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

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.
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Gökmen Yalçýn

Batý Ýstanbul Meralarý önemli doða alaný topografya haritasý

Batý Ýstanbul Meralarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Benekli kaplumbaða (Emys orbicularis) © Halim Diker
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Beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) © Laurens Vogelaers
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