
Koruma Statüleri : Yok
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Yüzölçümü : 1347 ha Yükseklik : 0 m - 100 m
Boylam : 28,86ºD Ýl(ler) : Ýstanbul
Enlem : 41,28ºK Ýlçe(ler) : Eyüp

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi

Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Doðal Hayatý Koruma Derneði.

Gökmen Yalçýn

MAR022
Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Ýstanbul Boðazý'nýn batý yakasýnda, Çiftalan ve Akpýnar köyleri arasýnda
yaklaþýk yedi kilometre boyunca uzanan kýyý þerididir. Aðaçlý Kumullarý, Türkiye�nin Karadeniz
sahili boyunca uzanan biyolojik çeþitlilik açýsýndan en zengin kumul örneklerinden biridir.
Ýstanbul�a yaklaþýk bir saat uzaklýkta olan alana karayoluyla eriþim zordur. Ýstanbul�un artan
turizm baskýsý ÖDA üzerinde tehdit oluþturmaktadýr. Kumullarýn çevresindeki tarým alanlarýný
korumak amacýyla yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý nadir kumul bitki türlerini barýndýran bu
alanda büyük kayba yol açmýþtýr.
Habitatlar: ÖDA; zengin bir kumul bitki örtüsüne sahip kumullarý, bunlar arasýnda aðaçlandýrýlmýþ
alanlarý ve baltalýklarý içerir. Alanýn en önemli özelliði nadir ve deðerli habitatlardan biri olan
kumullarýn varlýðýdýr. ÖDA�da iki farklý açýk sarý kumul bitki örtüsü tipi ayýrt edilebilir.
Türler: Aðaçlý kumullarý nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan sahil asperulasý (Asperula

littoralis), Kilyos peygamberçiçeði (Centaurea kilaea), Karadeniz salkýmý (Silene sangaria) ve
sahil sýðýrkuyruðu (Verbascum degenii) gibi türlerin zengin popülasyonlarýný içerir. Ayrýca yarý
stabilize olmuþ kumul bitki örtüsü Kilyos moru (Jurinea kilaea) gibi nadir türlerin zengin
popülasyonlarýný içermesi bakýmýndan önemlidir.
Alan Kullanýmý: ÖDA geçmiþte yaygýn olarak madencilik faaliyetlerine sahne olmuþtur. Günümüzde
alan yaz aylarýnda günübirlik gezi ve denize girmek amacýyla ziyaret edilmektedir. Az miktarda
tarým alaný bulunur.
Tehditler: ÖDA�da, uzun yýllar boyunca geniþ çaplý açýk linyit maden ocaklarý iþletilmiþtir. Bu
sebeple kumul alanlar büyük oranda kayba uðramýþ ve parçalanmýþtýr.

Linyit madenciliðinin sonrasýnda alan eski maden sahalarýnýn Türkiye�ye yerli olmayan aðaç
türleriyle aðaçlandýrýlmasý ve kum çýkarýmý gibi tehditlerle karþý karþýya kalmýþtýr. Kum çýkarýmý
alanda sorun olmakla birlikte büyük ölçüde kontrol altýna alýnmýþtýr.
Öte yandan Kilyos�ta kýsa zamanda geliþen turizm yatýrýmlarý Ýstanbul iline çok uzak olmamasý
sebebiyle ÖDA�yý da turizm için cazip hale getirmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Aðaçlý kumullarý herhangi bir koruma statüsüne sahip deðildir. Alanýn önemini

vurgulayan araþtýrmalar dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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