
Koruma Statüleri : Yok

Palandöken
Daðlarý
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Yüzölçümü : 7678 ha Yükseklik : 2050 m - 3176 m

Boylam : 41,27ºD Ýl(ler) : Erzurum

Enlem : 39,83ºK Ýlçe(ler) : Erzurum merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Erzurum Valiliði; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Büyükþehir Belediyesi; Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümü; Erzurum Su Ve

Kanalizasyon Ýþleri Ýdaresi; Erzurum Çevre Gönüllüleri Derneði; Erzurum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü; Atatürk Üniversitesi Kuþ Gözlem Oluþumu;

TEMA Vakfý � Erzurum.

Esra Kartal

DOG015
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Doðubatý yönünde uzanan Palandöken Daðlarý, Erzurum�un 10 km güneyinde
yer alýr. Tektonik kökenli bu sýradaðlar, Erzurum Ovasý�ný güneyden çevrelemektedir. Alan
yer yer derin vadilerden ve vadilerin üstündeki yaylalardan oluþur. Palandöken Daðlarý�nýn
en yüksek noktasý Büyük Ejder Tepesi olarak adlandýrýlýr. Çoruh, Aras ve Fýrat havzalarýnýn
bazý akarsu kaynaklarý Palandöken Daðlarý�nda yer alýr. Palandöken Daðlarý�nda yaðýþýn
2�3 metre kalýnlýkta toz kar þeklinde oluþu ve yýlýn beþ ayý boyunca sürmesi alaný kayak
turizmi için cazip kýlmaktadýr. ÖDA, Türkiye�deki kelebeklerin önemli bir kýsmýna ev sahipliði
yapar.
Habitatlar: Palandöken Daðlarý�nýn sahip olduðu doðal sarýçam ve meþe ormanlarý zaman
içinde tahrip olmuþtur. Son ormanlýk alanlar, yükseltinin 2000�2400 m arasýnda olduðu
bölgelerde gözlenmektedir. Bu bölgelerde kavak, huþ, sarýçam türlerinden oluþan korular
bulunmaktadýr. Tahrip olan orman alanlarýnýn yerini dað bozkýrlarý almýþtýr. Yüksek irtifadaki
yaylalarda iklimsel zorluklar nedeniyle otlatmanýn daha az yapýlmasý sonucunda bitki örtüsü
daha gürdür. Bu bölgelerde yer yer yüksek dað (alpin) çayýr bitkileri gözlenmektedir.
Türler: ÖDA, Scabiosa sulphurea ve Onobrychis araxina bitki türlerinin önemli daðýlým
alanlarýndan biridir.

Alan, 140 kelebek türüne sahiptir, bu türlerin 9�u ÖDA kriterini saðlamaktadýr. Apollo
(Parnassius apollo), beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) ve Tanker�in çokgözlüsü
(Polyommatus tankeri) alandaki nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan baþlýca kelebek
türleridir.

ÖDA ayrýca küçük engereðin (Vipera eriwanensis) önemli daðýlým alanlarýndan biridir.
Alanýn bir diðer özelliði kuþlarýn göç yolu üzerinde bulunmasýdýr. Bu nedenle ilkbahar

ve sonbahar aylarýnda göç eden yýrtýcý ve ötücü kuþlarý Palandöken Daðlarý�nda gözlemlemek
mümkündür. Ancak ÖDA üzerinden göç eden kuþ topluluklarýnýn büyüklüðü ile ilgili somut
bir veri yoktur.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýk ve az miktarda kuru tarýmdýr.

Zamanla tahrip olan orman alanlarý mera olarak kullanýlmaktadýr.
Palandöken Daðlarý, kýþ sporlarý için tercih edilen alanlardandýr ve alanda çok sayýda

turistik tesis kurulmuþtur. ÖDA içinde bulunan aðaçlýk alan belediye ve Atatürk Üniversitesi
tarafýndan düzenlenerek 717 hektarlýk kent ormaný haline getirilmiþtir. ÖDA sýnýrlarýnda
sulama amaçlý Palandöken Göleti bulunmaktadýr.
Tehditler: Kelebek koleksiyoncularý Palandöken Daðlarý�nýn nadir kelebek çeþitliliðine zarar
vermektedir. Kelebeklerin doðadan toplanmasý pek çok türün geleceði için tehlike
oluþturmaktadýr. Öte yandan, kelebekler için büyük öneme sahip ýslak çayýrlarýn aðaçlandýrma
çalýþmalarý sonucunda küçülmesiyle türlerin yaþam alanlarý daralmaktadýr.

Meralardaki aþýrý otlatma ve hayvan sayýsýnýn fazlalýðý alanýn çoraklaþmasýna neden
olmaktadýr. Farmakolojik açýdan öneme sahip olan Palandöken Daðlarý�ndan bitki toplamanýn
bilinçli yapýlmamasý durumunda bitki çeþitliliðinin fakirleþmesi mümkündür.

Kýþ sporlarý nedeniyle Palandöken Daðlarý�na olan ilginin artýþý yeni otel ve kayak
pistlerinin açýlmasýna neden olmaktadýr. Ýhtiyaç duyulan tesislerin planlamasý çevreye
etkileri göz önünde bulundurularak yapýlmalýdýr. Yasadýþý avcýlýk alan üzerindeki diðer bir
tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan yürütülmekte olan Doðu Anadolu
Projesi kapsamýnda bölge doðasýnýn korunmasý için çalýþmalar yapýlmaktadýr.

TÜBÝTAK tarafýndan Milli Parklarýn Ekoloji Temelli Bilimsel Eðitim Amaçlý Kullanýmý
projesi ile Palandöken Daðlarý�nýn biyolojik zenginliði göz önünde bulundurularak doða
eðitimleri verilmektedir.

Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan Palandöken Daðý Çýð Kontrolü Uygulama
Projesi yapýlmaktadýr.

Kulaklý toygar (Eremophila alpestris) © Soner-Bekir



Orman güzelesmeri (Erebia medusa) © Ahmet Baytaþ
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Palandöken Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Palandöken Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B


