Buzul Gölleri © Uður Uluocak
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Doðu Karadeniz Bölgesi
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Giresun ve
Ordu Kýyýlarý

DKD001
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Fýndýk faresi (Muscardinus avellanarius) © Laurens Vogelaers

Yüzölçümü : 56594 ha
Yükseklik : 0 m - 670 m
Boylam
: 38,15ºD
Ýl(ler)
: Giresun, Ordu
Enlem
: 40,99ºK
Ýlçe(ler) : Ordu merkez, Perþembe, Gülyalý, Keþap, Espire, Piraziz, Bulancak, Giresun merkez
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alan Ordunun batýsýndan baþlayarak Giresunun doðusuna kadar devam eden
kýyý bölgesini, iki küçük adayý ve buradaki açýk deniz alanýný içine alýr. ÖDAdaki en büyük ada
olan Giresun Adasý þehir merkezinin iki kilometre doðusunda yer alýr. Çalýlarla kaplý adanýn
yüksekliði yaklaþýk 30 metredir. Ordudaki Akkuþ Adasý ise il merkezinin 18 kilometre batýsýnda
yer alýr ve karadan bir kilometre açýktadýr.
Habitatlar: Üreyen kuþlar açýsýndan önemli olan adalar genelde bodur ve seyrek çalýlarla kaplýdýr.
Akkuþ Adasýnýn yakýnýndaki Çam Burnu dik kayalýklara sahiptir. Alanýn büyük kýsmý açýk
denizdir.
Türler: Adalarda tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) ve ÖDA kriterini saðlamamakla
beraber gümüþ martý (Larus cachinnans) üremektedir. Akkuþ Adasýnýn karþýsýnda bulunan
sarp kayalýklarda da tepeli karabataklarýn ürediði bilinmektedir. Giresun ve Ordu kýyýlarý kýþ
aylarýnda da birçok sukuþuna ev sahipliði yapmaktadýr. Bu türlerin baþýnda tepeli patka (Aythya
fuligula), karagerdanlý dalgýç (Gavia arctica) ve kadife ördek (Melanitta fusca) gelir.
Ordu ili Yaraþlý Köyü Kahyaoðlu Maðarasý ve Bulancak Demirkapý Maðarasýnda yaþayan
Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale) ve Bulancak Demirkapý Maðarasýnda
yaþayan kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) bölgede yaþayan ve dünya ölçeðinde tehlike
altýnda bulunan memeli türlerindendir.
Klark kertenkelesi (Darevskia clarkorum) ÖDAda yaþayan ve dünya ölçeðinde tehlike
altýnda bulunan diðer bir türdür.
Alan Kullanýmý: ÖDAda bulunan adalardan Giresun Adasý civarýnda günübirlik turizm faaliyetleri
yürütülmektedir. Akkuþ Adasý civarý baþta olmak üzere tüm kýyý þeridinde balýkçýlýk yapýlýr. Kýyý
üzerinde ise birçok yerleþim alaný bulunmaktadýr. Bu yerleþimleri birbirine baðlayan karayolu
sahile paraleldir ve oldukça iþlektir.

Tehditler: ÖDAnýn içinden geçen Karadeniz Sahil Yolu, alanýn doðal kýyý ekosistemini geri
dönüþsüz olarak yok etmiþtir.
Akkuþ Adasý civarýnda gece ýþýklandýrmayla yapýlan balýkçýlýk alanda kuluçkaya yatan kuþlarý
rahatsýz edebilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Giresun bölgesinde yürütülen koruma çalýþmalarý Giresun Adasý için olumlu
sonuçlar vermekle birlikte turizm faaliyetlerinin planlý bir þekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
TÜRÇEK Giresun þubesi ve Doðu Karadeniz Doða Koruma Federasyonu (KarDoða) bölgede
koruma çalýþmalarý yürütmektedir. Samsun On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu
alanda kuþ sayýmlarý düzenlemektedir.

Ordu Kýyýsý © Murat Ataol
Yerel Ýlgi Sahipleri
Giresun Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ordu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; TURÇEK Giresun Temsilciliði; On Dokuz Mayýs Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu;
KarDoða Federasyonu; TÜRÇEK Giresun Þubesi
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Bahtiyar Kurt

Giresun ve Ordu Kýyýlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Giresun ve Ordu Kýyýlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Giresun Daðlarý DKD002
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Giresun Daðlarý © Ali Ihsan Gökçen

Yüzölçümü : 213322 ha
Boylam
: 38,30ºD
Enlem
: 40,51ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 350 m - 3107 m
Ýl(ler)
: Giresun, Ordu, Sivas
Ýlçe(ler) : Bulancak, Kabadüz, Dereli, Mesudiye, Alucra, Þebinkarahisar, Koyulhisar, Suþehri

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 ÖDAda
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.

200

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.

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

Ahmet Kütükçü

Giresun Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Giresun Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý
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Cordulegaster insignis mzymtae © Jean Pierre Boudot
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Melih Özbek
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Gölova Gölleri DKD003
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus) © Emin Yoðurtçuoðlu

Yüzölçümü : 4931 ha
Boylam
: 38,57ºD
Enlem
: 40,05ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1130 m - 1420 m
Ýl(ler)
: Sivas
Ýlçe(ler) : Akýncýlar, Gölova

Alanýn Tanýmý: ÖDA sýnýrlarý içinde Gölova Barajý, Aþaðý Tepecik Gölü ve Sütlügöl yer almaktadýr.
Gölova Baraj Gölü adýný aldýðý ilçe merkezinin hemen güneyinde yer alýrken, Aþaðý Tepecik
Gölü, RefahiyeSuþehri karayolunun hemen kuzeyinde yer alýr. Daha küçük olan Sütlügöl ise
yolun güneyinde yer alýr ve Aþaðý Tepecike yaklaþýk iki kilometre uzaklýktadýr. Bu göller Çobanlý
Deresinin hemen yanýnda yer alan tatlý su gölleridir.
Habitatlar: Aþaðý Tepecik Gölünün özellikle güney ve batý kýyýlarý sazlýklar ve ýslak çayýrlarla
çevrilmiþtir. Bunlarýn etrafýnda kavaklýklar ve meyve bahçeleri bulunmaktadýr. Gölün kuzey ve
doðu kýyýlarý genelde tahýl ekilen alçak tepelerle çevrilmiþtir. Sütlügölde zayýf sazlýklar
bulunmaktadýr ve bu gölün etrafýnda da tarlalar ve kavaklýklar bulunur.
Türler: Bir tür sýðýrkuyruðu olan Verbascum trichostylum alanda bulunan endemik bir türdür.
Alan bunun yanýnda Aþaðý Tepecik Gölündeki sazlýk alanda üreyen dikkuyruk ördekleri (Oxyura
leucocephala) nedeniyle ÖDA statüsü kazanýr.
Alanda eskiden turnalarýn (Grus grus) ürediði bilinmektedir. Ancak alanda yapýlan drenaj
çalýþmalarýnýn sonucunda sulakalanlar doðal özelliklerini büyük ölçüde yitirmiþtir. Turnalar artýk
alanda yalnýzca göç döneminde görülür.
Alanda ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte göç döneminde pasbaþ patka (Aythya
nyroca), elmabaþ patka (Aythya ferina) ve tepeli patka (Aythya fuligula) gibi ördek türlerinin
yaný sýra kýyý kuþlarý da bulunur.
Alan Kullanýmý: Tarým ve hayvancýlýk bölgedeki en yaygýn alan kullaným faaliyetleridir. Baraj
gölünde balýkçýlýk faaliyetleri yürütülür.
Tehditler: Aþaðý Tepecik Gölünün güney bölgesindeki sulakalan Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan
kurutulmuþtur. 1990lý yýllarýn baþýnda iþletime açýlan Gölova Barajý inþaatýnýn etkileri tam
bilinmemekle birlikte bulunduðu akarsu havzasýndaki küçük sulakalanlarý tahrip ettiði
düþünülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) © Cem Orkun Kýraç
Yerel Ýlgi Sahipleri
Sivas Valiliði; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gölova Kaymakamlýðý; Akýncýlar Kaymakamlýðý.
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Geoff Welch, Hilary Welch

Gölova Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý
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Gri balýkçýl (Ardea cinerea) © Melih Özbek
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Kop Daðý DKD004

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Draba brunifolia ssp. armenica © Önder Erdem

Yüzölçümü : 44319 ha
Boylam
: 40,52ºD
Enlem
: 40,08ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 2918 m
Ýl(ler)
: Bayburt, Erzurum
Ýlçe(ler) : Bayburt merkez, Ilýca, Aþkale

Alanýn Tanýmý: Kop Daðý, ErzurumBayburt yolu üzerinde en yüksek noktasý 2918 metre olan
bir dað silsilesidir. Kuzeyinde Çoruh Nehrinin kollarý, güneyinde ise Karasu Çayý ile çevrilmiþtir.
Bir zamanlar ormanlarla kaplý olan bölgede uzun süreli orman kesimleri bölgenin bitki örtüsünü
büyük ölçüde deðiþtirmiþtir. Bugün alanýn çok büyük kýsmý bozkýrlarla kaplýdýr.
Habitatlar: Kop Daðý genel olarak dað bozkýrlarýyla kaplýdýr. Ancak yer yer orman kalýntýlarý da
bulunmaktadýr. Bitki örtüsü genel olarak çalýlýk formundadýr. Bunun yanýnda bölgenin yüksek
kesimlerinde yüksek dað çayýrlarý uzanýr.
Türler: Alanda 34 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Stachys bayburtensis
ve Hesperis stellata dünya üzerinde yalnýzca Kop Daðýnda yaþamaktadýr.
Kafkas semenderi (Mertensiella caucasica) Kop Daðýnda bulunan ve nesli dünya ölçeðinde
tehlike altýnda bulunan bir türdür.
ÖDA kelebek türleri açýsýndan da önceliklidir. 17 kelebek türü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Nesilleri dünya ölçeðinde tehlike altýna bulunan iki ayrý kelebek türü alanda bulunmaktadýr;
apollo kelebeði (Parnassius apollo) ve beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii).
Alan Kullanýmý: ÖDA, Bayburt  Erzurum karayolu üzerinde bulunur ve Karadenizi Doðu
Anadoluya baðlayan en önemli geçitlerden birinin üzerinde yer alýr. Bölgede hayvancýlýk önemli
geçim kaynaklarýnýn baþýnda gelir. Bölge halký alandaki bazý bitki türlerini toplayarak gelir elde
etmektedir. Kop Daðý geçtiðimiz yýllar da kýþ sporlarýna yönelik turizmin geliþtirilmesi için turizm
merkezi ilan edilmiþtir.
Tehditler: Alandaki yoðun otlatma baskýsý ve kaçak aðaç kesimi bölgenin bitki örtüsüne zarar
vermektedir. Bölgede planlanan kýþ turizmi merkezi, alanýn kaldýrma kapasitesi ve bölgedeki
doðal deðerler göz önüne alýnarak planlanmalýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: TEMA Vakfý, Bayburt Valiliði ve Alman Teknik Ýþbirliði Kurumunun (GTZ)
iþbirliði ile 2001 yýlýnda Bayburtta ÖDA sýnýrlarý içinde ve yakýn çevresinde yer alan beþ köyde

(Kop, Çalýdere, Örence, Demirkaþ ve Sýðýrcý) baþlatýlan Bayburt Ýli Kop ve Burnazdere Havzalarý
Erozyon Kontrolü, Doðal Kaynaklarýn Yönetimi ve Kýrsal Kalkýnma Projesi 2005 yýlýnda
tamamlanmýþtýr.

Alcea fasciculiflora © Selçuk Ertekin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bayburt Valiliði; Erzurum Valiliði; Bayburt Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; TEMA Vakfý.
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Bahtiyar Kurt, Yýldýray Lise

Kop Daðý önemli doða alaný topografya haritasý
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Kop Daðý © Özcan Yüksek
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Tanker'in çokgözlüsü (Polyommatus tankeri) © Ahmet Baytaþ

Kafkas semenderi (Mertensiella caucasica) © Ali Ýhsan Gökçen
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Doðu Karadeniz Daðlarý © Cüneyt Oðuztüzün

DKD005
Acil
Gerileme (-1)

Doðu Karadeniz
Daðlarý
Yüzölçümü : 1728316 ha
Yükseklik : 0 m - 3932 m
Boylam
: 40,43ºD
Enlem
: 40,81ºK
Ýl(ler)
: Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Erzurum, Gümüþhane
Ýlçe(ler) : Artvin merkez, Borçka, Hopa, Arhavi, Murgul, Yusufeli, Rize merkez, Hemþin,
Fýndýklý, Ardeþen, Pazar, Çayeli, Çamlýhemþin, Ýyidere, Güneysu, Kalkandere, Ýkizdere, Derepazarý,
Trabzon merkez, Hayrat, Of, Sürmene, Araklý, Arsin, Yomra, Akçaabat, Çarþýbaþý, Vakfýkebir,
Beþikdüzü, Þalpazarý, Tonya, Düzköy, Maçka, Köprübaþý, Dernek Pazarý, Çaykara, Eynesil, Görele,
Tirebolu, Çanakçý, Güce, Doðankent, Gümüþhane merkez, Kürtün, Torul, Köse, Bayburt merkez,
Aydýntepe, Demirözü, Ýspir, Pazaryolu
Koruma Statüleri : Milli park, tabiatý koruma alaný, tabiat parký, tabiat anýtý, yaban hayatý
geliþtirme sahasý, özel çevre koruma bölgesi, doðal sit alaný, arkeolojik sit alaný

EKOCOÐRAFYA
Doðal yaþam açýsýndan büyük öneme sahip olmasý ve kesintisiz
doðal yaþam alanlarý içermesi nedeniyle bu bölge diðer ÖDAlardan
farklý olarak bir ekocoðrafya þeklinde tanýmlanmýþ ve bu envanter
kapsamýnda bir bütün olarak incelenmiþtir. Önümüzdeki yýllarda
daha detaylý araþtýrmalar yapýldýktan sonra Doðu Karadeniz Daðlarý
ekocoðrafyasýnýn çok sayýda ÖDAya bölünmesi gündeme gelecektir.
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Güzel amannisa (Melitaea aurelia) © Ahmet Baytaþ

Alanýn Tanýmý: Türkiyenin en büyük yüzölçümüne sahip koruma öncelikli alaný olan bölge, Doðu
Karadeniz kýyý þeridini ve bu kýyýlara paralel olarak uzanan yaklaþýk 250 km uzunluðunda ve
büyük ölçüde bazik volkanik kayalardan oluþan çok büyük bir dað silsilesini içerir. Alanýn batý
sýnýrýný Harþit Çayý, güneydoðu sýnýrýný Çoruh Nehri, doðu sýnýrýný ise Karçal Daðlarý ve Gürcistan
sýnýrý oluþturmaktadýr.
Karadeniz kýyý çizgisinden baþlayan daðlar, batý bölümlerinde nispeten alçak olup doðuya
doðru gidildikçe yükselmekte ve Türkiyenin en yüksek dördüncü zirvesi olan 3932 metrelik
Kaçkar Daðlarý ile doruða ulaþmaktadýr. Bölgede 3000 metrenin üzerinde çok sayýda zirve
bulunmaktadýr: Deveboynu Tepe (3082 m), Soðanlý Daðlarý (3376 m), Altýparmak Daðý (3499
m), Demir Daðý (3188 m), Güngörmez Daðý (3523 m), Kurt Daðý (3224m), Gül Daðý (3348
m).
Daðlarýn kuzey yamaçlarý denize dik iner. Çok sayýda akarsu ve mevsimsel dere güneykuzey
doðrultusundaki derin vadilerden sayýsýz þelaleler yaparak denize ulaþýr. Daðýn üst kesimlerinde
çok sayýda küçük buzul gölü ve bir dizi küçük buzul bulunmaktadýr. Güneyde ise daðlar dik
bir biçimde uzanarak Doðu Anadolu platosu ve Çoruh Vadisi ile buluþurlar. Güneydeki yükseklikler
200-1500 metre arasýnda deðiþmektedir.
Türkiyenin en fazla yaðýþ alan bölgesi olan Doðu Karadeniz Daðlarýnda yýllýk yaðýþ miktarý
2 bin 500 milimetreye kadar çýkar ve deniz seviyesinden zirvelere gidildikçe ýlýktan soðuða
deðiþen ýsý farklýlýklarý görülür. Alanýn deðiþik jeolojik yapýsý ile alandaki yaðýþ, yükseklik ve
sýcaklýk farklarý yaþam alanlarýnda ve türlerde büyük bir çeþitliliðe neden olmuþtur.
Habitatlar: Alan çok farklý yaþam ortamýný birlikte barýndýrýr. Bu yaþam ortamlarý kuzeyden
güneye doðru þöyle sýralanmýþtýr: kayalýklar ve yer yer kumullardan oluþan kýyý ekosistemi,
nemli akarsu bitki örtüsünün uzandýðý akarsular, tarým alanlarý, alçaklarda yaprak döken
ormanlar (kayýn, gürgen, kestane, kýzýlaðaç), daha yüksek rakýmlarda iðne yapraklý ormanlar
(doðu ladini, Doðu Karadeniz göknarý, sarýçam), karýþýk yüksek dað ormanlarý, orman kuþaðý
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içinde ve orman sýnýrý üzerinde ormangülü (Rhododendron spp.) çalýlýklarý, turbalýk alanlar,
yüksek dað çayýrlarý, çok yüksek zirvelerde yer alan alpin göller ve sarp kayalýklar.
Orman kuþaðý, alçak kesimlerinde artýk yerini çay ve fýndýk bahçeleri býrakmýþsa da daha
dik ve yüksek yamaçlar çoðunlukla doðal yaþlý ormanlara ev sahipliði yapmaya devam
etmektedir.
Doðal orman kuþaðýnýn en alt basamaðýnda yer yer 800-900 metre yüksekliðe kadar çýkan
kestane (Castanea sativa) ve sapsýz meþenin (Quercus petrea ssp. iberica) baskýn olduðu geniþ
yapraklý ormanlar görülür. Bu ormanlarda adi gürgen (Carpinus betulus) ve doðu kayýný (Fagus
orientalis) da yer alýr. Kestane ve meþe ormanlarýnýn üstünde 1700 metreye kadar yükselen
ve doðu kayýnýnýn baskýn olduðu geniþ yapraklý ormanlar büyük yer kaplar.
Doðu ladini (Picea orientalis) 900 metre yükseklikten itibaren doðu kayýný topluluklarý
arasýnda yer yer gözükmeye baþlar ve 1500 metreden itibaren geniþ ve saf meþçereler oluþturur.
Orman sýnýrýndan sonra 1700-2000 metre arasýnda yaprak döken türler ve Rhododendron
caucasicum adlý orman gülünün baskýn olduðu gür çalý topluluklarý yer alýr. Birçok endemik
tür içeren yüksek dað çayýrlarý 2000-3100 metre arasýnda görülür. Yüksek dað çayýrlarýnýn
üzerinde yýlýn büyük kýsmý karla örtülü sarp kayalýklar da nadir ve endemik bitkiler açýsýndan
oldukça zengindir.
Özellikle Ýkizdere  Çaðýrankaya küçük turba gölleri ve Soðanlý Daðlarýnda yer alan Aðaçbaþý
Yaylasý turbalýklarý nadir bitki türleri içerir. Dað sýrasý boyunca kýzýlaðacýn (Alnus glutinosa)
baskýn olduðu nemli akarsu ormanlarý ve alüviyal ormanlar uzanýr.
Türkiyedeki saf þimþir (Buxus sempervirens) ormanlarýnýn en iyi örneklerinden birini içeren
Fýrtýna Vadisi; Ýkizderenin üst bölümlerindeki Cimil ve Kabahor vadileri; deniz seviyesinde lokal
olarak yetiþen sarýçam (Pinus sylvestris) ormanlarýný barýndýran Hopa Çamburnu; Artvin

civarýndaki daðlar ve zirveleri (Þavval Tepe) ile doðal yaþlý ormanlarý oluþturan çok sayýdaki
anýtsal nitelikte aðaçlarý içeren Gümüþhane Örümcek ormanlarý ekocoðrafya içinde alan
benzersiz yaþam alanlarýnýn örneklerindendir.
ÖDAnýn güney bölgesindeki yamaçlarda daha az nemli bir iklim görülür. Bu kesimde yine
Karadeniz orman kuþaðý bitkileri görülmekle birlikte yer yer Öksin ve Ýran-Turan bitkilerinin
karýþýmý göze çarpar.
Türler: Çeþitli jeolojik özelliklerin bir araya geldiði, yükseklik farklýlýklarýnýn geniþ bir çeþitlilik
gösterdiði ve farklý iklim þartlarýn sahip olan ekocoðrafya, birçok endemik ve dar yayýþlý bitki,
kuþ, memeli, sürüngen ve çiftyaþamlý, içsu balýðý, kelebek, kýzböceði türlerine ev sahipliði yapar.
ÖDA kriterlerinin saðlayan 159 bitki taksonuna ev sahipliði yapan alanda birçok endemik
bitki türü bulunmaktadýr. Bunlardan 21i dünya üzerinde sadece buraya özgüdür: Aethionema
sintenisii, Alchemilla ancerensis, Alchemilla cimilensis, Alchemilla elevitensis, Alchemilla
hemsinica, Alchemilla ikizdereensis, Alchemilla kackarensis, Alchemilla trabzonica, Astragalus
arakliensis, Barbarea integrifolia, Erodium hendrikii, Festuca pontica, Galanthus koenenianus,
Geranium davisianum, Onobrychis lasistanica, Rhodothamnus sessilifolius, Salix rizeensis,
Sempervivum furseorum, Senecio ovatifolius, Symphytum savvalense ve Verbascum decursivum.
ÖDA, Çoruh Vadisiyle birlikte özellikle süzülen yýrtýcý kuþlar için küresel ölçekte önemli bir
göç merkezidir. Bu çok özel coðrafya, dünyada yalnýzca Kafkasya bölgesinde yaþayan dað
horozunun (Tetrao mlokosiewiczi) en büyük popülasyonlarýný barýndýrýr. Sakallý akbaba (Gyapetus
barbatus), küçük akbaba (Neophron percnopterus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus), kara akbaba
(Aegypius monachus), kaya kartalý (Aquila chrysaetos), küçük kartal (Hieraaetus pennatus)
ve býyýklý doðan (Falco biarmicus) gibi yýrtýcýlar için önemli üreme alanýdýr. Alanda üreyen diðer
öncelikli türler arasýnda urkeklik (Tetraogallus caspius), kadife ördek (Melanitta fusca) ve turna
(Grus grus) yer alýr. Gümüþ martý (Larus cachinnans michahellis) ve karagerdanlý dalgýç (Gavia
arctica) ise alanýn kýyý kesimlerinde kýþlar.
Alanda nesli küresel ölçekte tehdit altýnda olan yaban keçisinin (Capra aegagrus) büyük
bir nüfusu yaþar. Alacasansarýn tehlike altýndaki bir alttürü olan Vormela peregusna peregusna
diðer bir öncelikli türdür. Fýndýkfaresinin bölgedeki alttürü olan Muscardinus avellanarius
trapezius Türkiyeye endemiktir. Ekocoðrafya içinde basýk burunlu yarasa (Barbastella
barbastellus) Çamlýhemþin ilçesi civarýnda, Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale)
ise Trabzon Beþtaþ, Baðýþlý ve Çatak köyleri maðaralarýnda görülür.
Bölge özellikle barýndýrdýðý dar yayýlýþlý ve endemik sürüngen ve çiftyaþamlý türleri açýsýndan
oldukça önemlidir. Bu türler arasýnda çiftyaþamlýlardan kafkas semenderi (Mertensiella caucasica)
ve sürüngenlerden Klark kertenkelesi (Darevskia clarkorum), Hemþin yýlaný (Natrix megalocephala),
tosbaða (Testudo graeca), Kafkas engereði (Vipera kaznakovi) ve Çoruh engereði (Vipera
pontica) bulunur. Alan, ülkemize endemik Baran engereði (Vipera barani) ve Çoruh engereði
(Vipera pontica) için küresel ölçekte önemlidir.
Bölgedeki akarsular, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan deniz alasý (Salmo trutta
labrax) ve ülkemize endemik dere dokuzgözlüsü (Lampetra lanceolata) içsu balýklarýna ev
sahipliði yapar.
Ilýman kuþak orman ve alpin biyomlarýnda yaþayan endemik ve nesli tehlike altýndaki kelebek
türlerine ev sahipliði yapar. 26 kelebek taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan
Kafkas fisto kelebeði (Zerynthia caucasica), beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) ve apollo
kelebeðinin endemik bir alttürünün (Parnassius apollo trabizonus) nesli tehlike altýndadýr. Torul
çokgözlüsü (Plebeius torulensis) ise dünyada sadece bu bölgede yaþamaktadýr.
Alan nesli tehlike altýnda olan Cordulegaster insignis mzymtae ve ülkemize endemik Calopteryx
splendens waterstoni isimli kýzböceði alttürlerini barýndýrýr.
Alan Kullanýmý: ÖDAdaki baþlýca insan faaliyetleri ormancýlýk, tarým, hayvancýlýk ve turizmdir.
Bölgedeki yüksek zirveler ve yüzlerce yayla, yerli ve yabancý birçok turisti alana çeker ve bölge
için önemli bir gelir kaynaðýdýr. Yaylalar hayvancýlýk faaliyetleri dýþýnda mesire, sayfiye ve turizm
merkezi olarak da kullanýlmaktadýr. Bölgedeki yaylalarýn 20 kadarý yayla turizmi ve doða
sporlarýnýn geliþtirilmesi için turizm merkezi ilan edilmiþtir. Son yýllarda artan talep nedeniyle
yaylalara yol yapýmý ve çok katlý betonarme ev ve tesislerde artýþ görülmektedir. Yaz aylarýnda
yaylalar arasý yollar yoðun trafiðe sahiptir.
Arýcýlýk bölgede gerçekleþtirilen önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Ayrýca bölge halký
bazý bitki türlerini toplayarak gelir elde eder. Artvin Murgul ve Rize Çayeli çevresinde bakýr

madeni iþletmeciliði yapýlýr. Kýyý þeridinde yoðun olarak balýkçýlýk faaliyetleri yürütülür. Bölgede
yoðun olarak memeli ve kuþ avcýlýðý yapýlýr.
Bölgeye yoðun olarak fýndýk ve çay yetiþtirilir. Ayný zamanda sebze ve meyvecilik de yapýlýr.
Dað silsilesinin Çoruh Vadisine bakan kollarýnda zeytin ve turunçgiller yetiþtirilir.
Tehditler: Bölgedeki plansýz yapýlaþma, alaný tehdit eden faktörlerin baþýnda gelmektedir. Ayrýca
nüfus artýþý ve içgöç nedeniyle dar kýyý þeridinde aþýrý yapýlaþma son yýllarda hýzla artmaktadýr.
Karadeniz otoyolu inþaatý alanýn kýyý bölümünü büyük ölçüde tahrip etmiþtir. Buna ek olarak
yol inþaatýnda kullanýlmak üzere açýlan kum, çakýl ve taþ ocaklarý bölgedeki biyolojik çeþitliliðe
zarar vermektedir.
Bölgede planlanan kýþ sporlarýna yönelik turizmin geliþtirilmesi için çalýþmalar, yeni yayla
turizm merkezlerinin taþýma kapasitesi ve bölgenin zengin biyolojik çeþitliliðine özellikle de
yaban hayatýna vereceði zararlar göz önüne alýnarak planlanmalýdýr. Bunun yanýnda özellikle
yaz boyunca neredeyse tüm yaylalarda þenlikler düzenlenmesi insan baskýsýný artýrmakta ve
ÖDAdaki doðal yaþam ve çayýr-mera ekosistemleri için tehdit oluþturmaktadýr.
Bölgedeki diðer sorunlarýn baþýnda akarsular üzerinde yapýmý devam eden baraj inþaatlarý
gelmektedir. Bunun yanýnda, onlarca barajýn daha yapýlmasý planlanmaktadýr. Özellikle
denizalasýnýn göçünü olumsuz yönde etkileyecek ve bölgenin su dinamiðini deðiþtirecek olan
bu inþaatlar bölgedeki sivil toplum kuruluþlarý ve artýk ana gelir kaynaðý turizm olmaya baþlayan
yöre halký tarafýndan kabul görmemektedir.
Alanda son on yýla kadar sürdürülebilir olmayan ormancýlýk faaliyetleri uygulanmýþ ve özellikle
doðal yaþlý orman varlýðý üzerinde olumsuz bir etki yaratýlmýþtýr. Son yýllarda bölgede koruma
aðýrlýklý sürdürülebilir ormancýlýk etkinlikleri yapýlmaktadýr. Özellikle Fýrtýna Vadisinde yapýlan
yasadýþý þimþir kesimleri bölge ormanlarýnýn eþsiz yapýsýna büyük zarar vermektedir.
Bölgede tarýma elveriþli topraklarýn azlýðý nedeniyle alçak kesimlerdeki ormanlar tahrip
edilerek tarýma açýlmýþtýr. Bölgede yoðun olarak yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr.
Türkiyenin en büyük ve en önemli turbalýk alanlarýndan biri olan Aðaçbaþý yaylasýnda
yakacak ve ticari amaçla aþýrý turba çýkarýmý diðer sorunlardan biridir.
Koruma Çalýþmalarý: Ekocoðrafya içinde, milli park, tabiatý koruma alaný, tabiat parký, tabiat anýtý,
yaban hayatý geliþtirme sahasý, özel çevre koruma bölgesi, doðal ve arkeolojik sit alaný statülerinde
çok sayýda koruma alaný bulunur. Ancak geniþ yüzölçümüne sahip bu alanýn büyük kýsmý
koruma altýnda deðildir.
Alan sýnýrlarý içerisinde yer alan Altýndere Vadisi, Kaçkar Daðlarý ve Hatila Vadisi milli
parklarýnýn uzun devre geliþme planlarý hazýrlýklarý sürmektedir. ÖDA içinde ayrýca Çamburnu
ve Örümcek Ormaný tabiatý koruma alanlarý, Uzungöl Tabiat Parký ve Özel Çevre Koruma
Bölgesi, Rize Çamlýhemþin Kaçkar ve Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi yaban hayatý geliþtirme
sahalarý, yaþlý aðaçlarý içeren yaklaþýk on tabiat anýtý ve birçok doðal sit alaný bulunmaktadýr.
Bölgede uzun yýllardan beri birçok ulusal, bölgesel ve yerel sivil toplum kuruluþu doða
koruma çalýþmalarý yürütmektedir. Ulusal STKlardan Doða Derneði, WWF-Türkiye, Doðal
Hayatý Koruma Derneði, Kýrsal Çevre ve Ormancýlýk Sorunlarý Araþtýrma Derneði, TÜRÇEK;
bölgesel STKlardan KarDoða Federasyonu, Yeþil Artvin Derneði, Karadeniz Çevre Dernegi,
Kaçkar Daðcýlýk Rafting Ýhtisas Kulübü gibi STKlar bölgede çalýþmalarýna devam etmektedir.
Alanda özellikle Fýrtýna Vadisi üzerinde yapýmý düþünülen baraj inþaatlarý baþta yöre halký,
Çamlýhemþin ve Hemþin Vakfý ile ulusal doða koruma kuruluþlarýnýn yoðun çalýþmalarý sonucunda
engellenmiþtir. Bu tepkilere ve mahkeme kararlarýna raðmen bölgedeki akarsular üzerine baraj
yapýmý istekleri yoðun olarak gündeme gelmeye devam etmektedir.
Kafkasya Ekolojik Bölgesi çalýþmalarý çerçevesinde hazýrlanan Kafkasya Ekolojik Bölge
Doða Koruma Planýnda en öncelikli bölgelerden biri olarak tespit edilen ekocoðrafyada sivil
toplum kuruluþlarýnýn doða koruma ve sürdürülebilir kaynak kullanýmý çalýþmalarý 2004-2008
yýllarý arasýnda Kritik Ekosistemler Ortaklýk Fonu (CEPF) tarafýndan desteklenmektedir.
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. Ayrýca, yöre halkýnýn desteðiyle Ýkizdere ilçesinde her yýl Dað Horozu
Festivali düzenlenmeye baþlamýþtýr.

Verçenik Yaylasý © Yýldýrým Güngör
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Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Trabzon Orman Bölge Müdürlüðü; Artvin Orman Bölge Müdürlüðü; Trabzon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;
Rize Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karadeniz Üniversitesi Orman Fakültesi
Dekanlýðý; Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dekanlýðý; KarDoða Federasyonu; Yeþil Artvin Derneði; Karadeniz Çevre Derneði; Çamlýhemþin ve Hemþin
Vakfý; Doðal Hayatý Koruma Derneði; WWF-Türkiye; Doða Derneði.

Oðuz Kurdoðlu, Yýldýray Lise
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Doðu Karadeniz Daðlarý ekocoðrafya bölgesi topografya haritasý

215

Doðu Karadeniz Daðlarý ekocoðrafya bölgesi bitki örtüsü haritasý
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Dað horozu (Tetrao mlokosiewiczi) © Ruedi Aeschlimann

Apollo (Parnassius apollo trabizonus) © Ahmet Baytaþ
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Anzer Yaylasý, Lilium monadelphum © Ali Ýhsan Gökçen
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Doðu Karadeniz Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen
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Doðu Karadeniz Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen
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Fýrtýna Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen
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Çoruh Vadisi DKD006
Çok Acil
Gerileme (-2)

Çoruh Vadisi © Bünyad Dinç

Yüzölçümü : 63765 ha
Yükseklik : 120 m - 1960 m
Boylam
: 41,60ºD
Ýl(ler)
: Artvin, Erzurum
Enlem
: 40,81ºK
Ýlçe(ler) : Borçka, Þavþat, Artvin merkez, Ardanuç, Yusufeli, Olur, Ýspir, Oltu, Pazaryolu
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Erzurum'un kuzeyindeki Mescit Daðýndan baþlayarak dar ve derin boðazlar
þeklinde akan Çoruh Nehrinin 150 kilometre uzunluðundaki orta ve aþaðý kesimlerini ve bu
bölgedeki ana kollarýný içermektedir. Alanda Karadeniz, Akdeniz ve Ýç Anadolu bölgelerinin
iklim özellikleri bir arada görülür. Çoruh Vadisi süzülen yýrtýcý kuþlar için Türkiye'deki önemli
göç yollarýndan biridir.
Habitatlar: Vadide Karadeniz, Akdeniz ve Ýç Anadolu bölgelerinin iklim tiplerinin bir arada
görülmesi, alandaki bitki örtüsünün çeþitliliðine neden olmuþtur. Alanýn Karadenize yakýn kuzey
kesimlerinde nemli Karadeniz ormanlarý aðýrlýklýdýr. Bu kesimde aðýrlýklý olarak doðu kayýný
(Fagus orientalis) ormanlarý yer alýr. Yine bu kýsýmdaki Hatilla Vadisinde relikt fýstýk çamý (Pinus
pinea) topluluklarý bulunur. Vadinin Borçka ile Yusufeli arasýnda uzanan kýsmýnda Akdeniz
bitki örtüsü görünür. Bu kýsýmda kalýntý maki topluluklarý ve Akdenize özgü ürünlerin yetiþtirildiði
tarým alanlarý bulunur. Çoruh Nehri boyunca nehir kýyýsý bitki örtüsü topluluklarý, vadi yamaçlarýnda
ise yer yer dað bozkýrlarý yer alýr.
Türler: Bölge bitki çeþitliliði açýsýndan zengin ve önemlidir. Birçok dar yayýlýþlý endemik bitki
türünün bulunduðu alanda, 83 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden üç
tanesinin (Asperula virgata, Campanula troegerae, Lathyrus woronowii) bilinen dünya daðýlýmý
Çoruh Vadisi ile sýnýrlýdýr.
Doðu Karadeniz Daðlarýyla birlikte, dünyanýn en önemli göç merkezlerinden biridir. Alandaki
boðazlar on binlerce süzülen yýrtýcý kuþa geçit oluþturur. Bu türlerin baþýnda küçük orman kartalý
(Aquila pomarina) ve yýlan kartalý (Circaetus gallicus) gelir.
Yaban keçisi (Capra aegagrus) ve Ýspir Çamlý Maðarada yaþayan Akdeniz nalburunlu
yarasasý (Rhinolophus euryale) alanda bulunan ve nesilleri küresel ölçekte tehlike altýnda olan
memeli türleridir. Bunun yanýnda Çoruh Vadisi vaþak (Lynx lynx) için de önemli bir yaþam
alanýdýr.
Çoruh engereði (Vipera pontica) adýný ÖDAdan alan bir yýlan türüdür.
Acipenser gueldenstaedtii ve Acipenser stellatus alanda bulunan ve dünya ölçeðinde tehlike
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altýnda bulunan içsu balýklarýndandýr.
Kelebekler açýsýndan da oldukça önemli olan alanda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki
kelebek türlerinden biri olan beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) yaþar.
Onychogomphus assimilis bölgede yaþayan ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan bir
kýzböceði türüdür.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyetleri ormancýlýk, tarým ve hayvancýlýktýr. Vadi tabanýnda
zeytin ve turunçgiller gibi Akdeniz bitki örtüsüne has ürünler yetiþtirilir. Yusufeli bölgesi baþta
olmak üzere bölgede rafting sporu oldukça yaygýndýr ve önemli bir gelir kaynaðýdýr. Bölgedeki
yoðun baraj projeleri alandaki temel geçim kaynaklarýný olumsuz yönde etkilemektedir.
Tehditler: ÖDA, üzerinde büyüklü küçüklü toplam hidroelektrik enerji üretimi amaçlý 29 barajýn
yapýmý nedeniyle çok büyük tehdit altýndadýr. Bu inþaatlar sebebiyle açýlan yoðun yol inþaatlarý
diðer bir sorundur. Çoruh Nehri üzerindeki barajlardan Muratlý, Borçka ve Deriner barajlarýnýn
inþaatlarý tamamlanmýþtýr. Bu barajlarýn dolmasýyla ÖDAnýn yarýsý, inþa halindeki ve planlanan
barajlarýn yapýmý ile neredeyse tamamý yok olacaktýr.
Bölgede tarýma elveriþli topraklarýn azlýðý nedeniyle alçak kesimlerdeki ormanlar tahrip
edilerek tarýma açýlmýþtýr. Ayrýca dik yamaçlara raðmen yoðun olarak sürdürülen otlatma
faaliyetleri bitki örtüsünü olumsuz yönde etkileyerek kendini yenilmesini önlemektedir.
Bölgedeki madenlerden çýkan atýklar doðrudan Murgul Çayýna karýþmakta ve bu çayýn
Çoruh Nehrine karýþtýðý bölgelerde kirlenmeye neden olmaktadýr. Bölgede kaçak olarak dað
keçisi avcýlýðý yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Yusufeli Ýlçesini Güzelleþtirme, Yaþatma, Kültür Varlýklarýný Koruma Derneði
bölgede yapýlmasý planlanan Yusufeli Barajýna karþý giriþimler düzenlemektedir. Ýspirde yer
alan Çoruh Doða Derneði nehir temizliði ile ilgili çalýþmalar yapmaktadýr. Artvin ve Erzurum Ýl
Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkilileri kaçak avlanmayý önlemek ve ÖDAnýn içinde yer alan
iki Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasýný korumak amacýyla çalýþmalar yürütmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çoruh Doða Derneði; Yusufeli Ýlçesini Güzelleþtirme, Yaþatma, Kültür Varlýklarýný
Koruma Derneði; Yeþil Artvin Derneði.

Bahtiyar Kurt

Çoruh Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Çoruh Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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(Glaucopsyche alexis-mating pair) © Ahmet Baytaþ
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Çoruh Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen
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Karçal Daðlarý DKD007

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Karçal Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

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
Koruma Statüleri : Biyosfer rezervi, tabiatý koruma alaný, tabiat parký
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
Nehrinin kollarý oluþturur. Doðu Karadeniz ýlýman kuþak karýþýk yapraklý ormanlarýnýn en iyi
örneklerine sahip olan Karçal Daðlarýnýn 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. 4001300 metre arasýndaki alçak kesimlerde daha çok geniþ yapraklý ormanlar bulunurken,
13001500 metre arasý karýþýk, 15002300 metre arasýnda ise iðne yapraklý ormanlar baskýndýr.
Türler: Türkiyeye endemik yaklaþýk 70 bitki türünün alanda barýndýðý bilinmektedir. Alan
Gürcistana 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.
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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 1990lý 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. ÖDAnýn 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
Müdürlüðünün Küresel Çevre Kolaylýðý (GEF) destekli Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynak
Yönetimi projesinin Türkiyedeki dört uygulama alanýndan biridir. Proje kapsamýnda alanla ilgili
bir dizi bilimsel çalýþma yapýlarak alanýn koruma hedefleri belirlenmiþ ve zonlama çalýþmalarý
yapýlarak Türkiyenin 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.

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
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Yalancý virgül (Nymphalis vaualbum) © Ahmet Baytaþ
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Karçal Daðlarý - Macahel © Ali Ýhsan Gökçen
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Yalnýzçam Daðlarý DKD008

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Yalnýzçam Daðlarý - Karagöl © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 196504 ha
Boylam
: 42,35ºD
Enlem
: 41,14ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 460 m - 3167 m
Ýl(ler)
: Artvin, Ardahan, Erzurum
Ýlçe(ler) : Artvin merkez, Yusufeli, Þavþat, Ardanuç, Ardahan merkez, Posof, Hanak, Göle, Olur

Alanýn Tanýmý: Doðu Karadeniz Daðlarýnýn güneydoðusunda ve Karçal Daðlarýnýn hemen
güneyinde yer alan en yüksek yeri 3167 metre ile Göze Daðý olan bir dað silsilesidir. ÖDA,
güneydoðuda Kura Nehri ve kuzeybatýda ise Çoruh Nehrinin kollarý ile çevresindeki ÖDAlardan
ayrýlmýþtýr. Alanýn geneli yüksek dað platolarý ile kaplýdýr. Türkiyede sarýçam ormanlarýnýn
(Pinus sylvestris) deniz seviyesinden en yüksekte bulunduðu noktalardan biri Yalnýzçam
Daðlarýdýr.
Habitatlar: Alanda doðu ladininin (Picea orientalis) baskýn olduðu iðne yapraklý orman topluluklarý,
alpin kuþak altý yaprak döken çalý ve boylu otsu bitki topluluklarý ve yüksek dað çayýrlarý geniþ
alan kaplamaktadýr. Eskiden daha büyük alanlar kaplayan ormanlarýn bir kýsmý insan etkisiyle
zarar görmüþtür. Orman dokusunun bozulduðu bölgelerde bugün meþe ve kavak topluluklarý
geliþmeye baþlamýþtýr. Öte yandan, bazý terk edilen tarým alanlarýnda baþta sarýçam olmak
üzere yeni orman topluluklarý oluþmaktadýr.
Türler: Yalnýzçam Daðlarý, bölgedeki diðer ÖDAlar gibi bitkiler açýsýndan önemli bir alandýr.
ÖDA kriterlerinin saðlayan 60 bitki taksonuna ev sahipliði yapan alanda birçok endemik bitki
türü bulunmaktadýr. Bunlardan Hieracium radiatellum ve bir kantaron türü olan Hypericum
marginatum sadece bu alana özgü endemik türlerdir.
Alanýn güneybatýsýnda yer alan huþ topluluklarý dað horozu (Tetrao mlokosiewiczi) için
önemli yaþam alanlarýdýr. Alan yýrtýcý kuþlar için Çoruh Vadisi çevresinde yer alan alternatif göç
rotalarýndan biridir. Sakallý akbaba (Gyapetus barbatus), küçük orman kartalý (Aquila pomarina),
küçük akbaba (Neophron percnopterus), kaya kartalý (Aquila chrysaetos) ve urkeklik (Tetraogallus
caspius) ürer.
Dünyada dar bir alanda yaþayan uzuntýrnaklý körfare (Prometheomys schaposchnikowi) ve
Ardanuç Cehennemdere Kanyonunda yaþayan basýk burunlu yarasa (Barbastella barbastellus)
alanda küresel ölçekte önem taþýyan memeli türleridir.
Bunlara ek olarak bu bölgede nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan türlerden kafkas
semenderi (Mertensiella caucasica) ve küçük engerek (Vipera eriwanensis) yaþamaktadýr.
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Alan, Apollo kelebeðinin endemik bir alt türüne (Parnassius apollo trabizonus), ýlýman orman
biyomuna endemik Kafkasya azametine (Colias caucasica) ev sahipliði yapar.
Cordulegaster insignis mzymtae ve Onychogomphus assimilis isimli kýzböcekleri, alanda
yaþayan önemli türlerdir.
Alan Kullanýmý: ÖDA'daki insan faaliyetlerinin baþýnda hayvancýlýk ve ormancýlýk gelir. Bölgede
birçok yayla bulunur ve yüksek kesimlerde yoðun olarak otlatma faaliyetleri yürütülür. Kýþ
aylarýnda hayvanlara yiyecek saðlamak amacýyla ot kesimi yapýlýr. Arýcýlýk bölgede gerçekleþtirilen
önemli ekonomik faaliyetlerden biridir.
Tehditler: Aþýrý otlatma baskýsý alanýn karþý karþýya olduðu en büyük tehdittir. Otlatma faaliyetlerinin
düzen altýna alýnmasý için mera yönetim planlarýnýn hazýrlanmasý gerekmektedir. Bunun yanýnda
plansýz yapýlaþma, yol inþaatlarý ve bunlarýn getirdiði görsel kirlilik alanýn karþý karþýya olduðu
diðer sorunlardýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA içinde yer alan Karagöl-Sahara Milli Parkýnýn Uzun Devre Geliþme
Planý hazýrlanmaktadýr.
Doða Derneði, BTC Çevresel Yatýrým 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.
Türkiye Ormancýlýk Kooperatifleri Merkez Birliði, BTC Çevresel Yatýrým Programý kapsamýnda
ODOPEM (Ortadoðu Ormancýlýk Proje Etüd ve Müþavirlik Ticaret A.Þ) ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman Fakültesi ile iþbirliði içerisinde Ardahan  Yalnýzçam Ormanlarýnýn Paydaþlarýn
Katýlýmýyla Ekosistem Tabanlý Planlanmasý ve Yönetimi Projesini yürütmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Artvin Orman Bölge Müdürlüðü; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;
Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Türkiye Ormancýlýk Kooperatifleri Merkez Birliði; Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dekanlýðý.

Oðuz Kurdoðlu, Bahtiyar Kurt, Yýldýray Lise
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Yalnýzçam Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen
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Olur - Oltu DKD009
Korumaya Baðýmlý
Bozkýrlarý Ayný (0)

Narman - Erzurum © Soner Bekir

Yüzölçümü : 104907 ha
Boylam
: 42,03ºD
Enlem
: 40,56ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 860 m - 2980 m
Ýl(ler)
: Artvin, Ardahan, Erzurum
Ýlçe(ler) : Posof, Þavþat, Hanak, Artvin merkez, Ardanuç, Ardahan merkez, Yusufeli, Göle, Olur, Narman

Alanýn Tanýmý: Yüksek daðlarla çevrili bir ova niteliðinde olan alanýn içinden Yusufelini Olur ve
Oltuya baðlayan karayolu geçer. ÖDA, kuru iklimi ve vadi tabanýndaki toprak yapýsýnýn tuzlu
olmasý nedeniyle çevresindeki doðal alanlardan belirgin derecede farklýdýr. Bölgede geniþ vadiler
ve sarp kayalýklar bulunmaktadýr. Bu vadilerden biri olan Narman bölgesi kýrmýzý peri bacalarý
ile göze çarpar. ÖDAnýn güney sýnýrýný Narman ilçe merkezi oluþturmaktadýr. Güneydoðuda
ise Çatal Daðý yer alýr. Alanýn tam ortasýndan Oltu Çayý geçmektedir.
Habitatlar: Alan, Doðu Karadenizdeki tek geniþ ve kesintisiz tuzcul bozkýrlarý içerir. Tepeler dað
bozkýrlarý ve parçalar halinde uzanan karaçam topluluklarýyla kaplýdýr. Daha yüksek bölgelerde
ise yüksek dað çayýrlarý uzanýr.
Türler: Olur  Oltu Bozkýrlarý bitkiler açýsýndan oldukça zengindir. Dünya daðýlýmý bu alanla sýnýrlý
olduðu bilinen üç bitki türü bulunmaktadýr. Bu türler, bir geven türü olan Astragalus nigrocalycinus,
bir peygamberçiçeði türü olan Centaurea taochia ve bir tür düðünçiçeði olan Delphinium
munzianumdur.
Alan kuþlar açýsýndan da önem taþýr. Bölgede yüksek sayýlarda gökkuzgun (Coracias garrulus)
üremektedir. Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus) ve küçük akbaba
(Neophron percnopterus) da alanda üreyen önemli yýrtýcý türleridir.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki ana geçim kaynaðý hayvancýlýktýr. Küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk
yaygýn olarak yapýlmaktadýr. Bunun yanýnda alanda kuru tarým ve az miktarda arýcýlýk faaliyetleri
yürütülmektedir. Narman bölgesi Kapadokya benzeri peyzajý ile günübirlik turistlerin ilgi odaðý
olmaya baþlamýþtýr. Oltu ilçesi günübirlik turizmin geliþtiði baþka bir alandýr.
Tehditler: ÖDA içinde iki baraj yapýmý planlanmaktadýr. Diðer önemli bir tehdit ise yoðun otlatma
baskýsýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
Delphinium munzianum © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Olur Kaymakamlýðý; Oltu Kaymakamlýðý;
Narman Kaymakamlýðý.
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Bahtiyar Kurt, Dicle Tuba Kýlýç
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Tortum Havzasý

DKD010
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Tortum © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 189855 ha
Yükseklik : 600 m - 3239 m
Boylam
: 41,43ºD
Ýl(ler)
: Artvin, Erzurum
Enlem
: 40,39ºK
Ýlçe(ler) : Yusufeli, Erzurum merkez, Ýspir, Oltu, Uzundere, Tortum, Narman, Ilýca
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Alan, Yusufeliyi Uzundere ve Tortum üzerinden Erzuruma baðlayan karayolu
üzerinde bulunur. Erzurum Ovasýnýn kuzeyinde, Kargapazarý ve Mescit Daðlarý arasýnda yer
alýr. Tortum Vadisi dar ve derin bir vadidir ve vadinin kollarý da benzer özellikler gösterir. Alanýn
kuzey ucunda heyelan sonucu oluþmuþ Tortum Gölü bulunur. ÖDA ayrýca Tortum Çayýnýn
kollarýndan Uzunkavak ve Kaleboynu Çayý ile etrafýndaki bozkýrlarý ve yamaçlarý içine alýr. Bu
derin vadiler ve sarp yamaçlar yýrtýcý kuþlar için önemli yuvalama alanlarý oluþturur.
Habitatlar: ÖDA, parçalanmýþ orman topluluklarý, zengin nehir kýyýsý bitki örtüsü, yüksek dað
bozkýrlarý ve alpin çayýrlardan oluþur. Karýþýk ardýç ve meþe ormanlarý yer yer geniþ alanlar
kaplar. Alanýn batý kýsmýnda parçalanmýþ karaçam (Pinus nigra) ormanlarý bulunur. Alanýn
doðu kýsmý ise tamamen dað bozkýrý özelliði gösterir. Yüksek kesimlerde etrafý ýslak çayýrlarla
çevrili mevsimsel göller bulunur.
Türler: Bölgede bulunan birçok endemik bitki türünden Scutellaria uzunderensis ve Cirsium
davisianumun bilinen dünya daðýlýmý Tortum Havzasý ile sýnýrlýdýr.
ÖDA, yýrtýcý kuþlar için bölgedeki en zengin alandýr. Alanda ülkemizde bulunan dört akbaba
türünü de görmek mümkündür.ÖDA, kýzýl akbaba (Gyps fulvus) ve küçük akbaba (Neophron
percnopterus) türlerinin önemli popülasyonlarýný barýndýrýr. ÖDAda kara akbabanýn (Aegypius
monachus) da ürediði tahmin edilmekle birlikte henüz kesin bir kanýt bulunamamýþtýr. Dumanlý
Daðýnýn yüksek kesimlerinde bulunan ýslak çayýrlarda ve mevsimsel göllerde turna (Grus grus)
üremektedir.
Tortum Havzasý kelebek türleri açýsýndan da oldukça zengindir. Beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus
cirsii) alanda bulunan ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki bir türdür.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Arýcýlýk da bölge halký için
önemli bir geçim kaynaðýdýr. Bölgede bulunan Tortum Þelalesi birçok günübirlik ziyaretçiyi
alana çeker ve bölge için bir gelir kaynaðýdýr. Bölge halký vadi tabanýnda kendi ihtiyacýný
karþýlayacak kadar sebze üretimi gerçekleþtirir.

Tehditler: Aþýrý otlatma baskýsý alandaki en temel sorundur. Bunun yanýnda bölgede kaçak aðaç
kesimi halen devam etmektedir. Aþýrý otlatma ve ormanlarýn azalmasýyla birlikte alanda erozyon
riski de artmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Büyük korubeni (Glaucopsyche arion) © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tortum Kaymakamlýðý; Uzundere Kaymakamlýðý
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Tortum Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Tortum Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý
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Tortum Cayý © Ali Ýhsan Gökçen
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