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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

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

DKD006
Çok Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Erzurum'un kuzeyindeki Mescit Daðý�ndan baþlayarak dar ve derin boðazlar
þeklinde akan Çoruh Nehri�nin 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 Karadeniz�e yakýn kuzey
kesimlerinde nemli Karadeniz ormanlarý aðýrlýklýdýr. Bu kesimde aðýrlýklý olarak doðu kayýný
(Fagus orientalis) ormanlarý yer alýr. Yine bu kýsýmdaki Hatilla Vadisi�nde relikt fýstýk çamý (Pinus

pinea) topluluklarý bulunur. Vadi�nin Borçka ile Yusufeli arasýnda uzanan kýsmýnda Akdeniz
bitki örtüsü görünür. Bu kýsýmda kalýntý maki topluluklarý ve Akdeniz�e 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 Daðlarý�yla 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 Maðara�da 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 ÖDA�dan alan bir yýlan türüdür.
Acipenser gueldenstaedtii ve Acipenser stellatus alanda bulunan ve dünya ölçeðinde tehlike

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 ÖDA�nýn 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 Çayý�na karýþmakta ve bu çayýn
Çoruh Nehri�ne 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. Ýspir�de yer
alan Çoruh Doða Derneði nehir temizliði ile ilgili çalýþmalar yapmaktadýr. Artvin ve Erzurum Ýl
Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkilileri kaçak avlanmayý önlemek ve ÖDA�nýn içinde yer alan
iki Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý�ný korumak amacýyla çalýþmalar yürütmektedir.
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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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