
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, kentsel sit alaný

Ýstanbul Adalarý
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Yüzölçümü : 9458 ha Yükseklik : 0 m - 190 m
Boylam : 29,08ºD Ýl(ler) : Ýstanbul
Enlem : 40,87ºK Ýlçe(ler) : Adalar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Adalar Kaymakamlýðý; Adalar Belediyesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Gökmen Yalçýn

MAR026
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Ýstanbul Adalarý, Marmara Denizi�nde Ýstanbul Boðazý�nýn güneyinde yer alan ve
geçmiþten beri sayfiye amaçlý kullanýlan adalar grubudur. Prenses Adalarý olarak da bilinen
ÖDA, toplam sekiz adadan oluþur. Büyükada, Heybeliada, Kýnalýada, Burgazada ve Sedef
Adasý�nda yerleþim bulunmakla birlikte geçmiþte hapishane olarak kullanýlmýþ Yassýada�da ve
Kaþýk Adasý ile Hayýrsýzada�da bugün yerleþime rastlanmaz.
Habitatlar: Ýstanbul Adalarý deniz ekosistemi yanýnda küçük bir oranda pýrnal meþesi maki
topluluðuna ve kýzýlçam topluluklarýna ev sahipliði yapmaktadýr. Adalarda deniz kuþlarýnýn
üremesi için uygun sarp kayalýklar geniþ alanlar kaplar.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik bir bitki alttürü olan Allium rhodopeum ssp. turcicum için
önemli bir yaþam alanýdýr.

Marmara Adalarý göç döneminde leylekler (Ciconia ciconia) için önemi bir yoðunlaþma
noktasýdýr. Öte yandan alan, ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte gümüþ martý (Larus

cachinnans) için önemli bir üreme alanýdýr.
ÖDA�daki bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan sarý ayaklý Nimfalis (Nymphalis xanthomelas)

adlý kelebek ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA�daki adalarýn bir kýsýmý yerleþim alanlarý içerir. Bunu dýþýnda dalýþ, yatçýlýk
ve benzeri spor faaliyetleri yapýlýr. Heybeliadada geçmiþte bakýr madenciliði yapýlmýþtýr. Adalar
Ýstanbul�dan çok sayýda günübirlik ziyaretçi alýr.
Tehditler: ÖDA�da bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Ýstanbul Adalarý benzersiz koylarý ve zengin kültür varlýklarý sebebiyle çok
sayýda doðal ve kentsel sit alanýna sahiptir. Ancak alandaki biyolojik çeþitliliðin korunmasý için
sistematik bir çalýþma yoktur.

© Ali Ýhsan Gökçen

Karabatak (Phalacrocorax carbo) © Kazým Çapacý



 153
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Ýstanbul Adalarý önemli doða alaný topografya haritasý Ýstanbul Adalarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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