
Koruma Statüleri : Yok

Pendik Vadisi
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Yüzölçümü : 2852 ha Yükseklik : 10 m - 180 m
Boylam : 29,34ºD Ýl(ler) : Ýstanbul
Enlem : 40,88ºK Ýlçe(ler) : Pendik, Gebze, Tuzla

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tuzla Belediyesi; Orhanlý Belediyesi; Tuzla Organize Deri Sanayi Bölge

Müdürlüðü; Kartal Orman Ýþletme Þefliði; Doðal Hayatý Koruma Derneði; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Bahar Bilgen, Mehmet Çelen

Alanýn Tanýmý: Pendik Vadisi; Ýstanbul þehir merkezinin güneydoðusunda, Tuzla ve Orhanlý
Belediyesi ile organize deri sanayi bölgesi sýnýrlarý içinde uzanmaktadýr. Alanýn sýnýrlarý güneyde
Tuzla Piyade Okulu eðitim sahasý ve D100 yolu, batýda Pendik Kurtköy baðlantý yolu, doðuda
ise organize deri sanayi ve kuzeyde TEM yolu ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. ÖDA, Kocaeli Yarýmadasý�nýn
orta ve güneyinde yer alan birkaç yüksek tepe (Karatepe ve Çataldað) üzerinde bozulmadan
kalmýþ yarý doðal habitat parçalarýndan oluþur. Alanýn doðusunda deri sanayi bölgesinin içinden
geçen Umur Dere (Doðandere) üzerindeki arýtma tesisi ve göletler bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; fundalýklar, meþe topluluklarý ve çayýrlardan oluþan meralarý kapsar. Alan
yoðun þehirleþme baskýsýna raðmen, geniþ fundalýk alanlar içerir. Bodur fundalýklar henüz
aðaçlandýrýlmamýþ yamaçlarda ve yerleþime açýlmamýþ dere vadilerinde görülür. Daha nemli
topraklar üzerinde rastlanan boylu fundalýklar, çalý ve baltalýk meþelerle karýþýk bir yapýya
sahiptir. ÖDA�nýn bir kýsmý imar planýnda �park - yeþil� alan olarak kabul edilmektedir. Alanda
þehirleþmenin ve fundalýklarýn olmadýðý kesimlerde çayýr ve meralar bulunur.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve nesli tehlike altýnda olan Colchicum micranthum bitkisinin
yaþadýðý en önemli iki alandan biridir. Alanda, ÖDA kriterini saðlamamakla birlikte kerkenez
(Falco tinnunculus) ve þahin (Buteo buteo) gibi yýrtýcý kuþlar kýþlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alan tümüyle yerleþim, sanayi ve ulaþým tesisleriyle çevrilidir. Özellikle Sabiha
Gökçen Havaalaný bu bölgeye yoðun konut talebini getirmiþtir. Karatepe�nin güneyindeki alan
Tuzla Belediyesi tarafýndan döküm sahasý olarak kullanýlmaktadýr. Bölgedeki sanayi aðýrlýklý
yatýrýmlar yakýndaki organize deri sanayi bölgesi nedeniyle hýzla artmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit yapýlaþma ve ulaþým alt yapýsýnýn geniþlemesidir. Alan
sýnýrlarý içinde iki ayrý belediye ve bir organize sanayi alaný bulunur. ÖDA�nýn yakýnlarýnda bir
üniversite tesisi ile Ýleri Endüstri ve Teknoloji Parký yapýmý planlanmaktadýr. Karatepe mevkii
geçmiþte hazine arazisiyken bugün organize deri sanayi bölgesi sýnýrlarý içinde kalmaktadýr.
Alanda buna benzer mülkiyet tartýþmalarý ÖDA�nýn geri dönüþü olmaksýzýn kaybýna sebep
olmaktadýr.

Havza içinde 2001 yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlan aðaçlandýrma
kampanyasý fundalýk alanlara zarar vermiþtir. Alanýn güneybatý kýsmý Pendik Barajý�nýn sularý
altýnda kalmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Colchicum micranthum © Ali Ýhsan Gökçen
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Kadýköy acýçiðdemi (Colchicum chalcedonicum) © Ali Ýhsan Gökçen
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Pendik Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý Pendik Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Taþkuþu (Saxicola torquata) © Tamer Zeybek


