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Yüzölçümü : 7768 ha Yükseklik : 2250m - 2660m

Boylam : 43,56ºD Ýl(ler) : Aðrý, Iðdýr

Enlem : 39,77ºK Ýlçe(ler) : Doðubayazýt, Taþlýca, Tuzluca

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aðrý Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doðu Beyazýt Kaymakamlýðý; Taþlýca Kaymakamlýðý; Doðu Beyazýt Belediyesi; Taþlýca Belediyesi; Doðu Beyazýt

Çevreyi Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu

DOG031
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, 2241 metre yükseklikte, dört tarafý tepelerle çevrili bir lav setti gölüdür.
Aðrý Daðý�ndan akan lavlarýn küçük bir akarsuyun önünü kapamasý sonucu oluþmuþtur. Gölün
ortasýnda dört dekar geniþliðinde bir ada bulunur. Suyu tatlýdýr ve alan içme suyu havzasýdýr.
Çevresindeki daðlardan gelen yüzey sularýyla ve kýyýlarýndaki kaynaklarla beslenir. Güneyinden
doðan akarsuyla Doðubayazýt Sazlýklarý�na boþalýr. Yüzölçümü 34.7 kilometrekare olan gölün
en derin yeri 37 metredir. Göl kýyýsýnda bir mesire yeri bulunur.
Habitatlar: Etrafý yüksek dað çayýrlarýyla çevrili tipik bir alpin göldür. Kuzey ve güneyindeki su
giriþi ve çýkýþý olan yerlerde daha gür olmakla beraber kýyýlarý cýlýz ve parçalý saz þeritleriyle
kaplýdýr.
Türler: Alan, üç bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Nesli dünya ölçeðinde tehlike
altýnda olan Tripleurospermum corymbosum tüm dünyada sadece Balýk Gölü ÖDA�sýnda
yaþamaktadýr. Bunun dýþýnda gölün çevresindeki tepeler Astragalus robertianus ve Sempervivum

globiferum ssp. aghricum için önemlidir.
Doðu Anadolu ve Kafkasya�daki kalýntý kadife ördek popülasyonunun (Melanitta fusca) bir

kýsmý bu alanda ürer.
Alan Kullanýmý: Doðubayazýt�ýn ve civar köylerin içme suyu ihtiyacý gölden karþýlanmaktadýr.
Ayrýca, gölde yoðun olarak balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Alan, peyzaj güzelliði ile günübirlik turistler
için il içerisinde önemli bir cazibe merkezidir.
Tehditler: Gölün etrafýnda günübirlik ziyaretçilere hizmet vermek amacýyla mesire yerleri yapýlmaya
baþlanmýþtýr. Bu amaçla gerçekleþtirilen aðaçlandýrma çalýþmalarý alanýn zengin bozkýr türlerini
tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: 2004 yýlýnda Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü�nce alanýn tabiat parký
olmasý önerilmiþtir. Alan içme suyu havzasý olarak korunmaktadýr.
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Balýk Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Balýk Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý Angýt (Tadorna ferruginea) © Soner Bekir
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