
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný

Kilyos Kumullarý
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Yüzölçümü : 903 ha Yükseklik : 0 m - 100 m
Boylam : 29,01ºD Ýl(ler) : Ýstanbul
Enlem : 41,24ºK Ýlçe(ler) : Sarýyer

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Ýstanbul Üniversitesi

Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Doðal Hayatý Koruma Derneði.

Gökmen Yalçýn

MAR024
Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: Ýstanbul Boðazý'nýn batý yakasýnda ve Karadeniz kýyýsýnda yer alan ÖDA, Kilyos
ve Gümüþdere köyleri arasýnda uzanýr. Türkiye�nin Karadeniz sahili boyunca uzanan biyolojik
çeþitlilik açýsýndan en zengin kumul örneklerinden biridir. Ancak alan maden iþletmeleri ve
yoðun yapýlaþma baskýsý altýndadýr.
Habitatlar: Kilyos Kumullarý, Ýstanbul�un Karadeniz kýyýlarýnda yer alan, kýsmen fundalýk, mera
ve asit karakterli baltalýk ormanlarla sýnýrlanmýþ geniþ kumul ekosistemlerinden oluþur.
Türler: Kilyos kumullarý nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan sahil asperulasý (Asperula

littoralis), Kilyos peygamberçiçeði (Centaurea kilaea), Karadeniz salkýmý (Silene sangaria) ve
sahil sýðýrkuyruðu (Verbascum degenii) gibi endemik bitki türlerinin dünya ölçeðinde önemli
popülasyonlarýný içerir.
Alan Kullanýmý: ÖDA geçmiþte yaygýn olarak madencilik faaliyetlerine sahne olmuþtur. Bugün
daha çok ikinci konut inþaatlarý ile üniversite ve resmi kurum tesislerinin etkisi altýndadýr. Alanda
sýnýrlý miktarda tarým yapýlmaktadýr.
Tehditler: Kilyos Kumullarý ÖDA�sýnda geçmiþte geniþ çaplý açýk linyit iþletilmeciliði yapýlmýþtýr.
Bu sebeple kumul alanlar büyük oranýnda kayba uðramýþtýr. Linyit madenciliðinin sonrasý eski
maden sahalarý yabancý çam ve akasya aðaç türleriyle aðaçlandýrýlmýþtýr. Bu durum alanýn
biyolojik zenginliðini ve geleceðini büyük ölçüde tehdit etmektedir. Aðaçlandýrmada kullanýlan
ve yöreye özgü olmayan türler kumullarda yayýlmakta ve bitki örtüsü için tehdit oluþturmaktadýr.

Alanda yoðunlaþan plansýz yapýlaþma kumul ekosistemini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Kilyos kumullarý herhangi bir koruma statüsüne sahip deðildir. Alanýn önemini
vurgulayan araþtýrmalar dýþýnda koruma amaçlý bir giriþim bilinmemektedir.
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Kilyos Kumullarý önemli doða alaný topografya haritasý Kilyos Kumullarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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