
Alan Kullanýmý: ÖDA�daki ormanlarýn büyük kýsmý iþletilmektedir. Yakýn zamana kadar bölgedeki
temel hasat biçimi baltalýk orman rejimi olmakla birlikte bu durum baltalýk orman kullanýmýnýn
terk edilmesiyle ortadan kalkmýþtýr. ÖDA�daki kýsýtlý sayýdaki yerleþim alanlarýnýn yakýnýndaki
temel ekonomik faaliyetler tarým ve hayvancýlýktýr. ÖDA içinde tarýma ayrýlmýþ alanlar, daha
çok az eðimli akarsu vadileri boyunca uzanýr.
Tehditler: Alanda bilinen en ciddi tehdit ön araþtýrmalarý tamamlanan Çaðlayýk, Balaban,
Efendidere, Madaradere, Demirköy, Yavuzdere, Ekþielmadere ve Kýzýlaðaç barajlarýdýr. Alanýn
güney ucundaki Pabuçdere Barajý ise inþa halindedir.

Henüz gündemde olmamakla birlikte Trakya Yarýmadasý�nýn kuzeyinden geçmesi düþünülen
otoyol projesi alandaki doðal yaþam ortamlarýnýn bozulmasýna neden olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýstanbul�daki sivil toplum örgütleri ÖDA üzerinde yapýlmasý planlanan
barajlarýn revizyonu ve iptali konusunda çalýþmaktadýr.

Koruma Statüleri : Yok

Istranca Daðlarý
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Yüzölçümü : 196502 ha Yükseklik : 0 m - 1031 m

Boylam : 27,61ºD Ýl(ler) : Kýrklareli

Enlem : 41,86ºK Ýlçe(ler) : Kofçaz, Kýrklareli merkez, Demirköy, Pýnarhisar, Vize

Yerel Ýlgi Sahipleri

Edirne Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Edirne Belediyesi; Trakya Üniversitesi; Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Gökmen Yalçýn

MAR011
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Kýrklareli sýnýrlarý içinde kalan ve Yýldýz Daðlarý olarak da bilinen Istranca Daðlarý,
Kuzey Trakya�da denize paralel uzanan dað sýrasýdýr. ÖDA�nýn kuzey yarýsýnda Karadeniz iklimi
özellikleri hâkimdir ve bu nedenle daðýn bu yüzü yaprak döken ormanlarla kaplýdýr. Alanýn
kuzey kesimi insan yerleþimlerinden nispeten uzaktýr ve bu bölge Bulgaristan sýnýrýna komþudur.
Nispeten daha kurak olan güneydeki orman dokusu daðýn Karadeniz�e bakan yamaçlarýna
göre çok daha seyrektir. Istranca Daðlarý�nýn zengin su kaynaklarýnýn Ýstanbul�a taþýnmasý
amacýyla planlanan barajlar ÖDA için ciddi tehdit oluþturmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; aðýrlýklý olarak ormanlarla kaplýdýr. Ýklimsel açýdan farklar gösteren daðýn kuzey
ve güney yamaçlarý orman dokusu açýsýndan da farklýdýr. Daðýn güney yamaçlarý büyük
çoðunlukla kuru orman bitki örtüsüyle kaplýdýr ve bu ormanlar saçlý meþe (Quercus cerris) ve
Istranca meþesi (Q. hartwissiana) gibi pek çok meþe türüne ev sahipliði yapar. Kuzeydeki
ormanlar ise daha nemli bir yapýya sahiptir ve kýyý þeridindeki tepelik alanlarda kopuk karaçam
topluluklarý bulunur. ÖDA sýnýrlarý içinde çok sayýda maðaraya rastlanýr ve bunlardan bazýlarý
yarasa türleri için kritik öneme sahiptir.
Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan ülkemize endemik Boðaziçi kafesotu (Symphytum

pseudobulbosum) alandaki önemli bitki türlerinden biridir.
ÖDA, özellikle orman kuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr. Alandaki önemli kuþ türlerinin

arasýnda yýlan kartalý (Circaetus gallicus) ve alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata) bulunur.
Memeli türleri açýsýndan önem taþýyan ÖDA�daki maðaralar büyük sayýlarda ve çok fazla

türden yarasayý barýndýrýr. Basýk burunlu yarasa (Barbastella barbastellus), büyükkulaklý yarasa
(Myotis bechsteini), uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii), kirpikli yarasa (Myotis emarginatus),
 Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale) ve Mehely�in nalburunlu yarasasý
(Rhinolophus mehelyi) alanda yaþayan ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan türlerdir.
ÖDA, bunlar dýþýnda beþ baþka yarasa türü için bölgesel ölçekte önem taþýr.

Dar yayýlýþlý bir kýzböceði türü olan Somatochlora borisi ÖDA�daki küresel öneme sahip canlý
türlerinden biridir.

© Ali Ýhsan Gökçen
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Istranca Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Istranca 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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Dupnisa Maðarasý © Ali Ýhsan Gökçen
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Somatochlora borisi © Vincent J. Kakman


