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Yüzölçümü : 2392 ha Yükseklik : 1800 m - 2100 m

Boylam : 43,20ºD Ýl(ler) : Ardahan

Enlem : 41,20ºK Ýlçe(ler) : Çýldýr

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ardahan Valiliði; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çýldýr 9. Hudut Tabur Komutanlýðý; Çýldýr Belediyesi; Kenarbel Köyü sakinlerinden Muharrem Akdeniz.

Gürdoðar Sarýgül

DOG022
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Türkiye-Gürcistan sýnýrýnda yüksek platoda tektonik özellikte sodalý bir göldür.
Gölün üçte biri Gürcistan, geri kalan kýsmý ise Türkiye sýnýrlarý içerisindedir. Göl içerisinde irili
ufaklý çoðu kayalýk 12 adacýk bulunur. Gölün güney kýyýsýnda Çýldýr ilçesine baðlý 80 � 120
haneli Kenarbel ve kuzeybatý doðrultularýnda Öncül köyleri, kuzeydoðu kýyýsýnda 20-50 hanelik
Gürcü (Garzak) köyü bulunmaktadýr. Gölün kuzey kýyýsýnda inþaatý 1990�lý yýllarýn sonlarýnda
tamamlanmýþ ancak hizmete alýnamamýþ Aktaþ Gümrük ve sýnýr kapýsý bulunmaktadýr.   
Göl genel olarak eriyen kar sularý ile beslenmektedir. 1990�lý yýlarda Kura nehrine açýlan taþkýn
kanalý ile suyun bir dýþ havzaya akýþý saðlanmýþtýr. Bu nedenle göle nehirden balýk giriþi olduðu
düþünülmektedir.
Habitatlar: Göl, derin bir çanak görünümünde olup etrafý meyilli otlak ve kýsmen kuru tahýl
alanlarý ile çevrilidir. Gürcistan sýnýrýnda küçük bir alanda doðal aðaçlýk yamaçlar bulunmaktadýr.
Gölün kuzeybatý kýyýsýnda Kura Nehri�ne açýlmýþ taþkýn kanalýnýn aðzýnda 15�20 hektarlýk sazlýk
alan bulunmaktadýr. Göl içindeki küçük adacýklar genellikle kayalýk olup kýsmen bitki örtüsüyle
kaplýdýr.
Türler: Türkiye�de tepeli pelikan (Pelecanus crispus) ve ak pelikanýn (Pelecanus onocrotalus)
bir arada ürediði tek yer olan göl, kadife ördeðin (Melanitta fusca) Türkiye�de bilinen en büyük
popülasyonunu barýndýrýr. Göldeki üç adacýk üzerindeki yoðun çalýlýklar yýrtýcýlar için önemli
üreme alaný oluþturmaktadýr.

ÖDA�da çayýr delicesinin (Circus pyagrus) 10-15 çift ürediði tespit edilmiþtir.
Alan Kullanýmý: Doðal meralar biçilerek hayvan yemi olarak kullanýlmakta ve büyükbaþ hayvan
otlatýlmaktadýr. Tapulu arazilerde ise genellikle kuru tahýl tarýmý yapýlmaktadýr. Gölde balýk
avcýlýðý çok sýnýrlý olarak (bir köylü tarafýndan) ihtiyaç amaçlý yapýlmaktadýr. Haziran ayýnda
büyük ada üzerindeki otlar köylüler tarafýndan biçilerek satýlmaktadýr. Bahar aylarýnda boz kaz
(Anser anser) yumurtalarý köylüler tarafýndan toplanmakta ve evcil kazlar altýnda kuluçkadan
çýkartýlarak ihtiyaç amaçlý yetiþtirilmektedir.

Kenarbel köyü göle kýyý tek yerleþim alanýdýr. Yoðun olarak dýþa göç verdiði için köyde
bugün yalnýzca elli hane yaþamaktadýr. Sýnýr kapýsý Türk tarafýnda tamamlanmýþtýr, ancak
Gürcistan tarafýndaki eksiklikler yüzünden kullanýmda deðildir. Sýnýr bölgesi olduðu için bölgede
kaçak hayvan ticareti oldukça sýk görülmektedir.
Tehditler: Göl, sýnýrdaþ bir alanda olduðu için birinci derece sýnýr güvenlik alaný kapsamýndadýr.
Bu nedenle insan faaliyetleri çok sýnýrlýdýr. Ancak yapýmý büyük ölçüde bitmiþ olan Aktaþ Sýnýr
kapýsý alan için ciddi tehdit oluþturabilir. Cilvegözü sýnýr kapýsýnýn yoðunluðunun büyük bir
kýsmýnýn bu tarafa kayacaðý yetkililer tarafýndan belirtilmektedir. Bu durum kuþkusuz bölgedeki
karayolu trafiðini alýþmadýk þekilde arttýrarak etrafýndaki geliþimi teþvik edecektir.

Alandaki diðer sorun ise hayvancýlýk kökenli olup daha çok gölde etkisini yaz ortasýnda
havalarýn ýsýnmasý ve göl suyunun çekilmesi ile göstermektedir. Hayvan dýþkýlarýnýn yaðýþla
göle ulaþmasý ve birikmesinden dolayý alg patlamalarý görülmektedir. Bu dönemlerde gölden
su içen büyükbaþ hayvanlarýn siyanür zehirlenmesinden öldüðü yaþanmaktadýr. Çýldýr Gölü de
ayný sorunla karþý karþýya kalmaktadýr.

Sýnýr bölgesi olmasý nedeni ile kara avcýlýðý gölde yoktur. Göldeki adacýklara otlatmak üzere
býrakýlan büyükbaþ hayvanlarýn yaban hayatý üzerinde olumsuz etkisi olabilir

Kaz yumurtalarýnýn toplanmasýnýn üreyen kaz varlýðý üzerine olumsuz etkisi olabilir ancak
bu durumun bir araþtýrma yapýlarak açýklýða kavuþturulmasý gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða koruma veya arkeolojik amaçlý bir koruma statüsü bulunmamaktadýr.
Ancak birinci derece sýnýr güvenlik alaný olduðu için göle insan giriþi sýnýr komutanlýðýndan
alýnan özel izinle gerçekleþebilmektedir. Bu nedenle insan faaliyetleri yok denecek kadar azdýr.
Bölgenin korunmasýndan sorumlu askeri birlik göldeki biyolojik çeþitliðin farkýnda olup doða
koruma çalýþmalarýna destek vermektedir.
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Aktaþ Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Aktaþ Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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