
Koruma Statüleri : Yok

Ömerli Havzasý
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Yüzölçümü : 58237 ha Yükseklik : 25 m - 530 m
Boylam : 29,46ºD Ýl(ler) : Ýstanbul, Kocaeli
Enlem : 41,01ºK Ýlçe(ler) : Þile, Ümraniye, Maltepe, Pendik, Gebze, Sultanbeyli, Kartal

Yerel Ýlgi Sahipleri

Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma Daire Baþkanlýðý; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Ömerli Belediyesi;

Sultanbeyli Belediyesi; TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý; TÜBÝTAK MAM; Ýstanbul�un Su Giriþimi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Ömerli Doða Koruma ve Yaþatma

Derneði; Doðal Hayatý Koruma Derneði.

Gökmen Yalçýn

MAR027
Çok Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Ömerli Havzasý, Ýstanbul-Þile yolu üzerinde bulunur. ÖDA, Ömerli Baraj Gölü ile
göl çevresindeki ve doðusundaki tepelerin üzerinde bozulmadan kalmýþ, yarý doðal orman ve
fundalýklarý içerir. Alanda Karadeniz kýyýlarýnda yer alan nemli meþe ormanlarýndan asidik
topraklar üzerini kaplayan fundalýk alanlara ve Marmara Denizi�ne yakýn bölgelerde Akdeniz
makiliklerine doðru geçiþler görülmektedir. ÖDA, Ýstanbul�un içme suyu ihtiyacýnýn bir bölümünü
saðlayan Ömerli Barajý�ný içinde bulundurmasýna ve koruma altýnda olmasýna raðmen yoðun
yerleþim talebinin, ulaþým ve spor amaçlý faaliyetlerin tehdidi altýndadýr.
Habitatlar: ÖDA; ormanlar, fundalýklar ve fundalýklarla iliþkili mevsimsel asidik göller, çayýrlýklar,
kuru volkanik kayalýklardan oluþan bir mozaik özelliðini taþýr. Ömerli Havzasý dünya ölçeðinde
tehlike altýndaki fundalýklarýn en geniþ ve en iyi korunmuþ örneklerinden birini içerir. Havzanýn
güney yarýsý, Doðu Avrupa ve Doðu Akdeniz bölgesindeki en büyük ve en iyi korunmuþ
fundalýklarý içerir. Öte yandan, alandaki tepelerde Trakya meþe ve gürgen ormanlarýnýn yaný
sýra sýnýrlý bir alanda ve Türkiye�deki diðer popülasyonlarýna göre çok daha alçak irtifada yetiþen
doðal karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) topluluklarýna da rastlanmaktadýr.
Türler: ÖDA, barýndýrdýðý fundalýk ve mevsimsel asidik göllere özgü türlerin çeþitliliði nedeniyle
bitki türleri açýsýndan son derece zengindir. Alandaki fundalýk topluluklarý bazý bitki türlerinin
doðal yayýlýþ alanlarýný çok uzaðýndaki kopuk popülasyonlarýný barýndýrýr. Alandaki 11 bitki
taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlarýn baþýnda Amsonia orientalis, Cirsium

polycephalum, Colchicum micranthum ve Crocus olivieri ssp. istanbulensis gelmektedir.
Alan, çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) ve orman toygarý (Lullula arborea) gibi

fundalýklarý kullanan kuþ türleri için önemlidir.
ÖDA içinde, AB ölçeðinde korunmasý gerekli bir çiftyaþamlý türü olan pürtüklü semender

(Triturus karelinii) bulunur.
Alanda yaþayan Bavius (Pseudophilotes bavius), Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes

vicrama) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan
kelebek türleridir.

Alan Kullanýmý: Ömerli Havzasý içinde yer alan Ömerli Barajý, Ýstanbul�un büyük ölçüde içme
suyu ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 1970�li yýllarýn baþýndan beri kullanýlmaktadýr. ÖDA, son
on yýlda gecekondular ve yasadýþý konutlar baþta olmak üzere öncelikli olarak konut yerleþimi
amaçlý kullanýlmaya baþlanmýþ, mevcut kýrsal yerleþimler, hayvancýlýk, süpürgecilik ve düþük
ölçekte sürdürülen ormancýlýk faaliyetleri yok olmaya yüz tutmuþtur.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit, alanda artan yapýlaþma talebidir. Son on yýl içerisinde
alanda büyük ölçekli konut yatýrýmlarý yapýlmýþ ve bu sebeple yasadýþý arazi satýþlarý ve mülkiyet
deðiþiklikleri gerçekleþmiþtir. Ayrýca alanda yaþayanlar, ilgili kurumlar ve yatýrýmcýlar arasýnda
süregelen mülkiyet davalarý halen çözüme kavuþmadýðý gibi gecekondu yapýlaþmalarý ve imar
ýslah çalýþmalarý alandaki fundalýklarýn büyük ölçüde tahribine sebep olmuþtur.

ÖDA�daki koruma amaçlý aðaçlandýrma kampanyalarý farkýnda olunmadan nadir habitat
ve canlý türlerinin kaybýna sebep olmuþtur. Diðer tehdit ise Formula 1 gibi büyük ölçekli sportif
faaliyetlerdir. Formula 1 için alana açýlan yeni yollar alanýn doðal yapýsýný geri dönüþümsüz
bozmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA, 1999 � 2002 yýllarý arasýnda Doðal Hayatý Koruma Derneði önderliðinde
76 kurumun katýldýðý çok yönlü ve uzun soluklu bir savunma çalýþmasýna sahne olmuþtur.
Alanda 760 konutluk dev bir yatýrým için dayanak teþkil eden karar ve düzenlemelere Þehir
Plancýlarý Odasý ve Mimarlar Odasý tarafýndan açýlan davalar neticesinde yapýlaþma giriþimi
durdurulmuþ ve ilgili yönetmelik maddeleri Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi kararýyla iptal
edilmiþtir.

Alan uzun bir süre için Ýstanbul Su Giriþimi adýný taþýyan ve havzada etkin taraflarý bir araya
getiren bir inisiyatif tarafýndan izlemeye alýnmýþtýr.

Ýstanbul çiðdemi (Crocus olivieri ssp. istanbulensis) © Ali Ýhsan Gökçen
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Ömerli Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý Ömerli Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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