
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, doðal sit alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý

Sinop Yarýmadasý

 174

Yüzölçümü : 18600 ha Yükseklik : 0 m - 207 m

Boylam : 35,01ºD Ýl(ler) : Sinop

Enlem : 42,04ºK Ýlçe(ler) : Sinop merkez, Erfelek

Yerel Ýlgi Sahipleri

Sinop Valiliði; Sinop Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü Doða Koruma ve Mili Parklar Dairesi; Erfelek Kaymakamlýðý; Ondokuz Mayýs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat

Fakültesi; Sinop Su Ürünleri Fakültesi; Sinop Çevre Dostlarý Derneði; On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Samsun Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü

Kuþ Gözlem Kolu.

Arzu Gürsoy, Fazilet Üker

OBK015
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Sinop þehir merkezinin bulunduðu yarýmadanýn yaný sýra Türkiye�nin en
kuzey noktasý olan Ýnceburun ile Sarýkum Gölü ve çevresindeki ormanlarý içine alýr. Yarýmada,
ortalama yüksekliði 100 metre olan, ancak güneye doðru gidildikçe yükseltisi artan bir plato
özeliði gösterir. Bu platoda kalkerli kayaçlar çok geniþ yer kaplar. Sarýkum Gölü ve çevresi
tektonik hareketler sonucu oluþmuþ çukur alanlar üzerinde yer alýr. Bölgedeki kayaçlarýn yapýsý,
zeminin geçirgenliðini artýrmakta, yaðýþ sularý tabana sýzarak akarsu sisteminin geliþmesini
önlemektedir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölü, ormanlar, yalancý maki topluluklarý, kýyý kumullarý, deniz kýyýsý
kayalýklarý, sulak çayýrlar, aðaçlandýrma sahalarý, tarým alanlarý ve yerleþim birimlerinden oluþur.
Kumlarýn özellikle rüzgarla kolaylýkla taþýnabilmesi eskiden bir körfez olan Sarýkum Gölü�nün
denizden koparak bir göle dönüþmesine neden olmuþtur. Sarýkum Gölü�nün tabaný kumludur,
özellikle güneybatý bölümü saz ve kofanýn baskýn olduðu sýk bir bataklýk ve turbalýk bitki
örtüsüyle kaplýdýr. Gölün güneyinde subasar diþbudak (Fraxinus angustifola) ormaný geniþ yer
tutar. Daha kuru ve tepelik alanlarý meþe, yalancý maki, kýzýlçam ve gürgen topluluklarý kaplarken,
kumullarýn bir bölümünde farklý çam türleriyle aðaçlandýrma yapýlmýþtýr. Tarým alanlarý, ÖDA�nýn
doðu yarýsýnda yoðunlaþýr.
Türler: ÖDA, birçok nadir ve endemik bitki türü için önemlidir. Ülkemize endemik Isatis arenaria,
Verbascum degenii ve Crocus speciosus ssp. xantholaimos bitkilerinin nesli tehlike altýndadýr.

Deniz kýyýsý kayalýklarýnda tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) üremektedir. Sarýkum
Gölü�nde nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan dikkuyruk (Oxyura leucocephala),
pasbaþ patka (Aythya nyroca) ve büyük orman kartalý (Aquila clanga) kýþlamaktadýr.

Alanda ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte karaca (Capreolus capreolus), yaban domuzu
(Sus scrofa), çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes), gelincik (Musela nivalis) ve porsuk
(Martens martens) yaþamaktadýr. Alanýn kýyýlarý 1990�lý yýllarýn ortalarýna kadar Akdeniz foku
(Monachus monachus) için önem taþýmaktaydý.
Alan Kullanýmý: Küçük bir yerleþim birimi olan Sinop þehir merkezi ÖDA�nýn içindedir. Alandaki

insan faaliyetleri hayvancýlýk, tarým ve balýkçýlýktýr. Bölgede çok yoðun olmamakla beraber yaz
turizmi vardýr.
Tehditler: ÖDA üzerinde nükleer santral yapýmý planlanmaktadýr. Santralin yapýmý, özellikle
deniz canlýlarýnýn yok olmasýna ve dolayýsýyla Karadeniz�in en bakir kýyýlarýnýn doðal zenginliklerinin
yok olmasýna neden olacaktýr.

Alandan kumul alýmý kumul bitkilerine zarar vermektedir. Ayrýca kumul ve fundalýklarda
yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý, yörenin doðal bitki örtüsünü tehdit etmektedir.

Sarýkum Gölü, Keçi Deresi�nin getirdiði alüvyonlar ve kum fýrtýnalarý sonucunda küçülmektedir.
Alan üzerindeki bir diðer tehdit ise Sinop þehir merkezi ile Sarýkum Gölü arasýnda kalan bölgedeki
sulama projesidir. Alanýn doðal bitki örtüsünü ve su rejimini deðiþtirecek olan bu proje, Karasu
Deresi�nin denize döküldüðü yerde oluþan deltayý da tehdit etmektedir.

Aþýrý otlatma, endemik bitki türleri üzerinde baský oluþturmaktadýr. Alanda özellikle Karagöl-
Aksaz bölgesinde kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü,
Sarýkum Gölü�nün ve çevresindeki ormanlarýn korunmasý için alanýn yönetim planýný hazýrlamakta
ve çeþitli koruma çalýþmalarý yürütmektedir.

Sinop Çevre Dostlarý Derneði, alandaki bitki örtüsünün korunmasý ve kaçak avcýlýðýn
engellenmesi için çeþitli çalýþmalar yapmaktadýr.

Sarýkum Gölü © Ali Ýhsan Gökçen
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Sinop Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý Sinop Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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