Olur - Oltu DKD009
Korumaya Baðýmlý
Bozkýrlarý Ayný (0)

Narman - Erzurum © Soner Bekir

Yüzölçümü : 104907 ha
Boylam
: 42,03ºD
Enlem
: 40,56ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 860 m - 2980 m
Ýl(ler)
: Artvin, Ardahan, Erzurum
Ýlçe(ler) : Posof, Þavþat, Hanak, Artvin merkez, Ardanuç, Ardahan merkez, Yusufeli, Göle, Olur, Narman

Alanýn Tanýmý: Yüksek daðlarla çevrili bir ova niteliðinde olan alanýn içinden Yusufelini Olur ve
Oltuya baðlayan karayolu geçer. ÖDA, kuru iklimi ve vadi tabanýndaki toprak yapýsýnýn tuzlu
olmasý nedeniyle çevresindeki doðal alanlardan belirgin derecede farklýdýr. Bölgede geniþ vadiler
ve sarp kayalýklar bulunmaktadýr. Bu vadilerden biri olan Narman bölgesi kýrmýzý peri bacalarý
ile göze çarpar. ÖDAnýn güney sýnýrýný Narman ilçe merkezi oluþturmaktadýr. Güneydoðuda
ise Çatal Daðý yer alýr. Alanýn tam ortasýndan Oltu Çayý geçmektedir.
Habitatlar: Alan, Doðu Karadenizdeki tek geniþ ve kesintisiz tuzcul bozkýrlarý içerir. Tepeler dað
bozkýrlarý ve parçalar halinde uzanan karaçam topluluklarýyla kaplýdýr. Daha yüksek bölgelerde
ise yüksek dað çayýrlarý uzanýr.
Türler: Olur  Oltu Bozkýrlarý bitkiler açýsýndan oldukça zengindir. Dünya daðýlýmý bu alanla sýnýrlý
olduðu bilinen üç bitki türü bulunmaktadýr. Bu türler, bir geven türü olan Astragalus nigrocalycinus,
bir peygamberçiçeði türü olan Centaurea taochia ve bir tür düðünçiçeði olan Delphinium
munzianumdur.
Alan kuþlar açýsýndan da önem taþýr. Bölgede yüksek sayýlarda gökkuzgun (Coracias garrulus)
üremektedir. Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus) ve küçük akbaba
(Neophron percnopterus) da alanda üreyen önemli yýrtýcý türleridir.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki ana geçim kaynaðý hayvancýlýktýr. Küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk
yaygýn olarak yapýlmaktadýr. Bunun yanýnda alanda kuru tarým ve az miktarda arýcýlýk faaliyetleri
yürütülmektedir. Narman bölgesi Kapadokya benzeri peyzajý ile günübirlik turistlerin ilgi odaðý
olmaya baþlamýþtýr. Oltu ilçesi günübirlik turizmin geliþtiði baþka bir alandýr.
Tehditler: ÖDA içinde iki baraj yapýmý planlanmaktadýr. Diðer önemli bir tehdit ise yoðun otlatma
baskýsýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
Delphinium munzianum © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Artvin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Olur Kaymakamlýðý; Oltu Kaymakamlýðý;
Narman Kaymakamlýðý.
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Bahtiyar Kurt, Dicle Tuba Kýlýç

Olur - Oltu Bozkýrlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Olur - Oltu Bozkýrlarý önemli doða alaný topografya haritasý
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ÖDA Kriteri

