
Koruma Statüleri : Yok

Artos Daðý
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Yüzölçümü : 22808 ha Yükseklik :1680 m - 3537 m

Boylam : 43,15ºD Ýl(ler) : Van

Enlem : 38,22ºK Ýlçe(ler) : Gevaþ, Çatak

Yerel Ýlgi Sahipleri

Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gevaþ Kaymakamlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Kuþ Gözlem Topluluðu.

Özdemir Adýzel, Atilla Durmuþ, Muhabbet Kemal Koçak, Mehmet Koyuncu, Fevzi Özgökçe, Murat Ünal

DOG049
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Artos Daðý Gevaþ�ýn güneyinde Bitlis Daðlarý�nýn doðu ucunda yer alýr. Van
Gölü�nün güney kýyýsýndan kýsa bir mesafede 3537 metreye kadar yükselir. Çevresindeki diðer
daðlardan izole konumdaki Artos Daðý, bir çadýrý andýran görünümü nedeniyle, Çadýr Daðý
olarak da adlandýrýlýr. Genellikle sarp ve dik yamaçlar içeren daðýn yalnýzca doðu yamaçlarý
dereceli olarak alçalýr. Buna karþýlýk, kuzey yamaçlarý dimdik Van Gölü kýyýlarýna alçalýrken
güney ve batý yamaçlarýnda Çatak Çayý tarafýndan kesilmiþ sarp geçitler bulunur. Bu keskin
yapýsýnýn ve sert iklim koþullarýnýn etkisiyle Artos Daðý ince bir toprak tabakasýyla kaplýdýr ve
yamaçlarýnda bol miktarda taþ ve çakýl bulunur. Dað, son yýllarda gösterime giren �Vizontele�
filmiyle ülke çapýnda tanýnmýþtýr.
Habitatlar: Sert iklim koþullarýnda yaþayan ve genellikle hayvancýlýkla uðraþan yöre halkýnýn
uzun yýllar odunsu bitkileri kesmesi ve aþýrý otlatma sonucunda alandaki orman bitki örtüsü
büyük ölçüde azalmýþtýr. Taþlýk dað bozkýr topluluklarý alandaki en yaygýn bitki örtüsüdür.
Bununla birlikte, daðýn güney yamaçlarýnda, özellikle de Çatak Vadisi�nde kalýntý meþe
topluluklarýna ve noktasal ölçekte boylu ardýç ve katran ardýçlarýna rastlanýr. Bunun yaný sýra,
topraðýn daha kalýn olduðu yerlerde ýslak mera topluluklarý bulunur.
Türler: Uzaktan bakýldýðýnda bitki örtüsünden yoksun gibi görünen alan son derece zengin bir
bitki çeþitliliðine sahiptir. 29 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlar ve bu türlerden iki tanesi
dünya üzerinde sadece bu daðda yaþamaktadýr; Isatis spatella ve Limoniopsis davisii.

Gevaþ Daðý anadolu gelengisinin (Spermophilus xanthoprymnus) Van�daki kopuk
popülasyonunu barýndýrmasý nedeniyle bölgesel ölçekte önem taþýr.

Alan, bitkilerin yaný sýra kelebek varlýðý açýsýndan da büyük öneme sahiptir. Nesli bölgesel
ölçekte tehdit altýnda olan ve dar yayýlýþlý çok sayýda kelebeðin önemli popülasyonlarý burada
yaþar. Artos Daðý�nda ülkemize endemik dört kelebek türü bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Bunun yanýnda tarým faaliyetleri de
yürütülmektedir.
Tehditler: Aþýrý otlatma ve yakacak saðlamak için odunsu ve yastýk formundaki çok yýllýk bitkilerin
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(örneðin Astragalus, Acantholimon ve Onobrychis) kesilmesi alanýn bitki örtüsünü tehdit eden
en önemli sorunlardýr. Bu durum, alanda toprak erozyonunun da artmasýna neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþma yoktur. Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü
alanda araþtýrma çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.

Büyük korubeni (Glaucopsyche arion) © Ahmet Baytaþ
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Artos Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Artos Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Anadolu gelengisi (Spermophilus xanthoprymnus) © Cüneyt Oðuztüzün
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Bavius (Pseudophilotes bavius) © Ahmet Baytaþ


