DOG041

Nemrut Volkaný

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
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Yüzölçümü : 33492 ha
Yükseklik : 1450 m - 2935 m
Boylam
: 42,22ºD
Ýl(ler)
: Bitlis
Enlem
: 38,64ºK
Ýlçe(ler) : Ahlat, Güroymak, Tatvan
Koruma Statüleri : Tabiat anýtý
Alanýn Tanýmý: Nemrut Volkaný, Bitlis ili Tatvan ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde, Van Gölü
havzasýnýn batýsýnda Bitlis iline baðlý Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasýnda yer alýr. Volkan akarsular
yönünden fakirdir. Derin ve U biçiminde olan vadiler yazýn kurur. Nemrut Volkaný kalderasýnýn
(üst kesimde yer alan geniþ krater) içinde üç ayrý püskürme merkezi vardýr. Eliptik koni
biçimindeki kalderanýn doðubatý yönündeki büyük ekseni 8,2 kilometre, kuzeygüney yönündeki
küçük ekseni ise yedi kilometredir. Kalderanýn ortasýnda yer alan Nemrut Gölü, yaðmur sularý
ve kaynaklarla beslendiði için suyu tatlýdýr fakat içinde balýk bulunmamaktadýr. Kalderanýn
içinde dört ayrý göl daha vardýr. Bunlarýn en büyüklerinden Ilýk Göl, Nemrut Gölünden ayrýdýr.
Ilýk Gölün çevresinde mevsimlere göre yer deðiþtiren sýcak su kaynaklarý bulunur. Çýkan su
karbonatlý ve sýcaklýðý 55 santigrat derecedir. Volkanýn yamaçlarý dýþ püskürük kayaçlarla
örtülmüþtür ve çoðunluðunu andezit, bazalt lavlarý ve bunlarýn tüfleri teþkil eder.
Habitatlar: Volkanik kayaçlar üzerinde uzanan dað bozkýrlarý alandaki hakim bitki örtüsüdür.
Kalderanýn iç yamaçlarý Tersiyer kalýntýsý ve Avrupa-Sibirya florasý elemaný huþ (Betula pendula)
orman topluluðuyla kaplýdýr. Dað bozkýrlarý içinde yer yer saplý meþe (Quercus robur ssp.
pedunciflora) ve titrek kavak (Populus tremula) topluluklarýna rastlanýr.
Alanýn bir kýsmýnda tarým alanlarý açýlmýþtýr. Alanda iki kalýcý göl (Nemrut ve Ilýk) ve yazýn
kuruyan üç geçici sulakalan bulunmaktadýr.
Türler: Nemrut Volkaný yamaçlarýnda ve kalderasýnýn içinde bugüne kadar tespit edilebilmiþ
500 civarýnda bitki türü bulunmaktadýr. Alanda bozkýr bitki örtüsüne özgü nadir bitkiler bulunur.
Bunlarýn beþi ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve üçünün nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Nemrut Gölü, buzul çaðý kalýntýsý huþ topluluklarýna benzer biyocoðrafik özellik taþýdýðý
tahmin edilen izole bir kadife ördek (Melanitta fusca) popülasyonunun üreme alanýdýr. Nemrut
Volkaný küçük alameceðin (Rhodopechys githaginea) Türkiyede ürediði az sayýda alandan
biridir.
ÖDA, ayný zamanda nesli tehlike altýndaki altý kelebek türü için önem taþýr. Alanda önemli
bir popülasyonu bulunan beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) nesli dünya ölçeðinde tehlike

altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Nemrut yanardaðý, birçok yerleþim alanýyla çevrilidir. Daðýn güney ve güneybatý
yamaçlarýnda buðday, arpa ve çavdar tarýmý yapýlýr. Tarým arazisi dýþýnda kalan geniþ alanlar
otlak olarak kullanýlýr. Çevredeki on köyün hayvanlarý ve Siirt, Diyarbakýr civarýndan gelen
göçerlerin sürüleri ilkbaharda bu alanda otlar.
Tehditler: Aþýrý otlatma nedeniyle alandaki doðal bitki örtüsü tahrip olmuþtur. Meþe aðaçlarýnýn
yasadýþý kesilmesi ve kalýntý durumunda olan huþ aðaçlarýnýn tahribi devam etmektedir. Yol
açma ve doðal bitki örtüsünün tahribi sonucunda erozyon riski artmýþtýr.
Yapýlmasý planlanan dað otelinin atýk sularýnýn göllere karýþmasý olasý tehlikelerden biridir.
Nemrut ve Tatvan arasýnda kurulmasý düþünülen teleferik hattý ve kayak merkezi kontrol altýnda
tutulmazsa zaman içinde doðal alanlarýn tahribine neden olabilir. Ilýk Göl, kenarýndaki sýcak
termal sularý nedeniyle saðlýk turizmine açýlmak istenmektedir. Bu giriþimin planlý ve denetimli
yapýlmamasý durumunda ciddi bir tahrip söz konusu olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Nemrut kalderasý, jeolojik ve jeomorfolojik deðeri sebebiyle 31 Ekim 2003
tarihinde tabiat anýtý ilan edilerek koruma altýna alýnmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Bitlis Belediye Baþkanlýðý; Bitlis Ýl Kültür Ve Turizm Müdürlüðü; Tatvan Kaymakamlýðý; Tatvan Belediyesi; Atatürk Üniversitesi Coðrafya Bölümü;
Dumlupýnar Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü.

354

Hasan Akan

Nemrut Volkaný önemli doða alaný topografya haritasý

Nemrut Volkaný önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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