Giresun ve
Ordu Kýyýlarý

DKD001
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Fýndýk faresi (Muscardinus avellanarius) © Laurens Vogelaers

Yüzölçümü : 56594 ha
Yükseklik : 0 m - 670 m
Boylam
: 38,15ºD
Ýl(ler)
: Giresun, Ordu
Enlem
: 40,99ºK
Ýlçe(ler) : Ordu merkez, Perþembe, Gülyalý, Keþap, Espire, Piraziz, Bulancak, Giresun merkez
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan Ordunun batýsýndan baþlayarak Giresunun doðusuna kadar devam eden
kýyý bölgesini, iki küçük adayý ve buradaki açýk deniz alanýný içine alýr. ÖDAdaki en büyük ada
olan Giresun Adasý þehir merkezinin iki kilometre doðusunda yer alýr. Çalýlarla kaplý adanýn
yüksekliði yaklaþýk 30 metredir. Ordudaki Akkuþ Adasý ise il merkezinin 18 kilometre batýsýnda
yer alýr ve karadan bir kilometre açýktadýr.
Habitatlar: Üreyen kuþlar açýsýndan önemli olan adalar genelde bodur ve seyrek çalýlarla kaplýdýr.
Akkuþ Adasýnýn yakýnýndaki Çam Burnu dik kayalýklara sahiptir. Alanýn büyük kýsmý açýk
denizdir.
Türler: Adalarda tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) ve ÖDA kriterini saðlamamakla
beraber gümüþ martý (Larus cachinnans) üremektedir. Akkuþ Adasýnýn karþýsýnda bulunan
sarp kayalýklarda da tepeli karabataklarýn ürediði bilinmektedir. Giresun ve Ordu kýyýlarý kýþ
aylarýnda da birçok sukuþuna ev sahipliði yapmaktadýr. Bu türlerin baþýnda tepeli patka (Aythya
fuligula), karagerdanlý dalgýç (Gavia arctica) ve kadife ördek (Melanitta fusca) gelir.
Ordu ili Yaraþlý Köyü Kahyaoðlu Maðarasý ve Bulancak Demirkapý Maðarasýnda yaþayan
Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale) ve Bulancak Demirkapý Maðarasýnda
yaþayan kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) bölgede yaþayan ve dünya ölçeðinde tehlike
altýnda bulunan memeli türlerindendir.
Klark kertenkelesi (Darevskia clarkorum) ÖDAda yaþayan ve dünya ölçeðinde tehlike
altýnda bulunan diðer bir türdür.
Alan Kullanýmý: ÖDAda bulunan adalardan Giresun Adasý civarýnda günübirlik turizm faaliyetleri
yürütülmektedir. Akkuþ Adasý civarý baþta olmak üzere tüm kýyý þeridinde balýkçýlýk yapýlýr. Kýyý
üzerinde ise birçok yerleþim alaný bulunmaktadýr. Bu yerleþimleri birbirine baðlayan karayolu
sahile paraleldir ve oldukça iþlektir.

Tehditler: ÖDAnýn içinden geçen Karadeniz Sahil Yolu, alanýn doðal kýyý ekosistemini geri
dönüþsüz olarak yok etmiþtir.
Akkuþ Adasý civarýnda gece ýþýklandýrmayla yapýlan balýkçýlýk alanda kuluçkaya yatan kuþlarý
rahatsýz edebilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Giresun bölgesinde yürütülen koruma çalýþmalarý Giresun Adasý için olumlu
sonuçlar vermekle birlikte turizm faaliyetlerinin planlý bir þekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
TÜRÇEK Giresun þubesi ve Doðu Karadeniz Doða Koruma Federasyonu (KarDoða) bölgede
koruma çalýþmalarý yürütmektedir. Samsun On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu
alanda kuþ sayýmlarý düzenlemektedir.

Ordu Kýyýsý © Murat Ataol
Yerel Ýlgi Sahipleri
Giresun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ordu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; TURÇEK Giresun Temsilciliði; On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu;
KarDoða Federasyonu; TÜRÇEK Giresun Þubesi
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Bahtiyar Kurt

Giresun ve Ordu Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Giresun ve Ordu Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

