Aðrý Daðý

DOG029
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 109726 ha
Boylam
: 44,30ºD
Enlem
: 39,68ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 1220m - 5137m
Ýl(ler)
: Aðrý, Iðdýr
Ýlçe(ler) : Iðdýr merkez, Aralýk, Doðubayazýt

Alanýn Tanýmý: ÖDA, yan yana yükselen Büyük Aðrý, Küçük Aðrý daðlarý ve aralarýndaki küçük
volkan konilerinden oluþur. Aðrý Daðý ani ve çabuk soðumuþ bir yarýk volkanizmasý sonucunda
meydana gelmiþtir. Küçük Aðrý Daðý, Büyük Aðrý Daðýnýn en büyük parazit konisidir. Ancak
coðrafyacýlar tarafýndan Büyük ve Küçük Aðrýnýn müþterek bir tabanlarý bulunmasýna raðmen
birbirinden ayrý iki strato volkan olduðu da kabul edilmektedir.
ÖDA, Aðrý ilinin kuzeybatýsýnda ve Iðdýr ilinin güneyinde iki ilin sýnýrýnda yer alýr. Büyük Aðrý
Daðý, 5137 metrelik yüksekliði ile Türkiyenin ve Avrupanýn en yüksek daðýdýr. Tepesinin 400
metrelik kýsmý buzullarla kaplýdýr ve bu alan Türkiyenin en büyük gerçek buzuludur. En
tepesindeki düzlük 120  160 metrekare geniþliðindedir. Küçük Aðrý Daðý 3896 metre
yüksekliðindedir ve Ýran ile sýnýr teþkil etmektedir. Daðlarýn büyük bir kýsmý taþlýk volkanik arazi
üzerinde uzanan seyrek otlu çayýrlarla kaplýdýr.
Habitatlar: Alanda çýplak kaya yüzleri, 20004000 metre arasýnda dað bozkýrlarý ve 20002500
metre arasýndaki kuzey yamaçlarda çalý topluluklarý bulunur. 4000 metrenin üstü çoðunlukla
karlarla kaplýdýr.
Daðdaki su kaynaklarý çok azdýr ve bunlarýn büyük kýsmý mevsimseldir. Alandan doðan
önemli yüzey sularý kuzeyde Yakup Peygamber, Malaryesin, Buzhane dereleri ve güneydeki
Karahan ve Söhlü dereleridir. Yayla yerleþimleri ve köyler bu derelerin kenarlarýnda yoðunlaþmýþtýr.
Küçük Aðrý Daðýnýn kuzey yamaçlarýnda relikt bir salkým huþ (Betula pendula) ormaný bulunur.
Türler: ÖDA, çok sayýda tehlike altýnda bitki türü için önem taþýr. Allium baytopiorum, Sedum
hewittii ve Sesleria araratica tüm dünyada sadece Aðrý Daðýndan yaþar. Alandaki bozkýrlar,
Astragalus türleri açýsýndan son derece zengindir.
Alan, kelebekler açýsýndan da büyük önem taþýr. Bir dað türü olan apollonun (Parnassius
apollo) yaný sýra dar yayýlýþlý Acem güzelesmeri (Erebia iranica dromulus) de bölgede yaþar.
ÖDA, Türkiyeye endemik Süphan kertenkelesine (Eremias suphani) ev sahipliði yapar.
Özellikle yýrtýcý kuþlar için önemli olan daðda alpin bir tür olan urkekliðin (Tetraogallus
caspius) saðlýklý ve büyük bir popülasyonu bulunur.

Alan Kullanýmý: Alanda düþük yoðunlukta turizm yapýlmaktadýr. Aðrý Daðý, 2000 yýlýnda kýsmen
turizme açýlmýþtýr ve daðcýlýk ve yürüyüþ sporlarý gerçekleþtirilmektedir. Küçük Aðrý Daðýnýn
güney eteðinde, Hallaç köyüne 3 kilometre uzaklýkta bulunan buz maðarasý ve Doðubayazýtýn
35 kilometre doðusundaki göktaþý çukuru alandaki önemli ilgi merkezleri arasýnda yer alýr. Son
yýllarda Aðrý Daðýndaki yaylalarýn çoðunda yoðun hayvancýlýk yapýlmamakla beraber aðýrlýklý
olarak küçükbaþ hayvan yetiþtirilmektedir.
Tehditler: Bölgede turizm yoðunluðunun arttýrýlmasý planlanmaktadýr. Turizm uygulamalarýnýn
alanýn doðal karakterini ve biyolojik çeþitliliðini bozmadan yapýlmasý gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doðubayazýt ilçesinde bulunan Doðubayazýt Çevreyi Koruma ve Güzelleþtirme
Derneðinin Birleþmiþ Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programý desteðiyle ilçe
çevresinde, alandaki hayvan türlerinin, bu türlerin durumlarýnýn ve tehditlerin belirlenmesi ve
türlerin korunmasýyla ilgili bir çalýþma gerçekleþtirilmiþtir.
Aðrý Daðý Aralýk 2004te milli park ilan edilmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði; Iðdýr Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Iðdýr Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doðubeyazýt Kaymakamlýðý; Aralýk Kaymakamlýðý; Doðu
Beyazýt Belediyesi; Aralýk Belediyesi; Doðubeyazýt Çevreyi Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.
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Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Aðrý Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Aðrý Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Doðu alameceði (Bucanetes mongolicus) © EminYoðurtçuoðlu

© Bünyad Dinç

326

Küçük kerkenez (Falco naumanni) © Melih Özbek
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