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Yüzölçümü : 52329 ha Yükseklik : 1650 m - 4058 m

Boylam : 42,86ºD Ýl(ler) : Bitlis, Aðrý, Muþ

Enlem : 38,91ºK Ýlçe(ler) : Adilcevaz, Patnos, Malazgirt

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bitlis Valiliði; Aðrý Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Doða Sporlarý Topluluðu (YÜDAST).

Özdemir Adizel, Lütfi Behçet, Atilla Durmuþ, Muhabbet Kemal Koçak, Murat Ünal

DOG045
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Süphan Daðý ÖDA�sý, Van Gölü�nün 10 km kuzeyinde yer alan büyük volkanik
bir daðdýr. Koni þeklindeki dað, kuzeydoðudaki Aðrý Daðý ve güneybatýda ki Nemrut Daðý
arasýndan yükselmiþtir. Aðrý Daðý�ndan sonra Türkiye�nin ikinci en yüksek volkanik daðýdýr.
Yaklaþýk 12 kilometre uzunluðundaki daðýn çevresinde daha geniþ bir alan kaplayan lav örtüsü
uzanýr. Daðýn eteklerinde Aygýr ve Süte gölleri bulunur. ÖDA�da daðcýlýk faaliyetleri yapýlýr.
Habitatlar: Daðýn kurak yamaçlarýnda dað bozkýrlarý geniþ alanlar kaplar. Süphan Daðý�nýn en
yüksek bölümleri yýl boyunca büyük ölçüde karla kaplýdýr. Süphan Daðý�nda orman bitki örtüsü
son derece azdýr. Daðýn güney yamaçlarýnda seyrek çalý topluluklarý göze çarpar.
Türler: Süphan Daðý bitki türleri açýsýndan zengindir. ÖDA ülkemize endemik birçok bitki türünü
bünyesinde barýndýrmaktadýr. Isatis undulata, Marrubium vanense, Paracaryum leptophyllum,
Salvia odontochlamys ve Verbascum coronopifolium alanda bulunan ve nesli tehlike altýnda
olan türlerin en önemlileridir.
 Süphan kertenkelesi (Eremias suphani) Türkiye�ye endemik ve dar yayýlýþlý bir tür olup adýný
bu ÖDA�dan alýr. Alan baþta yýrtýcýlar olmak üzere kuþ türleri için de bölgesel ölçekte önem
taþýmaktadýr. Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) alanda üreyen öncelikli kuþ türlerinden
biridir.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Halk geçimini çoðunluðu küçükbaþ
olan hayvanlarýn yaylalarda otlatýlmasý ile saðlamaktadýr. Az miktardaki tarým alanlarýnda
hayvan yemi üretimi ve ihtiyacý karþýlama amaçlý üretim yapýlmaktadýr.

Süphan Daðý dað sporlarý için oldukça popüler bir merkezdir. Bunun yanýnda Aygýr Gölü
piknik alaný olarak bölge halký tarafýndan kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Ýklim þartlarý nedeniyle kýsa bir geliþme dönemine sahip alanýn bitki örtüsü aþýrý otlatma
baskýsý altýndadýr.

Daðýn doðu eteklerinde bulunan radyo-ling istasyon yolu bozkýr bitki örtüsünü kýsmen de
olsa tahrip etmiþtir. Tarým alanlarýnýn geniþlemesi bozkýr ekosistemini etkileyen diðer bir tehdittir.

Reçine içeriðinden dolayý tezek tutuþturulmasýnda kullanýlan geven (Astragalus sp.) ve çoban
yastýðý (Acantholimon sp.) gibi bitkilerin yoðun yumak oluþturan türleri alandan sökülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü alanda araþtýrma çalýþmalarýný
yürütmektedir.
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Süphan Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Süphan Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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