
Koruma Statüleri : Milli park

Çanakkale Boðazý

 88

Yüzölçümü : 110294 ha Yükseklik : 0 m - 400 m

Boylam : 26,46ºD Ýl(ler) : Çanakkale

Enlem : 40,18ºK Ýlçe(ler) : Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Çanakkale merkez, Ezine

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

MAR004
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Dünyanýn en önemli suyollarýndan biri olan Çanakkale Boðazý, Ýstanbul Boðazý
ile birlikte Karadeniz ve Marmara�yý Akdeniz�e 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 Yarýmadasý�nýn 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 Parký�nýn
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 Boðazý�nda 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 Parký�ný içermesi nedeniyle her yýl çok sayýda yerli ve yabancý turist aðýrlamaktadýr.

Tehditler: ÖDA�nýn 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 2003�te yürürlüðe konmuþtur.

Yalancý apollo (Archon apollinus) © Emin Yoðurtçuoðlu

© Cüneyt Oðuztüzün
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Çanakkale Boðazý önemli doða alaný topografya haritasý

Çanakkale Boðazý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B

Astragalus ajubensis
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Farekuyruklu yediuyur (Myomimus roachi) © Laurens Vogelaers


