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Yüzölçümü : 4817 ha Yükseklik : 0 m - 150 m
Boylam : 29,51ºD Ýl(ler) : Ýstanbul
Enlem : 41,18ºK Ýlçe(ler) : Þile

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Þile Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ýstanbul Þubesi; TMMOB Mimarlar Odasý

Ýstanbul Þubesi; Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK); Þile Çevre Gönüllüleri Derneði; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Atakan Mert

MAR030
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Alan, Ýstanbul�un Doðu Karadeniz kýyýsýndaki kumullar, deniz kýyýsýna özgü fundalýk
ve çalýlýklar ile Þile ilçesinin liman giriþindeki dört adayý kapsar. ÖDA'daki kumul sistemi bu
habitatýn Türkiye'nin kuzeybatý kýyýlarýndaki en az zarar görmüþ örneklerinden biridir.
Habitatlar: ÖDA, kumul ekosistemleri ile arkasýnda uzanan ormanlar ve fundalýklardan oluþur.
Þile kýyýlarý önemli bir oranda yaprak döken ormanlarla kaplýdýr.
Türler: Alan, Ýstanbul�a özgü ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan sahil asperulasý (Asperula

littoralis) gibi bitki türlerine ev sahipliði yapar. Alanda ÖDA kriterini saðlayan ve ülkemize
endemik olan diðer bitki türleri Silene sangaria ve Verbascum degenii�dir.

ÖDA, tepeli karabataðýn (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Türkiye kýyýlarýndaki en
önemli üreme alanlarýndan biridir.

Alan memeli türleri açýsýndan da zengindir. Kýyýdaki maðaralar, uzun ayaklý yarasa (Myotis

capaccinii), Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale) ve Mehely�in nalburunlu
yarasasý (Rhinolophus mehelyi) gibi nesli küresel ölçekte tehlikede olan yarasa türlerini
barýndýrmaktadýr.

ÖDA�da ayný zamanda bölgesel ölçekte tehlike altýndaki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche

alexis) bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Þile, Ýstanbul için sayfiye amacýyla kullanýlan bir alandýr. Son yýllarda küçük
ölçekli ekolojik tarým çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Pansiyonculuk yaygýndýr ve farklý spor faaliyetleri
yapýlmaktadýr. Alanda arýþ ve maden çýkarýmý devam etmektedir. Alana adýný veren þilebezinin
üretimi gittikçe azalan ölçekte de olsa sürmektedir.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit özellikle kumul alanlarýn tercih edildiði motokros
yarýþlarýdýr. Bu tür faaliyetler kumul bitkilerini olumsuz etkilemektedir.

Alanda özensiz açýlan ve iþletilen maden ocaklarý bulunmaktadýr. Diðer bir ciddi tehdit
plansýzca inþa edilen ikinci konutlardýr.

Koruma Çalýþmalarý: Þile Belediyesi ve Þile Çevre Gönüllüleri Derneði tarafýndan baþlatýlan ve
diðer ilgili taraflarýn da destek verdiði kýyý koruma çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Ayrýca Þile
Belediyesi�nin, deniz temizliðinin göstergesi olan ��Mavi Bayrak�� konusunda giriþimleri mevcuttur.
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Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis)- © Kazým Çapacý
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Þile Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý Þile Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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