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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
Yerel Ýlgi Sahipleri
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Trabzon Orman Bölge Müdürlüðü; Artvin Orman Bölge Müdürlüðü; Trabzon Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;
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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
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Doðu Karadeniz Daðlarý ekocoðrafya bölgesi bitki örtüsü haritasý

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

216

B

ÖDA Kriteri

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

B

217

ÖDA Kriteri

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

218

B

ÖDA Kriteri

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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Fýrtýna Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen
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