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Yüzölçümü : 521368 ha Yükseklik : 0 m - 1746 m
Boylam : 33,10ºD Ýl(ler) : Kastamonu, Bartýn
Enlem : 41,72ºK Ýlçe(ler) : Cide, Þenpazar, Azdavay, Kurucaþile, Pýnarbaþý, Daday, Ýnebolu, Küre, Seydiler, Kastamonu merkez, Amasra, Safranbolu, Ulus, Eflani, Aðlý, Doðanyurt,

  Bartýn merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü; Kastamonu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bartýn Ýl Çevre ve Orman

Müdürlüðü; WWF-Türkiye; Küre Daðlarý Ekoturizm Derneði; Ulus-Aþaðý Çerçi Köyü Güzelleþtirme Derneði; Kastamonu Orman Kooperatifleri Birliði

Yýldýray Lise

OBK013
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Küre Daðlarý ÖDA�sý batýda Bartýn Çayý�nda baþlayarak doðuya doðru uzanan ve
Ýsfendiyar Daðlarý olarak da bilinen sýradaðlarý içerir. En yüksek yeri 1746 metre olan ÖDA�da
diðer zirvelerin yüksekliði 1500 metrenin altýndadýr. Alan, karstik maðaralar, kanyonlar, dolinler,
derin geçitler açýsýndan Türkiye�nin en zengin yerlerinden biridir. Alanýn içinde birçok akarsu
bulunur. Daðlarýn kýyýya paralel olarak uzanmasý nedeniyle Küre Daðlarý�nýn Karadeniz kýyýlarý
fazla girintili çýkýntýlý deðildir. Alanýn kýyý kesimini denizden birden yükselen falezler oluþturur.
Habitatlar: Karadeniz nemli karstik orman ekosistemlerinin en iyi örneklerini içeren Küre Daðlarý,
deniz ve kýyý ekosistemleri, sarp kayalýklar, akarsu ekosistemleri, doðal yaþlý ormanlar, yalancý
makilikler, orman içi çayýrlýklar ve geleneksel yöntemlerle ekilen tarým alanlarýndan oluþur.

Daðlarýn kýyý kesimlerine yaklaþtýkça Laurus nobilis ve Phillyrea latifolia�nýn baskýn olduðu
yalancý makiler ve kýzýlçam ormanlarý geniþ alan kaplar. Yüksek kesimlerde kestane (Castanea
sativa), doðu kayýný (Fagus orientalis), gürgen (Carpinus betulus) ve sapsýz meþe (Quercus
petraea) saf ve karýþýk ormanlar oluþturur.

Daha yükseklerdeki kireçtaþlarý üzerinde iðne yapraklý ormanlar görülür. Uludað göknarý
(Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) 1300-1700 metrelerde saf ve geniþ yapaklý türlerle
karýþýk ormanlar oluþturur. ÖDA�nýn güney yamaçlarýnda Kuzey Anadolu sapsýz meþesi (Q.
petraea spp. iberica) ve karaçamýn baskýn olduðu ormanlar yer alýr. Bu türlere daha yüksek
yerlerde Uludað göknarý ve sarýçam (Pinus sylvestris) katýlýr. Özellikle Armutlu bölgesinde yer
yer orman içi açýklýklar bulunur.
Türler: Alanda toplam 27 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlar. Bunlardan akyýldýz (Ornithogalum
kuereanum) dünya üzerinde sadece buraya özgüdür.

Bölge yýrtýcý kuþlar ve ýlýman kuþak orman biyomu türleri için önemli bir üreme alanýdýr.
Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kaya kartalý (Aquila chrysaetos), gökdoðan (Falco
peregrinus), aksýrtlý aðaçkakan (Dendrocopos leucotos), ortanca aðaçkakan (Dendrocops
medius) ve alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata) alanda üreyen önemli türlerdir. ÖDA�nýn
sahil kýsýmda tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) üremektedir.

Memeliler açýsýndan önemli olan alan vaþak (Lynx lynx) ve susamuruna (Lutra lutra)
ev sahipliði yapar. ÖDA�nýn kýyýlarýnda 1990�lý yýllarýn ortalarýna kadar Akdeniz fokunun

(Monachus monachus) yaþadýðý bilinmektedir.
Yalancý apollonun Türkiye�ye endemik alt türü Archon apollinus forsteri alandaki diðer bir

koruma öncelikli taksondur.
Alan Kullanýmý: 1980�lerden sonra bölgeden büyük kentlere göç arttýðý için kýrsal nüfus giderek
azalmaktadýr. Alandaki baþlýca ekonomik faaliyetler, ormancýlýk, tarým, arýcýlýk, ahþap el sanatlarý
üretimi, dokumacýlýk, bitki toplayýcýlýðý, kestanecilik ve son yýllarda artan turizm faaliyetleridir.
Tehditler: Üst havzalarda yapýlan yoðun aðaç kesimi, sürdürülebilir olmayan toprak iþleme
metotlarý, tarla açma, toprak kaymasý ve benzeri nedenler derelerdeki aðýr sediment yükünün
artmasýna sebep olmaktadýr.

Bölgede yasadýþý ve aþýrý avcýlýk yaban hayatýný tehdit eden en önemli etkendir. Milli park
sýnýrlarý dýþýnda açýlan yeni yollar kaçak aðaç kesimlerini son yýllarda artýrmýþtýr. Bölgede orkide
türleri yoðun olarak doðadan toplanmaktadýr. Özellikle ormanlýk alanlar ve su yataklarýnda
açýlan taþ, kum ve maden ocaklarý ekosistemi tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: 2000 yýlýnda ilan edilen Küre Daðlarý Milli Parký bölgenin korunmasý için
atýlan en önemli adýmdýr. Azdavay Kurtdaðý Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ise alandaki yaban
hayatýnýn korunmasý için önemlidir.

Milli Park ilanýndan sonra sivil toplum kuruluþlarýnýn bölgedeki doða koruma etkinlikleri
artmýþtýr. WWF-Türkiye, 2000 yýlýndan beri bölgede Milli Park Tasardý Geliþim Planý�nda yer
alan öncelikli konularýn uygulanmasýna aktif destek vermektedir. Çevre ve Orman Bakanlýðý,
WWF-Türkiye ve diðer ilgi gruplarýnýn iþbirliðinde Kürsel Çevre Fonu (GEF) desteðiyle �Küre
Daðlarý Milli Parký�nýn Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkýnma� konulu bir proje baþlatýlmaktadýr.

Son yýllarda yerel sivil toplum kuruluþlarý da koruma çalýþmalarý baþlatmýþtýr. Küre Daðlarý
Ekoturizm Derneði �Zümrüt Köyü Ekoturizm Uygulama Projesi�; Kastamonu Orman Kooperatifleri
Birliði �Harmangeriþ Köyü Sürdürülebilir Ahþap El Sanatlarý Projesi�; Ulus-Aþaðý Çerçi Köyü
Güzelleþtirme Derneði ise �Küre Daðlarý Milli Parký�nýn Ulus Bölgesi�nde Alternatif Geçim
Kaynaklar ve Eðitim Projesi�ni yürütmektedir.
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Küre Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Küre Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Horma Kanyonu © Ali Ýhsan Gökçen


