
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý

Ilgaz Daðlarý
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Yüzölçümü : 152653 ha Yükseklik : 670 m - 2587 m
Boylam : 33,78ºD Ýl(ler) : Kastamonu, Çankýrý
Enlem : 41,08ºK Ýlçe(ler) : Ilgaz, Tosya, Ýhsangazi, Kurþunlu, Bayramören

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Kastamonu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kastamonu Ýl Turizm Müdürlüðü; Kastamonu Orman Kooperatifleri

Birliði; Çankýrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ilgaz Kaymakamlýðý.

Kiraz Erciyas, Ýsmail Menteþ

OBK014
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, 2587 metreye yüksekliði ile Batý Karadeniz Bölümü�nün en yüksek
daðlarýndan biri olan Ilgaz Daðlarý ve eteklerini içerir. Alan kuzeyde Araç, güneyde ise Devrez
Çayý ile çevrilidir. 700�800 metre yükseklikteki vadi tabanlarýndan, çeþitli ormanlar ve dað
doruklarýna kadar farklý kuþaklara, bakýlara, noktasal iklim koþullarýna sahip olan Ilgaz Daðlarý
bu özelliði nedeniyle yüksek tür çeþitliliðine sahiptir.
Habitatlar: Ilgaz Daðlarý, farklý jeomorfolojik yapýsý, zengin su kaynaklarý, yükselti ve bakýya göre
deðiþen iklim özellikleri nedeniyle zengin bitki formasyonlarýna ve tarým alanlarýna ev sahipliði
yapar. Kuzeye bakan yamaçlarýn alçak kesimleri genel olarak nemli meþe (Quercus petraea,
Q. Robur ve Q.frainetto) ve karaçam (Pinus nigra) ormanlarýyla kaplýdýr. 1000�1300 metre
yüksekliklerde gürgen (Carpinus betulus) ve doðu kayýný (Fagus orientalis) baskýn duruma
geçer.

1500 metre ve üzerinde, doðu kayýný, Uludað göknarý (Abies nordmanniana ssp.
bornmuelleriana) ve sarýçam (Pinus sylvestris) saf ya da karýþýk ormanlar oluþturur. Daha çok
güneþ alan ve daha kurak olan güney bakýlý yamaçlardaki ormanlar büyük ölçüde zarar
görmüþtür ve kuzeydeki nemli meþe türlerinin yerini kurakçýl meþe türleri (Q. pubescens, Q.
Ýnfectoria ve Q. cerris) alýr. Bunlara yer yer ardýç (Juniperus excelsa ve J. foetidissima) türleri
katýlýr. Karaçam ise bu bölgedeki orman formasyonunu oluþturan baskýn iðne yapraklý aðaçtýr.

Gökýrmak ve Devrez çaylarýnýn aþaðý kesimlerinde Akdeniz kökenli kýzýlçam lokal yayýlýþ
gösterir. Türkiye�ye endemik bir meþe türü olan kasnak meþesi (Quercus vulcanica) Çamtepe�de
(1955 m) sýnýrlý bir yayýlýþa sahiptir.

2000-2200 metreden sonra baþlayan yüksek dað kuþaðý, nadir ve endemik türler bakýmýndan
son derece zengindir. Bu kuþaðýn en yaygýn bitki topluluklarýný Daphne leoides, Juniperus
communis ssp. nana ve Vaccinium myrtillus gibi bodur çalýlar oluþturur.
Türler: ÖDA, Türkiye�deki bitki endemizm merkezlerinden biri olarak ÖDA kriterlerini saðlayan
37 bitki taksonuna ev sahipliði yapar. Bunlardan Festuca ilgazensis, Hieracium macrogonum
ve Hieracium tuberculatum dünya üzerinde sadece buraya özgüdür. Alan ayrýca endemik
olmasa da Türkiye'de yalnýzca burada kayýtlý relikt mersin yapraklý söðüt (Salix myrsinifolia)

popülasyonuna da ev sahipliði yapar.
Bölge yýrtýcý kuþlar ve ýlýman kuþak orman biyomu türleri için önemli bir üreme alanýdýr.

Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), küçük kartal (Hieraaetus pennatus),  býyýklý doðan (Falco
biarmicus),  gökdoðan (Falco peregrinus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus), alaca sinekkapan
(Ficedula semitorquata), aksýrtlý aðaçkakan (Dendrocopos leucotos), ortanca aðaçkakan
(Dendrocops medius) alanda üreyen önemli türlerdir.

Memeliler açýsýndan da önemli olan alan çöl sýçanýnýn endemik bir alt türüne (Meriones
tristrami intraponticus) ev sahipliði yapar.

Alan, nesli küresel ölçekte tehlikedeki apollo (Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte tehlikeki
çokgözlü Eros mavisi (Polyommatus eroides), karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis)
ve Glaucopsyche alcon adlý türlere ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki ana geçim kaynaklarý tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk ve turizmdir.
Özellikle günübirlik ve kýþ sporlarý turizminin yöre ekonomisine etkisi son yýllarda oldukça
artmýþtýr.
Tehditler: Ilgaz Daðlarý, sürekli geniþletilen kayak tesisleri, milli park sýnýrlarýnda artan sosyal
tesis ve oteller ile hemen koruma sýnýrlarý dýþýndaki ikinci konutlar nedeniyle aþýrý yapýlaþma
baskýsý altýndadýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan Kýþ Sporlarý Turizm Merkezi ilan edilen
Ilgaz Daðlarý�nda turizm hareketinin ve yatak kapasitesinin artýrýlmasýna yönelik planlar
hazýrlanmýþtýr.

Korunan alanýn yönetimindeki eksiklikler milli parkýn koruma hedeflerine ulaþmasýný
zorlaþtýrmaktadýr. Orman yangýnlarý ve alpin kuþaktaki aþýrý otlatma baskýsý alanýn karþý karþýya
bulunduðu diðer tehditler arasýndadýr.
Koruma Çalýþmalarý: 1976 yýlýnda koruma altýna alýnan Ilgaz Daðlarý Milli Parký sýnýrýnýn ekolojik
bütünlük saðlayacak þekilde geniþletilmesine çalýþýlmaktadýr.

ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alan Ilgaz Daðý Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ve Tosya Gavurdaðý
Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý ise bölgedeki yaban hayatýnýn korunmasý için önem taþýr.

Apollo (Parnassius apollo) © Aykut Ýnce
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Ilgaz Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Ilgaz Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Dactylorhiza nieschalkiorum © Önder Erdem


