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Yüzölçümü : 16091 ha Yükseklik : 1275 m - 2060 m

Boylam : 42,03ºD Ýl(ler) : Bitlis, Muþ

Enlem : 38,64ºK Ýlçe(ler) : Güroymak, Hasköy, Korkut

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bitlis Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.

Dicle Tuba Kýlýç

DOG040
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Nemrut Volkaný�nýn batýsýnda, Bitlis-Muþ karayolunun kuzeyinde yer alýr.
Alanýn batý sýnýrý dýþýnda tamamý Bitlis ili sýnýrlarý içindedir. Alan geniþ sazlýklarla kaplý tek bir
küçük aynasý olan sýð bir sulakalaný içerir. Sulakalanýn içinde küçük höyükler ve sýcak su
pýnarlarý bulunur. Sulakalan, güneyde bozkýr bitki örtüsüyle kaplý tepeler ve tarým alanlarýyla
çevrilidir. ÖDA�nýn doðu kýsmý Nemrut Volkaný'nýn ovaya doðru uzantýsý olan platonun bir
kýsmýný içine alýr. Uydu görüntülerine göre sulakalan son 20 yýl içinde belirgin oranda küçülmüþtür.
Habitatlar: ÖDA; göl aynasý, geniþ sazlýk alanlar, sulak çayýrlar, dað bozkýrlarý ve tarým alanlarýndan
oluþur. Sulakalanýn çok büyük kýsmý sazlarla (Phragmites sp.) kaplýdýr. Sazlýk alanýn etrafý sulak
çayýrlarla çevrilidir. Tarým alanlarýyla sazlýk alan arasýnda kalan tepeler dað bozkýrý bitki örtüsüyle
kaplýdýr. Alanýn doðusundaki plato seyrek otlarla kaplýdýr.
Türler: ÖDA, endemik ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Dianthus plumbeus adlý biti
türü için önem taþýr.

Çok geniþ sazlýk alanlar barýndýran ÖDA, su kuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr. Alanda
önemli sayýlarda alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) üremektedir. ÖDA�nýn doðusundaki volkanik
platoda küçük alameceðin (Rhodopechys githaginea) ürediði tahmin edilmektedir.

Bölgesel ölçekte tehlikedeki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) alana ÖDA
statüsü kazandýran tek kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Alandaki en önemli insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Bölgede manda ve diðer
büyükbaþ hayvanlar yetiþtirilir. Güroymak ilçesi etrafýnda yoðun olarak sulu tarým yapýlýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit tarýmsal faaliyetler için su rejimine yapýlan müdahalelerdir.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ), bölgedeki sulu tarým alanlarýný geniþletmeyi planlamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.
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