
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, tabiat parký, yaban hayatý geliþtirme sahasý, Boðaziçi Kanunu

Boðaziçi
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Yüzölçümü : 55631 ha Yükseklik : 0 m - 400 m
Boylam : 29,12ºD Ýl(ler) : Ýstanbul
Enlem : 41,16ºK Ýlçe(ler) : Eyüp, Sarýyer, Beykoz, Þile, Þiþli, Ümraniye, Kaðýthane, Beþiktaþ, Üsküdar, Beyoðlu, Fatih, Zeytinburnu, Eminönü, Kadýköy

Yerel Ýlgi Sahipleri

Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürülüðü; Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; 1 No�lu Kültür ve Tabiat

Varlýklarýný Koruma Kurulu; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Beykoz Belediyesi; Þiþli Belediyesi; TMMOB Mimarlar Odasý

Ýstanbul Þubesi; TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ýstanbul Þubesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Ýnsan Yerleþimleri

Derneði; Doða ile Barýþ Derneði.

Gökmen Yalçýn

MAR023
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Boðaziçi; Ýstanbul Boðazý, Belgrat Ormaný ve Polonezköy Tabiat Parký ile etrafýndaki
ormanlýk alandan oluþur. Alan, deniz kýyýsýndaki kumullar, kayalýklar, maki topluluklarý, meralar,
ormanlar ve gölleri içerir. Boðazýn Anadolu yakasýnýn kuzeyinde Riva Çayý�nýn deltasý ve deltanýn
açýklarýnda bir küçük ada bulunur. Kuþ göçü için büyük önem taþýyan Ýstanbul þehir merkezinin
bir kýsmý, özellikle Haliç bölgesi, alanýn sýnýrlarý içinde yer almaktadýr. ÖDA, Türkiye'de kuþ
göçünün en iyi izlenebildiði alanlardan biridir. Boðaziçi�nin kültürel ve tarihi deðerlerini ve doðal
güzelliklerini kamu yararý gözetilerek korumak, geliþtirmek ve yapýlaþmayý sýnýrlamak için özel
Boðaziçi Kanunu bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA, son derece zengin ve çeþitli habitatlara ev sahipliði yapar. Alan; açýk deniz
alaný, deniz kýyýsý maki topluluklarý, meralar, kayalýklar, kumul ve sazlýklar, kayýn-meþe-gürgen
ormaný ve asit karakterli gölleri içerir. ÖDA�nýn kuzeydeki önemli kýsmý yaprak döken ormanlarla
kaplýdýr. Ýstanbul Boðazý, yeryüzündeki nadir coðrafi oluþumlardan biridir ve bu nedenle kendine
özgü bir yaþam alanýdýr.
Türler: Alanda yaþayan 24 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda Cirsium

polycephalum, Symphytum pseudobulbosum ve Verbascum degnii en nadir ve hassas türlere
örnektir.

Dünyanýn en önemli kuþ göçü yoðunlaþma alanlarýndan biri olan ÖDA, yüzbinlerce sukuþu,
yýrtýcý ve ötücü kuþ türüne göç döneminde ev sahipliði yapar. Alan, küçük orman kartalý (Aquila

pomarina), yýlan kartalý (Circaetus gallicus), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), kara çaylak
(Milvus migrans), leylek (Ciconia ciconia) ve kara leylek (Ciconia nigra) gibi süzülen kuþlarýn
büyük göç nüfusunu barýndýrýr. Alanda binlerce karabatak (Phalacrocorax carbo), karabaþ martý
(Larus ridibundus) ve gümüþ martý (Larus cachinnans michahellis) kýþlamaktadýr. ÖDA�daki
yerleþim alanlarý gümüþ martý, ormanlar ise küçük yeþil aðaçkakan (Picus canus) gibi nadir
orman türleri için önemli üreme alanlarýdýr. Ýstanbul Boðazý�nýn en yaygýn türü olan yelkovanlarýn
(Puffinus yelkouan) nerede üredikleri bugüne kadar saptanamamýþtýr.

ÖDA, Karadeniz köstebeði (Talpa levantis) ve afalina (Tursiops truncatus) adýnda bir yunus

türü için önemlidir. Nesli küresel ölçekte tehlikede olan tosbaða (Testudo graeca), özellikle
Akdeniz�e özgü ormanlar ve yarýkuru çalýlýklarda bulunur.

ÖDA, yalancý apollo adlý kelebek türünün nesli tehlike altýnda ve ülkemize endemik bir
alttürünü (Archon apollinus nikodemusi) barýndýrýr. Alandaki bölgesel ölçekte tehlike altýnda
olan ve ÖDA kriterlerini saðlayan kelebek türlerinin arasýnda büyük korubeni (Glaucopsyche

arion) ve bavius (Pseudophilotes bavius) yer alýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA, uluslararasý deniz ticareti için önemli bir geçiþ kapýsýdýr ve Karadeniz�i
Akdeniz�e baðlamaktadýr.

Boðaziçi, Türkiye�nin en büyük ve yoðun yerleþim alaný olan Ýstanbul�un merkezinde
konumlanmýþtýr ve bu nedenle metropol yaþamýnýn her türlü etkisi altýndadýr. Alanýn kuzey
yarýsýnda ormancýlýk ile az miktarda hayvancýlýk ve tarým faaliyetleri yapýlmaktadýr. Bölgenin
dünya ölçeðinde önemli bir kuþ göç noktasý olmasý ÖDA�yý geçmiþten bu yana hem yabancý
hem de yerli kuþ gözlemcileri için önemli bir odak noktasý haline getirmiþtir.
Tehditler: ÖDA, plansýz yapýlaþma sorununun en yoðun olarak yaþandýðý yerdir. Alanýn doðal
habitatlarý yoðun yapýlaþma baskýsýyla büyük ölçüde tehdit altýndadýr. Kenti büyük risk altýna
sokan petrol ve doðalgaz taþýmacýlýk faaliyetleri önemli sorunlardan biridir.

Alandaki çok sayýda tehdit arasýnda özellikle uzun süre sivil toplum örgütlerinin gündemini
oluþturan üçüncü boðaz köprüsü gelir. Köprü, yeni yerleþimlerin oluþmasýný baþlatarak ÖDA�nýn
geleceði için büyük tehdit oluþturacaktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Boðaziçi Kanunu, 1983 yýlýnda öncelikle Boðaziçi kýyýlarýný seyreden alanlarda
gecekondu ve benzeri yapýlaþma tehdidini uzaklaþtýrmak ve kültürel ve doðal zenginliklerin
zarar görmesini engellemek amacýyla hazýrlanmýþtýr.

Ýstanbul merkezli pek çok sivil toplum alandaki farklý sorunlarýn çözülmesi için çalýþlmaktadýr.

Ýstanbul Boðazý © Ali Ýhsan Gökçen
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Boðaziçi önemli doða alaný topografya haritasý Boðaziçi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B

Leylek göçü (Ciconia ciconia) © Ali Ýhsan Gökçen
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Boðaziçi © Ali Ýhsan Gökçen


