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Yüzölçümü : 57059 ha Yükseklik : 1200 m - 2910 m

Boylam : 42,72ºD Ýl(ler) : Ardahan

Enlem : 41,48ºK Ýlçe(ler) : Posof

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ardahan Valiliði; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Posof Kaymakamlýðý; Posof Belediye Baþkanlýðý; Posof Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü; Posof Ýlçe

Orman Ýþletme Þefliði; Doða Derneði; TEMA Vakfý.

Damla Akyýldýz, Soner Bekir, Geoff Welch

DOG021
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Ardahan�ýn yaklaþýk 65 km kuzeyinde olan ÖDA, batýda Arsiyan, güneyde
Ilgar, doðu ve kuzeyde Kafkas Daðlarý ile çevrilidir. Türkiye�nin en kuzeydoðu ucunu
oluþturan alan, Gürcistan sýnýrýndadýr. ÖDA, derin ve sarp vadilerle bölünmüþ yüksek
daðlardan oluþur ve ortalama yükseklik 2100 ile 2200 metre arasýndadýr. Alanýn ortasýndan
Posof Çayý akar. Çay üzerinde birçok küçük göl oluþmuþtur. Posof Çayý�nýn Gürcistan�a
geçtiði bölgede birden düþen rakým burada farklý bir iklim oluþturur. ÖDA doðal peyzajý,
biyolojik çeþitliliði ve geleneksel deðerleriyle dikkat çekicidir. Alanýn ortasýndan BTC Petrol
Boru Hattý ve Þah Deniz Doðalgaz Boru Hattý Geçmektedir.
Habitatlar: Alanda dört ana orman tipi görülür. 1200�2150 metre arasýnda çoðunluðunu
ladin, göknar ve kayýn aðaçlarýnýn oluþturduðu iðneli ormanlar bulunur. Geniþ alanlar
oluþturan sarýçam ormanlarý ise tüm alan sathýnda yayýlmýþtýr. Ancak daha alçak kesimlerde
sarýçamlarýn yerini meþe ormanlarý alýr. Huþ ormanlarý ise ÖDA�nýn doðu kesiminde daðýnýk
parçalar halinde bulunur.

Orman sýnýrýnýn üstündeki yüksek kesimlerde ormangülleri kayalýklarla karýþarak geniþ
alanlar oluþturur. Alanda arazi yapýsýyla sýnýrlý miktarda tarým alanlarý ve meralar bulunur.
Yerleþim merkezlerinin civarýnda geniþ meyve bahçeleri vardýr.
Türler: Bitkiler açýsýndan oldukça önemli bir zenginliðe sahip Posof Ormanlarý, yok olma
sýnýrýndaki Chaerophyllum posofianum türüne ev sahipliði yapmaktadýr. ÖDA, bu türün
dünyada bilinen tek daðýlýþ alanýdýr. Bunun yanýnda ulusal ölçekte hassasiyete sahip Circium
frickii ve Seseli grandivittatum türleri de Posof Ormanlarý'nda görülebilmektedir.

Posof Ormanlarý, dünyada sadece Kafkaslar Bölgesi'nde yaþamakta olan dað horozu
(Tetrao mlokosiewiczi) için önemli bir yaþam alanýdýr. Alanda ayrýca 3-5 çift küçük orman
kartalý (Aquila pomarina) ve alpin yaþam birliði türlerinden urkeklik (Tetraogallus caspius)
üremektedir.

ÖDA, ülkemizde býldýrcýnkýlavuzunun (Crex crex) ürediði bilinen tek yerdir ve burada 67
çift üremektedir. Býldýrcýnkýlavuzlarý 1500 � 2100 metre arasýnda hayvan sokulmayan,
otlarýn büyümesi için býrakýlan alanlarý tercih etmektedir. Huþ aðaçlarýnýn alt sýnýrlarýndaki
açýk araziler, aðaçlarýn aralarýnda kalan açýklýk otlaklar en önemli üreme habitatýdýr. Az
sayýda, içinde su akýntýsý olan ekilmiþ alanlarda da üremektedir. Býldýrcýnkýlavuzlarý geceleri

aktiftir ve tümüyle ýslak alandadýr.
ÖDA, uzun týrnaklý köstebekfarenin (Prometheomys schaposchnikowi) aþaðý Kafkaslar�daki

önemli daðýlýþ alanlarýndan biridir. Alan ayrýca bölgesel ölçekte tehlike altýndaki altý kelebek
türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.

Posof Ormanlarý�nda yaþamakta olan Kafkas semenderinin (Mertensiella caucasica) nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr. 1980�lerde küçükbaþ hayvancýlýk
yasaklandýðý için büyükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Mayýs ve haziran aylarýnda çayýrlardaki otlar
biçilip kurutularak saklanýr ve kýþ aylarýnda kaba yem olarak hayvanlara verilir. Haziranda
ot yüksekliði yer yer bir metreyi bulur. Bu alanlara uzun süre evcil hayvan veya insan
girmez ve yaban hayatý için uygun bir ortam oluþur. Tarým alanlarýna çoðunlukla buðday,
arpa ve yulaf ekilir.

Alanda ayrýca ormancýlýk faaliyetleri ve arýcýlýk yapýlýr. Organik bal ve meyve üretimine
yönelik giriþimler planlanmaktadýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit, yapýmý süren Þah Deniz Doðalgaz Boru Hattý�dýr.
Býldýrcýnkýlavuzu ve dað horozunun üreme alanýnda gerçekleþtirilen inþaat faaliyetlerinin
türün üreme baþarýsýný olumsuz etkilediði düþünülmektedir.

Temmuzdan önce ot kesimi yapýlan alanlarda býldýrcýnkýlavuzlarýnýn üremediði belirlenmiþtir.
Belirli bölgelerde býldýrcýnkýlavuzlarý ev kedilerinden de zarar görmektedir.

Alanda kaçak huþ aðacý kesimi ve özellikle memeli hayvanlara yönelik kaçak avcýlýk
yapýlmaktadýr. Yöredeki insan nüfusunun azalmasý, uzun vadede ormanlarýn geniþlemesine
neden olarak dað horozunun yaþam alaný olan ormangüllerinin azalmasýna neden olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði, BTC Boru Hattý þirketinin desteðiyle ve Çevre ve Orman
Bakanlýðý ile iþbirliði içinde Posof Ormanlarý Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý�nýn yönetim
planýný hazýrlamýþtýr. Yaban hayatý geliþtirme sahasýnýn sýnýrlarýnýn huþ tavuðunun bölgedeki
tüm üreme alanlarýný içine alacak þekilde geniþletilmesine çalýþýlmaktadýr.

Doða Derneði, alandaki býldýrcýnkýlavuzlarý için 2006 yýlýnda arazi çalýþmalarýný
tamamlamýþtýr.

TEMA Vakfý alanda bir dizi kýrsal kalkýnma projesi yürütmektedir.
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