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Yüzölçümü : 585044 ha Yükseklik : 820 m - 3462 m
Boylam : 39,26ºD Ýl(ler) : Tunceli, Erzincan, Bingöl
Enlem : 39,38ºK Ýlçe(ler) : Erzincan merkez, Kemah, Ýliç, Divriði, Pülümür, Ovacýk, Kemaliye, Nazýmiye, Tunceli merkez,

  Yayladere, Hozat, Çemiþgezek

Yerel Ýlgi Sahipleri

Tunceli Valiliði; Bingöl Valiliði; Erzincan Valiliði; Tunceli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bingöl Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzincan Ýl Çevre ve Orman

Müdürlüðü; Munzur Vadisi Milli Parký Þefliði; Munzur Çevre Derneði.

Barbaros Demirci

DOG008
Çok Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Erzincan�ýn güneyi ve Tunceli�nin kuzeyini kapsayan ve Bingöl il sýnýrýnda
son bulan dað silsilesinin tamamýný kapsar. Engebeli arazi yüzünden ulaþým çok sýnýrlýdýr.
Erzincan�ýn güney illere baðlantýsý batýda Fýrat Nehri�nin kolu olan Karasu Irmaðý�nýn ve
doðuda Pülümür Çayý�nýn açtýðý vadiler boyunda ilerleyen karayollarý ile saðlanýr.

Kireçtaþý ve volkanik kayalardan oluþmuþ Munzur Daðlarý 3000 metreyi aþan on ayrý
zirvesiyle Doðu Anadolu Bölgesi�nin batý yarýsýndaki en yüksek noktalarý içerir. Alanýn
güneybatý ucundan doðuya ve kuzeye doðru rakým hýzla artar. Akarsularýn açtýðý vadiler
dýþýnda geçit vermeyen dik duvarlar alanýn zirvelerine dek devam eder. Ýnsan etkisinden
uzak kalabilmiþ bu geniþ bölge yüksek rakýmlarda moren ve buzul gölleri içerir. Çok farklý
bikri örtüsü türünü ayný anda içeren ÖDA�da; yüksek dað çayýrlarý, kalýntý sarýçam (Pinus

sylvestris) topluluklarý, kuzeydoðusunda ve güneyinde sýk meþe (Quercus sp.) ormanlarý
ve sarp kayalýklar bulunur. Zengin yaþam ortamlarý nedeniyle Munzur Daðlarý þüphesiz ki
ülkemizin en önemli doðal alanlarýndan birisidir.
Habitatlar: Alanýn topografik yapýsýndaki farklýlýklar ÖDA�da deðiþik habitat tiplerinin
bulunmasýna neden olmuþtur. Yüksek irtifadaki bölgeler, yýlýn büyük kýsmýnda kar altýnda
olduðundan ve/veya yaðýþ aldýðýndan yüksek dað (alpin) çayýrlarýna ev sahipliði yapar. Bu
bölgedeki sarp kayalýklar ise genelde aðaçsý bitki örtüsünden yoksun olup kendine özgü
kaya bitki topluluklarýna sahiptir. Daha alçak irtifadaysa çeþitli meþe (Quercus sp.) türlerinden
oluþmuþ bir orman katmaný vardýr. Nemli vadi boylarýnda, içerisinde akçaaðaç (Acer sp.),
ceviz (Juglans sp.) ve huþ (Betula sp.) türlerinin de yer aldýðý galeri ormanlarý bulunur.
Bunun en güzel örneði Munzur Suyu Vadisi�dir. Ovacýk ilçesi yakýnlarýnda bulunan kalýntý
sarýçam (Pinus sylvestris) topluluklarý alanýn sahip olduðu zenginliklerden bir diðeridir.
Orman dýþýnda kalan geniþ alanlarda dað bozkýrý bitki örtüsü hâkimdir. Bu bölgeler nadir
endemik bitkiler açýsýndan büyük önem taþýr.
Türler: Alan ev sahipliði yaptýðý yaklaþýk 1500 bitki türüyle, ülkemizin en zengin önemli bitki
alanýndan biridir. Çoðu endemik 109 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve
bunlarýn 17�si tüm dünyada yalnýzca Munzur Daðlarý�nda bulunmaktadýr. Bunlar içinde yer

alan Cerasus erzincanica ve Viola bocquetiana türlerinin nesli tükenme noktasýna gelmiþtir.
Bölge 11 kelebek türü açýsýndan uluslararasý öneme sahiptir. Küçük yalancý apollo

(Archon apollinaris), büyük korubeni (Glaucopsyche arion), çokgözlü poseydon (Polyommatus

poseidon) ve Bavius (Pseudophilotes bavius) bölgedeki önemli kelebek türleri arasýnda yer
almaktadýr.

Munzur Daðlarý�nda üreyen çok sayýda kuþ türü bölgesel ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Urkeklik (Tetraogallus caspius) ve sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) alandaki önemli
kuþ türlerindendir.

ÖDA�nýn engebeli yapýsý daðkeçisi (Capra aegagrus), çengel boynuzlu daðkeçisi
(Rupicapra rupicapra) ve vaþak (Lynx lynx) gibi büyük memeli türlerinin alanda önemli
sayýlarda barýnmasýna imkân saðlamýþtýr. Yünlü yediuyur (Dryomys laniger) ÖDA�daki en
dar yayýlýþlý ve nadir memeli türüdür.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk ve kýsýtlý olarak tarým ve balýkçýlýkla geçinen yerel nüfus yaz
aylarýnda artýþ gösterir. Büyük kentlere göç nedeniyle ve Keban Barajý yapýmý sonrasý
köylerdeki nüfus kayda deðer þekilde azalmýþtýr. Yer yer aðaç kesimi yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, bölgedeki çeþitli akarsularda yapýmý planlanan bir
dizi baraj projesidir. Bu barajlar endemik bitki örtüsüne ve galeri ormanlarýna geri dönüþü
olmayan zararlar vereceði gibi akarsularda yaþayan doðal balýk ve amfibi popülasyonlarýný
da olumsuz etkileyecektir. Bugüne kadar sadece Mercan Barajý tamamlanmýþtýr.

Alan çok tercih edilen bir av yöresidir. Özellikle yazýn yapýlan kaçak avcýlýk, daðkeçisi
gibi memeli ve urkeklik gibi kuþ türlerinin azalmasýna neden olmaktadýr. Ülkemizde çok
seyrek bir yayýlýþa sahip akkuyruklu kartalýn (Haliaeetus albicilla) büyük olasýlýkla alanda
üreyen nüfusu yasadýþý avcýlýk sonucu yok olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Munzur Çevre Derneði, alandaki baraj projelerini durdurmak için aktif
faaliyet göstermektedir.
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Mercan (Munzur) Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Mercan (Munzur) Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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