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Yüzölçümü : 30035 ha Yükseklik : 1490 m - 2879 m

Boylam : 41,81ºD Ýl(ler) : Muþ

Enlem : 39,13ºK Ýlçe(ler) : Hýnýs, Varto, Bulanýk

Yerel Ýlgi Sahipleri

Muþ Valiliði; Muþ Ýl Çevre ve Orman Bakanlýðý; Muþ Ýli Çevre Koruma Vakfý.

Dicle Tuba Kýlýç

DOG037
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Kuzeyde Bingöl Daðlarý güneyde ise Murat Nehri ile sýnýrlanan dað silsilesidir.
ÖDA, Türkiye'nin en yüksek ve iyi korunmuþ sulakalanlarýndan biri olan Akdoðan Gölü�nü
içine alýr. Yüksek dað bozkýrlarý ve yer yer meþe topluluklarýyla kaplý olan daðýn yamaçlarýnda
küçük ve sýð yüksek irtifa gölleri bulunur. Bu göllerden biri 2002 yýlýnda kurutulmuþtur.
Habitatlar: ÖDA; yüksek dað bozkýrlarý, yer yer aðaçlý bozkýr þeklinde uzanan meþe ormanlarý,
küçük ve sýð yüksek irtifa göllerinden oluþan sulakalanlar ve Murat Nehri�ne dökülen derelerden
oluþur. Etrafý sazlýklarla çevrili olan Akdoðan Gölü, su kuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr.
Türler: Alan nesli tehlike altýndaki Veronica cetikiana adlý bitki için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.

ÖDA, ayný zamanda yüksek daðlardaki sulakalanlarda kuluçkaya yatan su kuþlarý için
önemlidir. Turna (Grus grus) daðýn yamaçlarýndaki sazlýklarla kaplý küçük göllerde ve Akdoðan
Gölü�nde yuvalar. Alandaki diðer öncelikli kuþ türleri arasýnda pasbaþ pakta (Aythya nyroca),
kadife ördek (Melanitta fusca) ve buðdaycýl (Luscinia svecica magna) yer alýr.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel insan faaliyeti küçükbaþ hayvancýlýktýr. Daðýn özellikle batý
kýsmýnda koyun ve kýl keçisi yetiþtirilir. Alanýn özellikle doðu kýsmýnda yer yer büyükbaþ
hayvancýlýk ve tarým yapýlýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit kurutma çalýþmalarý ve su rejimine müdahaledir. Alandaki
küçük göllerden biri kurutulmuþtur.

Alandaki diðer bir tehdit ise Alparslan 1 Barajý inþaatýdýr. Ýnþaat sýrasýnda daðýn batý eteklerine
geniþ bir yol açýlmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.
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