
Koruma Statüleri : Yaban hayatý koruma sahasý, milli park

Sarýkamýþ
Ormanlarý
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Yüzölçümü : 63102 ha Yükseklik : 1680 m - 2909 m

Boylam : 42,58ºD Ýl(ler) : Kars, Erzurum

Enlem : 40,30ºK Ýlçe(ler) : Þenkaya, Selim, Sarýkamýþ

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kars Valiliði; Sarýkamýþ Kaymakamlýðý; Sarýkamýþ Belediyesi; Kars Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sürkal Derneði Kars Proje Ofisi.

Halim Diker, Alkým Ün

DOG018
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Sarýkamýþ Ormanlarý, Kars il merkezinin 33 km güneybatýsýnda Sarýkamýþ
ilçesinden baþlayarak kuzeyde Þenkaya sýrtlarý ve güneyde Aras Vadisi arasýnda kalan
Süphan Daðý çevresindeki ormanlarý kapsar. Doðuda Kars � Erzurum asfaltýný içine alýr.
Erzurum�un Þenkaya ilçesinin 40 km güneydoðusunda, Horasan�ýn ise kuzeydoðusunda
yer alýr. Güneydoðusundaki derin vadiden Aras Nehri akar. Sarýkamýþ Ormanlarý�nýn kapladýðý
tepeler batýda Allahuekber Daðlarý�na yaslanýr ve kuzeyde Horasan�ýn dað çayýrlarýný yüksek
Kars Platosu�ndan bir duvar gibi ayýrýr. Süphan Daðý çevresindeki tepelerde bol miktarda
obsidiyen bloklarý ve diðer volkanik kayalar bulunmaktadýr. Kars ilindeki tek ormanlýk alan
Sarýkamýþ ilçesinde bulunur.
Habitatlar: ÖDA�daki ormanlar, Türkiye�de en yüksek irtifada yetiþen sarýçamlardan (Pinus

silvestris) oluþur. Sarýçam ormanlýk alanlarýnýn kesildiði derin vadi yamaçlarý ve çukurlarý
meþe, kavak ve huþ aðaçlarýyla kaplýdýr ve öncü ormanlýk alan özelliði gösterir. Ormanlar,
mantarý andýran dört tepeyi çevreler. Orman sýnýrýnýn üzerini yüksek dað çayýrlarý ve dað
bozkýrlarý kaplar. Burada, ufak birikinti gölcükleri ve tüm yaz boyunca ýslak kalan çayýrlar
bulunur. Küçükkumru Daðý�nýn batýsýndaki ýslak çayýrlar küçük sazlýklar barýndýrýr.
Türler: Sarýkamýþ Ormanlarý, üçü Türkiye�ye endemik dört bitki türü için ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bunlardan Astragalus eliasianus ve Hieracium sarykamyschense nesli
küresel ölçekte yok olma noktasýna gelmiþ türlerdir. Astragalus eliasianus sadece bu
ÖDA�da yaþamaktadýr.

ÖDA, özellikle yýrtýcý kuþlar için Avrupa Birliði ölçeðinde önemlidir. Alanda kara akbaba
(Aegypius monachus), küçük orman kartalý (Aquila pomarina), kýzýl akbaba (Gyps fulvus),
býyýklý doðan (Falco biarmicus), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) üremektedir.

Alandaki önemli memeli türleri nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki fare benzeri
yediuyur (Myomimus setzeri) ve bölgesel ölçekte tehlike altýndaki vaþak (Lynx lynx) ve
susamurudur (Lutra lutra).

Sarýkamýþ Ormanlarý ülkemize endemik çokgözlü diana (Polyommatus diana) isimli
kelebek türünü barýndýrmaktadýr.

Alan Kullanýmý: Sarýkamýþ ilçesi ve çoðu köyü ormanlýk alanýn içinde veya yakýnýnda bulunur.
Alanda üretim amaçlý aðaç kesimi yapýlýr. Orman sýnýrýnda ve içlerinde büyükbaþ hayvan
otlatýlmaktadýr. Sarýkamýþ�ýn güneyinde orman içerisinde Sarýkamýþ Kar-Sar-Tur Kayak
Merkezi, ayrýca, batýsýndaki ormanlýk alan baþlangýcýnda Çamurludað Kayak Merkezi
bulunur. Piknik ve dinlenme ihtiyacýný karþýlamak üzere Soðuksu orman içi kamp ve piknik
alaný düzenlenmiþtir.
Tehditler: Kereste üretimi ve yasadýþý yakacak amaçlý aðaç kesimi sürmektedir. Büyük yýrtýcý
kuþlara yuva olabilecek potansiyel yaþlý çamlarýn kesimi büyük bir tehdittir. Ayrýca, büyükbaþ
hayvancýlýk için otlak açmak üzere geniþ ormanlýk alanlar temizlenmektedir.

Kýþ turizminin artmasý, orman ekosistemi ve yaban hayatý üzerindeki baskýnýn artmasýna
neden olmaktadýr. Özellikle baharda karlarýn erimesiyle artan toprak erozyonu bölgeyi
verimsizleþtirmektedir. Domuz, geyik, karaca ve tavþan gibi memeli türlere yönelik aþýrý
av baskýsý kurt ve ayý gibi yýrtýcýlarýn aç kalarak evcil hayvan sürülerine saldýrmalarýna
neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alan 2004 yýlýnda Sarýkamýþ � Allahuekber Daðlarý adýyla milli park ilan
edildi. Milli park sýnýrlarý Osmanlý � Rus Savaþý�nýn geçtiði alanlarý kapsayarak çizilmiþ ve
doða koruma amacýndan ziyade tarihsel anýt olarak tasarlanmýþtýr. Bu sebeple Sarýkamýþ
� Handere � Erzurum hattýnýn güneyinden Aras Vadisi�ne kadar olan ormanlýk kýsým, çok
sayýda canlý türüne de ev sahipliði yapmasýna raðmen milli park sýnýrlarýna dahil edilmemiþtir.

BTC Çevre Yatýrýmý Programý kapsamýnda �Aþaðý Kafkas Ormanlarý Boþluk Analizi�
Projesi TEMA � Ortadoðu Teknik Üniversitesi tarafýndan Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliði
ile yürütülmektedir.

Ar-De Danýþmanlýk Þirketi Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý BTC Çevresel Yatýrým
Programý Küçük Yatýrýmlar Fonu (KYF) Projesi kapsamýnda 2006 yýlýnda Sürdürülebilir
Kalkýnma için Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynaklarýn Korunmasý konulu bir belgesel film
çekmiþtir.
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