
Koruma Statüleri : Yok

Büyükçekmece Gölü
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Yüzölçümü : 5128 ha Yükseklik : 0 m - 60 m
Boylam : 28,55ºD Ýl(ler) : Ýstanbul
Enlem : 41,09ºK Ýlçe(ler) : Çatalca, Büyükçekmece

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; DSÝ Bölge Müdürlüðü; Büyükçekmece Belediyesi; Çatalca Belediyesi; Ýstanbul�un Su Giriþimi; Ýstanbul Kuþ

Gözlem Topluluðu.

Eray Çaðlayan

MAR018
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýstanbul�un batýsýndaki yerleþim yerlerinden biri olan Büyükçekmece�de,
Karasu Çayý�nýn Marmara Denizi�ne döküldüðü yerde oluþmuþ sýð bir kýyý gölüdür. Göl, içme
suyu amaçlý kullanýlmak üzere, etrafýna ve denize yakýn kýsmýna yapýlan seddeler ile derinleþtirilmiþ,
baraj haline dönüþtürülmüþtür. ÖDA'nýn etrafý endüstriyel alanlar, tarým ve yerleþim alanlarý
ile çevrilidir.
Habitatlar: ÖDA; Karasu ve diðer dereler boyunca uzanan sulak çayýrlar, sazlýklar, çamur
düzlükleri ve güneyde üzerinde adacýklar bulunan hafif tuzlu bir göl, tarým alanlarý ile küçük
meþe ve maki topluluklarýndan oluþur.
Türler: ÖDA, farklý tür gruplarýný bir arada barýndýran bir sulakalandýr. Nesli küresel ölçekte
tehlike altýnda çokbaþlý köygöçüren (Cirsium polycephalum) adlý bitki türü ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr.

Sukuþlarý için önemli üreme, göç ve kýþlama alanýdýr. Alanda kuluçkaya yatan önemli türler
arasýnda pasbaþ pakta (Aythya nyroca), uzunbacak (Himantopus himantopus), küçük balaban
(Ixobrychus minutus) ve sumru (Sterna hirundo) yer alýr. Göç döneminde binlerce leylek
(Ciconia ciconia), Akdeniz martýsý (Larus melanocephalus) ve küçük martý (Larus minutus)
konaklar. ÖDA, elmabaþ patka (Aythya ferina), sakarca kazý (Anser albifrons) ve nesli küresel
ölçekte tehlike altýnda Sibirya kazý (Branta ruficollis) için önemli kýþlama alanýdýr.

Alan, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan adi tosbaða (Testudo graeca) için önemlidir.
Ayrýca bölgesel ölçekte önem taþýyan Rhodeus sericeus amarus adlý içsu balýðý yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Ýçme suyu amaçlý kullanýlan Büyükçekmece Gölü�nün güneyinde kentsel
yerleþimler bulunmaktadýr. Göl çevresi kuzeydeki geniþ ovalara kadar büyük oranda tarým
amaçlý kullanýlmaktadýr. Öte yandan gölün hemen batýsýnda orta büyüklükte bir taþ ocaðý ve
gölün güneybatýsýnda çimento fabrikasý bulunur. ÖDA�da Ýstanbul ilinin rekreasyon ihtiyacýný
karþýlayacak aktiviteler de yapýlýr. Özellikle Bahçeþehir yerleþimi ve yakýndaki eðitim amaçlý
tesisler nedeniyle alan her geçen gün daha çok kullanýlmaktadýr.

Tehditler: Alan üzerindeki ana tehditlerin baþýnda endüstriyel (özellikle Çatalca Organize Sanayi
Bölgesi) ve kentsel geniþleme gelir.

Alanýn kuzeyindeki sazlýk ve çamur düzlüklerinde kýþlayan veya üreyen türleri tehdit eden
yasadýþý avcýlýk alan için önemli tehditlerden bir diðeridir.
Koruma Çalýþmalarý: Alan düzenli bir þekilde Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu tarafýndan izlenmektedir.
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Büyükçekmece Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Sumru (Sterna hirundo) © Tamer Zeybek
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Büyükçekmece Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Gökçe delice (Circus cyaneus) © Özkan Üner


