Bitlis Güneyi DOG039
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
Daðlarý

Alamecek (Rhodopechys sanguinea) © Ali Atahan

Yüzölçümü : 188867 ha
Boylam
: 42,13ºD
Enlem
: 38,25ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 750 m - 2772 m
Ýl(ler)
: Bitlis, Siirt
Ýlçe(ler) : Tatvan, Mutki, Bitlis merkez, Hizan, Baykan, Þirvan

Alanýn Tanýmý: Bitlis il merkezinin hemen güneyinde doðubatý doðrultusunda uzanan dað silsilesidir.
ÖDA, bu silsilenin batý ucundaki Þeyhhabib Daðlarýný, doðu kýsmýndaki Sini Daðýný ve bu
daðlar arasýndaki Bitlis Çayý ile bu çayýn ana kollarýndan biri olan Kocaçayý içine alýr. Yüksek
daðlarýn derin vadilerle çevrelendiði ve insan müdahalesinin çok kýsýtlý olduðu ÖDA, yaban
hayatý açýsýndan son derece zengindir.
Habitatlar: ÖDA; dað bozkýrlarý, meþe ormanlarý, ardýç topluluklarý, hýzlý akan çaylar, vadi tabaný
bitki topluluklarý ve kayalýk yamaçlardan oluþur. ÖDAdaki çay ve dere boylarý, nadir bitki ve
amfibi türleri için önemli yaþam alanlarýdýr. Vadilerdeki sarp kayalýklarda farklý yýrtýcý kuþ türleri
üremektedir.
Türler: Çok sayýda endemik ve tehlike altýndaki bitki türüne ev sahipliði yapan ÖDA, beþ bitki
türünün dünyadaki tek yaþam alanýdýr. Alanda bunlarýn yanýsýra sekiz bitki taksonu daha ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr.
Bitlis Güneyi Daðlarý nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki benekli semenderin (Neurergus
strauchii) önemli daðýlýþ alanlarýndan biridir.
Alanda üreyen küçük kartal (Hieraaetus pennatus) ve göç döneminde gözlemlenen
küçük akbaba (Neophron percnopterus) alandaki önemli yýrtýcý türlerdir.
Ülkemizde nesli tükendiði düþünülen parsýn (Panthera pardus) alanda halen yaþadýðý tahmin
edilmektedir. Yakýn geçmiþte bir yöre avcýsý tarafýndan vurulan bu türün post örnekleri
bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Güvenlik nedeniyle alan kullanýmý vadi tabanlarý ve daðlarýn alçak yamaçlarýyla
kýsýtlýdýr. Alanda aðýrlýklý olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Vadi tabanlarýnda ise halk kendi
ihtiyacý için sebze ve meyve yetiþtirir. Daha yükseklerdeki köylerde hayvancýlýðýn yaný sýra
arýcýlýk yapýlýr.
Tehditler: ÖDAnýn orta bölgesinden geçen akarsular üzerinde beþ farklý baraj yapýmý

planlanmaktadýr. Bu barajlarýn özelikle endemik bitki türlerine zarar verme olasýlýðý vardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Taþ bülbülü (Irania gutturalis) © Halim Diker
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Doða Gözcüleri Derneði; TEMA Vakfý Bitlis Temsilciliði.
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Dicle Tuba Kýlýç

Bitlis Güneyi Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Bitlis Güneyi Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Aðaç serçesi (Passer montanus) © Özkan Üner
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Melih Özbek
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