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Yüzölçümü : 20942 ha Yükseklik : 1960 m - 2310 m

Boylam : 43,25ºD Ýl(ler) : Ardahan, Kars

Enlem : 41,04ºK Ýlçe(ler) : Çýldýr, Arpaçay

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ardahan Valiliði; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çýldýr Belediyesi; Çýldýr Kaymakamlýðý; 7. Hudut Tabur Komutanlýðý; Çýldýr Gölü ve Adalarýný

Koruma Derneði.

Damla Akyýldýz, Alkým Ün

DOG023
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Kuzeydoðu Anadolu�daki en büyük ve en derin göldür. Kars ve Ardahan illerinin
içinde kalýr. 120 kilometrekare büyüklüðünde bir tatlý su gölüdür. Kýþ aylarýnda büyük
ölçüde donan gölün derinliði yaklaþýk otuz metreyi bulur. Gölde büyük adacýklar bulunur.
ÖDA gölün güneybatýsýnda sazlýklarla çevrili sýð bir tatlý su gölü olan Lavaþ Gölü�nü de
içine alýr. Akbaba ve Kýsýr Daðý arasýnda kalan göl volkanik aktiviteler sonucu oluþmuþ bir
çöküntüdeki plato gölüdür ve yamaçlardan akan kar, yaðmur sularý ve yeraltý kaynaklarýyla
beslenir.
Habitatlar: Gölün etrafý kýsmen bataklýk, sazlýk ve mevsimlik subasar çayýrlarý ile çevrilidir.
Alanýn etrafýný saran çanak þeklindeki tepeler yüksek plato bozkýrý özelliði gösterir. Göl
seviyesindeki yamaçlar ve adacýklarda seyrek bodur çalýlýklar ve titrek kavak topluluklarý
bulunur.
Türler: Cirsium eliasianum adlý bitki türü dünya üzerinde yalnýzca Çýldýr Gölü ve çevresinde
bulunmaktadýr. Alanda bunun yanýnda bölgesel ölçekte tehdit altýndaki üç bitki türü
bulunmaktadýr.

Tepeli pelikan (Pelecanus crispus), angýt (Tadorna ferruginea), turna (Grus grus) ve Van
Gölü martýsý (Larus armenicus) küresel ve/veya bölgesel ÖDA kriterlerini saðlayan kuþ
türleridir.

Alan hem ilkbahar hem de sonbahar kuþ göçü için çok önemli bir uðrak yeridir. Özellikle
Eylül ortasýndan itibaren büyük rakamlara ulaþan þahin (Buteo buteo) ve küçük orman
kartallarý (Aquila pomarina) alanýn kuzeydoðusunda ve güneybatýsýnda gözlemlenir. Ancak
bu türlerin popülasyonlarýnýn büyüklüðü hakkýnda bir veri yoktur.
Alan Kullanýmý: Gölde yoðun olarak balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Gölü saran yamaçlarda ise
hayvan otlatýlmaktadýr. Bölgedeki tarým faaliyetleri çoðunlukla meyveciliktir. Göl kenarýndaki
balýk lokantalarý yaz aylarý boyunca hizmet vermektedir.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri�nin su rejimine yaptýðý müdahaleler kuþ türlerinin habitatlarýnýn
azalmasýna yol açmýþtýr. Öte yandan, hayvan otlatmasý bataklýk ve sazlýk alan sýnýrýna

dayandýrýlarak yapýlmakta ve bu alanlarýn gitgide daralmasýna yol açmaktadýr. Tarým
alanlarýnýn açýlmasý sonucunda sulak çayýrlar azalmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr. Ancak Çevre ve
Orman Bakanlýðý gölü Ramsar alaný ilan etmeyi planlamaktadýr.
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Çýldýr Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Çýldýr Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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