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Yüzölçümü : 8255 ha Yükseklik : 0 m - 180 m

Boylam : 27,99ºD Ýl(ler) : Kýrklareli

Enlem : 41,81ºK Ýlçe(ler) : Demirköy

Yerel Ýlgi Sahipleri

Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Kýrklareli Valiliði; Kýrklareli Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Demirköy Kaymakamlýðý;

Ýðneada Belediyesi; Sahil Güvenlik Marmara ve Boðazlar Bölge Komutanlýðý; Ýstanbul Su Giriþimi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; Trakya Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü.

Alpay Týrýl

MAR014
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Batý Karadeniz kýyýlarýnýn en ucunda yer alýr ve bir kýyý yerleþimi olan
Ýðneada beldesi alanýn içinde bulunmaktadýr. Alandaki en büyük göl 266 hektar büyüklüðünde
Mert Gölü�dür. ÖDA�da bunun yanýnda Erikli Gölü, Hamam Gölü, Saka Gölü ve Pedina Gölü
adlý küçük sulakalanlar bulunmaktadýr. Göller sisteminin en küçüðü Saka Gölü�dür. Deniz
kýyýsýndaki Mert ve Hamam göllerinin suyu az tuzluyken diðer göller tatlýdýr. Çavuþ Deresi ve
Kocadere ÖDA�daki ana akarsulardýr. Ýðneada�dan güneye doðru yaklaþýk 10 kilometre
uzunluðunda bir kumsal uzanýr.
Habitatlar: ÖDA, lagünler, tatlý ve tuzlu su gölleri, alüvyal subasar ormanlar, mevsimsel bataklýklar,
çayýrlar, kýyý kumullarý ve sýð deniz kýyýlarýndan oluþan farklý habitatlarý içerir. Türkiye�de az
sayýda bulunan subasar ormanlarýnýn (longoz ormanlarý) en iyi korunmuþ örnekleri bu alanda
yer almaktadýr. Longoz ormanlarýnýn suya yakýn bölümlerinde kýzýlaðaç (Alnus glutinosa) ve
diþbudak (Fraxinus angustifolia ssp. angustifolia), daha kuru bölümlerde ise baþta saplý meþe
(Quercus robur) olmak üzere farklý meþe türleri bulunur. Daðlardan gelen su miktarýna göre
seviyeleri deðiþen tatlý ya da az tuzlu göllerin yaný sýra turbalýk ve bataklýklar özellikle su bitkileri
ve sukuþlarý için önemlidir. ÖDA�daki geniþ kumul alaný aralarýnda endemiklerin de bulunduðu
birçok kumul bitkisini barýndýrýr.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý Silene sangaria ve Verbascum

degenii adlý bitki türleri için önem taþýr.
ÖDA�daki sulakalanlar, göç ve kýþ döneminde sukuþlarý için önem taþýr. Alanda üreyen

önemli türler arasýnda ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla), küçük orman kartalý (Aquila

pomarania), balaban (Botaurus stellaris), karaleylek (Ciconia nigra), kara aðaçkakan (Dryocopus

martius), ortanca aðaçkakan (Dendrocopos medius), ak sýrtlý aðaçkakan (Dendrocopos leucutus)
ve çizgili ötleðen (Sylvia nisoria) bulunur. Karaleylek (Ciconia nigra) ve leylek (Ciconia ciconia)
göç, kara gerdanlý dalgýç (Gavia arctica) ise kýþ döneminde alanda önemli sayýlarda gözlenmektedir.

Ýðneada Ormanlarý, Karadeniz köstebeðinin (Talpa levantis) Trakya popülasyonu nedeniyle
bölgesel ölçekte öneme sahiptir.

Alan Kullanýmý: Alan yoðun olarak günübirlik turizm amaçlý kullanýlmaktadýr. Diðer bir önemli
faaliyet arýcýlýktýr.
Tehditler: ÖDA�yý besleyen derelerin suyunu Ýstanbul�a aktarmak amacýyla Ýstanbul Su ve
Kanalizasyon Ýdaresi (ÝSKÝ) tarafýndan Istranca Daðlarý�nda planlanan barajlar alan üzerindeki
en ciddi tehdittir. Proje, alandaki en sýký koruma statüsüne sahip tabiatý koruma alaný dahil
olmak üzere ÖDA�nýn önemli kýsmýný olumsuz etkileyecektir. Bu kapsamda yapýlmak istenen
Demirköy Barajý�nýn yapýmý ciddi savunma çalýþmalarý neticesinde durdurulmuþ ancak proje
tümüyle iptal edilmemiþtir. Master planý tamamlanmýþ olan Panayýrdere Barajý ÖDA�nýn sýnýrlarý
içinde kalmaktadýr.

2006 yýlýnda açýklanan nükleer santral yerlerinden biri Ýðneada�dýr. Fizibilite çalýþmalarý
tamamlandýðý bilinen santral, ÖDA için potansiyel bir tehdit konumundadýr.

Ýðneada son yýllarda özellikle Ýstanbul�da yaþayanlar tarafýndan bir turizm merkezi olarak
kullanýlmaktadýr. Bu yüzden, özellikle Mert Gölü�nün kuzeyinde yazlýk konutlar gölün taþkýn
alanlarýna kadar ilerlemiþtir. Mevcut konutlar atýklarýný arýtmadan göle vermektedirler.

ÖDA�daki diðer bir yapýlaþma giriþimi Bulgaristan�la Türkiye�yi kýyýdan baðlamak amacýyla
planlanan ancak henüz gündemde olmayan büyük otoyol projesidir.
Koruma Çalýþmalarý: Çevre ve Orman Bakanlýðý, 2000 yýlýnda Dünya Bankasý aracýlýðýyla Küresel
Çevre Fonu�ndan (GEF) saðlanan finansmanla bölgede Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynak
Yönetimi Projesi�ni baþlatmýþtýr. Proje, Ýðneada ormanlarýný havza bazýnda ele alarak 12 bin 400
hektarlýk bir alanda uygulanmaktadýr. 2007 yýlýnda tamamlanmasý öngörülen proje kapsamýnda
katýlýmcý yaklaþýmla etkili ve sürdürülebilir bir koruma alaný yönetimi oluþturulmasý
amaçlanmaktadýr.
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