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Yüzölçümü : 213322 ha Yükseklik : 350 m - 3107 m

Boylam : 38,30ºD Ýl(ler) : Giresun, Ordu, Sivas

Enlem : 40,51ºK Ýlçe(ler) : Bulancak, Kabadüz, Dereli, Mesudiye, Alucra, Þebinkarahisar, Koyulhisar, Suþehri

Yerel Ýlgi Sahipleri

Giresun TÜRÇEK Temsilciliði; Giresun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Trabzon Orman Bölge Müdürlüðü; Þebinkarahisar Kaymakamlýðý.

Ahmet Kütükçü

DKD002
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Önemli Doða Alaný, Dereli ilçe merkezi ile Þebinkarahisar ilçe merkezi arasýndaki
daðlýk alaný kapsar. Giresun-Þebinkarahisar karayolu alaný ikiye böler. Bölge genel olarak
yüksek daðlardan oluþmaktadýr. Daðlar arasýnda irili ufaklý göller bulunur. Son yýllarda evcil
keçi ve kaçak kesim faaliyetlerinin engellenmesi sonucu orman alanlarýnda önemli bir artýþ
meydana gelmiþtir.
Habitatlar: Giresun Daðlarý genelde karýþýk ormanlardan oluþmuþtur. Alçak kesimlerde orman
bitki örtüsü kýzýlaðaç (Alnus sp.), akçaaðaç (Acer sp.) türleri, kestane (Castanea sp.), doðu
kayýný (Fagus orientalis) ve saçlý meþelerden (Quercus cerris) oluþurken özellikle daha nemli
olan kuzey yamaçlarda doðu ladini (Picea orientalis) ve Doðu Karadeniz göknarý (Abies

nordmanniana) aðýrlýk kazanmaktadýr. Güneye bakan kesimlerde ise sarýçam (Pinus sylvestris)
ve titrek kavak (Populus tremula) aðýrlýk kazanmaktadýr. 1750 metreden sonra orman sýnýrýnýn
sona ermesiyle çok geniþ düzlükler, geniþ dað çayýrlarý ve yüksek dað gölleri göze çarpar.
Daðlarýn güney yamaçlarý daha açýklýk olmakla birlikte tür çeþitliliði açýsýndan daha zengindir.
Türler: Giresun Daðlarý özellikle bitkiler açýsýndan oldukça önemli bir alandýr. Dünya ölçeðinde
bir tek bu alanda yaþadýðý bilinen dört bitki türü bulunmaktadýr: Alchemilla orduensis, Centaurea

drabifolioides, Hieracium giresunense ve alpin kuþaktaki buzul göllere yakýn akarsularýn kayalýk
bölümlerinde yaþayan Doronicum tobeyi.

Yýrtýcýlar için önem taþýyan alanda, küçük kartal (Hieraaetus pennatus) üremektedir.
Bir fare alttürü olan Chionomys gud lasistanius, bölgesel ölçekte önemli bir türdür.
Küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan Kafkas semenderi (Mertensiella caucasica) de ÖDA�da

yaþamaktadýr.
Ilýman orman biyomuna endemik bir kertenkele türü olan melez kertenkele (Darevskia

mixta) alanda yaþamaktadýr.
Altý kelebek türü için ÖDA kriterlerini saðlayan alanda, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda

bulunan Kafkas fisto kelebeði (Zerynthia caucasica) yaþamaktadýr.
Alan, nesli tehlike altýnda olan Cordulegaster insignis mzymtae adlý kýzböceði için önemlidir.

Alan Kullanýmý: Giresun Daðlarý geniþ ve verimli meralara sahiptir. Bu nedenle bölgede yaylacýlýk
ve hayvancýlýk geliþmiþtir. Bu meralar üzerine hayvancýlýk faaliyetleri dýþýnda mesire ve sayfiye
yeri olarak da kullanýlan yüzlerce yayla bulunmaktadýr. Yaz aylarýnda yayla yollarý yoðun trafiðe
sahiptir ve yaz boyunca neredeyse tüm yaylalarda þenlikler düzenlenmektedir.
Tehditler: Bölgedeki yapýlaþma alaný tehdit eden nedenlerin baþýnda gelmektedir. Bölgede yoðun
olarak yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Giresun TÜRÇEK alanda koruma çalýþmalarý yürütmektedir. Doðu Karadeniz
Doða Koruma (KarDoða) Federasyonu da bölgede doðal yaþlý ormanlarýn korunmasý için
bilinçlendirme çalýþmalarý yürütmektedir.
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Giresun Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Giresun Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Cordulegaster insignis mzymtae © Jean Pierre Boudot
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Melih Özbek


