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Yüzölçümü : 40886 ha Yükseklik : 980m - 2280m

Boylam : 43,09ºD Ýl(ler) : Kars, Iðdýr

Enlem : 40,16ºK Ýlçe(ler) : Sarýkamýþ, Kaðýzman, Tuzluca

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kars Valiliði; Kars Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kars Ýli Çevre Koruma Vakfý; Tema Vakfý Kars Temsilciliði.

Dicle Tuba Kýlýç

DOG027
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Kars Platosu�nun güneyinde bulunan ÖDA, Erzurum-Iðdýr anayolunu takiben
doðubatý doðrultusunda uzanan Aras Nehri�nin oluþturduðu vadiyi ve nehrin ana kollarýndan
biri olan Kötek Çayý�ný içine alýr. Güneyde Aras Güneyi Daðlarý�yla sýnýrlanan nehir; batýda sarp
kayalýklarla çevrili derin vadiler oluþturur. Kaðýzman yöresinde 10 km geniþliðe ulaþan vadi
tabanýnda, tarým faaliyetleri açýsýndan son derece zengin nehir taþkýn alanlarý bulunur. Faylar
üzerindeki vadi tabanýnda zaman zaman depremler olmaktadýr. Kaðýzman ilçesinde tuz üretimi
yapýlýr.
Habitatlar: ÖDA; sarp kayalýklar, nehir kýyýsý bitki örtüsü, kum ve çakýl adacýklarý, dað bozkýrlarý,
tuzcul bitkilerin olduðu tuzlu ve alkali alanlardan oluþur. Kaðýzman-Tuzluca arasýnda kalan
bölge tuzcul bitkiler açýsýndan zengindir. ÖDA içinde ortalama 500 metreye varan ani yükseklik
deðiþimleri, birçok faklý canlý türünün ayný anda yaþamasýna neden olmaktadýr.
Türler: ÖDA, nesli küresel ve/veya bölgesel ölçekte tehlikedeki on dört bitki türünü barýndýrýr.
Bunlardan Sempervivum brevipetalum sadece bu alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak sulu ve kuru tarým ile küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk
yapýlýr. Kaðýzman ilçesinde Tekel Genel Müdürlüðü�nce iþletilen tuz yataklarý ve henüz iþletime
açýlmamýþ kaplýcalar bulunur.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, DSÝ tarafýndan Aras Nehri�nin batý kýsmýna yapýlmasý
planlanan Karakurt, Denizgölü ve Kuloðlu barajlarýdýr. Barajlar nehir kýyýsýnda yaþayan önemli
bitki ve sürüngen türleri ile nehir ve kollarýnda yaþayan balýk türlerine zarar verecektir.

Kaðýzman ilçesindeki Tuzla Tekel Fabrikasý�nýn alandaki canlý türleri üzerindeki etkisi
bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.
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Aras Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Aras Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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