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Saros Körfezi
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Yüzölçümü : 41735 ha Yükseklik : 0 m - 280 m

Boylam : 26,52ºD Ýl(ler) : Edirne, Çanakkale

Enlem : 40,61ºK Ýlçe(ler) : Keþan, Enez, Gelibolu

Yerel Ýlgi Sahipleri

Edirne Valiliði; Çanakkale Valiliði; Edirne Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çanakkale Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Keþan Doða Çevre Kültür Derneði (DOÇEK).
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Alanýn Tanýmý: ÖDA, Ege Denizi�nin kuzeydoðusundaki Saros Körfezi�nin bir kýsmýný ve Meriç
Deltasý�nýn güneyindeki kýyý þeridini içine alýr. Tektonik bir çöküntü olan körfezin Gelibolu
Kemikli Burnu ÖDA�sý içinde yer alan güney bölgeleri kýsmen bakirdir. Yerleþim çoðunlukla
doðu ve kuzey bölgelerinde yer almaktadýr. Kuzeyinde ve güneyinde yalýyarlý kýyýlarla çevrili
olan körfezin giderek daralan doðu ucunda Kavak Deltasý bulunur. Körfezin kumullarý Kuzey
Ege kumullarý arasýnda günümüze kalan en iyi örneklerdir. Kumullarýn yüzey sularýnýn akýþýný
engellemesi sonucunda alanýn kuzeyinde mevsimsel hafif tuzlu lagünler oluþmuþtur.
Habitatlar: ÖDA, kýzýlçam ormaný (Pinus brutia), maki topluluklarý, sarp kireçtaþý kayalýklarý
üzerindeki bitki topluluklarý, kumullar ve kýyý lagünlerinden oluþan zengin bir habitat çeþitliliðini
içerir. Alandaki kumullar, vadi aðýzlarýnda suyun geçiþini engeller ve bunun sonucunda az tuzlu
sýð lagünlerin meydana gelmesine neden olur. Buradaki kýyý kumullarý Türkiye'nin diðer kumul
sistemlerinden bitki varlýðý açýsýndan çok farklýdýr. Sýnýrlý yayýlýþ gösteren endemik ve nadir
türleri içeren, zengin bitki örtüsüne sahip kumul alanlar, deniz kenarýndan karaya doðru deðiþik
bir mozaik oluþturmuþtur. Kavak Deltasý�nda mevsimsel bataklýklar ve tuzcul çayýrlar uzanýr.
Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve nesli küresel ölçekte tehlikede olan bitki türü Dianthus

ingoldbyi için önemlidir.
Alan kuþ türleri için önemli üreme ve kýþlama alanýdýr. Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda

olan küçük sakarca (Anser erythropus) ile sibirya kazý (Branta ruficollis) alanda kýþlar. ÖDA�da
kuluçkaya yatan önemli kuþ türlerinin baþýnda küçük kerkenez (Falco naumanni),  kocagöz
(Burchinus oedicnemus), bozkýr toygarý (Calandrella brachydactyla), akça cýlýbýt (Charadrius

alexandrinus), bataklýkkýrlangýcý (Glareola pratincola), uzunbacak (Himantopus himantopus),
küçük balaban (Ixobrychus minutus) ve küçük sumru (Sterna albifrons) gelir.

ÖDA�da üreyen önemli memeli türlerinin arasýnda susamuru (Lutra lutra), farekuyruklu
yediuyur (Myomimus roachi), beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) ve Avrupa
gelengisi (Spermophilus citellus) yer alýr.

Trakya tosbaðasý (Testudo hermanni), benekli kaplumbaða (Emys orbicularis) ve adi tosbaða
(Testudo graeca) sürüngen türleri de alanda yaþamaktadýr.

Kelebek türlerinden Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve sarý lekeli zýpzýp
(Thymelicus acteon) ÖDA içerisindeki diðer koruma önceliðine sahip türlerdendir.
Alan Kullanýmý: Körfeze kýyýsý olan Keþan ve Enez ilçelerinin köylerinin geçim kaynaklarýnýn
baþýnda buðday, ayçiçeði, çeltik, kavun gibi tarým ürünleriyle kümes hayvancýlýðý, hayvancýlýk,
arýcýlýk ve balýkçýlýk gelmektedir. Kýyý þeridindeki ikinci konutlar genellikle yaz mevsiminde
kullanýlmaktadýr. Kayalýklarda olta balýkçýlýðý yapýlmaktadýr.
Tehditler: Körfezin çevresinde yer alan Mecidiye, Erikli, Yayla ve Sultaniçe�nin kýyýlarý, yoðun
olarak ikinci konut baskýsý altýndadýr. Alandaki temel alan kullanýmý olan tarýmýn yerini hýzla
yapýlaþmaya býraktýðý görülmektedir.

Saros Körfezi�ne sanayi tesislerinden atýk ve deþarj yapýlmamaktadýr. Ancak yerleþim
alanlarýndan gelen kanalizasyonlar denize verilmektedir.

Otlatmanýn bitkiler üzerindeki olumsuz etkisi dolaylý olarak kumul ekosistemine zarar
vermektedir. Kaçak kum çýkarýmý kumullar için çok önemli bir tehdit durumundadýr ve özellikle
kumul çayýrlýklarýnýn yok olmasýna neden olmaktadýr.

Alandaki aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn büyük kýsmýnda doðal bitki türlerinin kullanýlmamasý,
yangýn, yer yer görülen erozyon gibi birçok diðer çevresel faktörler bitki çeþitliliðini olumsuz
etkilemektedir.

Saros Körfezi�nden geçirilmesi düþünülen Transtrakya Petrol Boru Hattý�nýn hem kumul
alanlarý, hem de bölgedeki ekolojik bütünlüðü olumsuz etkileyeceði tahmin edilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alan içinde yer alan kýyý ve sulak alanlarýn bir kýsmý birinci ve ikinci derece
doðal sit statüsünde koruma altýna alýnmýþtýr. Ancak alanda korumaya yönelik bilinen bir
planlama çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Saros Körfezi önemli doða alaný topografya haritasý Saros Körfezi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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