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Koruma Statüleri : Yok

Yukarý Murat

Vadisi

 334

Yüzölçümü : 18924 ha Yükseklik : 1470 m - 2030 m

Boylam : 43,63ºD Ýl(ler) : Muþ, Aðrý

Enlem : 39,43ºK Ýlçe(ler) : Tutak, Hamur, Malazgirt

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aðrý Valiliði; Muþ Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Malazgirt Kaymakamlýðý; Malazgirt Ýlçe Jandarma Komutanlýðý;

Aðrý Avcý ve Atýcý Derneði; Tutak Avcý ve Atýcý Derneði.

Zeren Gürkan

DOG033
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: Murat Vadisi�nin Aðrý ili ile Malazgirt ilçesi arasýnda yer alan bölümüdür ve Aðrý
ilinden güneybatýsýndaki Tutak ilçesine doðru uzanýr. Tutak ilçesinin güneybatýsýnda Göl Ovasý�ný
geçerek Top Daðý�nýn batýsýndan Malazgirt ilçesi yakýnlarýna ulaþýr. Yukarý Murat Vadisi kuzeyde
sarp kayalýklardan oluþur. Vadinin orta kesimlerinde nehir yataðý geniþler ve arazi engebeli
düzlüklere dönüþür. Murat Nehri, Göl Ovasý�nýn batýsýndan akar. Arazi burada genelde engebelidir
ve dar vadiler oluþturmuþtur.
Habitatlar: Düzlük arazilerin büyük kýsmý yavþan bozkýrlarý ile kaplýdýr ve bozkýrlarýn arasýnda
yer yer tarým alanlarý bulunur. Düzlükteki nehir yataðý boyunca Murat Nehri iyi korunmuþ taþkýn
alanlarý ve adacýklar oluþturur. Taþkýn alanlarýnda geleneksel biçimde otlak veya biçimlik çayýr
olarak kullanýlan subasar alanlar vardýr. Alanýn üst kesimleri dað bozkýrý niteliðindedir.
Türler: Alan endemik ve nesli tehlike altýnda olan yedi bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bugüne kadar bilinen daðýlýmý dünyada sadece bu alanla sýnýrlý iki ayrý bitki türü bulunmaktadýr;
Spergularia sezer-zenginii ve Thlaspi aghricum.

Yukarý Murat Vadisi�nde az sayýda toy (Otis tarda) ve düþük olasýlýkla telli turna (Grus virgo)
üremektedir. Alandaki yavþan bozkýrlarýnda baðýrtlak (Pterocles orientalis) üremekte ve gruplar
oluþturarak vadiyi su içmek için kullanmaktadýr. Vadinin kuzeyindeki sarp kayalýklarda kara
leylek (Ciconia nigra) üremektedir.

Türkiye�ye endemik ve dar yayýlýþlý bir kelebek türü olan çokgözlü diana (Polyommatus

diana) ÖDA sýnýrlarý içerisinde önemli sayýlarda bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda arazi engebeli olduðundan tarým az yapýlmakta ve hayvancýlýða aðýrlýk
verilmektedir. Murat Nehri�nin bu bölümündeki taþkýn alanlarýnda henüz bir kurutma çalýþmasý
yapýlmamýþtýr. Buralardaki subasar çayýrlar temmuz baþýna kadar otlatýlmadan býrakýlýr ve bu
tarihten sonra genellikle elle ot kesimi yapýlýr.
Tehditler: Doðal bozkýrlarýn bir kýsmý tarým alanýna dönüþtürülmek suretiyle yok edilmektedir.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ), alanýn güney yarýsýný ve doðusundaki bozkýrlarý sulamaya açmayý
planlamaktadýr.

Bölgede av için üretilerek doðaya salýmý yapýlan kuþ türlerinin diðer türlere etkileri
bilinmemektedir. Ayrýca bu kuþ türlerinin ve sayýlarýnýn kontrolü tam olarak yapýlmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA, Toy Ulusal Eylem Planý�na göre bu türün önemli üreme alanlarýndan
biri kabul edilmektedir. Alanda Doða Derneði tarafýndan toy araþtýrma ve bilinçlendirme
çalýþmalarý yürütülmüþtür. Bunun dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Kara leylek (Ciconia nigra) © Ali Atahan
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Yukarý Murat Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý Yukarý Murat Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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