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Yüzölçümü : 102875 ha Yükseklik : 0 m - 808 m

Boylam : 27,72ºD Ýl(ler) : Balýkesir

Enlem : 40,51ºK Ýlçe(ler) : Marmara, Erdek, Bandýrma

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

MAR012
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Marmara Denizi�nin güneyinde yer alýr ve Kapýdað Yarýmadasý�ný 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.
Kapýdað�ýn özellikle batý kýsmýnda yüksekliði 700 metreyi aþan tepeler bulunur. Bunlarýn en
yükseði 808 metreyle Kese Tepesi�dir. Kapýdað�ýn kuzeybatýsýnda yer alan adalarýn en büyüðü
Marmara Adasý�dýr. Marmara Adasý�nýn en yüksek yeri 699 metre yüksekliðindeki Büyük Çayýr
Tepesi�dir. Batýdan doðuya ÖDA�daki diðer adalar, Avþa, Paþalimaný, Ekinlik, Zeytinli ve Koyun
adalarý sýralanýr. Popüler tatil mekânlarýndan biri olan Erdek, ÖDA�nýn güneybatýsýndadýr.
Marmara Adalarý, bölgeye adýný veren mermer ocaklarýna ev sahipliði yapar.
Habitatlar: Alan, orman ve maki topluluklarý, kumul ve ada ekosistemlerinden oluþur. Marmara
Adalarý ÖDA�sýnýn en önemli parçalarýndan biri Kapýdað Yarýmadasý�dýr. 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 Adasý�nýn 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

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 karabagi�dýr.

ÖDA, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) kelebek
türü için önem taþýr.
Alan Kullanýmý: Marmara Adalarý ÖDA�sýnda zeytincilik baþta olmak üzere tarým, balýkçýlýk,
ormancýlýk ve turizm gibi birçok alan kullaným þekli bulunur. ÖDA�ya, 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, ÖDA�nýn biyolojik çeþitliliðini
tehdit etmektedir. Alan üzerindeki bir diðer tehdit ise turizm amaçlý plansýz yapýlaþma talepleridir.

Bölge halký, Kapýdað Yarýmadasý�nýn 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.

Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) © Murat Bozdoðan
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Marmara Adasý © Hakan Öge



Yýlan kartalý (Circaetus gallicus) © Özkan Üner
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