını gibi küçük su kuşları, küçük ak, büyük ak ve gri balıkçıl
gibi balıkçıl türleri ve karakarınlı kumkuşu, akça cılıbıt, halkalı cılıbıt, su çulluğu ve kızılbacak gibi kıyı
kuşları yer almaktadır. Sulak alanın ağzında yer alan Teos anSk limanı kalınUlarında tepeli karabatak ve
denizde beslenirken gümüş marU ve karabaş marU görülebilmektedir. Teos sulak alanı aynı zamanda
çok sayıda farklı bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerden 75 taksona ait bitki türü
bulunmaktadır. Alanda arazi çalışmalarımız esnasında Slki, domuz ve sincap tespit edilen memeli
türleridir.

Teos Sulak alanı ve Kumulları Bitki ve Kuş Türleri
Teos sulak alanı ve kumullarının rehabilitasyon planının hazırlanması için öncelikle alanda gözlenen
bitki ve kuş türleri 9 aylık bir izleme çalışması ile tespit edilmişSr. Bu kapsamda Holoschoenus vulgaris,
Eryngium mari3mum, Pancra3um mari3mum, Gynandriris sisyrinchium, juncus sp. Medicago marina,
Centaurea spinosa var. spinosa, Silene colorata türleri kumul habitatlarda gözlenen bu yaşam alanına
özgü bitki türleri arasındadır. Sulak alan çevresinde özellikle su aynaları içerisinde Phragmites sp. Türü
baskın olarak bulunmaktadır.

Nakıl (Silene colorata) ve Teos Sulak alanı Kumulları – Volkan Eroğlu
Alanda üreme dönemini de kapsayan 9 aylık (Ekim – Haziran) izleme çalışması sulak alan ve
kumullarda gözlenen kuş türleri ortaya koyulmuştur. Bu kapsamda özellikle kumulların zarar görmesi

nedeniyle etkilenen kuş türleri kumullarda üreyen akça cılıbıt ve sarı kuyruksallayandır. Sulak alanda
ise göç dönemlerin de gözlenen bataklık kırlangıcı, küçük halkalı cılıbıt, sürmeli kervançulluğu ve
halkalı cılıbıt kış döneminde gözlenen çamurcun, yeşilbaş, kızılbacak, karakarınlı kumkuşu, yalıçapkını,
gri balıkçıl, küçük akbalıkçıl ve büyük akbalıkçıl türleri alanda en sık gözlenen olumsuz yönde
etkilenecek türler arasındadır.

Bataklık kırlangıcı ve Teos Sulak alanı Kumulları – Barış Koca

Teos Sulak alanı Rehabilitasyon Planı
Tehditler
Alanda gerçekleşSrilen arazi çalışmaları ve ilgi gruplarıyla yapılan konuşmalar sonunda alandaki en
önemli olumsuzluğun sulak alanın genel görüntüsünün iyi olmadığı kanısına varıldı. Bu tanımlamadan
kasıt alanın doğal yapısına uygun olmayacak şekilde alanın içine giren araçların oluşturduğu yollar ve
insan kaynaklı kirlilikSr. Araçların alana girmesi genel görüntüyü olumsuz etkilediği gibi alanda
binlerce yılda oluşmuş kumul ekosistemini de olumsuz yönde etkilemektedir. Kumul ekosistemini
olumsuz yönde etkileyen diğer önemli unsur kumul erozyonu olup kumullardaki doğal bitki örtüsünün
tahrip edilmesi erozyona yol açan temel nedenlerden biridir. Bunun yanında canlı türlerinin direk
yaşam alanlarını merkez bu küçük sula kalan olduğu için alandaki canlı türlerini ve sayılarını da direk
etkilemektedir. Buna ek olarak ambalaj, pet şişe gibi insan kaynaklı kirlilik alanın doğal yapısı ve
görüntüsüne zarar vermektedir. Alandaki diğer önemli tehdit avcılık olup canlı türlerinin yaşamlarını
alanda yaşayan özellikle su kuşu sayısını direk etkilemektedir. Alanı etkileyen bir diğer faktör ise aşırı
otlatma olup özellikle üreme döneminde küçükbaş hayvanların sulak alana girmeleri alanı olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu dönem dışında taşıma kapasitesi dahilinde otlatmanın devamı alanı olumlu
yönde destekleyen bir faaliyet olabilir.

Teos kumulları küçük halkalı cılıbıt ve plasSk çöpler

Planlanan Faaliyetler ve Dönemleri
Alandaki olumsuz durumları bertaraf etmeye yönelik tehditlere göre planlanan faaliyetler;
İdari Uygulama Faaliyetleri
•

Sulak alana araç girişi: Teos sulak alanı içerisinde devlet tara[ndan yapılmış herhangi bir yol
bulunmamaktadır. Karayolları alanın plaja ve limana kadar olan bölümüne ve Teos anSk kenS
içinde kırsal yaşam alanına kadar gelmektedir. Sulak alan içinde oluşmuş yollar sonradan
avcılık ve piknik gibi özel amaçlar dahilinde oluşturulmuştur. Bu kapsamda proje
rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında alana araç girişini önleyecek faaliyetler planlanmışUr.

1. Faaliyet: Alana araç girişi önlemek amacıyla araç girişinin olduğu güzergahları tespit
edip alan içinde sınır ya da yasaklama algısı yaratmayacak şekilde bu girişleri
yönlendirme ve uyarı levhaları ile kapaUlması
2.

Faaliyet: Alan içinde yaşayan insanlara ve giriş çıkış yapUğı tespit edilen araçlara konu
ve uygulama ilgili farkındalık argrmaya yönelik bilgi verilmesi planlanmaktadır.

•

Sulak alan Kirliliği: Teos sulak alanın içerisinde insan kaynaklı kirliliğe karşı temizlik faaliyetleri
planlanmışUr.
1. Teos sulak alanın kumul temizliğinin en az senede iki kere gerçekleşmesi

•

Avcılık: Alanda özellikle su kuşlarına yönelik olarak avcılığın kış aylarında ağırlık olarak yapıldığı
bilinmektedir. Bu kapsamda bu tehdidi önlemeye yönelik faaliyetler planlanmışUr.
1.

Faaliyet: Kamuoyu oluşturma adına alanda yaşayan insanlara alandaki avcılık ve alana
olan etkisi hakkında bilgi verilmesi

2. Faaliyet: Alan hakkında yasal söz hakkı bulunan ilgili bakanlığın ilçe birimleri ve Teos
Kazı Başkanlığı ve SİT kurulana konu ile ilgi bilgi verilmesi planlanmaktadır.
•

Otlatma: Alanda azda olsa otlatma baskısının olduğu tespit edilmişSr. Bu kapsamda bu tehdidi
önlemeye yönelik faaliyetler planlanmışUr.
1. Faaliyet: Alanda otlatma baskının boyutlarını belirlemeye yönelik olarak özellikle
üreme döneminde izleme çalışması yapılması

2. Faaliyet: Alana ve özellikle sazlık bölümlere sadece üreme dönemini kapsayan bir
aylık bir süreçte küçükbaş hayvan girişini engellemek
3.

Faaliyet: Alana üreme döneminde küçükbaş hayvan girişini önlemek için hayvan
sahiplerine ve alan üzerinde inisiyaSf sahibi ilgi gruplarına konu ile ilgili farkındalık
argrmaya yönelik olarak bilgi verilmesi.

Bilimsel ve Teknik Uygulama Faaliyetleri
Bilimsel ve teknik planlama faaliyetleri idari faaliyetlerde belirSlen sulak alan ve kumullar üzerindeki
baskı ortadan kalkUktan sonra alanın doğal karakterini kazandırmaya yönelik faaliyetleri belirSr.
•

Kumul ekosisteminin deniz erozyonuna karşı olan direncini argrmaya yönelik olarak kumul
tutucu raporda belirSlen kumul bitkilerinin aşılanması

•

Alandaki su rejimini anlamaya yönelik olarak alanın hidrolojik modellemişinin ortaya
koyulması ve düzenli bir izleme programının başlaUlması

•

Kumul ekosisteminde özellikle araçlar nedeniyle tahrip olmuş bölgelere bu habitaUn doğal
bitkilerinin aşılanarak doğal karakterinin yeniden kazandırılması

•

Sulak alanın bazı bölgelerini sınırlayan tel çitlerin ortamdan uzaklaşUrarak özellikle Slki,
domuz ve yeralU memelileri gibi ekosistemin sağlıklı işleyişini sağlayan memeli hayvanların
yaşam alanlarındaki parçalanmanın ortadan kaldırılması

•

Sulak alana girecek ziyaretçilerin sayısını ve dönemlerini belirlenecek taşıma kapasitesi
dahilinde düzenlenmesi

•

Sulak alana girişlerin yalnızca bilimsel bilgi ışığında belirlenecek rotalar dahilinde yapılması

•

Sulak alan çevresinde yaşayan insanlara, alanda otlatma yapUran çiqçilere ve balıkçılara
alanla ilgili farkındalık argrmaya yönelik bilgi verilmesi ve bu ilgi gruplarından alanı tehditlere
karsı savunmaya yönelik yerel bir gönüllü ekibin kurulması

Kumul tutucu bitkiler, Hasır otu – Barış Koca
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