Doğasıyla Büyüleyen
Küre Dağları
Küre Dağları hem
biyoçeşitliliğiyle hem de
jeolojik oluşumlarıyla ülkemizdeki
benzersiz alanlardan biri. 2000
yılında millî park ilan edilen Küre
Dağları, Karadeniz Bölgesi’nde
Bartın ve Kastamonu sınırları içinde
bulunuyor. Küre Dağları aynı zamanda
bir PAN Park. PAN, korunan alanlar
ağı anlamına gelen İngilizce’deki
protected area network sözcüklerinin
baş harflerinden oluşuyor. Yani bu park
Avrupa’nın en iyi korunan parklarından...

Küre Dağları’ndaki büyük ormanlık
alanlar Dünya Doğayı Koruma Birliği
tarafından 1999’da sıcak nokta ilan
edildi. Bunun ardından da koruma altına
alınması amacıyla Küre Dağları millî park
statüsüne alındı. Sıcak nokta,
hem çok fazla endemik tür barındıran
hem de canlıların yaşam alanlarının hızla
azaldığı yerler için kullanılan bir terim.
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Küre Dağları, bulunduğu bölgenin
nemli iklim özelliklerini taşıyor.
Buradaki doğal yaşlı ormanlar,
akarsular, geleneksel yöntemlerle
tarım yapılan alanlar, kanyonlar
ve orman içi çayırlıklar gibi farklı
ekosistemler, bitki türleri bakımından
oldukça zengin. Akyıldız, sarı kantaron,
mor çiçekli orman gülü, Kastamonu
geveni ve Ilgaz soğanı burada görülen
yüzlerce bitki türünden birkaçı. Üstelik
bu bitkilerin 158’i endemik. Yani
yalnızca bu bölgede yetişiyorlar.
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Küre Dağları ormanlarında kızılçam, göknar,
kestane, sarıçam, şimşir, fındık, üvez, gürgen,
mürver, çobanpüskülü gibi ağaç ve çalıların
yanında dev kayın ağaçları da bulunuyor. Hatta
bu kayın ağaçlarından bazıları o kadar yaşlı ki,
doğal anıt olarak koruma altına alınmış durumda.
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Sakallı akbaba

Bu koskocaman millî park elbette
pek çok hayvana da ev sahipliği
yapıyor. Ülkemizde görülen memeli
türlerinin yaklaşık üçte biri burada
da görülüyor. Boz ayı, çakal, kurt,
sansar, yaban kedisi, sincap, yaban
domuzu, vaşak, su samuru, geyik,
karaca gibi hayvanların yanında çok
sayıda böcek türü de bu ormanlarda
yaşıyor. Sakallı akbaba, kaya kartalı,
gökdoğan ve alaca sinekkapansa
burada görülen 129 farklı kuş
türünden yalnızca birkaçı.
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Küre Dağları’nın bazı yerlerinde suyun etkisiyle kolayca
aşınabilen kayaçlar bulunuyor. Karstik olarak adlandırılan
bu tür kayaçlar bölgede 100’e yakın mağara, pek çok kanyon,
şelale, boğaz ve doğal kuyu olarak da bilinen düdenin
oluşmasına neden olmuş. Dünya’daki en derin kanyonlardan
olan Valla Kanyonu da bunlardan biri. Valla Kanyonu’nun
uçurumlarının yüksekliği 1200 metreyi buluyor. Kanyonda
küçüklü büyüklü pek çok şelale ve gölet de yer alıyor.

Valla Kanyonu

Azdavay Şe
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Küre Dağları’ndaki bir başka karstik oluşumsa
Ilgarini Mağarası. Mağaranın uzunluğu 860
metreye yakın, derinliğiyse 250 metre. Burası
dünyanın dördüncü büyük mağarası olarak kabul
ediliyor. Roma ve Bizans dönemlerinde farklı
amaçlarla kullanılmış olan mağarada su sarnıcı,
su kuyusu ve fırın kalıntıları ortaya çıkarılmış.
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Ilgarini Mağar

Küre Dağları Millî Parkı’nda yaşayanların
çoğu, fotoğraftaki gibi ahşap evlerde
yaşıyor. Arıcılıkla, şimşir bitkisinden yapılan
şimşir kaşık üreticiliğiyle, kestane, fındık
ve ıhlamur gibi ormanlardan elde edilen
ürünlerin ticaretiyle ya da geleneksel
tarımla geçimlerini sağlıyorlar.

Gülnur Geçmiş
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