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Yüzölçümü : 140489 ha Yükseklik : 150 m - 3415 m

Boylam : 42,02ºD Ýl(ler) : Artvin merkez, Borçka, Þavþat, Ardanuç

Enlem : 41,37ºK Ýlçe(ler) : Ordu merkez, Perþembe, Gülyalý, Keþap, Espire, Piraziz, Bulancak, Giresun merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Artvin Orman Bölge Müdürlüðü, Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel

Müdürlüðü Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynak Yönetimi Koordinatörlüðü, Þavþat Kaymakamlýðý, Borçka Kaymakamlýðý, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

Ýnsan ve Biyoküre Komisyonu; Yeþil Artvin Derneði

Oðuz Kurdoðlu, Bahtiyar Kurt, Yýldýray Lise

DKD007
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Doðu Karadeniz Daðlarý'nýn doðu ucunda, büyük ölçüde volkanik kayaçlardan
oluþan bir dað silsilesidir. Alanýn batý sýnýrý Çoruh Nehri, güney ve doðu sýnýrýný ise Çoruh
Nehri�nin kollarý oluþturur. Doðu Karadeniz ýlýman kuþak karýþýk yapraklý ormanlarýnýn en iyi
örneklerine sahip olan Karçal Daðlarý�nýn en önemli özelliði yoðun ormancýlýk uygulamalarýndan
uzak kalmýþ doðal yaþlý ormanlar içermesidir. Alan, ani yükseklik deðiþimleriyle ortaya çýkan
ekosistem çeþitliliði, yüksek endemizm oraný ve zengin yaban hayatýyla dikkat çeker.
Habitatlar: ÖDA, çoðunlukla bozulmadan kalmýþ yaprak döken ve iðne yapraklý ormanlarýný,
boylu çalý topluluklarýný, yüksek dað çayýrlarýný, sarp kayalýk ve yüksek dað zirve bitki topluluklarýný
içerir. 400�1300 metre arasýndaki alçak kesimlerde daha çok geniþ yapraklý ormanlar bulunurken,
1300�1500 metre arasý karýþýk, 1500�2300 metre arasýnda ise iðne yapraklý ormanlar baskýndýr.
Türler: Türkiye�ye endemik yaklaþýk 70 bitki türünün alanda barýndýðý bilinmektedir. Alan
Gürcistan�a sýnýr olmasýna raðmen bu kadar endemik bitkinin alanda olmasý özel bir durumdur.
Alanda 26 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.

Alanda üreyen önemli kuþlarýnýn baþýnda dað horozu (Tetrao mlokosiewiczi) ve urkeklik
(Tetraogallus caspius) yer alýr. Karçal Daðlarý yýrtýcý kuþlarýn göç yolu üzerinde olmasýndan
dolayý zengin kuþ varlýðýyla da ayrýcalýklý bir yere sahiptir. Bölge özellikle sonbahar aylarýnda
yoðun bir yýrtýcý göçüne ev sahipliði yapmaktadýr.

Bölge vaþak (Lynx lynx) ve ÖDA kriterini saðlamamakla beraber ülkemizdeki en saðlýklý
popülasyonlarýný barýndýrdýðý boz ayý (Ursus arctus) açýsýndan oldukça önemlidir. Uzun týrnaklý
körfare (Prometheomys schaposchnikowi) alanda bulunan önemli memeli türlerinden bir
baþkasýdýr.

Alanda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan Kaflas semenderi (Mertensiella caucasica)
ve Kafkas engereði (Vipera kaznakovi) yaþamaktadýr.

Ayný zamanda, Apollo kelebeðinin ülkemize endemik bir alt türü olan Parnassius apollo

trabizonus ve beþparmakotu zýpzýpýna (Pyrgus cirsii) ev sahipliði yapar.

Alan Kullanýmý: ÖDA'daki insan faaliyetlerinin baþýnda ormancýlýk, tarým ve hayvancýlýk gelir.
Tarým pek çok yerde sadece bölge halkýnýn kendi ihtiyaçlarýný saðlayacak kadar yapýlabilmektedir.
Hayvancýlýk faaliyetleri oldukça yaygýn ve yoðun bir þekilde devam etmektedir. Maden köyü
çevresinde bakýr madeni iþletmeciliði yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda 1990�lý yýllara kadar yer yer traþlama kesimlerin yapýldýðý bilinmektedir. Bu
da alanýn orman varlýðý üzerinde olumsuz bir etki yapmýþtýr. Son yýllarda bölgede koruma aðýrlýklý
sürdürülebilir ormancýlýk etkinlikleri yapýlmaktadýr. Alanda yerleþim alanlarýna giden yollarýn
geniþletilmesi ve yeniden yapýlmasý bölgedeki doðal yaþama zarar vermektedir. ÖDA�nýn bazý
bölgelerinde yoðun otlatma baskýsý bulunmaktadýr. Bölgedeki maden iþletmeciliðinin özellikle
bitki örtüsü üzerindeki etkileri incelenmelidir.
Koruma Çalýþmalarý: Camili bölgesi Çevre Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüðü�nün Küresel Çevre Kolaylýðý (GEF) destekli Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynak
Yönetimi projesinin Türkiye�deki dört uygulama alanýndan biridir. Proje kapsamýnda alanla ilgili
bir dizi bilimsel çalýþma yapýlarak alanýn koruma hedefleri belirlenmiþ ve zonlama çalýþmalarý
yapýlarak Türkiye�nin ilk Biyosfer Rezervi olarak ilan edilmiþtir. Proje çerçevesinde alanýn
yönetim planý hazýrlýklarý ilgi gruplarý ile birlikte sürdürülmektedir.

TEMA Vakfý, Artvin Camili kýrsal Kalkýnma Projesi kapsamýnda saf Kafkas ana arýsý üretim
çalýþmalarý yürütmektedir.

Doða Derneði, BTC Çevre Yatýrýmlarý Programý kapsamýnda RSPB ve BirdLife ortaklýðýnda
�Dað horozu koruma projesi� kapsamýnda bölgedeki dað horozlarýnýn daðýlým ve sayýlarýnýn
araþtýrarak türün korunmasý için Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ile Ulusal Tür
Eylem Planý hazýrlamýþtýr.
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Karçal Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Karçal Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Yalancý virgül (Nymphalis vaualbum) © Ahmet Baytaþ
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