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Yüzölçümü : 90680 ha Yükseklik : 1730 m - 3533 m

Boylam : 43,89ºD Ýl(ler) : Van, Aðrý

Enlem : 39,36ºK Ýlçe(ler) : Doðubayazýt, Diyadin, Çaldýran, Muradiye

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aðrý Valiliði, Van Valiliði, Aðrý Jandarma Komutanlýðý, Doða Gözcüleri Derneði, Van Gölü Çevre Koruma Derneði, Doðal Çiçek Soðancýlarý Derneði, Van Yüzüncü

Yýl Üniversitesi Çevre Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi, Van Ýli Çevre Koruma Vakfý, Aðrý Ýli Çevre Koruma Vakfý, Tema Vakfý Aðrý Temsilciliði, Çevre

Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.

Burcu Meltem Arýk, Yýldýray Lise

DOG058
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Tendürek, ülkemizin beþinci büyük volkanik daðýdýr. Büyük kýsmý lav platolarý
üzerinde uzanan meralarla kaplýdýr ve bu alanlarda siyah ve delikli kayalar geniþ yer kaplar.
Daðda iki volkan konisi ve bir krater bulunmaktadýr. Konilerin çevresinde bitki örtüsü çok
geliþmemiþtir. Daðýn güneyinde Çaldýran Ovasý uzanýr, kuzeydoðusunda ise Doðubayazýt Ovasý
bulunur. Alanýn doðu sýnýrýnýn bir kýsmý Ýran�a komþudur.
Habitatlar: Alan volkanik kökenli kayalarla kaplýdýr. Daðýn güney kýsmýný taþlýk yamaçlar
oluþturur. Burada açýk dað stepleri geliþmiþtir. Yükseklerde ise kýsa boylu dað mera topluluklarý
yer alýr. Otlatma baskýsýnýn nispeten az olduðu bölgelerde kýsa boylu çalý tipinde aðaçlýk alanlara
rastlanýr. ÖDA sýnýrlarý içinde doðuda yer alan Soðuksu Vadisi�nde zengin bitki örtüsüne ev
sahipliði yapan yüksek arazi kireçtaþý meralarý vardýr.
Türler: Alan özellikle bitkiler için oldukça önemlidir. Alandaki endemik bitkiler arasýnda nesli
tehlike altýnda olan Fritillaria michailovskyi, Centaurea demirizii, Campanula coriacea, ve
Calamintha caroli-henricana bulunur.

Bölgesel öneme sahip gökkuzgun (Coracias garrulus) ve Avrupa Birliði ölçeðinde önemli
olan çobanaldatan (Caprimulgus europaeus), kirazkuþu (Emberiza hortulana) ve kara alýnlý
örümcekkuþu (Lanius minor) alanda üremektedir. Alanda bozkýr kartalýnýn (Aquila nipalensis)
ürediði tahmin edilmekle birlikte henüz kesin bir veri yoktur.

Alanda bulunan kelebek türleri arasýnda karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve
apollo (Parnassius apollo), sürüngen türleri arasýnda ise Bendimahi kertenkelesi (Darevskia

bendimahiensis) yer alýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki en önemli geçim kaynaðý hayvancýlýktýr. Daðdaki meralarda özellikle
yazýn yoðun otlatma yapýlmaktadýr. Hayvan sahipleri kýþla birlikte daðýn alçak kesimlerine ve
ovalara inmektedir. Bölgede arýcýlýk da yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda aþýrý otlatma ve aðaç kesimi nedeniyle bitki örtüsü tehlike altýndadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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