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Burnaz Kumsalý
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Yüzölçümü : 1361 ha Yükseklik : 0 m - 6 m

Boylam : 36,06ºD Ýl(ler) : Hatay

Enlem : 36,91ºK Ýlçe(ler) : Dörtyol, Ezin

Yerel Ýlgi Sahipleri

Hatay Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Hatay Ýl Jandarma Komutanlýðý Çevre Koruma Timi Komutanlýðý; Erzin Çevre Koruma Derneði; Erzin Belediyesi

Yýldýray Lise

AKD031
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ýskenderun Körfezi�nde Erzin ilçesi sýnýrlarý içerisinde yer alan 14 kilometrelik
kýyý þeridini ve yakýn çevresini içerir. Bu kýyý þeridinin 6 kilometrelik kumul kýsmý plaj olarak
yoðun þekilde kullanýlýr.
Habitatlar: ÖDA, kýyý þeridinden itibaren kumul düzlükleri, kumul çalýlýklarý, kum alýmý sonucu
meydana gelen çukurlarýn yaðmur veya taban sularýyla dolmasýndan oluþan göletler, çevresindeki
sazlýk alanlar ve Erzin�e doðru narenciye bahçeleri ile tarým alanlarýný içerir. ÖDA içindeki
göletler göç zamanýnda kuþlar tarafýndan konaklama amacýyla kullanýlýr.
Türler: Alan, dünyada sadece Kýbrýs, Suriye, Lübnan, Ýsrail ve Türkiye�de kýyý kumullarý ve biraz
içerideki kumullarda yaþayan Ýskenderun kertenkelesinin (Acanthodactylus schreiberi) Türkiye�de
bilinen tek yaþam alaný olmasýndan dolayý ÖDA kriterlerini saðlar.
Alan Kullanýmý: ÖDA yakýnýndaki yerleþimlerde tarým, narenciye ve turizm en önemli geçim
kaynaðýdýr. Burnaz plajý yöre halký tarafýndan günübirlik ve çadýr kamping olarak yoðun olarak
kullanýlmaktadýr. Son yýllarda ikincil konutlarda yapýmýnda artýþ gözlenmektedir. Sazlýk alanlarda
taban suyu seviyesinin düþürülerek tarým alaný kazanýlmasý amacýyla geçmiþte okaliptüs
aðaçlandýrmalarý yapýlmýþtýr. Alanýn bir kýsmý kum ocaðý olarak kullanýlmýþtýr.
Tehditler: ÖDA�nýn doðal özelliklerini en çok tehdit eden hususlar tarým faaliyetleri, yoðun
günübirlik kullaným ve ikincil konut yapýlaþmasýdýr.

Ceyhan terminalinden petrol yüklemeye gelen tankerlerden kaynaklanan sýzýntýlar ve yeni
yükleme yapýlmadan önce tanklarýn deniz suyu ile yýkanýp boþaltýlmasý bölgede petrol kirliliðine
sebep olarak denizel ve karasal yaþamý olumsuz olarak etkilemektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan
Boru Hattý�nýn faaliyete geçmesiyle bölgede artacak deniz transferi petrol kirliliði riskini büyük
oranlarda artýracaktýr. Gerekli önlemlerin ilgili kurum ve kuruluþlarca vakit geçirmeden alýnmasý
gerekmektedir.

Ayrýca Ýskenderun Körfezi�ndeki akýntýlarla karasal ve deniz kökenli katý atýklar sahillere
kadar ulaþarak kumsalda kirliliðe sebep olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alandaki arkeolojik sit alanlarýnýn dýþýnda bilinen koruma çalýþmasý yoktur.
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