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Yüzölçümü : 173390 ha Yükseklik : 1470 m - 3193 m

Boylam : 41,41ºD Ýl(ler) : Erzurum, Muþ, Bingöl

Enlem : 39,35ºK Ýlçe(ler) : Tekman, Hýnýs, Karlýova, Varto

Yerel Ýlgi Sahipleri

Erzurum Valliði; Bingöl Valiliði; Muþ Valiliði; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bingöl Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muþ Ýl Çevre ve Orman

Müdürlüðü; Hýnýs Kaymakamlýðý; Varto Kaymakamlýðý; Karlýova Kaymakamlýðý; Tekman Kaymakamlýðý.

Bahtiyar Kurt

DOG016
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Bingöl Daðlarý; Erzurum, Muþ ve Bingöl illeri arasýnda yer alan ve yüksekliði
3200 metreye kadar ulaþan bir volkan daðý olup, güneyden görünümü bir dað silsilesine
benzediði için bu þekilde adlandýrýlmýþtýr. Alan yüksek dað bozkýrlarýyla kaplý tepelerden
ve derin vadilerden oluþur. Daðlardan dökülen sularýn oluþturduðu vadi tabanlarýnda küçük
taþkýn alanlarý bulunur. Bingöl Daðlarý�nýn kuzeyinden çýkan sular Aras Nehri�ni, doðu ve
batýsýndan çýkanlar ise Murat Nehri�ni besler. Daðýn özellikle doðu bölgesinde birçok köy
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Aþýrý otlatma nedeniyle Bingöl Daðlarý�nýn bitki örtüsü zarar görmüþtür. Genellikle
dað bozkýrlarýyla kaplý alanda yer yer meþelik ve çalýlýklar bulunur. Daðýn en yüksek
kesimleri yüksek dað çayýrlarýyla kaplýdýr. Alanda çok sayýda küçük dere ve çay bulunur.
Bu alanlarda nehir kýyýsý taþkýnlarýna özgü sucul bitki örtüsü ince bir hat halinde uzanýr.
Türler: Bingöl Daðlarý, 36 nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan ve/veya dar yayýlýþlý olan
bitki taksonu nedeniyle ÖDA kriterlerini saðlar. Bu türlerden Dianthus sessiliflorus, Elymus

clivorum ve Ranunculus bingoeldaghensis�in bilinen dünya daðýlýmý Bingöl Daðlarý ile
sýnýrlýdýr.

Alan ayný zamanda nesli bölgesel ölçekte tehlikede olan üç kelebek türüne ev sahipliði
yapar.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk bölgedeki en önemli geçim kaynaklarýndan biridir. Bölgede
büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýk yaygýndýr. Tarýmsal faaliyetler genellikle ihtiyacý
karþýlamak için gerçekleþtirilir. Bu alanlarda yonca, korunga ve fið gibi yem bitkileri ve
patates, ayçiçeði, lahana ve þalgam yetiþtirilmektedir. Bölgede giderek artan miktarda
arýcýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: Bir zamanlar aðaçlarýn yoðun olduðu bölgede yakacak amaçlý kesimler nedeniyle
bu aðaç örtüsü azalmýþ yerini açýklýk alanlara býrakmýþtýr. Yoðun hayvancýlýk faaliyetleri
de alandaki bitki türlerini tehdit emmektedir. Bunun sonucunda, bitki örtüsü kýsalmýþ ve
otlatma baskýsýna dayanabilen bitkiler geniþ alanlara yayýlmýþtýr.

Devlet Su Ýþleri (DSÝ), Sancaktar Sulama Projesi ile alanýn doðusundaki binlerce hektarlýk
düzlük bölgeyi sulu tarýma açmayý planlamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadýr.
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Bingöl Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Bingöl Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Büyük korubeni (Glaucopsyche arion) © Ahmet Baytaþ

Turuncu süslü doðu kelebeði (Anthocharis damone) © Ahmet Baytaþ


