Terkos Havzasý MAR015
Acil
Gerileme (-1)

Terkos © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 160351 ha
Yükseklik : 0 m - 490 m
Boylam
: 28,27ºD
Ýl(ler)
: Ýstanbul, Tekirdað, Kýrklareli
Enlem
: 41,38ºK
Ýlçe(ler) : Vize, Saray, Çerkezköy, Silivri
Koruma Statüleri : Muhafaza ormaný, doðal sit alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Terkos Gölünü de içinde barýndýran Terkos Havzasý, Ýstanbulun en eski su
kaynaklarýndan biridir. Havza, büyük bölümü Ýstanbul ili sýnýrlarý içinde yer alan Çatalca
Yarýmadasýnýn kuzeyinde yer alýr. ÖDA, batýda Kýrklareli sýnýrlarý içinde Kýyýköy kýyýlarýna kadar
devam eder. Havzayý batýda Istranca Daðlarý, doðuda ise Terkos Gölü sýnýrlar. Alanýn büyük
kýsmý ormanlarla kaplýdýr.
Habitatlar: ÖDA; barýndýrdýðý ormanlar, fundalýklar, tatlý su ve kumul ekosistemleriyle zengin
bitki örtüsüne sahiptir. Orman bitki örtüsünün yaygýn olduðu ÖDA, Türkiyenin tek parça
halinde uzanan en büyük baltalýk ormanlarýna ev sahipliði yapar. Ormanlýk alanlar içindeki
kurak tepelerde ve güney yamaçlarda fundalýklar bulunur. Gölün kirlenmemiþ doðasý, havzadaki
iyi korunmuþ doðal yaþam ortamlarý nadir bitki türleri içeren son derece zengin bir sulakalan
sisteminin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. ÖDAnýn orta bölgesinde yer alan Danamandýra
Gölleri, fundalýk ve baltalýk orman alaný içinde yer alan nadir asidik sulakalanlardan biridir.
Türler: Alanda yaþayan 17 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu taksonlarýn büyük
bir kýsmýnýn nesli küresel ölçekte tehlike altýndadýr.
ÖDAda üreyen önemli sukuþlarýnýn baþýnda pasbaþ pakta (Aythya nyroca), küçük orman
kartalý (Aquila pomarina), küçük balaban (Ixobrychus minutus) ve alaca balýkçýl (Ardeola
ralloides) gelmektedir. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan Sibirya kazý (Branta
ruficollis), ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) ve büyük orman kartalý (Aquila clanga)
bölgede az sayýda kýþlamaktadýr. Göl kýþ aylarýnda ayný anda 10 binden fazla sukuþu barýndýrýr.
Alandaki önemli memeli türlerinin baþýnda uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii), Akdeniz
nalburunluyarasasý (Rhinolophus euryale), beyaz kesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon)
ve Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus) gelmektedir. Ayrýca Motor Deresi çevresinde
susamuru (Lutra lutra) görülmektedir.
Terkos Gölü, amfibiler açýsýndan da önemlidir. Bu türler arasýnda kýrmýzýlý kurbaða (Bombina
bombina) ve pürtüklü semender (Triturus karelini) yer alýr.
ÖDA, dar yayýlýþlý Somatochlora borisi adlý kýzböceði türü için küresel ölçekte önem taþýr.

Alan Kullanýmý: Terkos Gölü, Ýstanbulun en önemli içme suyu kaynaklarýndan biridir. Terkos
Havzasýndaki yerleþimlerin temel ekonomik faaliyetleri tarým, hayvancýlýk ve ormancýlýktýr.
Gölün batý ve güneydoðusunda yer alan tarýma ayrýlmýþ alanlar daha çok yerleþim birimlerinin
etrafýnda ve az eðimli akarsu vadileri boyunca uzanmaktadýr. Özellikle baltalýk meþe aðaçlarýnýn
yoðun olduðu sahalarda odunkömürü üretimi dikkat çekmektedir. ÖDA, yakýn tarihe kadar
ulaþýmýn güç olduðu kuzeybatýsý dýþýnda büyük ölçüde baltalýk orman olarak kullanýlmaktaydý.
Karaburun ve Ormanlýk plajlarý yaz aylarýnda turistler tarafýndan yoðun olarak ziyaret edilir.
Tehditler: Alanda bilinen en ciddi tehdit, Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresinin (ÝSKÝ) Istranca
Daðlarýndan su getirmek amacýyla 1990lý yýllarýn ortalarýnda baþlattýðý projedir. Bu kapsamda,
Kazandere, Sultanbahçe, Cilingöz, Kuzuludere, Düzdere ve Terkos barajlarý inþa edilmiþ,
Büyükkýlýçlý ve Yoncalý barajlarýnýn ise master planlarý tamamlanmýþtýr. Proje gerek inþaat
aþamasýnda gerekse tamamlanan barajlarýn su rejimini deðiþtirmesi nedeniyle doðal habitatlar
üzerinde büyük bir tahribat meydana getirmiþtir. Barajlara eriþim amacýyla açýlan ve eni 40100
metre arasýnda deðiþen yol, orman alanýnýn büyük bölümüne zarar vermiþ, bölgedeki canlýlarýn
yaþam alanlarýný parçalamýþ ve ÖDAnýn iç kesimlerine ulaþýmý kolaylaþtýrmýþtýr.
Barajlardan elde edilen içme suyu önce Terkos Gölüne aktarýlmakta ve gölün su seviyesinde
ve ekolojik yapýsýnda ciddi deðiþikliklere sebep olmaktadýr. Alandaki bir diðer tehdit ise Terkos
Gölü yakýnlarýndaki ikincil konutlardýr. Yeni imar taleplerine mevzi imar planlarý yoluyla çözüm
getirmeye çalýþýlmakta, ancak bu durum plansýz yapýlaþmayý daha da artýrmaktadýr. Yasadýþý
avcýlýk alandaki diðer bir sorundur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bulunan yerel sivil toplum kurumlarý gölün kirlilikten korunmasý ve
yerleþim taleplerinin önüne geçilmesi amacýyla farklý etkinlikler yürütmektedirler.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Terkos Belediyesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu; TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý
Ýstanbul Þubesi; TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi, Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK).
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Terkos Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý

Terkos Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Centaurea kilea © Önder Erdem
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Akkuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) © Çaðan H. Þekercioðlu
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