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Yüzölçümü : 196504 ha Yükseklik : 460 m - 3167 m

Boylam : 42,35ºD Ýl(ler) : Artvin, Ardahan, Erzurum

Enlem : 41,14ºK Ýlçe(ler) : Artvin merkez, Yusufeli, Þavþat, Ardanuç, Ardahan merkez, Posof, Hanak, Göle, Olur

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Artvin Orman Bölge Müdürlüðü; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;

Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Türkiye Ormancýlýk Kooperatifleri Merkez Birliði; Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dekanlýðý.

Oðuz Kurdoðlu, Bahtiyar Kurt, Yýldýray Lise

DKD008
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Doðu Karadeniz Daðlarý�nýn güneydoðusunda ve Karçal Daðlarý�nýn hemen
güneyinde yer alan en yüksek yeri 3167 metre ile Göze Daðý olan bir dað silsilesidir. ÖDA,
güneydoðuda Kura Nehri ve kuzeybatýda ise Çoruh Nehri�nin kollarý ile çevresindeki ÖDA�lardan
ayrýlmýþtýr. Alanýn geneli yüksek dað platolarý ile kaplýdýr. Türkiye�de sarýçam ormanlarýnýn
(Pinus sylvestris) deniz seviyesinden en yüksekte bulunduðu noktalardan biri Yalnýzçam
Daðlarý�dýr.
Habitatlar: Alanda doðu ladininin (Picea orientalis) baskýn olduðu iðne yapraklý orman topluluklarý,
alpin kuþak altý yaprak döken çalý ve boylu otsu bitki topluluklarý ve yüksek dað çayýrlarý geniþ
alan kaplamaktadýr. Eskiden daha büyük alanlar kaplayan ormanlarýn bir kýsmý insan etkisiyle
zarar görmüþtür. Orman dokusunun bozulduðu bölgelerde bugün meþe ve kavak topluluklarý
geliþmeye baþlamýþtýr. Öte yandan, bazý terk edilen tarým alanlarýnda baþta sarýçam olmak
üzere yeni orman topluluklarý oluþmaktadýr.
Türler: Yalnýzçam Daðlarý, bölgedeki diðer ÖDA�lar gibi bitkiler açýsýndan önemli bir alandýr.
ÖDA kriterlerinin saðlayan 60 bitki taksonuna ev sahipliði yapan alanda birçok endemik bitki
türü bulunmaktadýr. Bunlardan Hieracium radiatellum ve bir kantaron türü olan Hypericum

marginatum sadece bu alana özgü endemik türlerdir.
Alanýn güneybatýsýnda yer alan huþ topluluklarý dað horozu (Tetrao mlokosiewiczi) için

önemli yaþam alanlarýdýr. Alan yýrtýcý kuþlar için Çoruh Vadisi çevresinde yer alan alternatif göç
rotalarýndan biridir. Sakallý akbaba (Gyapetus barbatus), küçük orman kartalý (Aquila pomarina),
küçük akbaba (Neophron percnopterus), kaya kartalý (Aquila chrysaetos) ve urkeklik (Tetraogallus

caspius) ürer.
Dünyada dar bir alanda yaþayan uzuntýrnaklý körfare (Prometheomys schaposchnikowi) ve

Ardanuç Cehennemdere Kanyonu�nda yaþayan basýk burunlu yarasa (Barbastella barbastellus)
alanda küresel ölçekte önem taþýyan memeli türleridir.

Bunlara ek olarak bu bölgede nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan türlerden kafkas
semenderi (Mertensiella caucasica) ve küçük engerek (Vipera eriwanensis) yaþamaktadýr.

Alan, Apollo kelebeðinin endemik bir alt türüne (Parnassius apollo trabizonus), ýlýman orman
biyomuna endemik Kafkasya azametine (Colias caucasica) ev sahipliði yapar.

Cordulegaster insignis mzymtae ve Onychogomphus assimilis isimli kýzböcekleri, alanda
yaþayan önemli türlerdir.
Alan Kullanýmý: ÖDA'daki insan faaliyetlerinin baþýnda hayvancýlýk ve ormancýlýk gelir. Bölgede
birçok yayla bulunur ve yüksek kesimlerde yoðun olarak otlatma faaliyetleri yürütülür. Kýþ
aylarýnda hayvanlara yiyecek saðlamak amacýyla ot kesimi yapýlýr. Arýcýlýk bölgede gerçekleþtirilen
önemli ekonomik faaliyetlerden biridir.
Tehditler: Aþýrý otlatma baskýsý alanýn karþý karþýya olduðu en büyük tehdittir. Otlatma faaliyetlerinin
düzen altýna alýnmasý için mera yönetim planlarýnýn hazýrlanmasý gerekmektedir. Bunun yanýnda
plansýz yapýlaþma, yol inþaatlarý ve bunlarýn getirdiði görsel kirlilik alanýn karþý karþýya olduðu
diðer sorunlardýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA içinde yer alan Karagöl-Sahara Milli Parký�nýn Uzun Devre Geliþme
Planý hazýrlanmaktadýr.

Doða Derneði, BTC Çevresel Yatýrým 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.

Türkiye Ormancýlýk Kooperatifleri Merkez Birliði, BTC Çevresel Yatýrým Programý kapsamýnda
ODOPEM (Ortadoðu Ormancýlýk Proje Etüd ve Müþavirlik Ticaret A.Þ) ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman Fakültesi ile iþbirliði içerisinde Ardahan � Yalnýzçam Ormanlarýnýn Paydaþlarýn
Katýlýmýyla Ekosistem Tabanlý Planlanmasý ve Yönetimi Projesi�ni yürütmektedir.
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