
Koruma Statüleri : Yok

Sýrpsýndýðý
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Yüzölçümü : 41878 ha Yükseklik : 15 m - 270 m

Boylam : 26,50ºD Ýl(ler) : Edirne

Enlem : 41,71ºK Ýlçe(ler) : Edirne merkez, Uzunköprü, Meriç

Yerel Ýlgi Sahipleri

Edine Valiliði; Edirne Ýl Çevre Ve Orman Müdürlüðü, Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Gökmen Yalçýn

MAR010
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Sýrpsýndýðý ÖDA�sý adýný bugünkü adý Sarayakpýnar olan bucaðýn eski adýndan
alýr. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sýnýrýnýn ortasýnda yer alan ÖDA, Meriç ve Tunca
nehirleri boyunca uzanýr. Alan büyük ölçüde nehir ekosistemi ve tarým alanlarýyla kaplýdýr. Çok
sayýda tarihi yerleþim, anýtmezar ve þehitlikleriyle bilinen Sýrpsýndýðý Ovasý ve bu ovadan güneye
doðru Meriç Nehri boyunca uzanan galeri ormanlarý ve taþkýnlar alanýn sýnýrlarý içinde kalýr.
ÖDA, barýndýrdýðý sukuþu kolonileri ve içsu balýklarý nedeniyle önem taþýr.
Habitatlar: ÖDA; geniþ tarým alanlarý, nehir kýyýsý taþkýnlarý ve galeri ormanlarýndan oluþur. Aðaç
topluluklarý, adacýklar ve sazlýklar Meriç Nehri boyunca uzanýr. Tarým alanlarý alanýn kuzey
kýsmýndaki ovada geniþ yer kaplar.
Türler: ÖDA�nýn kuzeyinde uzanan büyük bir kýsmý tarým arazileriyle kaplý ovada þah kartal
(Aquila heliaca) ve yoz atmaca (Accipiter brevipes) üremektedir.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan fare kuyruklu yediuyur (Myomimus roachi),
beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) ve Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus)
diðer korumada öncelikli türlerdir. Alan ayný zamanda Trakya tosbaðasý (Testudo hermanni)
için önem taþýr.

ÖDA içinden geçen Meriç Nehri�nde, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Vimba melanops

adlý içsu balýðý yaþamaktadýr. Ayný bölge Coenagrion ornatum adlý kýzböceði için de önemlidir.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýktýr.
Tehditler: Tarým alanlarýnýn geniþlemesi ve aþýrý kimyasal ilaç kullanýmý alandaki en ciddi
sorunlardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon) © Laurens Vogelaers

Gölbaba © Murat Bozdoðan
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Sýrpsýndýðý önemli doða alaný topografya haritasý Sýrpsýndýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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