Allahuekber Daðlarý DOG019
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kýzýl akbaba (Gyps fulvus) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 295968 ha
Boylam
: 42,51ºD
Enlem
: 40,64ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 1160 m - 3120 m
Ýl(ler)
: Erzurum, Ardahan, Kars
Ýlçe(ler) : Göle, Susuz, Olur, Þenkaya, Oltu, Narman, Sarýkamýþ, Selim, Kars merkez

Alanýn Tanýmý: Büyük bir dað silsilesi olan ÖDA; Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin kesiþtiði
yerde uzanýr. Doðuda ve güneyde Kars Çayý, batýda ise Olur Çayý ile sýnýrlanan silsile,
kuzeyde Yalnýzçam ve Kýsýr daðlarýna baðlanýr. Alanýn batý kýsmýnda güneykuzey doðrultusunda
akan Gaziler Çayý, alanda derin vadiler oluþturur. Alaný çevreleyen akarsu vadilerinde ve
daðlýk kesimlerdeki çöküntü tabanlarýnda geniþ otlaklarla kaplý platolar uzanýr. 3120 metre
yüksekliðe ulaþan ve alanýn en yüksek zirvesi olan Allahuekber Tepesinin doðu yamacýnda
Sarýkamýþ Allahuekber Daðlarý Milli Parký bulunur.
Habitatlar: Yüksek daðlardan oluþan silsilenin doruklarý dýþýnda kalan kesimleri farklý
yükseltilerdeki platolarla ve bu platolarý sýnýrlayan akarsularýn oluþturduðu derin vadilerle
çevrilidir. ÖDAnýn büyük bir kýsmý yüksek dað bozkýrlarýyla kaplýdýr. Bu alanlarda yer yer
ýslak çayýrlar ve küçük göletler bulunur. Göle ilçesinin doðusunda uzanan ýslak çayýrlar
özellikle kuþ türleri için önemli bir beslenme alanýdýr.
Göle ve Þenkaya ilçelerinin arasýndaki bölge, bazý kýsýmlarý seyrelmiþ sarýçam ormanlarýyla
kaplýdýr. Alandaki vadi tabanlarý nehir kýyýsý bitki örtüsüyle kaplýdýr. Vadilerdeki sarp
kayalýklarda büyük yýrtýcý türleri yuvalamaktadýr.
Türler: Alandaki habitat çeþitliliði ve büyük bakir alanlardan oluþmasý farklý özelliklerdeki
kuþ türlerini bir arada barýndýrmasýna sebep olmuþtur. Hem üreme hem de göç döneminde
büyük ve nadir yýrtýcý kuþlar için önemli bir alandýr. ÖDAdaki ormanlarda üreyen ve
ormanlarý çevreleyen açýk alanlarda beslenen küçük orman kartalý (Aquila pomarina),
alanýn kuzey kesiminde yoðunlaþýr. Þenkaya Göletinde bölgesel ölçekte tehlike altýndaki
kadife ördek (Melanitta fusca) üremektedir. Gaziler Çayý ve kollarýndaki kayalýk yamaçlarda;
sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus), küçük akbaba (Neophron
percnopterus), uludoðan (Falco cherrug), býyýklý doðan (Falco biarmicus), gökdoðan (Falco
peregrinus) ve kýzýl gagalý dað kargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) gibi önemli türler yuvalar.
Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) daðýn diðer yamaçlarýndaki kayalýklarda da üremektedir.
Göle çayýrlarýnda ise turna (Grus grus) üremektedir.
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Alan kýzböceði ve kelebek türleri için de önemlidr. Apollo kelebeði (Parnassius apollo)
ve beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) gibi küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan türlerin
yaný sýra dar yayýlýþlý türlerden Polyommatus merhaba bu daðlarda yaþayan onlarca kelebek
türünden biridir.
Alan Kullanýmý: Ormanlýk alanlarda Türkiyenin ekonomik deðeri en yüksek sarýçamlarý yetiþir
ve bu ormanlar yýllardýr düzenli bir þekilde iþletilmektedir. Alanda yoðun olarak büyükbaþ
ve küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Vadi tabanlarýnda az miktarda meyve ve sebze yetiþtirilir.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit aþýrý otlatmadýr. Meralarýn yeterince planlanmadan
ihale edilmesiyle artan hayvan sayýsý mera kalitesini düþürmektedir. Ormanlýk alanlarýn
çevresindeki otlatma ise ormanlardaki genç fidanlarýn yetiþmesini engellemektedir.
Yoðunlaþan ormancýlýk faaliyetleri, küçük orman kartalýnýn üreme alanlarýnýn zarar
görmesine neden olmaktadýr. Ayrýca bölgede kaçak kesim yapýlmaktadýr. Alandaki bir
baþka sorun ise yasadýþý avcýlýktýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA, 20032006 yýllarý arasýnda BTC Boru Hattý Önemli Kuþ Alanlarý
projesi kapsamýnda araþtýrýlmýþ ve kuþlar için önemli üreme alanlarý tespit edilmiþtir. Yerel
kurum ve kuruluþlarýn desteðiyle alandaki önemli türler izlenmektedir.
Alanýn batý kýsmýndaki Gaziler Çayý ve çevresinin korunmasý için Þenkaya Yaban Hayatý
Koruma Derneði, yöre insanýnýn bilinçlenmesi ve yasadýþý avcýlýðýn engellenmesi yolunda
çeþitli çalýþmalar gerçekleþtirmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzurum Valiliði; Kars Valiliði; Ardahan Valiliði; Þenkaya Yaban Hayatý Koruma Derneði; Sürkal Derneði Kars Proje Ofisi; Þenkaya Kaymakamlýðý; Göle
Kaymakamlýðý; Göle Belediyesi.

Dicle Tuba Kýlýç,

Allahuekber Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Allahuekber Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Allahuekber Daðlarý © Fatih Pýnar
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Küçük orman kartalý (Aquila pomarina) © Ali Ýhsan Gökçen
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