
Koruma Statüleri : Yok

Armutlu Yarýmadasý
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Yüzölçümü : 80038 ha Yükseklik : 0 m - 900 m

Boylam : 29,05ºD Ýl(ler) : Yalova, Bursa

Enlem : 40,54ºK Ýlçe(ler) : Yalova, Çýnarcýk, Termal, Armutlu, Orhangazi, Gemlik

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bursa Valiliði; Yalova Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bursa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çýnarcýk Belediyesi; Gemlik Belediyesi; Uludað Üniversitesi; Uludað

Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ).

Gökmen Yalçýn

MAR020
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Armutlu, Marmara Denizi�ne uzanan Yalova ilinin Çýnarcýk ve Termal ilçeleriyle
Bursa ilinin Orhangazi ilçesiyle çevrili bir yarýmadadýr. Alanýn güneyinde Gemlik Körfezi bulunur.
Doðu-batý doðrultusunda uzanan alan, makiliklerle çevrili bakir ormanlardan ve yerleþime fazla
açýlmamýþ bir kýyý þeridinden oluþur. Ýnsan faaliyetlerinin nispeten az olduðu alanda turizm
faaliyetleri artýþ göstermektedir. Akdeniz ikliminin ýlýman etkisinin gözlendiði alanda, ÖDA
kriterini saðlayan bölge endemik bitki türleri açýsýndan zengindir.
Habitatlar: ÖDA; maki topluluklarý, yaprak döken ormanlar ve iyi korunmuþ bir kýyý þeridinden
oluþur. Armutlu Yarýmadasý�nýn batý ucunda ve kýyýlarda geniþ alan kaplayan makilikler kýyýdan
içeri girdikçe ve yükseldikçe yerini yaprak döken aðaçlarýn oluþturduðu ormanlara býrakýr.
Türler: ÖDA, iyi korunmuþ ormanlarý ve makilikleriyle çok sayýda türe ev sahipliði yapar.
Alandaki yedi bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
ve endemik Çatalca peygamberçiçeði (Centaurea hermanii) ve Ümraniye çiðdemi (Crocus

pestalozzae) gibi türler bulunur.
Ortanca aðaçkakan (Dendrocopos medius) ve kara aðaçkakan (Dryocopus martius) gibi

nadir türlerin görüldüðü alan ayný zamanda Akdeniz biyomuna özgü zeytin mukallidi (Hippolais

olivetorum) gibi türlere de ev sahipliði yapar.
ÖDA�da ayrýca nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bir sürüngen türü olan þeritli engerek

(Montivipera xanthina) yaþamýný sürdürmektedir. Alan, bölgesel ölçekte tehlikedeki sarý lekeli
zýpzýp (Thymelicus acteon) adlý kelebek türü için önem taþýr.
Alan Kullanýmý: Alanda ormancýlýk ve daha az yoðunlukta tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. En yaygýn
tarýmsal ürün zeytindir. Kýyý þeridi boyunca balýkçýlýk yapýlýr. Ýkinci konut yapýmý ve günübirlik
turizm alanda artýþ göstermektedir.
Tehditler: Alanýn kuzeyine Gökçe Barajý inþa edilmiþtir. Güneyde ise Büyükkumla Barajý�nýn
yapýmý planlanmaktadýr. Alandaki ikinci konut ve turizm faaliyetindeki artýþlar ve tarým arazilerini
geniþletme çalýþmalarý doðal yaþam üzerinde baský oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Hazer yýlaný (Coluber caspius) © Cüneyt Oðuztüzün
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Armutlu Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý Armutlu Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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