
Koruma Statüleri : Yok

Þeytan Daðlarý
ve Perisuyu

 282

Yüzölçümü : 155747 ha Yükseklik : 1140 m - 2900 m

Boylam : 40,56ºD Ýl(ler) : Bingöl, Tunceli

Enlem : 39,37ºK Ýlçe(ler) : Tercan, Pülümür, Yedisu, Karlýova, Kiðý, Adaklý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bingöl Valiliði; Bingöl Ýl ve Çevre Orman Müdürlüðü; Tunceli Ýl ve Çevre Orman Müdürlüðü; Yedisu Kaymakamlýðý ve Belediyesi; Kiðý Kaymakamlýðý ve

Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

DOG012
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Þeytan Daðlarý, Kiðý ve Yedisu ilçelerini içine alan, doðuda Karlýova ilçesiyle
sonlanan geniþ bir ÖDA�dýr. Þeytan Daðlarý dað silsilesi doðubatý doðrultusunda uzanmaktadýr.
Silsilenin kuzeyinde kalan Perisuyu Vadisi, Yedisu ilçesini içine almaktadýr. Çatýlý ve Turna
Daðlarý bölgenin en yüksek noktalarýndandýr. Dað silsilesinin kuzey kýsmýný doðu batý
doðrultusunda yaklaþýk 60 kilometre uzunluðunda akan Perisuyu Çayý sýnýrlar. Daðlarýn
batý kesiminde bu çay güneye döner ve Özlüce Baraj Gölü�ne dökülür.
Habitatlar: Þeytan Daðlarý genel olarak dað bozkýrlarý ile kaplýdýr. Yüksek bölgelerde dað
çayýrlarý uzanmaktadýr. Dað silsilesinin kuzeyinde bulunan Perisuyu Çayý�nýn oluþturduðu
vadi ve yamaçlar geniþ meþe ormanlarýyla kaplýdýr. Bunun yanýnda, Perisuyu Çayý bazý
bölgelerde el deðmemiþ ýslak çayýrlar ve sazlýk alanlar oluþturmaktadýr. Bölgede yaygýn
olmamakla birlikte tarým alanlarý ile meyve ve fýndýk bahçeleri bulunmaktadýr.
Türler: Þeytan Daðlarý bölgede üreyen kuþ türleri dolayýsýyla öncelikli bir alandýr. Bölgede
Perisuyu�nun batý kesiminde üreyen turnalar (Grus grus) alana ÖDA statüsü kazandýrmaktýr.
Alan ayný zamanda küçük kartal (Hieraaetus pennatus) için önemli bir üreme bölgesidir.

Alanda görülen önemli memeli türleri arasýnda vaþak (Lynx lynx) ve daðkeçisi (Capra

aegagrus) bulunur.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk bölgedeki en önemli geçim kaynaðýdýr. Küçükbaþ ve büyükbaþ
hayvancýlýðýn yaný sýra bölgede arýcýlýk faaliyetleri de yürütülmektedir. Özellikle Perisuyu�nun
oluþturduðu vadide küçük ölçekli tarým faaliyetleri de görülür. Tarým faaliyetlerinden elde
edilen ürünler genelde bölgenin kendi ihtiyacýný karþýlamaya yöneliktir.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri�nin planladýðý kurutma çalýþmalarý baþta turnalarýn ürediði ýslak
çayýrlar olmak üzere genel olarak alandaki en büyük tehdittir. Yapýmý sürmekte olan Kiðý
Barajý alandaki nadir vadi ekosistemini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadýr.
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Þeytan Daðlarý ve Perisuyu önemli doða alaný topografya haritasý

Þeytan Daðlarý ve Perisuyu önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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