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Ardahan Ormanlarý
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Yüzölçümü : 24144 ha Yükseklik : 1650 m - 2640 m

Boylam : 42,78ºD Ýl(ler) : Ardahan

Enlem : 41,16ºK Ýlçe(ler) : Hanak, Çýldýr

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ardahan Valiliði; Ardahan Belediyesi; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; BTC Çevre Yatýrýmý Programý.

Damla Akyýldýz, Duygun Baþtanlar, Alkým Ün

DOG020
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Ardahan il merkezinin beþ kilometre kuzeydoðusundan baþlayan Ardahan
Ormanlarý, Kura Vadisi�nin etrafýndaki parçalanmýþ dört küçük sarýçam ormanýndan ve bu
ormanlarý çevreleyen çayýrlardan oluþur. Alanýn içinden Kura Nehri geçer ve kuzeybatýda
Yalnýzçam Daðlarý ile sýnýrlanýr. Sarýkamýþ ile birlikte ülkemizde kara ikliminde yüksek irtifada
bulunan tek sarýçam ormaný buradadýr.
Habitatlar: Ardahan Ormanlarý, geçtiðimiz yüzyýlda savaþ, mera açma, yakacak için kesme ve
aþýrý otlatma yüzünden neredeyse tamamen yok olmuþtur. Dört parça halinde bulunan sarýçam
ormanlarýnýn çevresinde geniþ sulak dað çayýrlarý ve ufak göller bulunur. Kura Vadisi�ni saran
yamaçlarda sarýçam yerini titrek kavak, huþ ve meþe topluluklarýna býrakýr.

Daha alçaktaki düzlükler, Kura�yý besleyen derelerin bahar taþkýnlarý ve uzun yaz yaðmurlarýyla
subasar çayýrlar ve sazlýklara dönüþür. Yayýlým alaný giderek geniþleyen kavak, huþ ve meþe
topluluklarý orman geçiþ kuþaðýnda yer alýr ve orman arasý boþluklarý doldurur. Ormanlýk
alanlarýn aralarýndaki geniþ alanlar dað çayýrlarýyla kaplýdýr.
Türler: Geniþ bir platoda bulunan Ardahan ormanlarý, çok sayýda kuþ ve memeli için yuvalama
ve barýnma alanýdýr. Göçmen kuþlar için özellikle mart ortasýndan itibaren ve eylül baþýndan
sonra önemli bir geçiþ ve beslenme alanýdýr.

ÖDA, nesli tehlike altýndaki Delphinium iris adlý bitkinin dünyadaki tek yayýlýþ alanýdýr.
Alanýn bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlamasýna neden olan kuþ türleri; kara akbaba

(Aegypius monachus), küçük orman kartalý (Aquila pomarina), saz delicesi (Circus aeruginosus),
turna (Grus grus), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), orman toygarýdýr (Lullula arborea).

ÖDA, uzuntýrnaklý köstebek faresinin (Prometheomys schaposchnikowi) Aþaðý Kafkaslar
popülasyonunun önemli daðýlýþ alanlarýndan biridir.

Ardahan ormanlarýndaki önemli kelebek türleri arasýnda büyük korubeni (Glaucopsyche

arion), esmer korubeni (Glaucopsyche nausithous), güzel amannisa (Melitaea aurelia) ve
beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) yer alýr.
Alan Kullanýmý: Mevsimlik ot kesimi, hayvancýlýk ve kuru tarým bölgedeki insan faaliyetlerinin

baþýnda gelir. Alanda küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Orman açýklarýnda bal üretimi
de yapýlmaktadýr.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri�nin 2002�de onayladýðý Kura Projesi�nin amacý Kura Nehri�ne ve
kollarýna toplam dokuz adet baraj ve dört regülatör yapýlmasýyla Ardahan, Hanak ve Göle
ovalarýna sulama sistemi getirmektir. Bu kapsamda ÖDA sýnýrlarý içinde yer alan Köroðlu
Barajý�nýn yapýmý planlanmaktadýr. Projenin bölgedeki yaban hayatýný etkilemeyecek þekilde
düzenlenmesi gerekmektedir.

Plansýz ve orman içinde yapýlan otlatma, toprak erozyonu, az da olsa kaçak aðaç kesimi,
Kura Nehri�ne akan Ardahan kanalizasyonu ÖDA üzerindeki diðer önemli tehditlerdir. Alanda
yasadýþý avcýlýk da devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: BTC Çevresel Yatýrýmý Programý kapsamýnda Türkiye Ormancýlýk Kooperatifleri
Merkez Birliði�nin (OR � KOP) alt yüklenicileri Ortadoðu Ormancýlýk Proje, Etüd ve Müh. Tic.
A.Þ. (ODOPEM) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafýndan Ardahan � Yalnýzçam Ormanlarýnýn
Paydaþlarýnýn Katýlýmýyla Ekosistem Tabanlý Planlanmasý ve Yönetimi Projesi yürütülmektedir.

BTC Çevresel Yatýrýmý Programý kapsamýnda Aþaðý Kafkas Ormanlarý Boþluk Analizi Projesi
TEMA ve ODTÜ tarafýndan Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliði ile yürütülmektedir.

Ar-De Danýþmanlýk Þirketi, 2006 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý desteðiyle
bir belgesel film çekmektedir.
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