Ömerli fundalýklarý © Ali Ýhsan Gökçen

Marmara Bölgesi

Gökçeada
MAR001
Korumaya Baðýmlý
Kuzey Kýyýlarý Gerileme (-1)

Akdeniz foku (Monachus monachus) © Cem Orkun Kýraç

Yüzölçümü : 6778 ha
Boylam
: 25,79ºD
Enlem
: 40,20ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 520 m
Ýl(ler)
: Çanakkale
Ýlçe(ler) : Gökçeada

Alanýn Tanýmý: Ege Denizinin kuzeydoðusunda yer alan Gökçeada, Türkiye'nin sahip olduðu
adalar içinde yüzölçümü açýsýndan en büyük olanýdýr. ÖDA, Gökçeadanýn kuzey kýyýlarýný
kapsamaktadýr. Alan sýnýrlarý adanýn önemli tarihi deðerlerinden biri olan Ýmroz Kalesini içine
alacak þekilde Kuzu Limanýndan baþlar ve adanýn en batýdaki ucuna kadar uzanýr.
Habitatlar: ÖDA farklý kýyý ekosistemlerini içerir ve bu nedenle deniz canlýlarý için önemli bir
yaþam ortamýna sahiptir. Kýyý çizgisinin büyük kýsmýnda sarp kayalýk alanlar uzanýr. Daha iç
kesimler Akdeniz makilikleriyle kaplýdýr.
Türler: Gökçeada Kuzey Kýyýlarý, nesli küresel ölçekte tehdit altýndaki Akdeniz foklarýný (Monachus
monachus) barýndýrmasý nedeniyle ÖDA kriterlerini saðlar. Sayýlarý son derece azalmýþ olan
bu tür için ÖDA kritik öneme sahiptir.
Alan Kullanýmý: Alanda balýkçýlýk, küçük ölçekli tarým ve hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Gökçeadada
pansiyonculuk hýzla geliþmekte ve turizm amaçlý yapýlar artmaktadýr. Bunun yanýnda ÖDAda
dalýþ sporlarý yapýlmaktadýr.
Tehditler: Turizm nedeniyle alandaki insan baskýsý artmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Türk Deniz Araþtýrmalarý Vakfý (TÜDAV) alanda araþtýrma yürütmüþ ve
bunun sonucunda ilgili resmi makamlara alanýn koruma altýna alýnmasý yönünde baþvurularda
bulunmuþtur.

© Kemal Nuraydýn
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çanakkale Valiliði; Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gökçeada Kaymakamlýðý; Gökçeada Belediyesi; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði-AFAG; Türk Deniz
Araþtýrmalarý Vakfý (TÜDAV).
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Gökçeada Kuzey Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý
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Kara gagalý sumru (Sterna sandvicensis) © Tamer Zeybek
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Gökçeada Dalyaný MAR002
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Gökçeada - Tuz Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 7429 ha
Boylam
: 25,97ºD
Enlem
: 40,16ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 410 m
Ýl(ler)
: Çanakkale
Ýlçe(ler) : Gökçeada

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Türkiye'nin Ege'deki en büyük adasý olan Gökçeada'nýn doðu kýsmýndaki
kýyý þeridini ve sýð bir dalyan olan Tuz Gölü'nü içine alýr. Akýntý rejiminden dolayý dalyanýn kýyý
kesimi deniz organizmalarýnýn çeþitliliði açýsýndan zengindir. Dalyan ve çevresi ulaþýmýn sýnýrlý
olmasý nedeniyle yazlýk turizminden nispeten korunmuþtur.
Habitatlar: ÖDA, Gökçeada Dalyanýnýn sýð ve tuzlu göl ekosisteminin yanýnda tepelik alanlarýn
üzerindeki maki topluluklarýný barýndýrýr.
Türler: Gökçeada Dalyaný flamingolar (Phoenicopterus roseus) için önemli kýþlama alanýdýr.
Alanda uzunbacak (Himantopus himantopus) kuluçkaya yatmaktadýr.
Lindenia tetraphylla alanýn bölgesel ölçekteki önemini artýran bir kýzböceði türüdür.
Alan Kullanýmý: ÖDA içindeki Karaca köyünde sebze ve meyve yetiþtirilir. Alanda balýkçýlýk da
yapýlýr.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Akça cýlýbýt (Charadrius alexandrinus) © Murat Bozdoðan
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çanakkale Valiliði; Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gökçeada Kaymakamlýðý; Gökçeada Belediyesi; Sualtý Araþtýrmalarý Derneði-AFAG; Çanakkale
Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Gökçeada Dalyaný önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Gökçeada Dalyaný önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kocaeli Tepeleri MAR003
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Maskeli örümcekkuþu (Lanius nubicus) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 28049 ha
Boylam
: 29,80ºD
Enlem
: 40,82ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 640 m
Ýl(ler)
: Kocaeli
Ýlçe(ler) : Gebze, Körfez, Ýzmit, Derince

Alanýn Tanýmý: Kocaeli Tepeleri, Ýzmit Körfezinin kuzeyinde Kocaeli-Ýstanbul karayolu boyunca
uzanan ve en doðuda Býçkýdere Baraj Gölünü içine alarak son bulan alçak tepelerden oluþur.
Ýzmit il yerleþiminin körfez kýyýsýnda ilerlediði alanýn kuzeyini çevreler. ÖDAnýn barýndýrdýðý
Kuzey Marmara Bölgesinin son Akdeniz maki topluluklarý, Türkiyenin en kuzeyindeki maki
topluluðudur. Ýstanbulu Anadoluya baðlayan anayol ÖDAnýn sýnýrlarý içinden geçer.
Habitatlar: ÖDA, kýyýdan iç kesimlere doðru uzanan nispeten iyi korunmuþ yüksek maki
topluluklarýyla kaplýdýr.
Türler: Kocaeli tepelerinde önemli doða alaný kriterlerini saðlayan zeytin mukallidi (Hippolais
olivetorum) üremektedir.
Alan Kullanýmý: Kýrsal yerleþimlerin yaygýn olduðu alanda tarým ve ormancýlýk faaliyetleri
yürütülmektedir.
Tehditler: ÖDAda bilinen ciddi boyutta bir tehdit olmamakla birlikte, Gölcük depremi sonrasýnda
artan yapýlaþma talebi alanda her geçen gün yeni yapýlarýn belirmesine sebep olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Tosbaða (Testudo graeca) © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kocaeli Valiliði; Kocaeli Büyükþehir Belediyesi; Doða Derneði.
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Cyclamen coum © Ali Ýhsan Gökçen
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Çanakkale Boðazý MAR004
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 110294 ha
Boylam
: 26,46ºD
Enlem
: 40,18ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 0 m - 400 m
Ýl(ler)
: Çanakkale
Ýlçe(ler) : Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Çanakkale merkez, Ezine

Alanýn Tanýmý: Dünyanýn en önemli suyollarýndan biri olan Çanakkale Boðazý, Ýstanbul Boðazý
ile birlikte Karadeniz ve Marmarayý Akdenize baðlar. Boðazýn en geniþ yeri 5 bin 800 metre,
en dar yeri 1250 metre ve en derin yeri 106 metre, uzunluðu ise 65 kilometredir. Boðazýn
güneyi kývrýmlý tepelerle kaplýdýr. ÖDA, boðaz kýyýlarýnýn tümünü, Gelibolu Yarýmadasýnýn güney
ucunu ve Çanakkale ilinin kuzey kýyýlarýnýn bir kýsmýný içine alýr. Alanýn güneyinde Çardak
Lagünü bulunur. Tarihi açýdan büyük önem taþýyan Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parkýnýn
bir kýsmý ÖDA sýnýrlarý içinde kalýr.
Habitatlar: ÖDA, açýk deniz alaný, kýzýlçam ormanlarý ve Akdeniz maki topluluklarý, kentsel
yerleþimler, tarým alanlarý ve farklý kýyý habitatlarýndan oluþur. Kýyý çizgisi çoðunlukla kayalýk
alanlar ve kumullardan oluþur. Güney kýyýlarýnda denizden ince bir kum bandýyla ayrýlan Çardak
Lagünü yer alýr. Gelibolu Milli Parký sýnýrlarý içinde geniþ yer tutan ormanlardaki baskýn aðaç
türü kýzýlçamdýr. ÖDA, göç döneminde çok sayýda deniz canlýsý için dünya ölçeðinde önemli
bir doðal koridordur.
Türler: Çanakkale Boðazý, pek çok tür grubu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Verbascum
aschersonii ve Alyssum pinifolium alanda bulunan önemli endemik bitki türleridir.
Göç döneminde Akdeniz martýsý (Larus melanocephalus) Çanakkale Boðazýnda çok büyük
sayýlarda görülebilir.
ÖDA, memeli türleri açýsýndan son derece zengindir. Farekuyruklu yediuyur (Myomimus
roachi), týrtak (Delphinus delphis) ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Akdeniz foku (Monachus
monachus) alandaki önemli memeli türleridir. Diðer pek çok deniz canlýsý gibi týrtak adlý yunus
türü de alaný göç sýrasýnda kullanmaktadýr.
Beþ kelebek türü için ÖDA kriterlerini saðlayan alanda yalancý apollo (Archon apollinus)
ve bavius (Pseudophilotes bavius) gibi bölgesel ölçekte tehlikedeki türler bulunur.
Alan Kullanýmý: Çanakkale Boðazý, Akdeniz ve Karadeniz arasýndaki deniz trafiði açýsýndan büyük
önem taþýr. Alanýn önemli bir kýsmý tarýmsal amaçlý kullanýlmaktadýr. ÖDA, Gelibolu Yarýmadasý
Tarihi Milli Parkýný içermesi nedeniyle her yýl çok sayýda yerli ve yabancý turist aðýrlamaktadýr.
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Tehditler: ÖDAnýn büyük bölümünde ciddi tehdit oluþturacak bir sorun bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Gelibolu Yarýmadasý, 1958 yýlýndan günümüze kadar ilan edilmiþ toplam 35
adet milli park arasýnda özel kanuna sahip tek milli parktýr. Milli parkýn 1999 sonunda baþlatýlan
uzun devreli geliþme planý çalýþmalarý ODTÜ Planlama Bürosu tarafýndan tamamlanmýþ ve
Aralýk 2003te yürürlüðe konmuþtur.

Yalancý apollo (Archon apollinus) © Emin Yoðurtçuoðlu
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çanakkale Valiliði; Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gelibolu Belediyesi; Eceabat Belediyesi; Lâpseki Belediyesi; Ezine Belediyesi; Onsekiz Mart
Üniversitesi; ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama Bölümü; Çanakkale Kuþ Gözlem Topluluðu.

Gökmen Yalçýn

Çanakkale Boðazý önemli doða alaný topografya haritasý

Çanakkale Boðazý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Astragalus ajubensis
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Farekuyruklu yediuyur (Myomimus roachi) © Laurens Vogelaers

91

Meriç Deltasý

MAR005
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Kuðu (Cygnus olor) © Özkan Üner

Yüzölçümü : 15209 ha
Yükseklik : 0 m - 210 m
Boylam
: 26,20ºD
Ýl(ler)
: Edirne
Enlem
: 40,77ºK
Ýlçe(ler) : Ýpsala, Enez
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Meriç Deltasý, Yunanistan-Türkiye sýnýrýndaki geniþ sazlýklar, mevsimsel bataklýklar,
tatlý ve tuzlu göller ile tarým alanlarýndan oluþan bir sulakalan sistemidir. Bulgaristanda Rila
Daðýndan doðan Meriç Nehri; Tunca, Arda ve Ergene gibi büyük yan kollarý içerisine aldýktan
sonra Ýpsalanýn kuzeyinden itibaren geniþ bir yatakta akmaya baþlar. Meriç-Ergene kavþak
noktasýndan itibaren baþlayan bu geniþ yatak, ayný zamanda Aþaðý Meriç Taþkýn Ovasýnýn da
baþladýðý yerdir ve önemli bir kýsmý Yunanistan sýnýrlarý içerisinde kalýr. Ülkemiz sýnýrlarý içinde
kalan göl ve lagünlerin en önemlileri; Küçük ve Büyük Gala, Sýðýrcý ve Pamuklu gölleri ile Enez
yakýnlarýndaki dalyan gölleridir. Taþkýn ovasý, Meriç Nehrinin taþýdýðý alüvyonlarýn depolanmasý
ve yatay yönde yer deðiþtirmesi sonucu oluþmuþ ender bir alandýr.
Habitatlar: Deltada bulunan farklý sulakalan türleri; geniþ sazlýklar, mevsimsel bataklýklar, tatlý
ve tuzlu göller, subasar çayýrlar, çeltik alanlarý ve diðer tarýmsal alanlar, söðüt ve ýlgýnlardan
oluþan aðaç topluluklarý ve nehir boyunca uzanan galeri ormanlar sukuþlarý için önem taþýmaktadýr.
Gala Gölü, saz ve kamýþ olmak üzere çok yoðun suüstü bitkileriyle kaplýdýr. Zengin bitki
örtüsüne sahip olan delta, 1960lardan itibaren bugüne dek süren sulakalan kayýplarý ve doðal
alanlarýn tahribine raðmen, önemini halen korumaktadýr.
Türler: ÖDA, çok sayýda kuþ türünün üreme ve kýþlamasý için dünya ölçeðinde önem taþýr. Meriç
Deltasý, farklý sumru ve balýkçýl türleri ile kaþýkçý (Platalea leucorodia) ve çeltikçi (Plegadis
falcinellus) gibi bölgesel ölçekte tehlikedeki türler için önemli bir üreme alanýdýr. Nesli dünya
ölçeðinde tehlikedeki tepeli pelikan (Pelecanus crispus) yüksek sayýlarda kýþlamaktadýr. Delta
bazý kýþ aylarýnda küçük karabataðýn (Phalacrocorax pygmeus) dünya nüfusunun önemli kýsmýný
barýndýrmaktadýr.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus) ve farekuyruklu
yediuyur (Myomimus roachi) ve beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) Meriç
Deltasýndaki önemli memeli türleridir.
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Ýçsu balýklarý açýsýndan zengin olan deltada nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Vimba
melanops yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Meriç Nehri boyunca yapýlan taþkýn seddelerin gerisindeki arazilerde çeltik tarýmý
yapýlmaktadýr. Ýpsala yöresi ülkemizin en fazla çeltik üretiminin yapýldýðý yerdir ve yýllýk üretim
Türkiyenin toplam üretiminin dörtte birini karþýlar. Alanda çeltik üretiminin yaný sýra su ürünleri
avcýlýðý yapýlmaktadýr.
Tehditler: Deltadaki en önemli tehdit su rejimine yapýlan müdahalelerdir. 1970li yýllarda baþlayan
kurutma projeleri ile Ýpsala-Enez arasýnda kalan daimi sulakalanlar büyük ölçüde azalmýþtýr.
Bulgaristan sýnýrlarý içinde yer alan baraj kapaklarýnýn zaman zaman açýlmasý sellere neden
olarak yörede gerek yerleþim alanlarý gerekse canlýlar için büyük sorun oluþturmaktadýr.
Alanda çeltik tarýmýný geniþletme çalýþmalarý yasadýþý olarak sürmektedir.
Geçmiþte balýk stoklarý bakýmýndan oldukça zengin olan göller, Meriç Nehrinin yataðýnýn
deðiþtirilmesi, taþkýn önleme seddeleri ile Meriç Nehri ve göllerin, dolayýsýyla da deniz baðlantýsýnýn
bozulmasý ve yoðun kirlilik nedeniyle önemli ölçüde azalmýþtýr. Ergene Nehri'nin kirli sularý
ÖDAdaki doðal yaþamý da olumsuz yönde etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Deltanýn Gala Gölleri, Pamuklu Gölü ve Koyuntepe Sazlýklarýný içeren 6090
hektarlýk bölümü Mart 2005te milli park ilan edilmiþtir.
Meriç Deltasýnda 20022003 yýllarý arasýnda UNESCO tarafýndan desteklenen, Ýç Anadolu
Ormancýlýk Araþtýrma Enstitüsünün koordinasyonu ve Doða Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüðünün iþbirliði ile Aþaðý Meriç Taþkýn Ovasýnýn Biyosfer Rezervi Olarak Planlanmasý
Projesi yürütülmüþtür.
Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu alaný düzenli olarak izlemekte ve alandaki tehditlerle ilgili
giriþimlerde bulunmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Edirne Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Edirne Belediyesi; Enez Kaymakamlýðý; Ýpsala Kaymakamlýðý; DSÝ 11.
Bölge Müdürlüðü; Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarým Reformu Bölge Müdürlüðü; Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tabiat Koruma Kurulu Müdürlüðü; Trakya Üniversitesi;
Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Meriç Deltasý © Murat Bozdoðan
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Çeltikci (Plegadis falcinellus) © Özkan Üner
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Saros Körfezi

MAR006
Acil
Ayný (0)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 41735 ha
Yükseklik : 0 m - 280 m
Boylam
: 26,52ºD
Ýl(ler)
: Edirne, Çanakkale
Enlem
: 40,61ºK
Ýlçe(ler) : Keþan, Enez, Gelibolu
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ege Denizinin kuzeydoðusundaki Saros Körfezinin bir kýsmýný ve Meriç
Deltasýnýn güneyindeki kýyý þeridini içine alýr. Tektonik bir çöküntü olan körfezin Gelibolu
Kemikli Burnu ÖDAsý içinde yer alan güney bölgeleri kýsmen bakirdir. Yerleþim çoðunlukla
doðu ve kuzey bölgelerinde yer almaktadýr. Kuzeyinde ve güneyinde yalýyarlý kýyýlarla çevrili
olan körfezin giderek daralan doðu ucunda Kavak Deltasý bulunur. Körfezin kumullarý Kuzey
Ege kumullarý arasýnda günümüze kalan en iyi örneklerdir. Kumullarýn yüzey sularýnýn akýþýný
engellemesi sonucunda alanýn kuzeyinde mevsimsel hafif tuzlu lagünler oluþmuþtur.
Habitatlar: ÖDA, kýzýlçam ormaný (Pinus brutia), maki topluluklarý, sarp kireçtaþý kayalýklarý
üzerindeki bitki topluluklarý, kumullar ve kýyý lagünlerinden oluþan zengin bir habitat çeþitliliðini
içerir. Alandaki kumullar, vadi aðýzlarýnda suyun geçiþini engeller ve bunun sonucunda az tuzlu
sýð lagünlerin meydana gelmesine neden olur. Buradaki kýyý kumullarý Türkiye'nin diðer kumul
sistemlerinden bitki varlýðý açýsýndan çok farklýdýr. Sýnýrlý yayýlýþ gösteren endemik ve nadir
türleri içeren, zengin bitki örtüsüne sahip kumul alanlar, deniz kenarýndan karaya doðru deðiþik
bir mozaik oluþturmuþtur. Kavak Deltasýnda mevsimsel bataklýklar ve tuzcul çayýrlar uzanýr.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve nesli küresel ölçekte tehlikede olan bitki türü Dianthus
ingoldbyi için önemlidir.
Alan kuþ türleri için önemli üreme ve kýþlama alanýdýr. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda
olan küçük sakarca (Anser erythropus) ile sibirya kazý (Branta ruficollis) alanda kýþlar. ÖDAda
kuluçkaya yatan önemli kuþ türlerinin baþýnda küçük kerkenez (Falco naumanni), kocagöz
(Burchinus oedicnemus), bozkýr toygarý (Calandrella brachydactyla), akça cýlýbýt (Charadrius
alexandrinus), bataklýkkýrlangýcý (Glareola pratincola), uzunbacak (Himantopus himantopus),
küçük balaban (Ixobrychus minutus) ve küçük sumru (Sterna albifrons) gelir.
ÖDAda üreyen önemli memeli türlerinin arasýnda susamuru (Lutra lutra), farekuyruklu
yediuyur (Myomimus roachi), beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) ve Avrupa
gelengisi (Spermophilus citellus) yer alýr.

Trakya tosbaðasý (Testudo hermanni), benekli kaplumbaða (Emys orbicularis) ve adi tosbaða
(Testudo graeca) sürüngen türleri de alanda yaþamaktadýr.
Kelebek türlerinden Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve sarý lekeli zýpzýp
(Thymelicus acteon) ÖDA içerisindeki diðer koruma önceliðine sahip türlerdendir.
Alan Kullanýmý: Körfeze kýyýsý olan Keþan ve Enez ilçelerinin köylerinin geçim kaynaklarýnýn
baþýnda buðday, ayçiçeði, çeltik, kavun gibi tarým ürünleriyle kümes hayvancýlýðý, hayvancýlýk,
arýcýlýk ve balýkçýlýk gelmektedir. Kýyý þeridindeki ikinci konutlar genellikle yaz mevsiminde
kullanýlmaktadýr. Kayalýklarda olta balýkçýlýðý yapýlmaktadýr.
Tehditler: Körfezin çevresinde yer alan Mecidiye, Erikli, Yayla ve Sultaniçenin kýyýlarý, yoðun
olarak ikinci konut baskýsý altýndadýr. Alandaki temel alan kullanýmý olan tarýmýn yerini hýzla
yapýlaþmaya býraktýðý görülmektedir.
Saros Körfezine sanayi tesislerinden atýk ve deþarj yapýlmamaktadýr. Ancak yerleþim
alanlarýndan gelen kanalizasyonlar denize verilmektedir.
Otlatmanýn bitkiler üzerindeki olumsuz etkisi dolaylý olarak kumul ekosistemine zarar
vermektedir. Kaçak kum çýkarýmý kumullar için çok önemli bir tehdit durumundadýr ve özellikle
kumul çayýrlýklarýnýn yok olmasýna neden olmaktadýr.
Alandaki aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn büyük kýsmýnda doðal bitki türlerinin kullanýlmamasý,
yangýn, yer yer görülen erozyon gibi birçok diðer çevresel faktörler bitki çeþitliliðini olumsuz
etkilemektedir.
Saros Körfezinden geçirilmesi düþünülen Transtrakya Petrol Boru Hattýnýn hem kumul
alanlarý, hem de bölgedeki ekolojik bütünlüðü olumsuz etkileyeceði tahmin edilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alan içinde yer alan kýyý ve sulak alanlarýn bir kýsmý birinci ve ikinci derece
doðal sit statüsünde koruma altýna alýnmýþtýr. Ancak alanda korumaya yönelik bilinen bir
planlama çalýþmasý bulunmamaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Edirne Valiliði; Çanakkale Valiliði; Edirne Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Keþan Doða Çevre Kültür Derneði (DOÇEK).
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Gelibolu
Kemikli Burnu

MAR007
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 22923 ha
Boylam
: 26,33ºD
Enlem
: 40,32ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 0 m - 390 m
Ýl(ler)
: Çanakkale
Ýlçe(ler) : Gelibolu, Eceabat

Alanýn Tanýmý: Gelibolu Yarýmadasýnýn en güneyinde bulunan Tekke Burnundan baþlayarak
yarýmadanýn kuzey kýyýlarý boyunca ince bir þerit gibi uzanan ÖDA, Saros Körfezinin orta
bölgelerinde son bulmaktadýr. Yarýmadanýn insan etkisinden uzak kalmýþ kuzey kýyýlarý doðal
yaþam açýsýndan önemli bir alandýr.
Habitatlar: Alan, maki topluluklarý, kýzýlçam ormanlarý, tarým arazileri, kýyý kesiminde ise kumullarla
kaplýdýr ve Tuz Gölü adýnda sýð bir lagün içerir. Büyük Kemikli Burnu ve Küçük Kemikli Burnu
arasýnda kalan Suvla Koyu ve Tuz Gölü kuþlar için önemlidir.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan, ülkemize endemik Dianthus ingoldbyi
adlý bitki türüne ev sahipliði yapar.
Alan, baþta Akdeniz foku olmak üzere farekuyruklu yediuyur (Myomimus roachi) ve Avrupa
gelengisi (Spermophilus citellus) gibi nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bazý memeli türlerini
de barýndýrýr. Bölgesel ölçekte tehlike altýndaki sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) adlý kelebek
ÖDAdaki koruma önceliðine sahip türlerdendir.
ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlikede olan Akdeniz foku (Monacus monacus) için önemli
yaþam alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: ÖDAnýn güneyi sulu ve kuru tarýmýn yaygýn olarak yapýldýðý alanlardýr. Balýkçýlýk
temel geçim kaynaklarýndan biridir.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Gelibolu kemikli Burnu ÖDAsýnýn güneyi Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli
Parký sýnýrlarý içinde kalýr. Milli park için 1999 sonunda baþlatýlan uzun devreli geliþme planý
çalýþmalarý ODTÜ Planlama Bürosu tarafýndan tamamlanmýþ ve Aralýk 2003te yürürlüðe
konmuþtur.

© Cüneyt Oðuztüzün
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çanakkale Valiliði; Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gelibolu Belediyesi; Eceabat Belediyesi; 18 Mart Üniversitesi; ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü; Çanakkale Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Trakya gelengisi (Spermophilus citellus) © Murat Bozdoðan
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Kaz Daðlarý MAR008
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Fatih Özenbaþ

Yüzölçümü : 160161 ha
Yükseklik : 5 m - 1774 m
Boylam
: 26,99ºD
Ýl(ler)
: Çanakkale, Balýkesir
Enlem
: 39,72ºK
Ýlçe(ler) : Çan, Yenice, Bayramiç, Balya, Edremit, Havran, Ayvacýk, Ývrindi
Koruma Statüleri : Milli park, tabiatý koruma alaný
Alanýn Tanýmý: Kaz Daðý, Güney Marmara Bölgesinin batýsýnda, Edremit Körfezinin kuzey
kýyýlarýnda yer alýr. ÖDAya Çanakkalenin Bayramiç, Yenice ve Ayvacýk ilçeleri ile Balýkesirin
Edremit ilçesi ile Güre, Akçay ve Altýnoluk beldelerinden ulaþýlýr. Kaz Daðlarý, yüksekliði ve
bölgeye bereketli yaðýþlarý taþýyan hava akýmlarý nedeniyle nemli bir iklime sahiptir. Alan bu
nedenle doðal bitki örtüsü ve tarýmsal ürün çeþitliliði açýsýndan son derece zengindir. Avrupa
 Sibirya ve Akdeniz bitki coðrafyalarýnýn kesiþim noktasýnda kalan ÖDA konumu ve bakirliði
nedeniyle çok sayýda nadir türe ev sahipliði yapar.
Habitatlar: ÖDAdaki bitki örtüsü, garig, maki ve orman topluluklarýndan oluþur. Kaz Daðlarýnýn
güney yamaçlarý, Akdeniz iklimine özgü kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý ve daha yükseklerdeki
karaçam (Pinus nigra) ormanlarýyla kaplýdýr. Orman alanlarýnýn dýþýndaki yerlerde zengin maki
topluluklarý ve zeytinlikler baþta olmak üzere tarým alanlarý uzanýr. Alanýn nemli bölgelerindeki
karýþýk orman vejetasyonunun en dikkat çekici taksonu ise adýný bu ÖDAdan alan Kaz Daðý
göknarýdýr (Abies nordmanniana equi-trojana). Bunun yaný sýra ÖDAda yanýnda doðu kayýný
(Fagus orientalis) ve iðneyapraklý karýþýk ormanlarý bulunur.
Türler: Kaz Daðlarý özellikle bitki, kuþ ve memeli türleri için önemlidir ve 37 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan dokuz tanesinin dünyadaki yaþam alaný Kaz Daðlarýyla
sýnýrlýdýr. Kaz Daðý göknarý (Abies nordmanniana equi-trojana) bu türlerin en iyi bilinenidir.
Özellikle yýrtýcý ve orman kuþlarý açýsýndan önem taþýyan alanda çok sayýda Anadolu sývacýsý
(Sitta krueperi) üremektedir. Alanda üreyen yýrtýcýlarýn baþýnda kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
ve gökdoðan (Falco peregrinus) gelmektedir.
ÖDAda yaþayan ve küresel ölçekte önem taþýyan memeli türleri Mehely'in nalburunlu
yarasasý (Rhinolophus mehelyi), Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale), uzun
ayaklý yarasa (Myotis capaccinii) ve kirpikli yarasadýr (Myotis emarginatus). Bu türlerin büyük
kýsmý alanýn doðusundaki Ýnönü Maðaralarýnda yaþar.
ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki bir içsu balýðý türü olan Capoeta bergamae için
önemli bir yaþam alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanda zeytincilik baþta olmak üzere tarým yapýlýr. Küçükbaþ hayvancýlýk diðer
bir geçim kaynaðýdýr. Yörük ve Türkmen köylerinin aðýrlýklý olduðu alanda yaz aylarýnda yaylalara
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gidilir. Alandaki bir diðer ana faaliyet ise ormancýlýktýr. Kaz Daðlarý Milli Parký yaz aylarýnda çok
sayýda kiþi tarafýndan ziyaret edilir. Alan temmuz-aðustos aylarýnda günübirlik ziyaretçiler ve
kampçýlar tarafýndan yoðun olarak kullanýlýr. ÖDAda Zeytinli Rock Festivali, Ezine Peyniri
Festivali gibi etkinlikler yapýlmaktadýr.
Tehditler: ÇanakkaleÇan Akýþkan Yataklý Termik (Kömürlü) Santralý, ÇED raporu onaylanmýþ
ancak Danýþtay kararý gereði ÇED Raporu Olumlu Belgesinin Ýptali Kararý verilmiþtir. Ancak
santral inþaatý bitmiþ ve deneme üretimine baþlamýþ durumdadýr. Günümüzde birçok madencilik
firmasý ÖDAnýn muhtelif yerlerinde maden arama ve iþletme ruhsatý baþvurusunda
bulunmaktadýrlar.
Yörenin çevresindeki fabrika atýklarý sonucu oluþan asit yaðmurlarýnýn ÖDAya etkileri
gözlenmektedir.
Yangýnlar baþta kýzýlçam olmak üzere daðýn güney taraflarýndaki ormanlar için tehdit
oluþturmaktadýr. Bunda alanda süren mülkiyet tartýþmalarýnýn önemli bir rolü vardýr.
Alanýn güney kýsmýna Zeytinli Barajý yapýmý planlanmýþtýr. Barajýn alandaki biyolojik çeþitliliði
nasýl etkileyeceði bilinmemektedir.
Havran ilçesinin dokuz kilometre doðusunda inþasý devam eden Havran Barajý, Avrupanýn
en büyük yarasa kolonilerinden birinin bulunduðu Ýnönü Maðaralarýný sular altýnda býrakacaktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Kaz Daðlarý kütlesinin Balýkesir ili sýnýrlarý içerisinde kalan güneybatýsýndaki
21 bin 453 ha alan 1994te milli park ilan edilmiþtir. Milli parkýn uzun devre geliþme planý da
yürürlüktedir. Alan sýnýrlarýnýn geniþletilmesi yönünde çalýþmalar yürütülmektedir. Kaz Daðý
göknarýnýn geniþ meþcerelerini korumak amacýyla bu bölge 1988 yýlýnda tabiatý koruma alaný
ilan edilmiþtir. Ayrýca alan, Dünya Bankasý desteðiyle hazýrlanan Türkiye Bitki Genetik Çeþitliliðinin
Yerinde Korunmasý Ulusal Eylem Planý çerçevesinde beþ gen koruma ve yönetim alanýndan
biri olarak belirlenmiþtir.
Buðday Ekolojik Yaþamý Destekleme Derneði, ÖDAnýn güney kýsmýndaki Küçükkuyu
beldesinde Ekolojik Yaþam Uygulama ve Eðitim Merkezi inþa etmektedir.
Mehmetalan Köyü Turizm Kalkýndýrma ve Güzelleþtirme Kooperatifi, ÖDAnýn güney kýsmýna
planlanan Zeytinli Barajýnýn yapýlmamasý için çalýþmalar yapmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çanakkale Valiliði; Çanakkale Belediye Baþkanlýðý; 18 Mart Üniversitesi; Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Milli Parklar Baþ Mühendisliði; Tarým Ýl Müdürlüðü; TEMA
Çanakkale Ýl Temsilciliði; ÇABÝSAK; Çanakkale Çevre Gönüllüleri Derneði; TROÝA  ÝDA PLATFORMU; Yerel Gündem 21; Çanakkale Kuþ Gözlem Topluluðu
(Çanakkale Kuþ); Buðday Ekolojik Yaþamý Destekleme Derneði; Mehmetalan Köyü Turizm Kalkýndýrma ve Güzelleþtirme Kooperatifi.

Ahmet Gönüz, Serhat Kaya, Onur Kesici, Zuhal Ölmez, Þükrü Öner, Murat Türkeþ

Kaz Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Kaz Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kar faresi (Chionomys nivalis) © Ahmet Karataþ
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Biga Daðlarý MAR009
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Paeonia mascula © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 31081 ha
Boylam
: 26,74ºD
Enlem
: 40,08ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 200 m - 934 m
Ýl(ler)
: Çanakkale
Ýlçe(ler) : Lapseki, Çanakkale merkez, Çan, Bayramiç

Alanýn Tanýmý: ÖDA, kuzeyde Çanakkale Boðazý ve güneyde Edremit Körfeziyle sýnýrlanan Biga
Yarýmadasýnýn orta bölümünde yer alýr. Biga Daðlarý, en yüksek tepesi 934 olmak kaydýyla
ortalama 400450 metre yüksekliðinde tepelerden oluþan ve kuzey güney yönünde uzanan
küçük bir dað silsilesidir. Biga Daðlarýndan Çanakkale Boðazýnýn güney kýyýlarýna doðru akan
çok sayýda dere ÖDAnýn engebeli bir yapýya sahip olmasýna neden olmuþtur.
Habitatlar: ÖDAdaki baþlýca doðal yaþam ortamlarý ormanlar, bodur çalýlýklarla kaplý meralar,
maki topluluklarý ve tarým alanlarýdýr. ÖDAnýn alçak kesimlerinde kýzýlçam (Pinus brutia),
yükseklerde ise saçlý meþelere (Quercus cerris) rastlamak mümkündür.
Türler: Alanda bulunan ve yöreden ismini alan Troya kardeleni (Galanthus trojanus), Crocus
candidus ve Paeonia mascula ssp. bodurii adlý bitki taksonlarý ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
ÖDA kriterlerini bölgesel ölçekte saðlayan alaca aðaçkakan (Dendrocopos syriacus) ve
orman toygarýnýn (Lullula arborea) alanda ürediði bilinmektedir.
Alan Kullanýmý: Biga Daðlarýndaki temel geçim kaynaklarý ormancýlýk, tarým ve hayvancýlýktýr.
Bununla birlikte tarýma dayalý sanayi geliþmekte olan sektörlerden biridir.
Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehditlerden biri tarým alanlarýnýn hýzla geniþletilmesidir. Seramik
endüstrisine yönelik taþ ocaklarý alanýn bitki örtüsü üzerinde tehdit oluþturabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Biga © Fatih Pýnar
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çanakkale Valiliði; Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Doðal Hayatý Koruma Derneði, Çanakkale Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Agaç faresi (Dryomys nitedula) © Laurens Vogelaers
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Sýrpsýndýðý MAR010
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Gölbaba © Murat Bozdoðan

Yüzölçümü : 41878 ha
Boylam
: 26,50ºD
Enlem
: 41,71ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 15 m - 270 m
Ýl(ler)
: Edirne
Ýlçe(ler) : Edirne merkez, Uzunköprü, Meriç

Alanýn Tanýmý: Sýrpsýndýðý ÖDAsý adýný bugünkü adý Sarayakpýnar olan bucaðýn eski adýndan
alýr. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sýnýrýnýn ortasýnda yer alan ÖDA, Meriç ve Tunca
nehirleri boyunca uzanýr. Alan büyük ölçüde nehir ekosistemi ve tarým alanlarýyla kaplýdýr. Çok
sayýda tarihi yerleþim, anýtmezar ve þehitlikleriyle bilinen Sýrpsýndýðý Ovasý ve bu ovadan güneye
doðru Meriç Nehri boyunca uzanan galeri ormanlarý ve taþkýnlar alanýn sýnýrlarý içinde kalýr.
ÖDA, barýndýrdýðý sukuþu kolonileri ve içsu balýklarý nedeniyle önem taþýr.
Habitatlar: ÖDA; geniþ tarým alanlarý, nehir kýyýsý taþkýnlarý ve galeri ormanlarýndan oluþur. Aðaç
topluluklarý, adacýklar ve sazlýklar Meriç Nehri boyunca uzanýr. Tarým alanlarý alanýn kuzey
kýsmýndaki ovada geniþ yer kaplar.
Türler: ÖDAnýn kuzeyinde uzanan büyük bir kýsmý tarým arazileriyle kaplý ovada þah kartal
(Aquila heliaca) ve yoz atmaca (Accipiter brevipes) üremektedir.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan fare kuyruklu yediuyur (Myomimus roachi),
beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) ve Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus)
diðer korumada öncelikli türlerdir. Alan ayný zamanda Trakya tosbaðasý (Testudo hermanni)
için önem taþýr.
ÖDA içinden geçen Meriç Nehrinde, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Vimba melanops
adlý içsu balýðý yaþamaktadýr. Ayný bölge Coenagrion ornatum adlý kýzböceði için de önemlidir.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýktýr.
Tehditler: Tarým alanlarýnýn geniþlemesi ve aþýrý kimyasal ilaç kullanýmý alandaki en ciddi
sorunlardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) © Laurens Vogelaers
Yerel Ýlgi Sahipleri
Edine Valiliði; Edirne Ýl Çevre Ve Orman Müdürlüðü, Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Istranca Daðlarý MAR011
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 196502 ha
Boylam
: 27,61ºD
Enlem
: 41,86ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 1031 m
Ýl(ler)
: Kýrklareli
Ýlçe(ler) : Kofçaz, Kýrklareli merkez, Demirköy, Pýnarhisar, Vize

Alanýn Tanýmý: Kýrklareli sýnýrlarý içinde kalan ve Yýldýz Daðlarý olarak da bilinen Istranca Daðlarý,
Kuzey Trakyada denize paralel uzanan dað sýrasýdýr. ÖDAnýn kuzey yarýsýnda Karadeniz iklimi
özellikleri hâkimdir ve bu nedenle daðýn bu yüzü yaprak döken ormanlarla kaplýdýr. Alanýn
kuzey kesimi insan yerleþimlerinden nispeten uzaktýr ve bu bölge Bulgaristan sýnýrýna komþudur.
Nispeten daha kurak olan güneydeki orman dokusu daðýn Karadenize bakan yamaçlarýna
göre çok daha seyrektir. Istranca Daðlarýnýn zengin su kaynaklarýnýn Ýstanbula taþýnmasý
amacýyla planlanan barajlar ÖDA için ciddi tehdit oluþturmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; aðýrlýklý olarak ormanlarla kaplýdýr. Ýklimsel açýdan farklar gösteren daðýn kuzey
ve güney yamaçlarý orman dokusu açýsýndan da farklýdýr. Daðýn güney yamaçlarý büyük
çoðunlukla kuru orman bitki örtüsüyle kaplýdýr ve bu ormanlar saçlý meþe (Quercus cerris) ve
Istranca meþesi (Q. hartwissiana) gibi pek çok meþe türüne ev sahipliði yapar. Kuzeydeki
ormanlar ise daha nemli bir yapýya sahiptir ve kýyý þeridindeki tepelik alanlarda kopuk karaçam
topluluklarý bulunur. ÖDA sýnýrlarý içinde çok sayýda maðaraya rastlanýr ve bunlardan bazýlarý
yarasa türleri için kritik öneme sahiptir.
Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan ülkemize endemik Boðaziçi kafesotu (Symphytum
pseudobulbosum) alandaki önemli bitki türlerinden biridir.
ÖDA, özellikle orman kuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr. Alandaki önemli kuþ türlerinin
arasýnda yýlan kartalý (Circaetus gallicus) ve alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata) bulunur.
Memeli türleri açýsýndan önem taþýyan ÖDAdaki maðaralar büyük sayýlarda ve çok fazla
türden yarasayý barýndýrýr. Basýk burunlu yarasa (Barbastella barbastellus), büyükkulaklý yarasa
(Myotis bechsteini), uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii), kirpikli yarasa (Myotis emarginatus),
Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale) ve Mehelyin nalburunlu yarasasý
(Rhinolophus mehelyi) alanda yaþayan ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan türlerdir.
ÖDA, bunlar dýþýnda beþ baþka yarasa türü için bölgesel ölçekte önem taþýr.
Dar yayýlýþlý bir kýzböceði türü olan Somatochlora borisi ÖDAdaki küresel öneme sahip canlý
türlerinden biridir.
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Alan Kullanýmý: ÖDAdaki ormanlarýn büyük kýsmý iþletilmektedir. Yakýn zamana kadar bölgedeki
temel hasat biçimi baltalýk orman rejimi olmakla birlikte bu durum baltalýk orman kullanýmýnýn
terk edilmesiyle ortadan kalkmýþtýr. ÖDAdaki kýsýtlý sayýdaki yerleþim alanlarýnýn yakýnýndaki
temel ekonomik faaliyetler tarým ve hayvancýlýktýr. ÖDA içinde tarýma ayrýlmýþ alanlar, daha
çok az eðimli akarsu vadileri boyunca uzanýr.
Tehditler: Alanda bilinen en ciddi tehdit ön araþtýrmalarý tamamlanan Çaðlayýk, Balaban,
Efendidere, Madaradere, Demirköy, Yavuzdere, Ekþielmadere ve Kýzýlaðaç barajlarýdýr. Alanýn
güney ucundaki Pabuçdere Barajý ise inþa halindedir.
Henüz gündemde olmamakla birlikte Trakya Yarýmadasýnýn kuzeyinden geçmesi düþünülen
otoyol projesi alandaki doðal yaþam ortamlarýnýn bozulmasýna neden olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýstanbuldaki sivil toplum örgütleri ÖDA üzerinde yapýlmasý planlanan
barajlarýn revizyonu ve iptali konusunda çalýþmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Edirne Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Edirne Belediyesi; Trakya Üniversitesi; Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Gökmen Yalçýn

Istranca Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Istranca Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Dupnisa Maðarasý © Ali Ýhsan Gökçen
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Somatochlora borisi © Vincent J. Kakman
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Marmara Adalarý MAR012
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) © Murat Bozdoðan

Yüzölçümü : 102875 ha
Yükseklik : 0 m - 808 m
Boylam
: 27,72ºD
Ýl(ler)
: Balýkesir
Enlem
: 40,51ºK
Ýlçe(ler) : Marmara, Erdek, Bandýrma
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Marmara Denizinin güneyinde yer alýr ve Kapýdað Yarýmadasýný ve
yarýmadanýn karþýsýndaki irili ufaklý adalarý kapsar. Kapýdað Yarýmadasý bir zamanlar adayken
akýntýlarýn iki kordon halinde kumlarý yýðmasý (tombolo oluþumu) sonucunda karaya baðlanmýþtýr.
Tomboloyu oluþturan bu kum tabakasýnýn bulunduðu bölge yaðýþlý yýllarda bataklýk halini alýr.
Kapýdaðýn özellikle batý kýsmýnda yüksekliði 700 metreyi aþan tepeler bulunur. Bunlarýn en
yükseði 808 metreyle Kese Tepesidir. Kapýdaðýn kuzeybatýsýnda yer alan adalarýn en büyüðü
Marmara Adasýdýr. Marmara Adasýnýn en yüksek yeri 699 metre yüksekliðindeki Büyük Çayýr
Tepesidir. Batýdan doðuya ÖDAdaki diðer adalar, Avþa, Paþalimaný, Ekinlik, Zeytinli ve Koyun
adalarý sýralanýr. Popüler tatil mekânlarýndan biri olan Erdek, ÖDAnýn güneybatýsýndadýr.
Marmara Adalarý, bölgeye adýný veren mermer ocaklarýna ev sahipliði yapar.
Habitatlar: Alan, orman ve maki topluluklarý, kumul ve ada ekosistemlerinden oluþur. Marmara
Adalarý ÖDAsýnýn en önemli parçalarýndan biri Kapýdað Yarýmadasýdýr. Daðlýk ve engebeli bir
yapýya sahip yarýmadanýn doðu ve batý kýsmýnda küçük kumsallar bulunur. Yarýmada geniþ
yapraklý orman topluluklarýna sahiptir. Alanýn batýsý ve güneyindeki düþük irtifada yer alan
bölgelerde doðal olarak pýrnal meþesi maki topluluklarý bulunmakla beraber bu bölgelerin çoðu
þu an zeytinliklerle kaplýdýr. Yüksek irtifada özellikle iç bakýlarda Batý Anadolu meþe ormanlarý
hâkimdir. Kuzey ve kuzeydoðu bakýlý bölgelerde ise kayýn ormanlarý mevcuttur. Adalarda
Marmara Adasý haricinde ormanlara rastlanmaz. Marmara Adasýnýn kuzey kýyýlarýnda kýzýlçam
ormanlarý ve zeytinlikler bulunur. ÖDA, adalarda ve deniz kýyýsý kayalýklarýnda üreyen birçok
kuþ türü için büyük önem taþýr.
Türler: Marmara Adalarý bitki, kuþ, memeli, sürüngen ve kelebekler açýsýndan önemlidir. Alan,
nesli tehlikede ve ülkemize endemik olan Verbascum aschersonii ve Verbascum simavicum
sýðýrkuyruðu türleri için önemlidir.
Adalarda üreyen deniz kuþlarýnýn arasýnda ada doðaný (Falco eleonorae), tepeli karabatak
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) ve gümüþ martý (Larus cachinnans michahellis) bulunur.
Alanda üreyen diðer önemli kuþ türleri kaya kartalý (Aquila chrysaetos), gökdoðan (Falco
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peregrinus) ve gökkuzgundur (Coracias garrulus).
Yarýmada ve adalarda, nesli küresel ölçekte tehdit altýnda Akdeniz foku (Monachus monachus),
farekulaklý su yarasasý (Myotis capaccinii), Mehely'in nalburunluyarasasý (Rhinolophus mehelyi),
Akdeniz nalburunluyarasasý (Rhinolophus euryale) gibi önemli memeli türleri varlýðýný
sürdürmektedir.
Alanda yaþayan önemli sürüngen taksonlarý adi tosbaða (Testudo graeca) ve ince parmaklý
kelerin bir alttürü olan Cyrtopodion kotschyi karabagidýr.
ÖDA, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) kelebek
türü için önem taþýr.
Alan Kullanýmý: Marmara Adalarý ÖDAsýnda zeytincilik baþta olmak üzere tarým, balýkçýlýk,
ormancýlýk ve turizm gibi birçok alan kullaným þekli bulunur. ÖDAya, Ýstanbul ve Bursa gibi
büyük þehirlerden ulaþým olanaklarý bulunmaktadýr ve alan yoðun olmamakla birlikte ikinci
konut ve günübirlik turistik faaliyetlerin baskýsý altýndadýr. Madencilik diðer bir kullaným þeklidir.
Tehditler: Pek çoðu plansýz ve yasadýþý olan madencilik çalýþmalarý, ÖDAnýn biyolojik çeþitliliðini
tehdit etmektedir. Alan üzerindeki bir diðer tehdit ise turizm amaçlý plansýz yapýlaþma talepleridir.
Bölge halký, Kapýdað Yarýmadasýnýn doðusunda yer alan Tatlýsu köyünde yapýlmasý planlanan
tersanenin iptalini talep etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Tatlýsu köyü sakinleri alana yapýlmasý planlanan tersanenin engellemesi için
kampanya yürütmektedir. Alanda bilinen baþka bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Balýkesir Valiliði; Balýkesir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erdek Kaymakamlýðý; Erdek Belediye Baþkanlýðý; Sahil Güvenlik Marmara ve Boðazlar Bölge Komutanlýðý;
Uludað Kuþ Gözlem Topluluðu, Tatlýsu Köyü.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu, Gökmen Yalçýn

Marmara Adalarý önemli doða alaný topografya haritasý
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Marmara Adasý © Hakan Öge
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Yýlan kartalý (Circaetus gallicus) © Özkan Üner
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Manyas (Kuþ) Gölü MAR013
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 21821 ha
Yükseklik : 15 m - 60 m
Boylam
: 27,96ºD
Ýl(ler)
: Balýkesir
Enlem
: 40,18ºK
Ýlçe(ler) : Bandýrma, Gönen, Manyas
Koruma Statüleri : Milli Park, ramsar alaný, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Manyas (Kuþ) Gölü, Marmara Denizinin güneyinde yer alan geniþ ve sýð bir tatlý
su gölüdür. En derin yeri dört metre civarýnda olup ortalama derinliði 12 metredir. Koloidal
kil içerdiði için suyu sürekli bulanýktýr. Gölün planktonlar ve dip canlýlarý bakýmýndan zengin
oluþu, gerek çeþitlilik gerekse yoðunluk bakýmýndan yaban hayatýnýn geliþmesine olanak
saðlamýþtýr. Alanýn su seviyesi mevsimlere göre deðiþerek en yüksek düzeyine ilkbaharda
ulaþmakta, diðer mevsimlerde ise düþmektedir. Gölün ortalama su seviyesine sahipken kapladýðý
alan 16 bin 800 hektar civarýndadýr. Manyas Gölü, Türkiyede kuþ cenneti olarak tanýnan ilk
alandýr ve bu nedenle kuþlarýn, sulakalanlarýn ve doðanýn tanýnmasýna öncülük etmiþtir.
Habitatlar: ÖDA, geniþ ve sýð bir tatlý su gölü, sazlýk alanlar, subasar çayýrlar, makilikler ve
subasar söðüt topluluklarýndan oluþur. Kocaçay ve Sýðýrcý derelerinin göle karýþtýðý yerlerde
söðüt topluluklarý ve sazlýklar daha geniþ alanlar kaplar. Göl kýyýlarý özellikle yaz aylarýnda
sularýn çekildiði yerlerde zengin sucul bitki örtüsüne sahiptir. Göl kýyýsýnda yer yer tarým alanlarý
bulunur.
Türler: Göl, tepeli pelikan (Pelecanus crispus), küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus),
küçük akbalýkçýl (Egretta garzetta), gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), sumru (Sterna
hirundo) ve mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus) için ülkemizdeki önemli üreme alanlarýndandýr.
Göç döneminde çok sayýda ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), kýþ döneminde ise tepeli
pelikan, küçük karabatak ve dikkuyruk (Oxyura leucocephala) burada beslenir.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Cobitis (Bicanestrinia) puncticulata adlý içsu balýðý
dünyada sadece bu alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Giderek azalmakla birlikte balýkçýlýk ve kerevit istihsali göl çevresinde yaþayan
halkýn geçimine önemli katký saðlamaktadýr. Bölgedeki sanayi daha çok tarýma dayalý küçük
iþletmeleri kapsamaktadýr ve konserve, gübre, salça, un ve bitkisel yað fabrikalarý üzerinde
yoðunlaþmýþtýr.

Tarým ve tarým ürünlerinin ticareti diðer temel geçim kaynaklarýdýr. Yaz aylarýnda sularýn
çekildiði yerlerin bir kýsmýnda sebze tarýmý yapýlmaktadýr. Sýðýr ve koyun yetiþtiriciliði ile modern
tavukçuluk oldukça geliþmiþ olup ÖDA çevresindeki önemli gelir kaynaklarýdýr.
Tehditler: 1992-1997 yýllarý arasýnda göl su seviyesinin bir metre civarýnda yükseltilmesi kuþlarýn
kuluçka yaptýðý söðütlerin çürümesine neden olmuþtur. Öte yandan, yapýmýna devam edilen
Manyas Barajý gölün ekolojik karakterini olumsuz yönde etkileyebilir.
Manyas Gölü, kendisini besleyen derelerin beslenme havzasýndaki yoðun sanayileþmeden
kaynaklanan atýklar nedeniyle tehlikeli boyutlarda kirlenmeye maruz kalmýþtýr. Manyas Gölüne
kuzeyden karýþan ve Kuþ Cenneti içinden geçen Sýðýrcý Deresi, Bandýrma Belediyesi sýnýrlarý
içinde bulunan sanayi kuruluþlarýnýn deþarjlarýný doðrudan göle taþýmaktadýr. Bunun yaný sýra,
yerleþim alanlarýnýn kanalizasyonu da göle atýlmakta ve tarým alanlarýnda kullanýlan gübre diðer
zirai mücadele ilaçlarý yaðýþ sularý ile göle taþýnmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alan, Türkiyenin kuþ cenneti olarak bilinen ilk sulakalanýdýr. Doðal olarak
yerde veya sazlýklarýn arasýnda kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar, ilk kez 1968 yýlýnda milli
parkýn batý kesiminde söðüt aðaçlarý üzerine insan eli ile hazýrlanan platformlar üzerinde yuva
kurmaya baþlamýþtýr. Kuþcenneti Milli Parký 1976 yýlýnda Avrupa Konseyince iyi korunan ve
yönetilen koruma alanlarýna verilen A sýnýfý diploma ile ödüllendirilmiþtir. Ayrýca 1994 yýlýnda
Ramsar Sözleþmesi listesine dâhil ettirilmiþtir.
Avrupa Komisyonu Life Programý desteðiyle hazýrlanan Manyas Gölü yönetim planý 2001
yýlýnda uygulamaya konmuþtur. Manyas Kuþcenneti Milli Parkýnýn geniþ kitlelere tanýtýlmasý
ve çevre kirliliði nedeniyle karþý karþýya kaldýðý tehlikelere kamuoyunun dikkatini çekebilmesi
amacýyla, 1987 yýlýndan bu yana her yýl bir festival düzenlenmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Balýkesir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Bandýrma Belediyesi; Manyas Belediyesi; Salur Belediyesi.
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Osman Erdem

Manyas (Kuþ) Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Ýðneada Ormanlarý MAR014
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Ýðneada © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 8255 ha
Yükseklik : 0 m - 180 m
Boylam
: 27,99ºD
Ýl(ler)
: Kýrklareli
Enlem
: 41,81ºK
Ýlçe(ler) : Demirköy
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Batý Karadeniz kýyýlarýnýn en ucunda yer alýr ve bir kýyý yerleþimi olan
Ýðneada beldesi alanýn içinde bulunmaktadýr. Alandaki en büyük göl 266 hektar büyüklüðünde
Mert Gölüdür. ÖDAda bunun yanýnda Erikli Gölü, Hamam Gölü, Saka Gölü ve Pedina Gölü
adlý küçük sulakalanlar bulunmaktadýr. Göller sisteminin en küçüðü Saka Gölüdür. Deniz
kýyýsýndaki Mert ve Hamam göllerinin suyu az tuzluyken diðer göller tatlýdýr. Çavuþ Deresi ve
Kocadere ÖDAdaki ana akarsulardýr. Ýðneadadan güneye doðru yaklaþýk 10 kilometre
uzunluðunda bir kumsal uzanýr.
Habitatlar: ÖDA, lagünler, tatlý ve tuzlu su gölleri, alüvyal subasar ormanlar, mevsimsel bataklýklar,
çayýrlar, kýyý kumullarý ve sýð deniz kýyýlarýndan oluþan farklý habitatlarý içerir. Türkiyede az
sayýda bulunan subasar ormanlarýnýn (longoz ormanlarý) en iyi korunmuþ örnekleri bu alanda
yer almaktadýr. Longoz ormanlarýnýn suya yakýn bölümlerinde kýzýlaðaç (Alnus glutinosa) ve
diþbudak (Fraxinus angustifolia ssp. angustifolia), daha kuru bölümlerde ise baþta saplý meþe
(Quercus robur) olmak üzere farklý meþe türleri bulunur. Daðlardan gelen su miktarýna göre
seviyeleri deðiþen tatlý ya da az tuzlu göllerin yaný sýra turbalýk ve bataklýklar özellikle su bitkileri
ve sukuþlarý için önemlidir. ÖDAdaki geniþ kumul alaný aralarýnda endemiklerin de bulunduðu
birçok kumul bitkisini barýndýrýr.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý Silene sangaria ve Verbascum
degenii adlý bitki türleri için önem taþýr.
ÖDAdaki sulakalanlar, göç ve kýþ döneminde sukuþlarý için önem taþýr. Alanda üreyen
önemli türler arasýnda ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla), küçük orman kartalý (Aquila
pomarania), balaban (Botaurus stellaris), karaleylek (Ciconia nigra), kara aðaçkakan (Dryocopus
martius), ortanca aðaçkakan (Dendrocopos medius), ak sýrtlý aðaçkakan (Dendrocopos leucutus)
ve çizgili ötleðen (Sylvia nisoria) bulunur. Karaleylek (Ciconia nigra) ve leylek (Ciconia ciconia)
göç, kara gerdanlý dalgýç (Gavia arctica) ise kýþ döneminde alanda önemli sayýlarda gözlenmektedir.
Ýðneada Ormanlarý, Karadeniz köstebeðinin (Talpa levantis) Trakya popülasyonu nedeniyle
bölgesel ölçekte öneme sahiptir.
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Alan Kullanýmý: Alan yoðun olarak günübirlik turizm amaçlý kullanýlmaktadýr. Diðer bir önemli
faaliyet arýcýlýktýr.
Tehditler: ÖDAyý besleyen derelerin suyunu Ýstanbula aktarmak amacýyla Ýstanbul Su ve
Kanalizasyon Ýdaresi (ÝSKÝ) tarafýndan Istranca Daðlarýnda planlanan barajlar alan üzerindeki
en ciddi tehdittir. Proje, alandaki en sýký koruma statüsüne sahip tabiatý koruma alaný dahil
olmak üzere ÖDAnýn önemli kýsmýný olumsuz etkileyecektir. Bu kapsamda yapýlmak istenen
Demirköy Barajýnýn yapýmý ciddi savunma çalýþmalarý neticesinde durdurulmuþ ancak proje
tümüyle iptal edilmemiþtir. Master planý tamamlanmýþ olan Panayýrdere Barajý ÖDAnýn sýnýrlarý
içinde kalmaktadýr.
2006 yýlýnda açýklanan nükleer santral yerlerinden biri Ýðneadadýr. Fizibilite çalýþmalarý
tamamlandýðý bilinen santral, ÖDA için potansiyel bir tehdit konumundadýr.
Ýðneada son yýllarda özellikle Ýstanbulda yaþayanlar tarafýndan bir turizm merkezi olarak
kullanýlmaktadýr. Bu yüzden, özellikle Mert Gölünün kuzeyinde yazlýk konutlar gölün taþkýn
alanlarýna kadar ilerlemiþtir. Mevcut konutlar atýklarýný arýtmadan göle vermektedirler.
ÖDAdaki diðer bir yapýlaþma giriþimi Bulgaristanla Türkiyeyi kýyýdan baðlamak amacýyla
planlanan ancak henüz gündemde olmayan büyük otoyol projesidir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý, 2000 yýlýnda Dünya Bankasý aracýlýðýyla Küresel
Çevre Fonundan (GEF) saðlanan finansmanla bölgede Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynak
Yönetimi Projesini baþlatmýþtýr. Proje, Ýðneada ormanlarýný havza bazýnda ele alarak 12 bin 400
hektarlýk bir alanda uygulanmaktadýr. 2007 yýlýnda tamamlanmasý öngörülen proje kapsamýnda
katýlýmcý yaklaþýmla etkili ve sürdürülebilir bir koruma alaný yönetimi oluþturulmasý
amaçlanmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Kýrklareli Valiliði; Kýrklareli Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Demirköy Kaymakamlýðý;
Ýðneada Belediyesi; Sahil Güvenlik Marmara ve Boðazlar Bölge Komutanlýðý; Ýstanbul Su Giriþimi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Trakya Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü.

Alpay Týrýl

Ýðneada Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Hamam Gölü © Aykut Ýnce

Ýðneada Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Terkos Havzasý MAR015
Acil
Gerileme (-1)

Terkos © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 160351 ha
Yükseklik : 0 m - 490 m
Boylam
: 28,27ºD
Ýl(ler)
: Ýstanbul, Tekirdað, Kýrklareli
Enlem
: 41,38ºK
Ýlçe(ler) : Vize, Saray, Çerkezköy, Silivri
Koruma Statüleri : Muhafaza ormaný, doðal sit alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Terkos Gölünü de içinde barýndýran Terkos Havzasý, Ýstanbulun en eski su
kaynaklarýndan biridir. Havza, büyük bölümü Ýstanbul ili sýnýrlarý içinde yer alan Çatalca
Yarýmadasýnýn kuzeyinde yer alýr. ÖDA, batýda Kýrklareli sýnýrlarý içinde Kýyýköy kýyýlarýna kadar
devam eder. Havzayý batýda Istranca Daðlarý, doðuda ise Terkos Gölü sýnýrlar. Alanýn büyük
kýsmý ormanlarla kaplýdýr.
Habitatlar: ÖDA; barýndýrdýðý ormanlar, fundalýklar, tatlý su ve kumul ekosistemleriyle zengin
bitki örtüsüne sahiptir. Orman bitki örtüsünün yaygýn olduðu ÖDA, Türkiyenin tek parça
halinde uzanan en büyük baltalýk ormanlarýna ev sahipliði yapar. Ormanlýk alanlar içindeki
kurak tepelerde ve güney yamaçlarda fundalýklar bulunur. Gölün kirlenmemiþ doðasý, havzadaki
iyi korunmuþ doðal yaþam ortamlarý nadir bitki türleri içeren son derece zengin bir sulakalan
sisteminin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. ÖDAnýn orta bölgesinde yer alan Danamandýra
Gölleri, fundalýk ve baltalýk orman alaný içinde yer alan nadir asidik sulakalanlardan biridir.
Türler: Alanda yaþayan 17 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu taksonlarýn büyük
bir kýsmýnýn nesli küresel ölçekte tehlike altýndadýr.
ÖDAda üreyen önemli sukuþlarýnýn baþýnda pasbaþ pakta (Aythya nyroca), küçük orman
kartalý (Aquila pomarina), küçük balaban (Ixobrychus minutus) ve alaca balýkçýl (Ardeola
ralloides) gelmektedir. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Sibirya kazý (Branta
ruficollis), ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) ve büyük orman kartalý (Aquila clanga)
bölgede az sayýda kýþlamaktadýr. Göl kýþ aylarýnda ayný anda 10 binden fazla sukuþu barýndýrýr.
Alandaki önemli memeli türlerinin baþýnda uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii), Akdeniz
nalburunluyarasasý (Rhinolophus euryale), beyaz kesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon)
ve Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus) gelmektedir. Ayrýca Motor Deresi çevresinde
susamuru (Lutra lutra) görülmektedir.
Terkos Gölü, amfibiler açýsýndan da önemlidir. Bu türler arasýnda kýrmýzýlý kurbaða (Bombina
bombina) ve pürtüklü semender (Triturus karelini) yer alýr.
ÖDA, dar yayýlýþlý Somatochlora borisi adlý kýzböceði türü için küresel ölçekte önem taþýr.

120

Alan Kullanýmý: Terkos Gölü, Ýstanbulun en önemli içme suyu kaynaklarýndan biridir. Terkos
Havzasýndaki yerleþimlerin temel ekonomik faaliyetleri tarým, hayvancýlýk ve ormancýlýktýr.
Gölün batý ve güneydoðusunda yer alan tarýma ayrýlmýþ alanlar daha çok yerleþim birimlerinin
etrafýnda ve az eðimli akarsu vadileri boyunca uzanmaktadýr. Özellikle baltalýk meþe aðaçlarýnýn
yoðun olduðu sahalarda odunkömürü üretimi dikkat çekmektedir. ÖDA, yakýn tarihe kadar
ulaþýmýn güç olduðu kuzeybatýsý dýþýnda büyük ölçüde baltalýk orman olarak kullanýlmaktaydý.
Karaburun ve Ormanlýk plajlarý yaz aylarýnda turistler tarafýndan yoðun olarak ziyaret edilir.
Tehditler: Alanda bilinen en ciddi tehdit, Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresinin (ÝSKÝ) Istranca
Daðlarýndan su getirmek amacýyla 1990lý yýllarýn ortalarýnda baþlattýðý projedir. Bu kapsamda,
Kazandere, Sultanbahçe, Cilingöz, Kuzuludere, Düzdere ve Terkos barajlarý inþa edilmiþ,
Büyükkýlýçlý ve Yoncalý barajlarýnýn ise master planlarý tamamlanmýþtýr. Proje gerek inþaat
aþamasýnda gerekse tamamlanan barajlarýn su rejimini deðiþtirmesi nedeniyle doðal habitatlar
üzerinde büyük bir tahribat meydana getirmiþtir. Barajlara eriþim amacýyla açýlan ve eni 40100
metre arasýnda deðiþen yol, orman alanýnýn büyük bölümüne zarar vermiþ, bölgedeki canlýlarýn
yaþam alanlarýný parçalamýþ ve ÖDAnýn iç kesimlerine ulaþýmý kolaylaþtýrmýþtýr.
Barajlardan elde edilen içme suyu önce Terkos Gölüne aktarýlmakta ve gölün su seviyesinde
ve ekolojik yapýsýnda ciddi deðiþikliklere sebep olmaktadýr. Alandaki bir diðer tehdit ise Terkos
Gölü yakýnlarýndaki ikincil konutlardýr. Yeni imar taleplerine mevzi imar planlarý yoluyla çözüm
getirmeye çalýþýlmakta, ancak bu durum plansýz yapýlaþmayý daha da artýrmaktadýr. Yasadýþý
avcýlýk alandaki diðer bir sorundur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bulunan yerel sivil toplum kurumlarý gölün kirlilikten korunmasý ve
yerleþim taleplerinin önüne geçilmesi amacýyla farklý etkinlikler yürütmektedirler.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Terkos Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý
Ýstanbul Þubesi; TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi, Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK).

Gökmen Yalçýn

Terkos Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Terkos Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Centaurea kilea © Önder Erdem
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Akkuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) © Çaðan H. Þekercioðlu
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Kocaçay Deltasý MAR016
Acil
Gerileme (-1)

Kocaçay Deltasý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 6979 ha
Boylam
: 28,47ºD
Enlem
: 40,39ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 110 m
Ýl(ler)
: Bursa
Ýlçe(ler) : Mudanya, Karacabey

Alanýn Tanýmý: Bursa Karacabeyin yaklaþýk 25 kilometre kuzeyinde yer alan Kocaçay Deltasý,
Marmara Denizinin güney kýyýsýndadýr. Delta, Kocaçayýn denize döküldüðü yerde oluþmuþ
lagünler, subasar ormanlar ve geniþ kumullar içermesi nedeniyle doðal yaþam açýsýndan büyük
önem taþýr. Alanda Dalyan ve Arapçiftliði adýnda iki sýð lagün bulunur. Deltanýn güneyinde
yaprak döken ormanlarla kaplý tepeler uzanmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; subasar orman, lagün, galeri ormaný ve tuzcul bitkilere sahip bataklýk ve kumul
ekosistemlerinden oluþur. Alanda Türkiyenin ender subasar ormanlarýndan biri bulunur.
Lagünlerin kýyýlarýnda yer yer sazlýk alanlar bulunur.
Türler: ÖDA, birçok yýrtýcý ve sukuþu için üreme, göç ve kýþlama dönemlerinde büyük önem
taþýr. Özellikle kýþ mevsiminde kuþlarýn önemli dinlenme ve beslenme alanlarýndan biridir.
Alanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýndaki küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus)
konaklamaktadýr. Bölgede üreyen önemli kuþ türlerinin baþýnda küçük orman kartalý (Aquila
pomarina), pasbaþ pakta (Aythya nyroca), kocagöz (Burchinus oedicnemus), akça cýlýbýt
(Charadrius alexandrinus), bataklýk kýrlangýcý (Glareola pratincola), kaþýkçý (Platalea leucorodia),
çeltikçi (Plegadis falcinellus), býyýklý sumru (Chlidonias hybrida), küçük sumru (Sterna albifrons),
sumru (Sterna hirundo) ve gülen sumru (Sterna nilotica) gelir.
Alanda ayný zamanda bölgesel ölçekte önem taþýyan pürtüklü semender (Triturus karelinii)
bulunur. ÖDA, Rhodeus sericeus amarus içsu balýðý için önemli bir yaþam alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn kýyý kýsmý bölge halký tarafýndan günübirlik turizm amacýyla kullanýlmaktadýr.
Göller ile tepeler arasýnda kalan bölgede tarým yapýlmaktadýr. Subasar orman ve sulak çayýrlar
ise mera olarak kullanýlýr. Bölgedeki lagünlerde yapýlan balýkçýlýk önemli bir geçim kaynaðýdýr.
Aðaç kesimi, kum çekimi ve yabani bitkilerin toplanmasý diðer kullaným þekilleridir.

Tehditler: Turizm faaliyetlerinin artmasý alaný olumsuz yönde etkilemekte ve bina sayýsý gün
geçtikçe artýþ göstermektedir. Ýnþaatlarýn kum gereksinimlerini karþýlamak için kullanýlan
kumullar hýzla doðal yapýsýný kaybetmektedir. Kum çýkarýmý ilkbahar mevsiminde de yapýlmakta,
kuþlarýn üreme baþarýsýný etkilemektedir.
Alanda var olan en büyük sorunlardan biri Bursanýn atýk sularýný getiren Nilüfer Çayýnýn
Kocaçay Deltasýna ulaþarak deltanýn kirlilik yükünü arttýrmasýdýr. Yeniköyün çöplüðü de alan
içinde bulunmaktadýr. Ayný bölgede kanalizasyon atýklarýnýn boþaltýldýðý bir havuzcuk bulunur.
Kýyý boyunca inþasý planlanan tersane yapýmý giriþimi durdurulmuþ olsa da potansiyel tehditler
arasýnda yerini korumaktadýr. Eskiden alanda doðal olarak var olduðu sanýlan sülünlerin yeniden
alanda yaþamlarýný saðlamak amacýyla yýrtýcý hayvanlara yönelik zehirleme çalýþmalarý doðal
yaþamý tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Kocaçay Deltasý, 2004 yýlýnda Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafýndan
Ramsar alaný adayý olarak ilan edilmiþtir. Uludað Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu ve Doða
Derneði alaný kuþlar açýsýndan düzenli olarak izlenmekte ve kýþ ortasý sukuþu sayýmlarý
yapmaktadýr.
Arapçiftligi Gölü Uludað Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin balýk araþtýrmalarý çalýþma
alanýdýr ve ticari balýkçýlýða kapatýlmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Bursa Valiliði; Bursa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Uludað Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ).
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Asuman Aydýn, Sevgi Mutlu, Tansu Tuncalý

Kocaçay Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kocaçay Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

Uluabat Gölü MAR017
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Uluabat Gölü © Umut Kaçar

Yüzölçümü : 24623 ha
Yükseklik : 9 m - 350 m
Boylam
: 28,60ºD
Ýl(ler)
: Bursa
Enlem
: 40,17ºK
Ýlçe(ler) : Karacabey, Nilüfer, Mustafakemalpaþa
Koruma Statüleri : Ramsar alaný
Alanýn Tanýmý: Uluabat Gölü, Bursa þehir merkezinin batýsýnda þehir merkezine 25 km uzaklýkta
bir sulakalandýr. ÖDA; doðu-batý yönünde uzanan, tektonik oluþumlu, sýð ve tatlý su gölüdür.
Güneyinde Uludaðýn uzantýsý tepeler, kuzeyinde ise düþük rakýmlý tepeler yer alýr. Gölün batý
yakasý Manyas Gölüne kadar devam eden geniþ ve uzun verimli ovalara sahiptir.
Mustafakemalpaþa Çayý ile beslenen gölün tek su çýkýþý Kocaçaya boþalan Uluabat Deresidir.
Gölde irili ufaklý sayýlarý 9-12 arasýnda deðiþen adalar bulunmaktadýr. Özellikle geçmiþ yýllarda
alanýn büyük sayýlarda kýþlayan sukuþu barýndýrdýðý bilinmektedir.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su gölü, delta ekosistemleri, maki ve söðüt topluluklarýndan oluþur. Gölün
güney ve kuzey bölümlerindeki tepeler taþlýk ve kayalýk yapýda olup, nispeten göle dik bir
þekilde uzandýklarý için bu bölgede geniþ sazlýk ve çamurluk alanlara rastlanmaz. Mustafakemalpaþa
Çayýnýn göle döküldüðü yerde gölün en zengin habitat çeþitliðine sahip bölgesi olan delta
oluþmuþtur. Deltada sazlýklar, kum düzlükleri, mevsimsel bataklýklar ve ýslak çayýrlarla geniþ
söðütlükler yer almaktadýr. Gölyazý Yarýmadasýnýn doðu kýyýsýndaki koyda Türkiyenin en geniþ
nilüfer yataklarý ve sazlýklarýndan biri bulunmaktadýr. Gölün kuzeybatý kýyýlarý da geniþ sazlýklara
sahiptir. Gölün güneyindeki tepelerde maki bitki örtüsü hâkimdir. Ayrýca bu bölgede yabani
zeytinlik ve maki karýþýmý bir habitat görülmektedir.
Türler: Büyük ve sýð bir göl olan Uluabat, sucul bitkiler açýsýndan Türkiyedeki en önemli göllerden
biridir. Ferulago silaifolia alanda korunmasý gerekli önemli bir türdür.
ÖDA; küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus), tepeli pelikan (Pelecanus crispus), býyýklý
sumru (Chlidonias hybridus) ve pasbaþ patka (Aythya nyroca) baþta olmak üzere küresel ve
ulusal ölçekte nesli tehlike altýnda olan kuþ türlerine ev sahipliði yapar. Alanda yüz binlerce
sukuþu kýþlamaktadýr. Alanda yüksek sayýlarda kýþlayan önemli türler elmabaþ patka (Aythya
ferina), tepeli patka (Aythya fuligula), sakarmeke (Fulica atra) ve küçük karabataktýr
(Phalacrocorax pygmeus). 1996 yýlýnda gerçekleþtirilen sayýmlarda 429423 sukuþu kaydedilmiþtir.

Bu sayý 1970lerden bu yana bir sulakalanda kaydedilen en yüksek sukuþu sayýsýdýr.
Ayrýca alanda yapýlan araþtýrmalarla susamuru (Lutra lutra) varlýðý tespit edilmiþtir.
ÖDAda, ülkemize endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Clupeonella abrau
muhlisi içsu balýðý yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda balýkçýlýk, tarým ve hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Gölyazý beldesi, Bursa
halký tarafýndan hafta sonu dinlenme yeri olarak günübirlik turizm amaçlý kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Uluabat Gölü Mustafakemalpaþa Çayýnýn taþýdýklarýyla dolmakta ve hýzla sýðlaþmaktadýr.
Göl çevresindeki yerleþimlerin evsel atýk sularýnýn ve fabrika atýklarýnýn arýtýlmadan göle
verilmesi, yoðun olarak yapýlan hayvancýlýk faaliyetleri gölün hassas olan dengesini olumsuz
yönde bozmakta, bu durum gölün biyolojik çeþitliliðinde azalma þeklinde yansýmaktadýr. Yapýmý
askýya alýnan göl yakýnýndaki 75. Yýl KOBÝ Organize Sanayi Bölgesi Projesinin de gerçekleþmesi
halinde göle verilen sanayi atýklarý aratacaðýndan, göldeki ekosistem ciddi bir þekilde etkilenecektir.
Gölün doðal su rejimini olumsuz yönde etkileyen pek çok giriþim mevcuttur. Örneðin Çýnarcýk
Barajýnýn göl ekosistemi üzerindeki olasý etkileri üzerine araþtýrma yapýlmamýþtýr.
Bunun yanýnda göle yabancý balýk türlerinin býrakýlmasý, saz yangýnlarý, plansýz söðüt kesimi,
yasadýþý avcýlýk gibi bir dizi tehditle karþýlaþmak da mümkündür. Tarým alanlarýnda anýz yakýlmasý
ve avcýlýk için saz yakýmý alandaki biyolojik çeþitliði azaltmakta ve yangýn tehdidi oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre Bakanlýðý ve Doðal Hayatý Koruma Derneðinin ortak desteði ile
hazýrlan Uluabat Gölü Yönetim Planý 2002 yýlýnda yürürlüðe girmiþtir. Halkýn ve ilgili kurumlarýn
aktif katýlým ve etkin katkýlarýyla oluþturulmuþ ilk yönetim planý olma özelliðine sahip plan, tüm
taraflarýn temsil edildiði Yürütme Kurulunca uygulanmaktadýr. Alanda ayrýca ULUKUÞ (Uludað
Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu) ilkokullara çevre eðitimi, kuþ sayýmlarý, kuþ gözlem gezileri
gibi pek çok etkinlik gerçekleþtirmektedir. 2004 yýlýndan itibaren Leylek Dostu Köyler projesi
ve bu projede elde edilen deneyim ve baþarýlarý kutlamak için gelenekselleþmeye baþlayan
Leylek Þenliði baþlamýþtýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bursa Valiliði; Bursa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Uludað Üniversitesi; Nilüfer Yerel Gündem 21; Gölyazý Su Ürünleri Kooperatifi; Uludað Üniversitesi Kuþ
Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ), BUFSAD; Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye); Bursa Doða Derneði; Doða Derneði.

126

Asuman Aydýn, Hatice Dinç, Osman Erdem, Sevgi Mutlu, Tansu Tuncalý
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Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus) © Kazým Çapacý
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Küçük balaban (Ixobrychus minutus) © Alkým Ün
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Büyükçekmece Gölü MAR018
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Kadir Can

Yüzölçümü : 5128 ha
Boylam
: 28,55ºD
Enlem
: 41,09ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 60 m
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Ýlçe(ler) : Çatalca, Büyükçekmece

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýstanbulun batýsýndaki yerleþim yerlerinden biri olan Büyükçekmecede,
Karasu Çayýnýn Marmara Denizine 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 Gölünün 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. ÖDAda 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.

Rana ridibunda © Cüneyt Oðuztüzün
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; DSÝ Bölge Müdürlüðü; Büyükçekmece Belediyesi; Çatalca Belediyesi; Ýstanbulun Su Giriþimi; Ýstanbul Kuþ
Gözlem Topluluðu.
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Eray Çaðlayan

Büyükçekmece Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Büyükçekmece Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Gökçe delice (Circus cyaneus) © Özkan Üner
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Sumru (Sterna hirundo) © Tamer Zeybek
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Küçükçekmece
Havzasý

MAR019
Çok Acil
Gerileme (-2)

Karabatak (Phalacrocorax carbo) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 11715 ha
Yükseklik : 0 m - 230 m
Boylam
: 28,72ºD
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Enlem
: 41,10ºK
Ýlçe(ler) : Çatalca, Gaziosmanpaþa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcýlar
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA; Ýstanbulun 15 kilometre batýsýnda, Avcýlar ve Küçükçekmece ilçe sýnýrlarý
içinde yer alýr. Alaný Sazlýdere, Nakkaþdere ve Hadýmköy dereleri besler. En derin noktasý 20
metrelik hafif tuzlu bir dalyan olan Küçükçekmece Gölünün etrafý, kalkerli mera topluluklarý,
kuru fundalýklar ve tarým arazileriyle çevrilidir. Kapýkule ve Eskiköy sýnýr kapýlarýna baðlanan
demiryolu hattý Küçükçekmece Gölünün doðu ve kuzey kýyýlarýný izlemektedir. Gölün güney
sahili ise Marmara Denizine paralel ince bir sahil þeridiyle çevrilidir. Göl, kýþ aylarýnda yüksek
sayýlarda sukuþu barýndýrýr.
Habitatlar: ÖDA, göl ekosistemi, tarým alanlarý, sazlýk alanlar, maki topluluklarý, kuru fundalýklar,
meþe ormanlarý ve küçük yerleþim birimlerinden oluþur. Hafif tuzlu bir dalyan olan Küçükçekmece
Gölünün kuzeyindeki Altýnþehir ve batýdaki Firuzköy kýyýlarýnda geniþ sazlýklar bulunmaktadýr.
Bölgede doðal yapýsýný korumuþ baþlýca alanlar gölün doðu kýyýsýnda bulunan Çekmece Nükleer
Araþtýrma Merkezi ve askeri alan sýnýrlarý içindeki yerlerdir. Gölün özellikle batý kesiminde tarým
için elveriþli geniþ araziler bulunur. Göl kýyýsýnýn kuzeyinde, bir kýsmý çamura batmýþ olan arýtma
tesisi dolgusu, yapay kum ve çamur düzlükleri, gölcükler, sazlar kuþ türleri için önemli bir
yaþam alaný saðlamýþtýr.
Türler: ÖDA, farklý tür gruplarýný bir arada barýndýran sulakalan sistemidir. Alanda, dünyada dar
bir daðýlýma sahip olan Veronica turrilliana adlý bitki türü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Sukuþlarý için önemli üreme ve kýþlama alanýdýr. Küçükçekmece Gölü, göç döneminde
küçük karabataklar (Phalacrocorax pygmeus) ve binlerce leylek (Ciconia ciconia) için önemlidir.
Alan ayrýca karabatak (Phalacrocorax carbo) ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
dikkuyruðun (Oxyura leucocephala) kýþlama popülasyonlarý için de önemli bir sulakalandýr.
ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlikede olan beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon)
memeli türünü barýndýrýr. Nakkaþdere üzerinde nadir bir tür olan benekli kaplumbaða (Emys
orbicularis) yaþamaktadýr.
Bavius (Pseudophilotes bavius) ve yalancý apollo (Archon apollinus nikodemusi) adlý kelebek
türleri için önemli bir yayýlýþ alanýdýr.
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Alan Kullanýmý: Küçükçekmece Gölünün çevresi eðitim, araþtýrma ve konut amaçlý yerleþim
alanlarýyla çevrilidir. Gölde balýk avý yapýlmaktadýr ve kýyýsýnda balýkçý barýnaklarý bulunur.
ÖDAnýn kuzeyinde çayýr ve fundalýklarla kaplý meralarda azalmakla birlikte hayvancýlýk
yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit kirliliktir. Çekmece Nükleer Araþtýrma Merkezi
laboratuvarýnýn sývý atýklarý 1997 yýlýna kadar göle boþaltýlmýþtýr. Eski Halkalý çöplüðünden sýzan
sularýn, yeraltý suyu ile etkileþerek göle akma olasýlýðý halen mevcuttur. Göl çevresindeki
endüstriyel tesisler ile kara ve deniz ulaþým araçlarýnýn atýklarý nedeniyle gölde aðýr metal kirliliði
oluþmuþtur.
Gölün kýyýlarý arýtma tesisi inþaatý, TEM otoyolunun yapýmý ve yerleþime açma maksadýyla
doldurulmuþtur. D-100 (Eski adýyla E5) karayolu ve baðlantý yollarýnýn inþasý bölgenin doðal
yapýsýna büyük zarar vermiþtir. Gölün kuzeyinde bulunan toplu konutlarýn mera alanlarýna
doðru geniþlemesi alaný uzun vadede tehdit etmektedir. Alanýn kuzey ve batý kesimlerinde
yasadýþý avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Küçükçekmece Doða Koruma ve Havacýlýk Derneði, alanda çeþitli etkinliklerle
kirlilik sorununa ve sazlýklarýn önemine dikkat çekmiþtir. Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi
(ÝSKÝ) ve Küçükçekmece Belediyesi, gölü besleyen dereler üzerine kolektör kurma çalýþmalarýna
devam etmektedirler ve projenin iki yýl içinde tamamlanmasý beklenmektedir. TÜBÝTAK ve
Yýldýz Teknik Üniversitesi ortaklaþa olarak "Küçükçekmece Havzasý'nda Çevre Yönetim Modelinin
Geliþtirilmesi" adlý bir proje yürütmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ÝSKÝ) Genel Müdürlüðü; Ýstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü;
Yedi Tepe Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü; Çekmece Nükleer Araþtýrma ve Eðitim Merkezi; Avcýlar Belediyesi; Küçükçekmece Belediyesi; Ýstanbulun
Su Giriþimi; Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK); Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Ýlhan Çelikoba

Küçükçekmece Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Küçükçekmece Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Acýbalýk (Rhodeus sericeus amarus) © Murat Bozdoðan
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Armutlu Yarýmadasý MAR020
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Crocus pestalozzae © Erdoðan Tekin

Yüzölçümü : 80038 ha
Boylam
: 29,05ºD
Enlem
: 40,54ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 900 m
Ýl(ler)
: Yalova, Bursa
Ýlçe(ler) : Yalova, Çýnarcýk, Termal, Armutlu, Orhangazi, Gemlik

Alanýn Tanýmý: Armutlu, Marmara Denizine 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 Yarýmadasýnýn 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.
ÖDAda 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 Barajýnýn
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.
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Hazer yýlaný (Coluber caspius) © Cüneyt Oðuztüzün
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

Armutlu Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Armutlu Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Batý Ýstanbul
Meralarý

MAR021
Çok Acil
Gerileme (-2)

Büyük korubeni (Glaucopsyche arion) © Ahmet Baytaþ

Yüzölçümü : 9612 ha
Boylam
: 28,86ºD
Enlem
: 41,13ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 10 m - 230 m
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Ýlçe(ler) : Eyüp, Gaziosmanpaþa, Küçükçekmece, Esenler, Baðcýlar

Alanýn Tanýmý: Ýstanbulun hemen batýsýnda Esenlerin kuzeyinde yer alan bu meralar, Alibeyköy
Barajý ve barajýn kuzeyindeki tepelerden oluþur. ÖDAda, küçükbaþ hayvanlarýn otlatýldýðý geniþ
meralar ve fundalýklar bulunur. Alan sýnýrlarý içinde yer alan Yarýmburgaz Maðarasýnda Avrupada
rastlanan insana dair en eski izlerin bulunduðu tahmin edilmektedir. ÖDAdaki meralar ve
fundalýklar, çok sayýda nadir bitki türüne ev sahipliði yapan ancak en az bilinen doðal yaþam
ortamlarýndandýr. Çiçekli bitkiler açýsýndan son derece zengin meralarýn bir zamanlar Ýstanbulun
Avrupa yakasýnýn güneyini tümüyle kapladýðý bilinmektedir. Geriye kalan fundalýk parçalarý
Ýstanbulun geçmiþteki biyolojik zenginliðini temsil etmesi açýsýndan büyük önem taþýr. Ýstanbulun
yoðun baskýsý nedeniyle alandaki doðal ve arkeolojik zenginlikler hýzla yok olmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA, karstik kayaçlar üzerinde uzanan kuru fundalýklar ve çayýrlarla kaplýdýr. Alandaki
geleneksel otlatma rejimi meralarýn ormanlarla kaplanmasýný engellemiþtir.
Türler: Batý Ýstanbul Meralarý, nesli tehlike altýnda olan ve ayný zamanda Ýstanbula endemik pek
çok bitki türüne ev sahipliði yapar. Alanda dokuz bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bunlar arasýnda Latince isimlerini yöreden alan Pendik sarýotu (Bupleurum pendikum) ve
Boðaziçi keteni (Linum tauricum ssp. bosphori) bulunur. Yine bu türlerden Ýstanbul kekiðinin
(Thymus aznavourii) dünyadaki bilinen daðýlýmý yalnýzca bu ÖDA ile sýnýrlýdýr.
Alan, nesli küresel ölçekte tehlike altýna olan beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon)
gibi memeliler açýsýndan da önem taþýr.
ÖDA, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche
alexis), büyük korubeni (Glaucopsyche arion), büyük bakýr (Lycaena dispar) ve karamavi
(Scolitandies orion) adlý kelebek türlerini barýndýrýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki meralarda hayvancýlýk yapýlýr ancak bu alanlar artýk toplu konut
yatýrýmlarýna sahne olmaktadýr. Batý Ýstanbul meralarý ÖDAsýnýn bir kýsmý askeri sýnýrlar içerisinde
kaldýðýndan bugüne kadar bozulmadan kalmýþtýr. Alan içerisine içme suyu temin etmek amacýyla
Alibeyköy Barajý inþa edilmiþtir.
Tehditler: Meralar üzerindeki en büyük baský, alanýn neredeyse tümünün yok oluþuna sebep
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olacak yoðunluktaki yapýlaþma talebidir. ÖDA, yerel ve belde belediyelerinin sayýca artýþý ve
artan yapýlaþma talebine karþýlýk vermek amacýyla imar planlarýnda yapýlan ciddi deðiþikler
ve gerekli altyapýlarýn alana saðlanmasý nedeniyle önemli tehdit altýndadýr.
Meralarýn bir kýsmý tahýl ve ayçiçeði ekimi için tarým alanýna dönüþtürülmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: 1999 yýlýnda Doðal Hayatý Koruma Derneði tarafýndan sürdürülen Ýstanbulun
10 Önemli Doðal Alaný çalýþmasý sonucunda 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurulu ile iþbirliði yapýlarak alanda korunmasý gereken noktalar ve koruma dereceleri saptanmýþ
ancak belde ve ilçe belediyelerinin farklý beklentileri neticesinde çalýþmalar istenildiði þekilde
uygulamaya konamamýþtýr. Öte yandan Ýstanbul Olimpiyat Alaný sýnýrlarý içerisinde bir koruma
bölgesi belirlenmiþ, müzakere edilmiþ, ancak konunun taraflarý sýklýkla deðiþmiþ ve olimpiyat
seçimlerinin kaybý neticesinde koruma çalýþmasý karara baðlanamamýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Büyükçekmece Belediyesi; Bahçeþehir Belde Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; TMMOB Þehir
Plancýlarý Odasý; TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Gökmen Yalçýn

Batý Ýstanbul Meralarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Batý Ýstanbul Meralarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Benekli kaplumbaða (Emys orbicularis) © Halim Diker
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Beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) © Laurens Vogelaers
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Aðaçlý Kumullarý MAR022
Acil
Gerileme (-2)

Aðaçlý Kumullarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 1347 ha
Boylam
: 28,86ºD
Enlem
: 41,28ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 0 m - 100 m
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Ýlçe(ler) : Eyüp

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Ýstanbul Boðazý'nýn batý yakasýnda, Çiftalan ve Akpýnar köyleri arasýnda
yaklaþýk yedi kilometre boyunca uzanan kýyý þerididir. Aðaçlý Kumullarý, Türkiyenin Karadeniz
sahili boyunca uzanan biyolojik çeþitlilik açýsýndan en zengin kumul örneklerinden biridir.
Ýstanbula yaklaþýk bir saat uzaklýkta olan alana karayoluyla eriþim zordur. Ýstanbulun artan
turizm baskýsý ÖDA üzerinde tehdit oluþturmaktadýr. Kumullarýn çevresindeki tarým alanlarýný
korumak amacýyla yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý nadir kumul bitki türlerini barýndýran bu
alanda büyük kayba yol açmýþtýr.
Habitatlar: ÖDA; zengin bir kumul bitki örtüsüne sahip kumullarý, bunlar arasýnda aðaçlandýrýlmýþ
alanlarý ve baltalýklarý içerir. Alanýn en önemli özelliði nadir ve deðerli habitatlardan biri olan
kumullarýn varlýðýdýr. ÖDAda iki farklý açýk sarý kumul bitki örtüsü tipi ayýrt edilebilir.
Türler: Aðaçlý 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 türlerin zengin popülasyonlarýný içerir. Ayrýca yarý
stabilize olmuþ kumul bitki örtüsü Kilyos moru (Jurinea kilaea) gibi nadir türlerin zengin
popülasyonlarýný içermesi bakýmýndan önemlidir.
Alan Kullanýmý: ÖDA geçmiþte yaygýn olarak madencilik faaliyetlerine sahne olmuþtur. Günümüzde
alan yaz aylarýnda günübirlik gezi ve denize girmek amacýyla ziyaret edilmektedir. Az miktarda
tarým alaný bulunur.
Tehditler: ÖDAda, uzun yýllar boyunca geniþ çaplý açýk linyit maden ocaklarý iþletilmiþtir. Bu
sebeple kumul alanlar büyük oranda kayba uðramýþ ve parçalanmýþtýr.
Linyit madenciliðinin sonrasýnda alan eski maden sahalarýnýn Türkiyeye yerli olmayan aðaç
türleriyle aðaçlandýrýlmasý ve kum çýkarýmý gibi tehditlerle karþý karþýya kalmýþtýr. Kum çýkarýmý
alanda sorun olmakla birlikte büyük ölçüde kontrol altýna alýnmýþtýr.
Öte yandan Kilyosta kýsa zamanda geliþen turizm yatýrýmlarý Ýstanbul iline çok uzak olmamasý
sebebiyle ÖDAyý da turizm için cazip hale getirmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Aðaçlý kumullarý herhangi bir koruma statüsüne sahip deðildir. Alanýn önemini
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vurgulayan araþtýrmalar dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Aðaçlý Kumullarý önemli doða alaný topografya haritasý

Aðaçlý Kumullarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi
Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Doðal Hayatý Koruma Derneði.
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Kum zambaðý (Pancratium maritimum) © Murat Bozdoðan
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Boðaziçi MAR023
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Ýstanbul Boðazý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 55631 ha
Yükseklik : 0 m - 400 m
Boylam
: 29,12ºD
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Enlem
: 41,16ºK
Ýlçe(ler) : Eyüp, Sarýyer, Beykoz, Þile, Þiþli, Ümraniye, Kaðýthane, Beþiktaþ, Üsküdar, Beyoðlu, Fatih, Zeytinburnu, Eminönü, Kadýköy
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, tabiat parký, yaban hayatý geliþtirme sahasý, Boðaziçi Kanunu
Alanýn Tanýmý: Boðaziçi; Ýstanbul Boðazý, Belgrat Ormaný ve Polonezköy Tabiat Parký ile etrafýndaki
ormanlýk alandan oluþur. Alan, deniz kýyýsýndaki kumullar, kayalýklar, maki topluluklarý, meralar,
ormanlar ve gölleri içerir. Boðazýn Anadolu yakasýnýn kuzeyinde Riva Çayýnýn deltasý ve deltanýn
açýklarýnda bir küçük ada bulunur. Kuþ göçü için büyük önem taþýyan Ýstanbul þehir merkezinin
bir kýsmý, özellikle Haliç bölgesi, alanýn sýnýrlarý içinde yer almaktadýr. ÖDA, Türkiye'de kuþ
göçünün en iyi izlenebildiði alanlardan biridir. Boðaziçinin kültürel ve tarihi deðerlerini ve doðal
güzelliklerini kamu yararý gözetilerek korumak, geliþtirmek ve yapýlaþmayý sýnýrlamak için özel
Boðaziçi Kanunu bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA, son derece zengin ve çeþitli habitatlara ev sahipliði yapar. Alan; açýk deniz
alaný, deniz kýyýsý maki topluluklarý, meralar, kayalýklar, kumul ve sazlýklar, kayýn-meþe-gürgen
ormaný ve asit karakterli gölleri içerir. ÖDAnýn kuzeydeki önemli kýsmý yaprak döken ormanlarla
kaplýdýr. Ýstanbul Boðazý, yeryüzündeki nadir coðrafi oluþumlardan biridir ve bu nedenle kendine
özgü bir yaþam alanýdýr.
Türler: Alanda yaþayan 24 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda Cirsium
polycephalum, Symphytum pseudobulbosum ve Verbascum degnii en nadir ve hassas türlere
örnektir.
Dünyanýn en önemli kuþ göçü yoðunlaþma alanlarýndan biri olan ÖDA, yüzbinlerce sukuþu,
yýrtýcý ve ötücü kuþ türüne göç döneminde ev sahipliði yapar. Alan, küçük orman kartalý (Aquila
pomarina), yýlan kartalý (Circaetus gallicus), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), kara çaylak
(Milvus migrans), leylek (Ciconia ciconia) ve kara leylek (Ciconia nigra) gibi süzülen kuþlarýn
büyük göç nüfusunu barýndýrýr. Alanda binlerce karabatak (Phalacrocorax carbo), karabaþ martý
(Larus ridibundus) ve gümüþ martý (Larus cachinnans michahellis) kýþlamaktadýr. ÖDAdaki
yerleþim alanlarý gümüþ martý, ormanlar ise küçük yeþil aðaçkakan (Picus canus) gibi nadir
orman türleri için önemli üreme alanlarýdýr. Ýstanbul Boðazýnýn en yaygýn türü olan yelkovanlarýn
(Puffinus yelkouan) nerede üredikleri bugüne kadar saptanamamýþtýr.
ÖDA, Karadeniz köstebeði (Talpa levantis) ve afalina (Tursiops truncatus) adýnda bir yunus
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türü için önemlidir. Nesli küresel ölçekte tehlikede olan tosbaða (Testudo graeca), özellikle
Akdenize özgü ormanlar ve yarýkuru çalýlýklarda bulunur.
ÖDA, yalancý apollo adlý kelebek türünün nesli tehlike altýnda ve ülkemize endemik bir
alttürünü (Archon apollinus nikodemusi) barýndýrýr. Alandaki bölgesel ölçekte tehlike altýnda
olan ve ÖDA kriterlerini saðlayan kelebek türlerinin arasýnda büyük korubeni (Glaucopsyche
arion) ve bavius (Pseudophilotes bavius) yer alýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA, uluslararasý deniz ticareti için önemli bir geçiþ kapýsýdýr ve Karadenizi
Akdenize baðlamaktadýr.
Boðaziçi, Türkiyenin en büyük ve yoðun yerleþim alaný olan Ýstanbulun merkezinde
konumlanmýþtýr ve bu nedenle metropol yaþamýnýn her türlü etkisi altýndadýr. Alanýn kuzey
yarýsýnda ormancýlýk ile az miktarda hayvancýlýk ve tarým faaliyetleri yapýlmaktadýr. Bölgenin
dünya ölçeðinde önemli bir kuþ göç noktasý olmasý ÖDAyý geçmiþten bu yana hem yabancý
hem de yerli kuþ gözlemcileri için önemli bir odak noktasý haline getirmiþtir.
Tehditler: ÖDA, plansýz yapýlaþma sorununun en yoðun olarak yaþandýðý yerdir. Alanýn doðal
habitatlarý yoðun yapýlaþma baskýsýyla büyük ölçüde tehdit altýndadýr. Kenti büyük risk altýna
sokan petrol ve doðalgaz taþýmacýlýk faaliyetleri önemli sorunlardan biridir.
Alandaki çok sayýda tehdit arasýnda özellikle uzun süre sivil toplum örgütlerinin gündemini
oluþturan üçüncü boðaz köprüsü gelir. Köprü, yeni yerleþimlerin oluþmasýný baþlatarak ÖDAnýn
geleceði için büyük tehdit oluþturacaktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Boðaziçi Kanunu, 1983 yýlýnda öncelikle Boðaziçi kýyýlarýný seyreden alanlarda
gecekondu ve benzeri yapýlaþma tehdidini uzaklaþtýrmak ve kültürel ve doðal zenginliklerin
zarar görmesini engellemek amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Ýstanbul merkezli pek çok sivil toplum alandaki farklý sorunlarýn çözülmesi için çalýþlmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürülüðü; Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; 1 Nolu Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Kurulu; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Beykoz Belediyesi; Þiþli Belediyesi; TMMOB Mimarlar Odasý
Ýstanbul Þubesi; TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ýstanbul Þubesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Ýnsan Yerleþimleri
Derneði; Doða ile Barýþ Derneði.
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Leylek göçü (Ciconia ciconia) © Ali Ýhsan Gökçen
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Boðaziçi © Ali Ýhsan Gökçen

143

Kilyos Kumullarý MAR024
Acil
Gerileme (-2)

Kilyos Kumullarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 903 ha
Yükseklik : 0 m - 100 m
Boylam
: 29,01ºD
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Enlem
: 41,24ºK
Ýlçe(ler) : Sarýyer
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Ýstanbul Boðazý'nýn batý yakasýnda ve Karadeniz kýyýsýnda yer alan ÖDA, Kilyos
ve Gümüþdere köyleri arasýnda uzanýr. Türkiyenin Karadeniz sahili boyunca uzanan biyolojik
çeþitlilik açýsýndan en zengin kumul örneklerinden biridir. Ancak alan maden iþletmeleri ve
yoðun yapýlaþma baskýsý altýndadýr.
Habitatlar: Kilyos Kumullarý, Ýstanbulun 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 ÖDAsýnda 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.

Convolvulus persicus © Ali Ýhsan Gökçen
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.
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Kum zambaðý (Pancratium maritumum) © Ali Ýhsan Gökçen
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Uludað

MAR025
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Uludað © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 136480 ha
Yükseklik : 130 m - 2548 m
Boylam
: 29,40ºD
Ýl(ler)
: Bursa, Bilecik, Kütahya
Enlem
: 39,98ºK
Ýlçe(ler) : Osmangazi, Kestel, Nilüfer, Yýldýrým, Ýnegöl, Keles, Domaniç
Koruma Statüleri : Milli park, doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Uludað; Uluabat Gölünün doðusunda, Gemlik Körfezinin güneyinde yer alýr. Batý
ve güneyde Nilüfer Çayý, kuzey ve doðuda ise Bursa ve Ýnegöl ovalarý ile sýnýrlýdýr. Kuzeybatýgüneydoðu doðrultusunda tek bir dað silsilesi halinde yaklaþýk 40 kilometre uzanýr. Geniþliði
ise 20 kilometre kadardýr. Dað silsilesi, 2548 metreyle kuzeybatý Anadolunun en yüksek
zirvesini oluþturur. Alanda karaçam, göknar, kayýn, meþe ve kestane karýþýk ormanlarý, orman
sýnýrýnýn üzerinde ise geniþ alpin çayýrlar ve göller bulunur. Bursa ve çevre illerden ulaþýmýn
kolay olmasýyla yoðunlaþan, kýþ ve yaz turizmi alanda insan baskýsýný arttýrmaktadýr.
Habitatlar: Uludað, sahip olduðu geniþ yaprak döken ormanlarý, geniþ yayýlým gösteren Uludað
göknarý (Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) ve karaçam ile kýzýlçamdan oluþmuþ
orman örtüsü ile çok sayýda bitki, kuþ, memeli ve kelebek türüne ev sahipliði yapmaktadýr.
Habitat türleri rakýma göre deðiþir. Aþaðý kesimlerdeki yaprak döken ve iðneyapraklý ormanlar,
aðaç sýnýrýnýn üzerinde yerini alpin fundalýklar ve çayýrlara, buzul göllerine ve geniþ alpin
kayalýklara býrakýr. Uludaðda bitki çeþitliliði bakýmýndan Marmara Bölgesinin en zengin
ormanlarý bulunur. Daðýn kuzey yüzünde nemli ormanlar yer alýrken, güneyinde Akdeniz bitki
örtüsüne yakýn kuru ormanlar yayýlýþ gösterir. Nemli ormanlar yaklaþýk 2100 metreye kadar
çýkar.
Türler: Alandaki 50 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda yer alan
Achillea multifida, Alchemilla bursensis, Erodium olympicum, Festuca decolorata, Gypsophila
olympica, Ornithogalum joschtiae ve Verbascum transolympicumun dünyadaki daðýlýmý yalnýz
bu alanla sýnýrlýdýr.
Kaya kartalý (Aquila chrysaetos), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), küçük akbaba
(Neophron percnopterus), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve býyýklý doðan (Falco biarmicus)
gibi yýrtýcý türlerine ev sahipliði yapan ÖDA, orman kuþlarý bakýmýndan son derece zengindir.
Alandaki ormanlar ayný zamanda kara leylek (Ciconia nigra) için önemli üreme alanlarýdýr.
Alan, kar faresi (Chionomys nivalis), kýzýl orman faresi (Cleithrionomys glareolus), büyük
akþamcý yarasa (Nyctalus lasiopterus) ve bir sivri burunlu fare türü olan Sorex satunininin
önemli popülasyonlarýný barýndýrýr.
ÖDA, bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Salmo trutta macrostigma içsu balýðý için önemlidir.
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Uludað, 13 kelebek taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Alanda ÖDA kriterlerini
saðlayan ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan kelebek türleri Osmanlý ateþi (Lycaena
otomana) ve apollodur (Parnassius apollo). Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) ve
çokgözlü Anadolu çillisinin bir alttürü olan Polyommatus ossmar olympicus ÖDA kriterlerini
saðlayan ve Türkiyeye endemik türlerdir.
Alan Kullanýmý: Uludað, ülkemizin ilk kýþ sporlarý merkezidir. Alan içindeki milli parký yýlda
ortalama 600 bine yakýn kiþi ziyaret eder. Alanýn doðal su kaynaklarý oteller, daðdaki yerleþim
yerleri ve ticari su firmalarý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Milli park dýþýnda bulunan köylerde
orman içinde tarým ve ormancýlýk yapýlmaktadýr. Uludað Milli Parký içinde (orman içi ve yüksek
dað çayýrlýklarýnda) ve dýþýnda küçükbaþ hayvan otlatýlmaktadýr.
Tehditler: Artýk durdurulmuþ olan volfram madeni çalýþmalarý sýrasýnda dað silsilesindeki alpin
bölge büyük zarar görmüþtür.
Kýþ sporlarý için 1940lý yýllardan beri süregelen yapýlaþma ve bunlara baðlý yol inþaatlarý
nedeniyle ormanlarýn ve alpin fundalýk ve çayýrlarýn bir bölümü ortadan kalkmýþtýr. Mevcut
oteller bölgesinin doðusundaki fundalýk bitki örtüsü üzerinde ikinci bir turizm merkezi yapýlmaktadýr.
Milli park, ziyaretlerin en yüksek olduðu þubat-mart aylarýnda kýþ turizmi, temmuz-aðustos
aylarýnda ise günübirlik ziyaretçiler nedeniyle yoðun insan baskýsý altýndadýr. Alandaki oteller
Uludaðýn suyunu kullanmakta ve atýk sularýný doðrudan bölgeye (Hacivat Deresine) vermektedir.
Alanda Gedikler ve Þevketiye barajlarý inþa edilmektedir. Uludaða özgü pek çok bitki ve
hayvan türü kaçak olarak toplanma nedeni ile tehdit altýndadýr. Usulsüz ve aþýrý avcýlýk nedeniyle
pek çok tür ileri derecede azalmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Uludað Milli Parký sýnýrlarý dâhilindeki ormanlar 4785 sayýlý kanunla
devletleþtirilmiþtir. Alanda üreyen kuþlarla ilgili düzenli çalýþmalar Uludað Kuþ Gözlem Topluluðu
aracýlýðýyla gerçekleþtirilmektedir. ÖDA, Bursa Doða Derneði ve ilgili odalar aracýlýðýyla izlenmekte
ve yasadýþý yatýrýmlara karþý korunmaya çalýþýlmaktadýr. Bursa Doða Derneði, milli park
sýnýrlarýnýn küçültülmesine karþý çýkmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bursa Valiliði; Bursa Büyükþehir Belediyesi; Bursa Ýl Çevre Ve Orman Müdürlüðü; Büyük Þehir Belediyesi Yerel Gündem Uludað Çalýþma Grubu; Nilüfer Belediyesi
Yerel Gündem 21 Uludað Çalýþma Grubu; Bursa Doða Derneði; Bursa Barosu; TMMOB; Uludað Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ).

Asuman Aydýn, Ebru Diker, Halim Diker, Sevgi Mutlu, Tansu Tuncalý

Uludað önemli doða alaný topografya haritasý

Uludað önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Crocus biflorus pulchricolor © Ali Ýhsan Gökçen
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Akkarýnlý ebabil (Apus melba)© Ýbrahim Erden
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Ýstanbul Adalarý MAR026
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Karabatak (Phalacrocorax carbo) © Kazým Çapacý

Yüzölçümü : 9458 ha
Yükseklik : 0 m - 190 m
Boylam
: 29,08ºD
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Enlem
: 40,87ºK
Ýlçe(ler) : Adalar
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, kentsel sit alaný
Alanýn Tanýmý: Ýstanbul Adalarý, Marmara Denizinde Ýstanbul Boðazýnýn güneyinde yer alan ve
geçmiþten beri sayfiye amaçlý kullanýlan adalar grubudur. Prenses Adalarý olarak da bilinen
ÖDA, toplam sekiz adadan oluþur. Büyükada, Heybeliada, Kýnalýada, Burgazada ve Sedef
Adasýnda yerleþim bulunmakla birlikte geçmiþte hapishane olarak kullanýlmýþ Yassýadada ve
Kaþýk Adasý ile Hayýrsýzadada bugün yerleþime rastlanmaz.
Habitatlar: Ýstanbul Adalarý deniz ekosistemi yanýnda küçük bir oranda pýrnal meþesi maki
topluluðuna ve kýzýlçam topluluklarýna ev sahipliði yapmaktadýr. Adalarda deniz kuþlarýnýn
üremesi için uygun sarp kayalýklar geniþ alanlar kaplar.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik bir bitki alttürü olan Allium rhodopeum ssp. turcicum için
önemli bir yaþam alanýdýr.
Marmara Adalarý göç döneminde leylekler (Ciconia ciconia) için önemi bir yoðunlaþma
noktasýdýr. Öte yandan alan, ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte gümüþ martý (Larus
cachinnans) için önemli bir üreme alanýdýr.
ÖDAdaki bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan sarý ayaklý Nimfalis (Nymphalis xanthomelas)
adlý kelebek ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAdaki adalarýn bir kýsýmý yerleþim alanlarý içerir. Bunu dýþýnda dalýþ, yatçýlýk
ve benzeri spor faaliyetleri yapýlýr. Heybeliadada geçmiþte bakýr madenciliði yapýlmýþtýr. Adalar
Ýstanbuldan çok sayýda günübirlik ziyaretçi alýr.
Tehditler: ÖDAda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Ýstanbul Adalarý benzersiz koylarý ve zengin kültür varlýklarý sebebiyle çok
sayýda doðal ve kentsel sit alanýna sahiptir. Ancak alandaki biyolojik çeþitliliðin korunmasý için
sistematik bir çalýþma yoktur.

© Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Adalar Kaymakamlýðý; Adalar Belediyesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Büyükada © Hakan Öge
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Ömerli Havzasý

MAR027
Çok Acil
Gerileme (-1)

Ýstanbul çiðdemi (Crocus olivieri ssp. istanbulensis) © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 58237 ha
Boylam
: 29,46ºD
Enlem
: 41,01ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 25 m - 530 m
Ýl(ler)
: Ýstanbul, Kocaeli
Ýlçe(ler) : Þile, Ümraniye, Maltepe, Pendik, Gebze, Sultanbeyli, Kartal

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 Denizine yakýn bölgelerde Akdeniz
makiliklerine doðru geçiþler görülmektedir. ÖDA, Ýstanbulun içme suyu ihtiyacýnýn bir bölümünü
saðlayan Ömerli Barajýný 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 Türkiyedeki 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.
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Alan Kullanýmý: Ömerli Havzasý içinde yer alan Ömerli Barajý, Ýstanbulun büyük ölçüde içme
suyu ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 1970li 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.
ÖDAdaki 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.

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; Ýstanbulun Su Giriþimi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Ömerli Doða Koruma ve Yaþatma
Derneði; Doðal Hayatý Koruma Derneði.
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Pendik Vadisi

MAR028
Acil
Gerileme (-1)

Aydos Tepesi © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 2852 ha
Boylam
: 29,34ºD
Enlem
: 40,88ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 10 m - 180 m
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Ýlçe(ler) : Pendik, Gebze, Tuzla

Alanýn Tanýmý: Pendik Vadisi; Ýstanbul þehir merkezinin güneydoðusunda, Tuzla ve Orhanlý
Belediyesi ile organize deri sanayi bölgesi sýnýrlarý içinde uzanmaktadýr. Alanýn sýnýrlarý güneyde
Tuzla Piyade Okulu eðitim sahasý ve D100 yolu, batýda Pendik Kurtköy baðlantý yolu, doðuda
ise organize deri sanayi ve kuzeyde TEM yolu ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. ÖDA, Kocaeli Yarýmadasýnýn
orta ve güneyinde yer alan birkaç yüksek tepe (Karatepe ve Çataldað) üzerinde bozulmadan
kalmýþ yarý doðal habitat parçalarýndan oluþur. Alanýn doðusunda deri sanayi bölgesinin içinden
geçen Umur Dere (Doðandere) üzerindeki arýtma tesisi ve göletler bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; fundalýklar, meþe topluluklarý ve çayýrlardan oluþan meralarý kapsar. Alan
yoðun þehirleþme baskýsýna raðmen, geniþ fundalýk alanlar içerir. Bodur fundalýklar henüz
aðaçlandýrýlmamýþ yamaçlarda ve yerleþime açýlmamýþ dere vadilerinde görülür. Daha nemli
topraklar üzerinde rastlanan boylu fundalýklar, çalý ve baltalýk meþelerle karýþýk bir yapýya
sahiptir. ÖDAnýn bir kýsmý imar planýnda park - yeþil alan olarak kabul edilmektedir. Alanda
þehirleþmenin ve fundalýklarýn olmadýðý kesimlerde çayýr ve meralar bulunur.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve nesli tehlike altýnda olan Colchicum micranthum bitkisinin
yaþadýðý en önemli iki alandan biridir. Alanda, ÖDA kriterini saðlamamakla birlikte kerkenez
(Falco tinnunculus) ve þahin (Buteo buteo) gibi yýrtýcý kuþlar kýþlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alan tümüyle yerleþim, sanayi ve ulaþým tesisleriyle çevrilidir. Özellikle Sabiha
Gökçen Havaalaný bu bölgeye yoðun konut talebini getirmiþtir. Karatepenin güneyindeki alan
Tuzla Belediyesi tarafýndan döküm sahasý olarak kullanýlmaktadýr. Bölgedeki sanayi aðýrlýklý
yatýrýmlar yakýndaki organize deri sanayi bölgesi nedeniyle hýzla artmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit yapýlaþma ve ulaþým alt yapýsýnýn geniþlemesidir. Alan
sýnýrlarý içinde iki ayrý belediye ve bir organize sanayi alaný bulunur. ÖDAnýn yakýnlarýnda bir
üniversite tesisi ile Ýleri Endüstri ve Teknoloji Parký yapýmý planlanmaktadýr. Karatepe mevkii
geçmiþte hazine arazisiyken bugün organize deri sanayi bölgesi sýnýrlarý içinde kalmaktadýr.
Alanda buna benzer mülkiyet tartýþmalarý ÖDAnýn geri dönüþü olmaksýzýn kaybýna sebep
olmaktadýr.
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Havza içinde 2001 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan aðaçlandýrma
kampanyasý fundalýk alanlara zarar vermiþtir. Alanýn güneybatý kýsmý Pendik Barajýnýn sularý
altýnda kalmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Colchicum micranthum © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tuzla Belediyesi; Orhanlý Belediyesi; Tuzla Organize Deri Sanayi Bölge
Müdürlüðü; Kartal Orman Ýþletme Þefliði; Doðal Hayatý Koruma Derneði; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Bahar Bilgen, Mehmet Çelen

Pendik Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Taþkuþu (Saxicola torquata) © Tamer Zeybek
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E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Kadýköy acýçiðdemi (Colchicum chalcedonicum) © Ali Ýhsan Gökçen
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Ýznik Gölü MAR029
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Ýznik Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 38041 ha
Boylam
: 29,52ºD
Enlem
: 40,44ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 87 m - 530 m
Ýl(ler)
: Bursa
Ýlçe(ler) : Ýznik, Orhangazi

Alanýn Tanýmý: Armutlu Yarýmadasýnýn hemen doðusunda yer alan ve Marmara Bölgesinin en
büyük doðal gölü olan Ýznik Gölü, alçak dað sýralarýyla çevrili tektonik bir tatlý su gölüdür. Deniz
seviyesinden 87 metre yükseklikte bulunan gölde en büyükleri kuzeydoðudaki Karasu ve
güneybatýdaki Sölöz olmak üzere, alaný besleyen derelerin oluþturduðu küçük deltalar ve geniþ
sazlýklar bulunur.
Habitatlar: ÖDA; tatlý su göl yüzeyi, meþe ormanlarý, sazlýk alanlar ve göl içi delta ekosistemlerinden
oluþur. ÖDAnýn tüm çevresi otoyollarla çevrili olmasýna raðmen alan çok sayýda kuþ türü için
uygun üreme alanlarýný bugüne kadar korumuþtur. ÖDAnýn çevresinde meþe ormanlarý bulunur.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Rumex bithynicus adlý bitki için önemlidir.
Ýznik Gölü, üreme döneminde erguvani balýkçýl (Ardea purpurea), alaca balýkçýl (Ardeola
ralloides), küçük ak balýkçýl (Egretta garzetta), gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) ve küçük
karabataðýn (Phalacrocorax pygmeus) önemli popülasyonlarýný barýndýrýr. ÖDA kriterini
saðlamamakla birlikte sonbaharda gölde binlerce sakarmeke (Fulica atra) görülür.
Alan ayrýca Rutilus frisii adlý içsu balýðýnýn özel bir popülasyonunu barýndýrýr. Karagözlü mavi
kelebek (Glaucopsyche alexis), büyük bakýr (Lycaena dispar) ve sarý ayaklý Nimfalis (Nymphalis
xanthomelas) ÖDA kriterini saðlayan önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Geçmiþte içme suyu amacýyla kullanýlmýþ olan gölde balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Kerevit ve yayýnbalýðý balýkçýlýðý yapýlan alanda bu türlerin sayýlarýnda büyük azalma kaydedilmiþtir.
Gölün çevresinde küçük yerleþim alanlarý ve tarým alanlarý yer alýr.
Tehditler: Alandaki en önemli tehditler sulama projeleri ve gölden yasadýþý su alýmýdýr. Alanýn
kuzeydoðusundaki sazlýklarý besleyen derelerden birinin üzerine Mahmudiye Barajý inþa
edilmektedir. Çevre yerleþimlerin ve tarým alanlarýnýn oluþturduðu kirlilik diðer sorunlardýr.
Alanda yasadýþý avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alandaki biyolojik çeþitliliðin korunmasý için bilinen bir çalýþma yoktur.
Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bursa Valiliði; Bursa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bursa Büyükþehir Belediyesi; Uludað Üniversitesi; Uludað Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu (ULUKUÞ).
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Þile Kýyýlarý MAR030
Acil
Gerileme (-1)

Þile Kýyýlarý © Osman Bahri Turgut

Yüzölçümü : 4817 ha
Yükseklik : 0 m - 150 m
Boylam
: 29,51ºD
Ýl(ler)
: Ýstanbul
Enlem
: 41,18ºK
Ýlçe(ler) : Þile
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan, Ýstanbulun Doðu Karadeniz kýyýsýndaki kumullar, deniz kýyýsýna özgü fundalýk
ve çalýlýklar ile Þile ilçesinin liman giriþindeki dört adayý kapsar. ÖDA'daki kumul sistemi bu
habitatýn Türkiye'nin kuzeybatý kýyýlarýndaki en az zarar görmüþ örneklerinden biridir.
Habitatlar: ÖDA, kumul ekosistemleri ile arkasýnda uzanan ormanlar ve fundalýklardan oluþur.
Þile kýyýlarý önemli bir oranda yaprak döken ormanlarla kaplýdýr.
Türler: Alan, Ýstanbula özgü ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan sahil asperulasý (Asperula
littoralis) gibi bitki türlerine ev sahipliði yapar. Alanda ÖDA kriterini saðlayan ve ülkemize
endemik olan diðer bitki türleri Silene sangaria ve Verbascum degeniidir.
ÖDA, tepeli karabataðýn (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Türkiye kýyýlarýndaki en
önemli üreme alanlarýndan biridir.
Alan memeli türleri açýsýndan da zengindir. Kýyýdaki maðaralar, uzun ayaklý yarasa (Myotis
capaccinii), Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale) ve Mehelyin nalburunlu
yarasasý (Rhinolophus mehelyi) gibi nesli küresel ölçekte tehlikede olan yarasa türlerini
barýndýrmaktadýr.
ÖDAda ayný zamanda bölgesel ölçekte tehlike altýndaki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche
alexis) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Þile, Ýstanbul için sayfiye amacýyla kullanýlan bir alandýr. Son yýllarda küçük
ölçekli ekolojik tarým çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Pansiyonculuk yaygýndýr ve farklý spor faaliyetleri
yapýlmaktadýr. Alanda arýþ ve maden çýkarýmý devam etmektedir. Alana adýný veren þilebezinin
üretimi gittikçe azalan ölçekte de olsa sürmektedir.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit özellikle kumul alanlarýn tercih edildiði motokros
yarýþlarýdýr. Bu tür faaliyetler kumul bitkilerini olumsuz etkilemektedir.
Alanda özensiz açýlan ve iþletilen maden ocaklarý bulunmaktadýr. Diðer bir ciddi tehdit
plansýzca inþa edilen ikinci konutlardýr.

Koruma Çalýþmalarý: Þile Belediyesi ve Þile Çevre Gönüllüleri Derneði tarafýndan baþlatýlan ve
diðer ilgili taraflarýn da destek verdiði kýyý koruma çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Ayrýca Þile
Belediyesinin, deniz temizliðinin göstergesi olan Mavi Bayrak konusunda giriþimleri mevcuttur.

© Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Þile Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ýstanbul Þubesi; TMMOB Mimarlar Odasý
Ýstanbul Þubesi; Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK); Þile Çevre Gönüllüleri Derneði; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis)- © Kazým Çapacý
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Sapanca Gölü MAR031
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) © Melih Özbek

Yüzölçümü : 7749 ha
Yükseklik : 30 m - 200 m
Boylam
: 30,26ºD
Ýl(ler)
: Sakarya, Kocaeli
Enlem
: 40,72ºK
Ýlçe(ler) : Ýzmit, Adapazarý, Sapanca
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Sapanca Gölü, Sakarya ve Kocaeli illerinin sýnýrlarý içinde yer alan bir tatlý su gölü
olup çevre yerleþimleri için önemli bir içme ve kullanma suyu kaynaðýdýr. Göl, kuzey ve
güneydeki daðlardan inen dereler ve göl dibindeki kaynaklardan beslenmektedir. Alaný besleyen
yüzey kaynaklarý, Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, Ýstanbul, Karadere ve Kaymakçý
dereleridir. Batý ve doðu ucunda geniþ sazlýklar uzanan gölün tek çýktýsý Çark Suyudur. Çark
Suyu gölden Sakarya Nehrine boþalmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; açýk göl yüzeyi, sazlýklar ve sulakalanýn çevresindeki ormanlardan oluþur. Göl
çevresindeki ormanlar kayýn, kestane, gürgen, kavak, ýhlamur, ceviz, kýzýlaðaç, diþbudak ve
çýnar olmak üzere çeþitli aðaç türlerinden oluþur.
Türler: Endemik bitki türlerinden Taraxacum waltheri dünyada sadece bu alanda yaþamýný
sürdürmektedir.
Alanda yüksek sayýlarda kýþlayan kuþ türleri içinde en yüksek popülasyon sakarmeke (Fulica
atra) ve elmabaþ patkaya (Aythya ferina) aittir. Bunlarýn yanýnda küçük karabatak (Phalacrocorax
pygmeus) ve Macar ördeði (Netta rufina) gibi nadir sukuþlarý da gölde kýþlamaktadýr.
ÖDA ülkemize endemik bir kurbaða alttürü olan Bombina bombina arifiyensisin önemli bir
daðýlýþ alanýdýr. Sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanda ÖDA kriterini saðlayan bir kelebek
türüdür.
Alan Kullanýmý: Gölde balýkçýlýk yapýlýr. Tarým, özellikle gölün güneyinde bahçecilik þeklinde
yapýlmakla birlikte yazlýk ev talepleri nedeniyle azalmýþtýr. Doðudaki delta üzerinde ekili alanlar
daha yoðundur. Sapanca Gölünün çevresi, günübirlik ve hafta sonunda tatil amacýyla
kullanýlmaktadýr. Ayrýca yazýn çeþitli su sporu faaliyetleri yapýlýr.
Tehditler: 1984te tamamlanan bir taþkýn kontrolü çalýþmasý, gölün doðusundaki 120 hektar
sulakalaný kurutmuþtur. Son 40 yýlda güneybatý tarafýndaki subasar ormanlar tahrip edilerek,
kavaklýk ve mýsýr tarlalarýna dönüþtürülmüþtür.

Bir diðer tehdit, ÖDAda sayýlarý hýzla artan endüstri tesislerinin, yerleþim alanlarýnýn ve tarým
alanlarýnýn oluþturduðu kirliliktir. ÖDAnýn içme ve kullanma suyu havzasý olarak uzun mesafeli
koruma alaný belediyelerin imar planlarý dâhilinde olmadýðýndan, kanalizasyon þebekeleri
yapýlamamakta ve dolayýsýyla yerleþmelerden kaynaklanan atýk sular Sapanca Gölüne
boþaltýlmaktadýr. Göl suyunda yüksek miktarda bakýr, çinko, cýva, kurþun, kadmiyum, yað ve
deterjan bulunmuþ, demir ve kurþunun her noktada limitleri geçtiði saptanmýþtýr.
Alanda otoyol yapýmýndan sonra ikinci konut yapýmý hýz kazanmýþtýr. Bu durum göl çevresindeki
doðal alanlarý tahrip etmektedir. ÖDAda kaçak avlanma sürmektedir. Yoðun aðaçlandýrma
çalýþmalarýnýn doðal bitki örtüsünü nasýl etkilediði tam olarak bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Gölün bir yarýsý 1991, diðer yarýsý ise 1994te doðal sit alaný ilan edilmiþ ve
sýnýrlar nazým imar planlarýna iþlenmiþtir. Ýçme ve kullanma suyu kaynaðý olan gölde üç yüz,
bin ve iki bin metrelik koruma kuþaklarý bulunmaktadýr. Bunun yanýnda Ýstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi gölde su kalitesi üzerine uzun dönemli çalýþmalar yürütmektedir. Ayrýca
balýk çeþitliliði ve popülâsyonu sürekli izlenerek, yayýn ve turna gibi sayýca azalan türlerle ilgili
önlemler alýnmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Adapazarý Valiliði; Adapazarý Büyükþehir Belediyesi; Sapanca Belediyesi; Arifiye Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi.
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Sakarya Deltasý

MAR032
Acil
Gerileme (-1)

Sakarya Deltasý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 34224 ha
Yükseklik : 0 m - 130 m
Boylam
: 30,50ºD
Ýl(ler)
: Sakarya, Kocaeli
Enlem
: 41,11ºK
Ýlçe(ler) : Kandýra, Kaynarca, Karasu, Ferizli
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Sakarya Nehrinin Karadenize döküldüðü yerde oluþan delta ekosistemini,
subasar ormanlarý ve yaklaþýk 40 kilometrelik kýyý kumullarýný içerir. Alandaki kumullar ve
subasar ormanlarýn içinde küçük gölcükler bulunur. ÖDAdaki en büyük göl, bir tatlý su gölü
olan Akgöldür. Denize doðru bir burun oluþturan delta, Karadeniz kýyýlarýnýn en zengin ve
biyolojik çeþitlilik açýsýndan fazla öne çýkan kumul ekosistemlerinden birini oluþturmaktadýr.
Alan özellikle balýklar açýsýndan büyük önem taþýr.
Habitatlar: Sakarya Deltasý, subasar ormanlar, tatlý su gölleri, kumul ve deniz kýyýsý
ekosistemlerinden oluþur. Alanýn önemli bir kýsmýný kaplayan kumul habitatlarý, ortalama beþ
metre yükseklikte kumul sýrtlarý oluþturur. Bu kumul kuþaðý Türkiyede kesintisiz uzanan en
uzun kumul sistemidir. Kumullarýn güney kýsmýnda subasar ormanlar bulunur. Sakarya Deltasýnýn
içindeki tipik oluþumlardan biri de kumullarýn ve subasar ormanlarýn içinde oluþmuþ göllerdir.
Türler: ÖDA; bitki, kuþ, memeli, çiftyaþamlý, sürüngen ve içsu balýklarýný bir arada barýndýran
son derece zengin bir alandýr. Karadeniz salkýmý (Silene sangaria) ve sahil sýðýrkuyruðu
(Verbascum degenii) gibi nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan kumul bitkilerinin iyi korunmuþ
topluluklarýný barýndýrýr.
Delta, Sibirya kazý (Branta ruficollis) ve kadife ördeðin (Melanitta fusca) önemli kýþlama
alanlarýndandýr. Kýyý bölgeler deniz kuþlarý, iç göller ise özellikle ördekler için kýþ döneminde
önem taþýr. ÖDAda ülkemize endemik bir kurbaða alttürü olan Bombina bombina arifiyensis
yaþamaktadýr.
Duvar kertenkelesinin bir alttürü ve ülkemize endemik olan Podarcis muralis kefkenensisin
yaþadýðý bilinen önemli alanlardan biridir.
Deltada yaþayan 10 içsu balýðý taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Alandaki nesli
küresel ölçekte tehlike altýnda olan balýklar Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser nudiventris,
Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, Acipenser sturio ve Huso husodur.
Alan Kullanýmý: Temel insan faaliyetleri tarým ve hayvancýlýktýr. ÖDA sýnýrlarý içinde günübirlik
turizm yaygýn kullaným þekillerinden biridir.

164

Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin baþýnda kumul alanlardaki yapýlaþma baskýsý gelir. Sakarya
ili için önemli bir turizm merkezi olarak görülen ÖDA, ikinci konutlarýn ve turistik yapýlaþmalarýn
tehdidi altýndadýr.
Alanda ikinci ve çok önemli bir diðer sorun Melen Projesi kapsamýnda göllerin su rejimine
yapýlmasý planlanan müdahalelerdir. Proje kapsamýnda en büyük göl olan Akgölü baraj gölüne
dönüþtürmek amacýyla baþlayan inþaat devam etmektedir.
Batý Karadeniz Sahil Yolu Projesi alanýn zenginliðini tehdit eden diðer bir giriþimdir. Deltaya
yapýlacak herhangi bir müdahaleyle Karadeniz balýklarý ve içsu balýklarý açýsýndan bu zengin
ekosistemlerin büyük zarar görmesi kaçýnýlmazdýr. Güneyde yoðunlaþan tarýmsal arazilerin
geniþleme eðiliminde oluþu alan için diðer bir tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK), alanýn iç
kesimlerindeki Acarlar subasar ormanlarýnýn korunmasý için eðitim çalýþmalarý yapmaktadýr
ve bu kapsamda bir çevre eðitim ve ziyaretçi merkezi kurmuþtur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Sakarya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kocaeli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kocaeli Büyükþehir Belediyesi; Sakarya Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk
Fakültesi; Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye); Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK); Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Yediuyur (Glis glis) © Laurens Vogelaers
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Yeþil kertenkele (Lecerta viridis) © Cem Orkun Kýraç

167

