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Yüzölçümü : 2920 ha Yükseklik : 0 m - 6 m

Boylam : 35,95ºD Ýl(ler) : Hatay

Enlem : 36,06ºK Ýlçe(ler) : Samandað, Yayladaðý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Antakya Valiliði; Samandað Kaymakamlýðý; Samandað Belediyesi; Samandað Çevre Koruma Derneði; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi; Albatros Kuþ Gözlem

Topluluðu; WWF Türkiye.
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thersamon) alanda sýklýkla gözlenen kelebeklere örnektir.
Alan Kullanýmý: Alanda balýkçýlýk, tarým ve turizm faaliyetleri gerçekleþtirilir. Balýkçýlýk önemli
ekonomik faaliyetlerden biridir. Alanýn yakýnlarýnda Çevlik balýkçý barýnaðý bulunur. Milleyha
Göleti�nin güneydoðusunda tarým alanlarý bulunur. Bu alanlarda sebzecilik ve narenciye üretimi
yapýlýr. Samandað Kumullarý yaz aylarýnda çok sayýda turist aðýrlar. Kumsalda çok fazla yerleþim
bulunmaz. Alanda en yoðun insan yerleþimi Samandað ilçesinin önünde, kumsalýn ortalarýnda
bulunan Þeyh Hýdýr Türbesi civarýndaki tatil köyüdür.
Tehditler: Alandaki en önemli tehdit özellikle Asi Nehri yakýnlarýndan kaçak kum çekimidir.

Diðer önemli tehdit ise sahildeki kirliliktir. Sahilde naylon ve diðer katý atýklar birikmektedir.
Ayrýca, bazý dönemler daha yoðun olmak üzere, deniz kenarýndan içerilere kadar kumsalda
zift ve diðer petrol türevleri atýklarý görülmektedir. Kýyý akýntýlarý, gerek gemilerden kaynaklanan
yaðlý atýk deþarjlarýnýn gerekse Türkiye�nin güneyindeki ülkelerden gelen karasal kökenli atýklarýn
Samandað kumsalýnda birikmesine neden olmaktadýr. Petrol kirliliði denizkaplumbaðasý ve
yeþil denizkaplumbaðasýnýn yumurtlamaya çýkan ergin diþileri ve özellikle yavrularý için ciddi
bir tehdit oluþturmaktadýr.

Kumsalýn kent merkezine yakýn olmasý sonucunda gece aydýnlatmalarý yumurtadan çýkma
döneminde denizkaplumbaðasý yavrularý için tehdit oluþturmaktadýr. Alanda yasadýþý ve yoðun
kara avcýlýðý görülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi alanda denizkaplumbaðasý popülasyon belirleme ve koruma çalýþmalarý yürütmektedir.

Samandað Çevre Koruma Derneði, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý kapsamýndaki
Küçük Destek Programý�nýn desteðiyle, denizkaplumbaðasý koruma çalýþmalarýna Samandað
halkýný ve turistleri etkin olarak katmak ve yerelde duyarlýlýk geliþtirmek amacýyla bir proje
yürütmektedir.

Alanýn Tanýmý: Samandað Kumullarý, Antakya�nýn 25 kilometre güneyindeki Samandað ilçesi
sýnýrlarý içerisindedir. Batýsýnda Akdeniz, doðusunda Samandað ilçe merkezi, güneyinde Kýlýç
(Akra) Daðý, kuzeyinde ise Musa Daðý ile sýnýrlýdýr. Asi Nehri alanýn ortasýndan geçerek Akdeniz�e
dökülür. Samandað Kumullarý yaklaþýk 13 kilometre uzunluðunda geniþ bir kumsal alandýr.
Kuzey güney doðrultusunda uzanýr. Kumsalýn orta kesiminde yer alan Milleyha (Tuzla) Göleti
ise denizden yaklaþýk 200 m içeride bulunan küçük bir gölettir. Yaz aylarýnda genellikle kuruyan
gölet yaðmurlarla beraber su toplamaktadýr. Göletin doðu kesiminde, çevresi yoðun sazlýklarla
kaplý kanallar yer alýr. Zengin tür çeþitliliðine sahip Milleyha Göleti ve Samandað sahili, ayný
zamanda önemli bir turizm merkezidir.
Habitatlar: ÖDA; büyük oranda ince taneli kuma sahip geniþ ve uzun kumsallardan, Asi Nehri
kýyýsýndaki bitki topluluklarýndan, Milleyha Göleti ve çevresindeki sazlýk alanlar, tuzcul bataklýklar
ve tarým alanlarýndan oluþmuþtur. Milleyha�nýn çevresindeki tuzcul bataklýklarda denizbörülcesi
(Salicornia) ve çeþitli tuzcul bitkiler bulunur. Asi Nehri çevresinde tarým arazileri yoðunlaþýr.
Türler: Dar yayýlýþlý Gonocytisus pterocladus ve Micromeria fruticosa ssp. barbata kumullarda
bulunan ve ÖDA kriterlerini saðlayan bitki taksonlarýdýr.

Alanda, çok az sayýda kuþ araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Alanýn özellikle göç döneminde su kuþlarý
için önemli konaklama alaný olduðu düþünülmektedir. ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber,
kýzýl kumkuþu (Calidris ferruginea), deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus), sürmeli kumkuþu
(Limicola falcinellus), boz yelkovan (Calonectris diomedea), sümsükkuþu (Sula bassana)
bölgede gözlenen türlerdendir. Akdeniz foku (Monachus monachus) alaný beslenmek için
kullanýr.

Samandað Kumullarý, ülkemizde denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ve büyük oranda yeþil
denizkaplumbaðasýnýn (Chelonia mydas) ürediði önemli alanlardan biridir. Kaplumbaða çýkýþlarý
az miktarda haziran ve büyük oranda temmuz aylarýnda olmaktadýr.

ÖDA kriterlerini saðlamamakla beraber sultan kelebeði (Danaus chrysippus), diken kelebeði
(Vanessa cardui), kýrlangýçkuyruk (Papilio machaon) ve küçük ateþ kelebeði (Lycaena
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