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Yüzölçümü : 160161 ha Yükseklik : 5 m - 1774 m
Boylam : 26,99ºD Ýl(ler) : Çanakkale, Balýkesir
Enlem : 39,72ºK Ýlçe(ler) : Çan, Yenice, Bayramiç, Balya, Edremit, Havran, Ayvacýk, Ývrindi

Yerel Ýlgi Sahipleri

Çanakkale Valiliði; Çanakkale Belediye Baþkanlýðý; 18 Mart Üniversitesi; Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Milli Parklar Baþ Mühendisliði; Tarým Ýl Müdürlüðü; TEMA

Çanakkale Ýl Temsilciliði; ÇABÝSAK; Çanakkale Çevre Gönüllüleri Derneði; TROÝA � ÝDA PLATFORMU; Yerel Gündem 21; Çanakkale Kuþ Gözlem Topluluðu

(Çanakkale Kuþ); Buðday Ekolojik Yaþamý Destekleme Derneði; Mehmetalan Köyü Turizm Kalkýndýrma ve Güzelleþtirme Kooperatifi.

Ahmet Gönüz, Serhat Kaya, Onur Kesici, Zuhal Ölmez, Þükrü Öner, Murat Türkeþ
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Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Kaz Daðý, Güney Marmara Bölgesi�nin batýsýnda, Edremit Körfezi�nin kuzey
kýyýlarýnda yer alýr. ÖDA�ya Çanakkale�nin Bayramiç, Yenice ve Ayvacýk ilçeleri ile Balýkesir�in
Edremit ilçesi ile Güre, Akçay ve Altýnoluk beldelerinden ulaþýlýr. Kaz Daðlarý, yüksekliði ve
bölgeye bereketli yaðýþlarý taþýyan hava akýmlarý nedeniyle nemli bir iklime sahiptir. Alan bu
nedenle doðal bitki örtüsü ve tarýmsal ürün çeþitliliði açýsýndan son derece zengindir. Avrupa
� Sibirya ve Akdeniz bitki coðrafyalarýnýn kesiþim noktasýnda kalan ÖDA konumu ve bakirliði
nedeniyle çok sayýda nadir türe ev sahipliði yapar.
Habitatlar: ÖDA�daki bitki örtüsü, garig, maki ve orman topluluklarýndan oluþur. Kaz Daðlarý�nýn
güney yamaçlarý, Akdeniz iklimine özgü kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý ve daha yükseklerdeki
karaçam (Pinus nigra) ormanlarýyla kaplýdýr. Orman alanlarýnýn dýþýndaki yerlerde zengin maki
topluluklarý ve zeytinlikler baþta olmak üzere tarým alanlarý uzanýr. Alanýn nemli bölgelerindeki
karýþýk orman vejetasyonunun en dikkat çekici taksonu ise adýný bu ÖDA�dan alan Kaz Daðý
göknarýdýr (Abies nordmanniana equi-trojana). Bunun yaný sýra ÖDA�da yanýnda doðu kayýný
(Fagus orientalis) ve iðneyapraklý karýþýk ormanlarý bulunur.
Türler: Kaz Daðlarý özellikle bitki, kuþ ve memeli türleri için önemlidir ve 37 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan dokuz tanesinin dünyadaki yaþam alaný Kaz Daðlarý�yla
sýnýrlýdýr. Kaz Daðý göknarý (Abies nordmanniana equi-trojana) bu türlerin en iyi bilinenidir.

Özellikle yýrtýcý ve orman kuþlarý açýsýndan önem taþýyan alanda çok sayýda Anadolu sývacýsý
(Sitta krueperi) üremektedir. Alanda üreyen yýrtýcýlarýn baþýnda kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
ve gökdoðan (Falco peregrinus) gelmektedir.

ÖDA�da yaþayan ve küresel ölçekte önem taþýyan memeli türleri Mehely'in nalburunlu
yarasasý (Rhinolophus mehelyi), Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale), uzun
ayaklý yarasa (Myotis capaccinii) ve kirpikli yarasadýr (Myotis emarginatus). Bu türlerin büyük
kýsmý alanýn doðusundaki Ýnönü Maðaralarý�nda yaþar.

ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki bir içsu balýðý türü olan Capoeta bergamae için
önemli bir yaþam alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanda zeytincilik baþta olmak üzere tarým yapýlýr. Küçükbaþ hayvancýlýk diðer
bir geçim kaynaðýdýr. Yörük ve Türkmen köylerinin aðýrlýklý olduðu alanda yaz aylarýnda yaylalara

gidilir. Alandaki bir diðer ana faaliyet ise ormancýlýktýr. Kaz Daðlarý Milli Parký yaz aylarýnda çok
sayýda kiþi tarafýndan ziyaret edilir. Alan temmuz-aðustos aylarýnda günübirlik ziyaretçiler ve
kampçýlar tarafýndan yoðun olarak kullanýlýr. ÖDA�da Zeytinli Rock Festivali, Ezine Peyniri
Festivali gibi etkinlikler yapýlmaktadýr.
Tehditler: Çanakkale�Çan Akýþkan Yataklý Termik (Kömürlü) Santralý, ÇED raporu onaylanmýþ
ancak Danýþtay kararý gereði �ÇED Raporu Olumlu Belgesinin Ýptali Kararý� verilmiþtir. Ancak
santral inþaatý bitmiþ ve deneme üretimine baþlamýþ durumdadýr. Günümüzde birçok madencilik
firmasý ÖDA�nýn muhtelif yerlerinde maden arama ve iþletme ruhsatý baþvurusunda
bulunmaktadýrlar.

Yörenin çevresindeki fabrika atýklarý sonucu oluþan asit yaðmurlarýnýn ÖDA�ya etkileri
gözlenmektedir.

Yangýnlar baþta kýzýlçam olmak üzere daðýn güney taraflarýndaki ormanlar için tehdit
oluþturmaktadýr. Bunda alanda süren mülkiyet tartýþmalarýnýn önemli bir rolü vardýr.

Alanýn güney kýsmýna Zeytinli Barajý yapýmý planlanmýþtýr. Barajýn alandaki biyolojik çeþitliliði
nasýl etkileyeceði bilinmemektedir.

Havran ilçesinin dokuz kilometre doðusunda inþasý devam eden Havran Barajý, Avrupa�nýn
en büyük yarasa kolonilerinden birinin bulunduðu Ýnönü Maðaralarý�ný sular altýnda býrakacaktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Kaz Daðlarý kütlesinin Balýkesir ili sýnýrlarý içerisinde kalan güneybatýsýndaki
21 bin 453 ha alan 1994�te milli park ilan edilmiþtir. Milli parkýn uzun devre geliþme planý da
yürürlüktedir. Alan sýnýrlarýnýn geniþletilmesi yönünde çalýþmalar yürütülmektedir. Kaz Daðý
göknarýnýn geniþ meþcerelerini korumak amacýyla bu bölge 1988 yýlýnda tabiatý koruma alaný
ilan edilmiþtir. Ayrýca alan, Dünya Bankasý desteðiyle hazýrlanan Türkiye Bitki Genetik Çeþitliliðinin
Yerinde Korunmasý Ulusal Eylem Planý çerçevesinde beþ gen koruma ve yönetim alanýndan
biri olarak belirlenmiþtir.

Buðday Ekolojik Yaþamý Destekleme Derneði, ÖDA�nýn güney kýsmýndaki Küçükkuyu
beldesinde Ekolojik Yaþam Uygulama ve Eðitim Merkezi inþa etmektedir.

Mehmetalan Köyü Turizm Kalkýndýrma ve Güzelleþtirme Kooperatifi, ÖDA�nýn güney kýsmýna
planlanan Zeytinli Barajý�nýn yapýlmamasý için çalýþmalar yapmaktadýr.

© Fatih Özenbaþ
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Kaz Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Kaz Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Kar faresi (Chionomys nivalis) © Ahmet Karataþ


