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Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü Ve İğneada’nın Turizm Potansiyeli
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Özet

Kırsal Turizm, bir çok özelliklerinden dolayı turizm türleri içinde çevre ve kültür ile en uyumlu, olumsuz etkileri en az olan bir turizm
türüdür. Konaklamanın kırsal alanlarda ve çoğunlukla da kırsal yerleşmelerin mevcut konutlarında gerçekleştirilmesi ile çevre sorunlarına yol
açmamaktadır. Kırsal turizm bölgenin gelişimine önemli katkılar sağlayan bir turizm türüdür. Kırklareli’ne bağlı İğneada beldesi de Kırsal Turizm
ve Eko-Turizm açısından gelişen bir yöremizdir.
İğneada’da orman ve deniz iç içedir. 10 km’ye varan altın rengindeki kumsalı ile kamu ve özel girişimcilerin ve turistlerin gözde mekanı
olmaktadır. Eşsiz doğa ile çevrelenmiş bu belde denizi ile kendini fark ettirmektedir. İğneada’da deniz turizmin gelişmesi ile pansiyonculuk ve
restorancılık önemli gelir kaynağı olmuştur.
İğneada yakınlarında bulunan Dupnisa Mağarası ise Mağara turizmi için bulunmaz bir doğa harikasıdır. Türkiye Mağara literatüründe en
çok bilinen mağaralardan biri olan Dupnisa Mağarası dört milyon yıldan beri oluşum içerisindedir. Mağaranın toplam uzunluğu 2720 metredir.
Birbirine tezat üç Mağara’nın bulunması son derece ilginçtir. Dupnisa Mağarası 2003 yılında turizme açılmıştır. Doğa ve macera sevenlerin akınına
uğramaktadır. Özellikle hafta sonları çevre illerden doğa tutkunları bu mağarayı gezmek için bölgeye gelmektedir.
İğneada aynı zamanda Botanik ve Kuş Gözlemciliği turizmine de ev sahipliği yapmaktadır. Longoz Ormanları(Subasar) dünya üzerinde 3
yerde görülmektedir. Bunlardan biri de İğneada dadır. Kış ve İlkbahar aylarında tamamen sularla kaplı olan, yaz ve sonbahar aylarında ise suyu
çekilen bu ormanlar, Floristik kompozisyona sahiptir. Longoz Ormanlarında Dünya ‘da örneğine az rastlanan bitki ve kuş türleri mevcuttur.
İğneada birbirinden farklı turizm potansiyelleri ile hem kırsal turizmin, hem de bölgenin gelişimine katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Turizm Potansiyeli, Ekonomik Katkı

The Role of Tourism in Rural Development, Tourism Potential of İğneada and Its Contribution
to the Region
Abstract

Rural Tourism, as a result of its many traits, is one of the tourism types which are harmonious with nature and culture and which have few
unfavorable effects. As the accommodation takes place in the existing houses in rural parts, it doesn’t give harm to nature. Rural Tourism is a type
of tourism that helps the region to develop in which tourism takes place. İğneada is a region that develops in terms of rural tourism.
In İğneada, forest and sea are side by side. With its almost 10 km gold beach, it is a favorite place for state and private entrepreneurs. This
town which is surrounded by a unique nature makes itself recognizable. Boarding and keeping restaurants have been important revenues in İğneada
as its sea became more famous.
The cave of Dupnisa which is close to İğneada is a unique cave for the people interested in cave tourism. Dupnisa cave, which is one of the
best-known caves in Turkey, has continued its construction for almost four million years. Its total length is 2720 meters. It is quite interesting that
it consists of three opposite caves. It has been a tourist site since 2003. Many people who love nature and adventure visit this cave. Especially at
weekends, many people who love nature from surrounding counties come to visit it.
İğneada is also a site for those who are interested in botanic and observation of birds. Longos forests can be seen in only three parts of the world
and one of them is İğneada Longos Forest. These forests that have a floristic composition are covered with water in winter and spring and their
water retreats in summer and autumn. There are many types of birds and plants that can rarely be observed in other parts of the world.
İğneada contributes to the economic development and rural tourism development of the region with its different potentials for tourism.
Key words: Rural Tourism, Tourism, Tourism Potential, Economic Contribution

1- AMAÇ
Turizm ülkelerin ekonomisinde ve tanınmasında
önemli bir etkiye sahiptir. Dünyadaki gelişmelere bağlı
olarak turizm’de önemli bir değişim gözlenmektedir.
Eskiden denizin güneşin hakim olduğu turizm anlayışı
yerini doğa ve kültürel turizme bırakmıştır. Bu anlayış
ülkelerdeki yöresel turizmin gelişimine katkı sağlamıştır.

Ülkemizin oldukça fazla doğa, kültürel ve tarihi
potansiyeli vardır. Kırsal turizm’de bu potansiyellerden
biridir. Bu potansiyellerin tanıtılması ve korunması
önemlidir. Kırsal turizm aynı zamanda istihdamın
artması, yerel ruhta girişimcilik isteğinin artması, yerel
ve bölgesel ekonomilerin gelişimi açısından önemlidir.
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Bu bildiride Kırsal Turizmin Bölgesel Kalkınmada
önemi ve Kırklareli İğneada beldesinde uygulanabilirliliği
araştırılmıştır.
2- GIRIŞ
Turizm ile bölgesel kalkınmanın yakın ilişkisi vardır.
Turizm sayesinde ihracı mümkün olmayan jeo-ekonomik
varlıklar, sosyo-kültürel varlıklar, değer ve olaylar ile
spesifik bazı hizmetler bölge için döviz kaynağı haline
gelmektedir. Turizmin önemli bir özelliği, doğa ve iklimin
yarattığı tarih, folklor, uygarlık ve kültürün işlediği
değerler bütününe büyük ölçüde bağımlı olmasıdır.
Çünkü turizm endüstrisinin ana hammaddesi bunlardır.
Doğal güzellikler ve kültürel zenginlikler doğru ve akılcı
politikalarla pazarlandığında ülkelerin ve bölgelerin
dengelerini olumlu yönde etkileyen vazgeçilmez bir gelir
kaynağı olmaktadır.(Sezer ve Çakır,2009)
Kırsal kalkınma, küçük toplulukların içinde
bulundukları ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulları
iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların devletin bu
konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların
ulusun tümüyle kaynaştırılması ve ulusal kalkınma
çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının sağlama
süreci şeklinde tanımlanmıştır.(Şerefoğlu, 2009)
Kırsal turizm de kırsal kalkınmaya katkı sağlayan
bir unsurdur. Kırsal alanlar turizm ve boş zamanların
değerlendirilmesinde önemli bir yer tutar. Kırsal
alanlar ayrıca doğa için önemli bir role sahiptir: doğal
kaynakların korunması, biyo çeşitliliğin sürdürülmesi,
doğal felaketlere karşı koruma, doğal manzaranın
korunması gibi doğal çevre ile ilgili hususlar. (Şerefoğlu
,2009)
3- TURIZM KAVRAMINI TANIMI
Turizmin ilk tanımı 1905 yılında Guyer-Fueler
tarafından “Gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme
gereksinmeleri, doğa ve sanatla beslenen göz alıcı
güzellikleri tanıma isteğine, doğanın insanlara mutluluk
verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaret ve
sanayinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale
gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve toplulukların
birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern
çağa özgü bir olay” şeklinde yapılmıştır.(Sezer,2010)
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak
gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir
bölgeye yerli veya yabancı turist çekmek için alınan
ekonomik, kültürel ve teknik önlemlerin, yapılan
çalışmaların tümüdür.
3-1-Turizmin Kırsal Kalkınmadaki Yeri
Bölgesel politikaların amaçlarından birisi, bir ülkenin
ekonomik ve sosyal birlikteliğini sağlamak için bölgeler
arasındaki eşitsizliklerin azaltmaktır. Turizm ile bölgesel
kalkınma politikalarının yakın ilişki içinde olduğu
açıktır. Bunun en açık örneği, AB tarafından onaylanan
yapısal fonların içinde turizmi kapsayanların sayısının

artmasıdır. Bunun yanında OECD Bölgesel Kalkınma
Sevisi tarafından yapılan ekonomik çalışmalarda
turizmi sık sık muhtemel bir kalkınma stratejisi olarak
tanımlaması da turizmin bölgesel kalkınma ile ilişkisini
açıkça ortaya koymaktadır(Sezer ve Çakır,2009)
Turizm sayesinde ihracı mümkün olmayan jeoekonomik varlıklar, sosyo-kültürel varlıklar, değer ve
olaylar bölge için döviz kaynağıdır. Turizmin önemli bir
özelliği, doğa ve iklimin yarattığı, tarih, folklor, uygarlık
ve kültürün işlediği değerler bütününe büyük ölçüde
bağımlı olmasıdır. Bu zenginlikler ancak turizm sayesinde
ekonomik mal niteliği kazanabilirler. Doğal güzellikler
ve kültürel zenginlikler doğru ve akılcı politikalarla
pazarlandığında ülkelerin ve bölgelerin ekonomik
dengelerini olumlu yönde etkileyen vazgeçilmez bir
gelir kaynağı olmaktadır. Tarım ve sanayi faaliyetleri
yönünden yeterli imkanlara sahip olamayan yerler turizm
potansiyeli sayesinde turistik yönden gelişerek dengeli
bir şekilde gelişebilirler. (Sezer ve Çakır,2009)
Turizm, gelir ve istihdam kaynağı olmanın yanı
sıra özellikle turizm bölgesi halkı için alt yapı ve üst
yapı olanaklarının da gelişmesi anlamına gelir. Bölgeye
turistlerin gelmesi ile bölge halkı kitle ulaştırma
sistemlerinde yüksek standartlara, elektrik, su ve benzeri
alt yapı hizmetlerinde üstün bir düzeye ve başka türlü elde
edemeyecekleri alış-veriş, yeme-içme ve eğlence gibi
olanaklara kavuşurlar. Turizmin gelişmesiyle bölgede,
kalkınma hızı ile nüfus artış hızı arasındaki dengesizliğin
sebep olduğu iç göçler, turizm nedeniyle yer yer
azalacak ve duracaktır. Turizm sektörüne paralel olarak
turizmin gelir etkisinin artması, tarım sektöründe üretim
kalitesinin artmasına, standardizasyonun sağlanmasına
ve kaliteli ürünün gerçek değerini bulmasına neden olur.
Bunun sonucunda o bölgede tarımla geçinen kesimin
gelirinde bir artış olacaktır. Dolayısıyla tarım sektöründe
gizli işsizlik sorunu azalacak, işsiz kesimin sanayileşmiş
bölgelere göç etmesinin önüne geçilecek ve bölgelerarası
dengesizlik en aza indirilmiş olacaktır.( Sezer ve
Çakır,2009)
4-KIRSAL TURIZM KAVRAMININ TANIMI
Kırsal Turizm, hem bir yerden bir ülkeden diğer
ülkelerdeki kırsal alanlara yapılan seyahati hem de bir
kişinin evinden kırsal alana kısa süreli seyahat anlamına
gelmektedir.( Şerefoğlu,2009)
Kırsal turizm; kırsal kültür, doğal çevre ve tarımla
bütünleşen, ayrıca diğer turizm türleriyle son derece kolay
entegre olabilen bir turizm türüdür. O yüzden çeşitli yerel,
ulusal ve uluslar arası girişimlerle içeriği zenginleştirilen
kırsal turizm, dünyanın pek çok ülkesinde insanların tatil
için kırsal alanlara çekebilmektedir.( Soykan,2003)
4-1 Kırsal Turizmin Faydaları
Kırsal Turizmin bölgenin ve Ülkenin ekonomik
ve sosyal gelişimine katkısı yanında bazı belli başlı
faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
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* Kırsal Turizm her mevsim yapılabilinen bir turizm
türüdür:
Kırsal turizm iklimle yüzde yüz bağlantılı olmayan
bir turizm türüdür. Bu nedenle mevsimlik olma özelliği
yoktur. Kırsal turizm, yılın her ayında yapılabilmesi,
belirli bir mevsime bağlı kalan turizm türlerini
desteklediği gibi, onların sezonunu da uzatabilmektedir.
*Kırsal turizm, turizmin coğrafi dağılışında denge
unsurudur:
Kırsal turizm, kırsal alanlarda ve kırsal yerleşmelerde
konaklamayla gerçekleşen bir turizm türü olduğu için
kıyılar dışındaki bir çok coğrafi ortam, turizmle tanışmış
olur.
*Kırsal Turizm bir çok turizm türüne entegre olabilir:
Kırsal turizm ile kalınan süre içinde, yakın çevrede
başka turizm türlerine ait yerlerin ziyareti ile onların
etkinliklerinden yararlanmak mümkündür.
*Kırsal Turizmde rekreasyonel etkinlikler çok çeşitli
ve özgündür:
Kırsal turizmde kırsal dünya tüm kesitleriyle turiste
sunulmaktadır. Turistin kaldığı süre içinde dinlenmesi
yanında, çeşitli etkinlikleri izlemesi, katılması,
öğrenmesi ve spor yapması mümkün olabilmektedir.
Kırsal turizmin dört mevsim uygulanması etkinliklerin
çeşidini arttırmaktadır.
*Kırsal Turizmin turist profili farklıdır:
Kırsal turizmin belirli müşteri profili vardır. Yetişkin
ve yaşlı turizmi, aile turizmi de denilen kırsal turizm,
çoğu orta gelir düzeyinden kişilerin turizmidir. Çeşitli
sportif etkinliklerin kırsal alanlarda giderek yaygınlık
kazanması, gençlerin de doğrudan olmasa bile dolaylı
yollardan bu turizme ilgi duymalarına yol açmaktadır.
*Kırsal Turizm, doğal çevrenin ve kültürel mirasın
korunmasına katkıda bulunur.
Kırsal çevreler, gelenekselliğin ön planda hissedildiği,
kültürel yayılmanın yavaş olduğu ortamlardır. Burada
hassas olan nokta kırsal çevrelere teknolojinin ve tarım
dışı sektörlerin girmesiyle yozlaşma veya kaybolma
sonucunda kırsal kimliğin kalmamasıdır. Kırsal turizm
Turistlere ve yerli halka koruma bilinci aşılayan bir
turizm türüdür. Kırsal turizmin başlıca iki kaynağını halk
kültürü ve doğa oluşturduğuna göre korumanın önemi
kendiliğinden ortaya çıkar.
*Kırsal Turizm sürdürülebilinir turizm anlayışına
hizmet eder:
Günümüzde turizm-çevre ilişkileri hakkında en
çok konuşulan konulardan biri de sürdürülebilirlilik
üzerinedir. Sürdürülebilinir turizmin klasik turizm
anlayışından farkı, gidilen yerin insanları ile onların
yaşam ortamlarında beraber olmak, kültürü olduğu
gibi kabul etmek ve doğa içinde konfor yerine,
doğanın verdikleriyle yetinmektir. Sürdürebilinir
turizm anlayışıyla hazırlanan planlamada amaç, en kısa
sürede en fazla turistin ağırlanması demek değil, yerel
halkın kimliğini kaybetmeksizin hayat standardının
arttırılmasıdır.
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*Kırsal Turizm bir ülkenin tanıtımında önemli bir
araçtır:
Bir ülkede turizmin gelişmesinde rol oynayan başlıca
faktörlerden biri de tanıtımdır. Ülkemizin tanıtımının
yıllardır yetersiz olduğu kanısı yaygındır. Kırsal kültür
de tanıtım ve turizm konusunda önemli bir araçtır.
Çünkü kırsal turizmde yerli ve yabancı turist kaldığı
süre içinde yerel toplumla, onun sosyal ve ekonomik
yaşantısıyla birebir ilişki içindedir. Çeşitli reklam ve
propaganda araçlarıyla hiçbir zaman ulaşılamayacak
bu tanıtım başarısı, kırsal turizm sayesinde kolaylıkla
sağlanmaktadır. Aynı zamanda, daha önceden edinilmiş
ön yargıların silinmesi yada bilinen doğruların
pekişmesinde, kırsal turizm yoluyla kurulan köprüler en
büyük adımı atmaktadır. Kırsal turizm ülke tanıtımındaki
önemi ona aynı zamanda barış elçisi misyonunu da
yüklemektedir. (Soykan,2003)
5-ARAŞTIRMA BÖLGESININ TANIMI
İğneada Kırklareli’ne bağlı, Demirköy’ün doğusunda,
Karadeniz kıyısında turistik bir yerdir. Demirköy’e 25
km, Kırklareli’ne ise 97 km mesafede bulunmaktadır.
Çok eski bir yerleşim merkezidir. Evliya çelebi buradan
geçerken” Her tarafı bina ve limandır.”demiştir. İğneada
tarihte Demirköy ile bölgenin ihracat merkezi olmuştur.
(Karaçam,1995)
İstanbul’dan otobüs seferleri ile 4 saat bir yolculuktan
sonra ulaşılabilinen İğneada’ya, özel araçlarla da
genişletilmiş ve yolculuğa uygun asfalt yol ile de
ulaşılabilinir.
5- Araştırma Bölgesinin Eko-Turizm Potansiyeli
Ve Bölgeye Katkısı
5-1 Deniz Turizmi
İğneada, 40-50 m genişliğinde ve yaklaşık 10
km uzunluğunda bir kumsala sahiptir. Son yıllarda
gerek kamu kuruluşlarının gerekse özel girişimcilerin
meydana getirdikleri turistik tesisler, eğitim kampları ve
konaklama yerleri, orman ve deniz bütünlüğünün çağdaş
bir parçası olmuştur. İğneada bu yapılanma ile Doğakent
olma sürecine girmiştir. (Karaçam,1995)
İğneada plajının ilginç bir özelliği vardır. Yıllar önce
MTA orada bir çalışma yapmış ve sahilde kumların
arasında altın zerrecikleri olduğunu tespit etmiştir.
Karadeniz’in en güzel kıyılarından biri olan İğneada’da
Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında denize girmek için
deniz suyu ve kumu oldukça uygundur.(http://www.
nereden nereye.com/tatil-cennetleri/ İğneada)
İğneada’da orman ve deniz iç içedir. Eşsiz bir doğa
ile çevrelenmiş bu belde denizi ile kendini fark ettirir.
İğneada’nın turizm olayı 1970’li yıllardan sonra gündeme
gelince bu kez geçici nüfus artışları hareket yaratmaya
başlamıştır. Bunda çadır turizm’inin ve daha sonra ev
pansiyonculuğu’nun rolü olmuştur. ( Karaçam,1995)
İğneada halkının pansiyonculuk ve restorancılık en
önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Turizmin
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gelişimi ile birlikte İğneada Resort Otel yapılarak
hizmete sunulmuştur. Halen iğneada’da 7 restoran ve
10 pansiyon hizmet vermektedir. (http://www.trakyagezi.
com/sehir-rahberi/kirklareli/88-iğneada.html)
5-2 Mağara Turizmi
İğneada yakınlarında bulunan Dupnisa Mağarası doğa
ve macera severler için bulunmaz bir doğa harikasıdır.
Kırklareli’nin yaklaşık 50 km kuzeydoğusunda,
Demirköy İlçesi, Sarpdere Köyü’nün 5km güneyinde
bulunan Dupnisa Mağarası birbirine bağlı iki kat ve
gelişim özellikleri farklı üç mağaradan oluşmaktadır.
Dupnisa mağara sisteminin toplam uzunluğu 2720
m’dir. 70m’lik bir yükselti içinde gelişen bu mağaraların
hidrolojik özellikleri, gelişim dönemleri, fauna
yoğunluğu, meteorolojileri ve mağara içi damlataş
çökeltileri birbirinden son derece farklıdır. Birbirine tezat
üç mağaranın bulunması son derece ilginçtir. (Arkeoloji
ve Sanat Yayınları,2006)
Türkiye, mağara literatüründe en çok bilinen
mağaralardan biri olan Dupnisa Mağarası, yaklaşık
dört milyon yıldan beri oluşum ve gelişimini sürdüren
büyük bir yer altı sistemidir. İçinde sürekli akışa sahip
bir yer altı nehri ve bu nehrin oluşturduğu, derinliği yer
yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağarada, zengin
damlataş oluşumları yer alır. Süt beyazdan kırmız ve
kahverenginin her tonunda renge sahip olan ve dev
boyutlara ulaşan sarkıt, dikit ve sütunlar ile perde
ve bayrak damlataşları ve damlataş havuzları insanı
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büyüleyici görünüme sahiptir. Bu muhteşem görüntünün
yanında, kısa mesafeler dahilinde değişiklik gösteren
mağara havası, sağlık açısından olumlu sürprizler sunar.
Üst katlar sıcak (ortalama17 derece) ve kuru (%60-70
nem) olmasına karşılık, ana mağara daha serin (1012 derece) ve nemlidir % 80-90. Bu farklılık, üst kat
ile ana galeri arasında belirgin bir rüzgarın meydana
gelmesine neden olmuştur. Trakya’nın en uzun mağarası
olan Dupnisa Mağarası 2003 yılında turizme açılmıştır.(
Kırklareli Valiliği Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı Yayını)
Dupnisa Mağaraları’nın üst katını oluşturan ve
içinde dev sarkıtı dikit ve sütunlarla kaplı olan Kuru
Mağara’nın 250, Sulu Ana Mağara’nın da 200 metrelik
bölümü turizme açılmıştır. Buna karşılık, oluşum halinde
damlataşların büyük bir bölümü, mağara doğası ve
canlıları korumak için ziyaret dışı bırakılmıştır. ( Şişman
ve Özyavuz,2009)
Dupnisa Mağarası doğa ve macera sevenlerin akınına
uğrayan, bir doğa harikasıdır. Bu yüzden son yıllarda
özellikle hafta sonları başta İstanbul olmak üzere çevre
illerden buraya günü birlik gezi turları düzenlenmektedir.
Mağara ziyareti sayesinde doğa çadır turizmi de
gelişmektedir.
5-3 Botanik Turizmi(Longoz Ormanları)
İğneada’nın Longoz ormanları Türkiye’nin 39.milli
parkı olmuştur. Türkiye ve Avrupa’nın elde kalan az
sayıdaki örneklerinden biri olan İğneada’nın Longoz
ormanları, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile milli park
ilan edilmiştir. (http://.gezikolik.com/trdoğal güzellikler/
İğneada )
Longoz ormanları (subasar) dünya üzerinde 3 yerde
görülmektedir. Bunlardan biri de İğneada’dır. Longoz
ormanları yaban hayatının hala sürdüğü alan olarak GEF
2 adlı bir proje ile korunmaktadır.
İğneada Longoz Ormanları, Yıldız (Istranca)
Dağları’ndan Karadeniz’e doğru akan derelerin beslediği
Erkli, Mert ve Saka Göllerinin önlerinde bulunan kumul
nedeniyle ilkbaharda fazla gelen sularla şişerek geriye
doğru taşması ve düz araziyi kaplaması sonucunda
oluşmuştur.
Kış ve İlkbahar aylarında tamamen sularla kaplı olan,
yaz ve sonbahar aylarında ise suyu çekilen bu ormanlar,
oldukça boylu (8-15 metre) karışık orman ağaçlarından
oluşan bir floristik kompozisyona sahiptir. Bu karışık
ormanları, dişbudak, kayın, saplı meşe, ova akçaağacı,
çınar yapraklı akağaç, üvez, ıhlamur, kızılağaç, gürgen,
kızılcık gibi ağaçlar oluşturur. Zengin bir orman altı
florasına sahip olan bu ormanlar, alüvyal toprakların
mikro-organizma faaliyetinin yoğunluğu nedeniyle
çevresine göre daha sıcak olup burada yetişen ağaçlar
ve diğer bitkiler daha erken vejetasyona başlarlar. Bu
ormanların mevcut durumlarını korumaları yüksek
taban su seviyesine bağlıdır. Gerek Avrupa’da gerekse
Türkiye’de nadir bulunan bu ormanların habitatlarının
korunması büyük önem arz etmektedir.

146

Ö. Tan / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (22) 141-147, 2012

Alanda çok fazla sayıda bulunan soğanlı bitkiler,
ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki farklı mevsimde
çiçek açarlar. Bu bitkiler arasında alanda en çok rastlanan;
iki yapraklı soğandır. Kardelen, orkide, ters lale ormanda
sıkça görülen türlerdir.
Longoz ormanlarını çevreleyen göl ve bataklık
alanlarıyla deniz arasında bir şerit oluşturan kıyı
kumulları önemli bir bitki alanıdır. İğneada kumullarında
46 bitki türü tespit edilmiştir. Bu bitkilerden Karadeniz
salkımı, peygamber çiçeği Avrupa’da yalnızca Trakya’nın
Karadeniz sahillerinde görülen endemik bitkilerdir.
Alanda yayılış gösteren kum incisi, peygamber çiçeği, ak
yumak, kum zambağı ise Berlin Sözleşmesi ile koruma
altına alınan nadir bitkilerdendir. İğneada’da yer alan
göller ve çevresindeki diğer sulak alanlar bir çok su
bitkisinin yaşam alanıdır.
Hamam ve Pedina gölleri etrafındaki tatlı su
bataklıkları ise Türkiye’de örneğine çok az rastlanan
Avrupa-Sibirya tatlı su florasını içermesi açısından
oldukça önemlidir.(Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,2005)
5-4 Kuş Gözlemciliği ve Av Turizmi
İğneada ornitolojik olarak Palearktiğin önemli kuş
göç yolları üzerindedir. İğneada ve çevresinde Avrupa
Kırmızı Liste kriterlerine göre nesli tehlike altında olan/
veya girebilecek statüde 3 kuş türü bulunmaktadır. (
Şişman ve Özyavuz,2009)
Türkiye kuş varlığını oluşturan 454 kuş türünden
yarıya yakını (194) yıl içerisinde İğneada Longoz
Ormanlarında görülmektedir. Alan çok sayıda su kuşu ve
yırtıcı kuşun, özellikle de leyleklerin sonbahar göçünde
geçiş yoludur. Alanda görülen dokuz kuş türü, İğneada
ekosisteminin sağlıklı işleyip işlemediğini gösteren tür
olarak kabul edilmişlerdir. Bu türlerden Küçük Yeşil
Ağaçkakan ülkemizde sadece Kuzey Trakya’da yayılış
göstermektedir.(Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2005)
İğneada ve çevresi belirtilen özelliklerinden dolayı
kuş gözlemciği için önemli bir potansiyel ve doğa turizmi
olanağıdır. Kuşların farklı zamanlarda bölgeye gelmesi
açısından doğa turizmi her mevsim devam etmektedir.
Longoz ormanları ayrıca memeli tür çeşitliliği oldukça
yüksek bir alandır. Türkiye’deki memelilerin %
34’ü ve Trakya çevresindeki memelilerin %57’sini
barındırmaktadır. Geyik, karaca, tavşan, domuz, tilki,
sansar gibi hayvanların yaşamasına uygun ortam
sağlayarak avcılar için de gözde bir mekan olmaktadır.
( Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü,2005)
İğneada ve çevresi Istıranca Dağları ile birlikte Soft
Trekking ( rahat, her kondisyon seviyesinde kişinin
katılabileceği günübirlik yürüyüşler ) için uygundur.(
Şişman ve Özyavuz,2009)
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* Longoz Ormanlarındaki bitki türlerinin üretimi
konusunda yöre halkına kurslar verilmeli ve üretilen
bitkilerin (orkide gibi) pazarlanması konusunda destek
olunması.

6-SONUÇ VE ÖNERILER
Turizm ile bölgesel kalkınmanın iç içe olduğu
açıktır. Turizm sayesinde kültürel, sosyal, tarihi ve
ekonomik değerler ön plana çıkar. Turizm istihdam ve
gelir kaynağıdır. Turizmin gelişimiyle bölgede kalkınma
hızı artar, nüfus artar, alt yapı ve üst yapı hizmetleri
artar. Kırsal turizm de turizmin bir çeşididir ve kırsal
dünya turiste sunulur. Kırsal çevreler gelenekselliğin
hissedildiği ortamlardır. Bu özelliğinden dolayı bölgenin
yeme-içme, eğlenme vb unsurlarının bozulmamasına
özen gösterilir.
İğneada’da Kırsal Turizmin bir çeşidi olan EkoTurizm gelişen bir turizm koludur. İğneada ormanın
ve denizin iç içe olduğu bir beldedir. Aynı zamanda
dört milyon yıldan beri oluşum ve gelişimini sürdüren
Dupnisa Mağarası İğneada’ya yakınlığı ile mağara
turizminin gelişimine katkı sağlamaktadır.
İğneada dünyada 3 yerde görülen Longoz
Ormanlarına sahiptir. Alanda çok sayıda botanik bitkiler,
memeli hayvanlar ve kuş türleri vardır. Bu potansiyel av
turizmi, botanik turizmi ve kuş gözlemciliği turizminin
gelişimine katkı sağlamaktadır.
İğneada’da Kırsal turizmi daha da geliştirmek ve
bunun ekonomik faydaya dönüştürmek için bazı öneriler
şunlardır:
* Yöredeki kadınların, çalışma hayatına daha aktif
katılımını sağlamak.
* Organik tarım desteklenebilir.
* Fotoğraf çekme açısından uygun nitelikler gösteren
yerler için tanıtım broşürleri hazırlanabilir.
* Tur programları çerçevesinde farklı alternatif ve
aktiviteler sunulabilinir.
* Doğa yürüyüşleri sırasında katılanlara çeşitli
etkinlikler sunulabilinir ve böylece doğa yürüyüşleri için
ayrılan alanlar yaşanılan bir mekan halini alabilir.
* Nükleer santral kurma fikrinden vazgeçilmelidir.
Böylece ekolojik denge bozulmamış olur.
* Geleneksel ürünlerin(bal gibi) üretimi desteklenmeli
ve tanıtılmalı
* Halk eko-turizm konusunda bilinçlendirilmelidir.
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