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Pirreþit Daðý
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Yüzölçümü : 30851 ha Yükseklik : 1700 m - 3109 m
Boylam : 43,86ºD Ýl(ler) : Van
Enlem : 38,95ºK Ýlçe(ler) : Çaldýran, Muradiye, Özalp

Yerel Ýlgi Sahipleri

Van Valiliði; Van Ýl Tarým Müdürlüðü; Muradiye Belediyesi Baþkanlýðý; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem

Topluluðu.

Özdemir Adýzel, Lütfi Behçet, Atilla Durmuþ, Murat Ünal

DOG056
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Pirreþit Daðý, Van Gölü�nün 20 kilometre kuzeydoðusunda ve Muradiye�nin 10
kilometre güneydoðusunda bulunan bir volkanik dað silsilesidir. Bu silsile, Aðrý � Tendürek �
Süphan - Nemrut volkanik çatlaðýndan püskürmelerle oluþmuþ volkanik kayalarýn güneydoðu
ucunda yer alýr. ÖDA, oldukça yýpranmýþ açýk gri andezit kayalardan meydana gelmiþtir. Pirreþit
Daðý�nýn kuzey yamaçlarý üzerinde, yaklaþýk 2500 metre yükseklikte büyük Süphan (Sultan)
Gölü yer alýr. Lav akýntýlarýnýn bent oluþturarak suyun akýþýný engellemesi sonucu meydana
gelmiþ Süphan Gölü, Zincirli Deresi ve Bendimahi Çayý aracýlýðýyla Van Gölü�ne baðlanýr.
Habitatlar: Silsilenin büyük bir bölümü dað bozkýrlarýyla kaplýdýr ve orman bitki örtüsünden
yoksundur. Uzun süre kar altýnda kalan daðýn alt alpin ve alpin kuþaklarý yüksek dað çayýrlarýyla
kaplýdýr. Pirreþit Daðý�nýn kuzeyinde, Adaklý ve Yumaklý köyleri arasýndaki üçgen biçiminde
düzlükte uzanan Süphan Gölü geniþ bir sulak alan sistemi oluþturur. Zincirli Deresi boyunca
ýslak çayýrlýklar yer alýr.
Türler: Pirreþit Daðý, Türkiye�ye endemik yaklaþýk 75 bitki türünü barýndýrýr ve bunlarýn 22�si
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlarýn dýþýnda alana endemik olmayan ancak dar yayýlýþlý
beþ bitki taksonu alanýn ÖDA statüsü kazanmasýna neden olur. Centaurea demirizii alandaki
en nadir bitki türüdür ve yok olma tehlikesiyle karþý karþýyadýr.

Kýrmýzý gagalý dað kargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ve kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
alandaki önemli kuþ türleridir.
Alan Kullanýmý: ÖDA�daki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Aðýrlýklý olarak küçükbaþ hayvan
sürüleri yazýn ilk aylarýndan itibaren alanda yoðun bir þekilde otlatýlmaktadýr. ÖDA�da kýsýtlý
miktarda tarým alanlarý yer alýr.
Tehditler: Aþýrý ve plansýz otlatma sonucunda hayvanlarýn otladýðý bitki türleri azalmýþ; buna
karþýlýk Euphorbia ve Verbascum türleri gibi hayvanlar tarafýndan tercih edilmeyen bitkiler
artmýþtýr. Birçok endemik bozkýr bitkisi yoðun ve erken otlatmadan dolayý tehdit altýndadýr.

Alanda orman bitki örtüsünün olmamasý nedeniyle yarý çalý ve yastýk formundaki türler
yakacak amacýyla yoðun olarak toplanmaktadýr. Daðýn zirvesinde kurulan radar, Vicia alpestre

baþta olmak üzere endemik zirve bitkilerinin yaþam alanýný daraltmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Kirazkuþu (Emberiza hortulana) © Kazým Çapacý

Guguk (Cuculus canorus) © Özden Saðlam
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Pirreþit Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Pirreþit Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kurt (Canis lupus) © Jim Brandenburg - YeþilAtlas arþivi
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Yalýçapkýný (Alcedo atthis) © Mehmet Altuð


