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Abstrakt: Turcja jest krajem o zróżnicowanym środowisku geograficznym, co ma swoje 

odzwierciedlenie w różnorodności form turystyki. Najczęstszym celem wyjazdów jest 

turystyka wypoczynkowa i kulturowa. Geoturystyka, mimo dużego potencjału nie jest 

dostatecznie rozpowszechniona, szczególnie we wschodniej części Turcji. Obszar ten  

jest trudno dostępny dla turystów ze względu na dużą odległość i niestabilną sytuację 

polityczną. Celem artykułu jest przedstawienie atrakcji geoturystycznych, ich dostępności 

oraz możliwości rozwoju tej gałęzi turystyki we Wschodniej Anatolii. Region ten, ze 

względu na zróżnicowaną rzeźbę i budowę geologiczną, posiada wybitne walory geotu-

rystyczne, których nie sposób opisać w jednej pracy. Dlatego zaprezentowano 5 wyb-

ranych obiektów geoturystycznych: wulkany Ararat, Tendürek i Nemrut, jezioro Wan 

oraz góry Hakkari, które według obserwacji autorów w najlepszy sposób prezentują 

dziedzictwo geologiczne i geomorfologiczne tego obszaru. 

 

Słowa kluczowe: Ararat, wulkan Nemrut, jezioro Wan, góry Hakkari, Wschodnia Anatolia 

1. Wstęp 

Turcja jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów turystycznych  

na świecie. W ciągu ostatniej dekady liczba turystów wzrosła z ok. 11 do ponad 27 mln. 

Jednak ruch turystyczny jest rozmieszczony nierównomiernie na obszarze kraju. 

Najczęściej odwiedzanymi miejscami są: Stambuł, wybrzeże śródziemnomorskie i egej-

skie, Efez-Pamukkale oraz Göreme-Kapadocja, czyli przeważa turystyka wypoczyn-

kowa i kulturowa. Z nimi też Turcja jest na ogół kojarzona (Kurek 2012). Natomiast 

wschodnia część kraju jest zupełnie odmienna, nie posiada tak imponującej liczby 

zabytków i jest słabiej rozwinięta. Znajdziemy tam jednak niezwykle bogate 

środowisko przyrodnicze, z wieloma osobliwościami przyrody nieożywionej, rzadko 

spotykanymi nawet w innych rejonach świata.  

Wschodnia Anatolia (tur. Doğu Anadolu) jest jednym z 7 regionów geograficznych 

Turcji, położona jest we wschodniej części kraju i stanowi fragment Wyżyny Armeń-

skiej. Jest największym regionem Turcji i zajmuje 21% powierzchni kraju (ryc. 1).  

Od wschodu graniczy z Gruzją, Armenią, Nachiczewańską Republiką Autonomiczną 

(Azerbejdżan) i Iranem oraz od południa z Irakiem (Çiringel 2002; Yiğit 2006). 

Natomiast według polskiej regionalizacji fizycznogeograficznej obszar Wschodniej 

Anatolii składa się z dwóch podprowincji: Wyżyny Zachodnioarmeńskiej i Taurusu 

Wschodniego (Mydel, Groch 2004). Wschodnia Anatolia posiada wybitne walory przy-

rodnicze, w tym również liczne obiekty geoturystyczne. Obszar ten jednak w porów-
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naniu z innymi regionami Turcji cieszy się stosunkowo małym zainteresowaniem 

turystów, szczególnie niedocenione i niewykorzystane są jego walory geoturystyczne. 

Ryc. 1. Mapa Turcji z podziałem na regiony geograficzne. Źródło: opracowanie własne na podstawie Çiringel 2002, Konuşan Atlas 
Türkiye. 

Fig. 1. Map of Turkey's geographical regions. Source: author's own elaboration based on Çiringel 2002, Konuşan Atlas Türkiye. 

 

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane atrakcje geologiczne, geomorf-

ologiczne i krajobrazowe Wschodniej Anatolii oraz zwrócono uwagę na ich wyjątkowe 

cechy i historię geologiczną. Opisano także dostępność wybranych obiektów i możli-

wość zwiedzania ich przez turystów. Obiekty geoturystyczne zostały wybrane na pod-

stawie własnych obserwacji autorów dokonanych podczas wyjazdów w ten rejon 

Turcji w maju 2012 r. i czerwcu 2013 r. 

2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 

Wschodnia Anatolia ma urozmaiconą i skomplikowaną budowę geologiczną. Jest  

to obszar wyjątkowo aktywny sejsmicznie położony na styku czterech płyt litosfery: 

euroazjatyckiej, anatolijskiej, arabskiej i irańskiej (Mizerski 2006). Najbardziej akty-

wne sejsmicznie obszary położone są wzdłuż uskoków: północno-anatolijskiego (NAF) 

– rozdzielającego płytę anatolijską i euroazjatycką oraz wschodnio-anatolijskiego 

(EAF) – rozdzielającego płytę anatolijską i arabską (ryc. 2). Cały obszar położony jest  

w strefie fałdowań alpejskich. W wyniku kolizji bloków kontynentalnych powstało 

szereg łańcuchów i pasm górskich. Ruchy zapadliskowe i wypiętrzające trwały cały 

trzeciorzęd oraz plejstocen i doprowadziły do rozbicia starszych struktur. Fałdowania 

nie oznaczały jednak końca ruchów tektonicznych w tym regionie. W czwartorzędzie 

bardzo aktywny był wulkanizm, w wyniku jego działania na powierzchnię wydobyły 

się znaczne ilości różnego typu materiału wulkanicznego. Obecnie większość 

wulkanów w tym regionie jest drzemiąca lub wygasła (Dhont, Chorowicz 2006). 

Jedynie wulkan Nemrut wybuchł w czasach historycznych (Karakhanian i in. 2002).  

Ze względu na budowę geologiczną Wschodnią Anatolię dzieli się na dwie główne 
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części: środkowo-północną i południową. Pierwsza z nich obejmuje obszary wyżynne 

oraz częściowo tereny górskie – nazywana jest strefą anatolską (Anatolidy). Na całej jej 

powierzchni miejscami odsłaniają się skały starszego zmetamorfizowanego podłoża. 

Przede wszystkim jednak występują tu młodsze utwory, takie jak neogeńskie i czwar-

torzędowe skały wulkaniczne (gł. tufy oraz utwory piroklastyczne) oraz osady eocenu, 

oligocenu, miocenu i plejstocenu, które powstały w zapadliskach śródgórskich. 

Natomiast południowa część, zwana strefą taurydzką (Taurydy), obejmuje góry 

Taurus, charakteryzujące się typową tektoniką alpejską z licznymi płaszczowinami, 

powstałymi w eocenie, nasuniętymi na południe na strefę ofiolitową. Występuje tu 

pełen profil osadów geosynklinalnych – od permu po trzeciorzęd, leżących na zmeta-

morfizowanym podłożu skał górnego paleozoiku (ryc. 2) (Stupnicka 1978; Mizerski 

2006).  

Region Wschodniej Anatolii to obszar wyżynno-górski, wypiętrzony na wysokość 

ok. 2000-2200 m n.p.m., poprzecinany głębokimi dolinami rzecznymi oraz urozma-

icony licznymi pasmami górskimi i stożkami wygasłych wulkanów. Prawie wszystkie 

większe zapadliska śródgórskie i kotliny wypełnione są obecnie przez jeziora. 

Centralną część regionu zajmuje Wyżyna Armeńska. W jej rzeźbie dominują płasko-

wyże i kotliny, którym towarzyszą stożki lub masywy wulkaniczne charakteryzujące 

się dużymi wysokościami względnymi. Północna i południowa część regionu to 

obszary górskie, które okalają wyżynę (Mydel, Groch 2004). Na północy znajduje się 

kilkanaście pasm górskich, które stanowią granicę między Wschodnią Anatolią  

a regionem Morza Czarnego. Najważniejsze pasma to: Mercan, Karagöl, Karasu, Aras, 

Karapazarı, Allahüekber i Yalnızçam, część z nich zaliczana jest do Gór Pontyjskich. 

Mają one wysokości od 2000 do 3500 m n.p.m. i w większości charakteryzują się 

rzeźbą wysokogórską. Dalej na południe znajdują niższe pasma o rzeźbie gór średnich. 

Natomiast tereny na południe od jeziora Wan to obszar również typowo górski, gdzie 

wyróżnia się takie pasma jak: Malatya, Bitlis, Vaviran, Ihtiyarsahap i Hakkari. Stanowią 

one część łańcucha górskiego Turusu – łączącego się na południu z górami Zagros. 

Większość pasm charakteryzuje się rzeźbą wysokogórską, najwyższe szczyty przekra-

czają niekiedy 4000 m n.p.m. Grzbiety ułożone są zgodnie z przebiegiem uskoku 

wschodnio-anatolijskiego oraz strefą fałdów i uskoków Bitlis-Zagros (Çiringel 2002). 

3. Wybrane atrakcje geoturystyczne  

Z uwagi na duże bogactwo geoturystyczne Wschodniej Anatolii do szczegółowej 

analizy wybrano tylko kilka obiektów geoturystycznych, które zdaniem autorów 

najbardziej wyraziście prezentują dziedzictwo geologiczne i geomorfologiczne 

omawianego regionu. Warto jednak też wspomnieć o kilku innych miejscach i obie-

ktach we Wschodniej Anatolii, które również są warte odwiedzenia m.in. wulkan 

Süphan, dolina rzeki Aras i Kura, obszary badlands koło Posof, góry Aras i Karasu. 
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Ryc. 2. Mapa tektoniczna i geologiczna Wschodniej Turcji. Źródło: opracowanie na podstawie: Dhont, Chorowicz 2006.  

Figure 2. Tectonic plates and Geological Map of Eastern Turkey. Source: Author's own elaboration based on Dhont, Chorowicz 2006. 

 



 

22 

 

3.1. Ararat 

Wulkan Ararat (tur. Ağrı Dağı) położony jest niedaleko miasta Doğubeyazit przy 

granicy z Iranem i Armenią. Jest najbardziej znanym wulkanem Wschodniej Anatolii. 

Kojarzony jest z górą, na której według biblijnej opowieści miała osiąść Arka Noego.  

W związku z tym w kulturze wielu krajów można znaleźć odniesienia dotyczące 

Araratu. Najlepszym przykładem jest bogactwo nazw, którymi określa się wulkan  

w różnych językach: Ararat – najbardziej powszechna nazwa używana w większości 

języków, Ağrı (j. turecki), Masis (j. ormiański), Koh-i Nuh (j. perski), Jebel-ul Haristir  

(j. arabski), Çiyayê Agirî (j. kurdyjski) (Sarıkaya 2012). Wiele narodów rości sobie 

prawa do tego obszaru, jak i symbolu, jakim jest Ararat. Szczególnie widać to  

w przypadku Armenii, gdzie Ararat jest elementem godła i częstym motywem w sztuce.  

Ararat (5371 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem Turcji oraz trzecim najwyższym 

szczytem na Bliskim Wschodzie po Damavandzie (5670 m n.p.m.) i Elbrusie (5642 m 

n.p.m.). Masyw Araratu składa się z dwóch niezależnych stożków wulkanicznych: 

Wielkiego Araratu i Małego Araratu (3896 m n.p.m.), które wznoszą się ok. 2000-3000 

m ponad otaczającą je wyżynę (ryc. 3   ). Cały masyw ma powierzchnię od 1500 do 

1800 km2, co czyni go największym wulkanem w Turcji. Ararat jest drzemiącym 

stratowulkanem, który powstał 1-2 mln lat temu. W czasie rozległych erupcji wzdłuż 

szczelin o przebiegu N-S powstawały żuż lowe stożki i lawowe kopuły (Sarıkaya 2012). 

Wulkan ponownie był aktywny w późn ym plejstocenie oraz w 3. tysiącleciu p.n.e. 

Materiał wulkaniczny znajdujący się wokół wulkanu zajmuje powierzchnię 1150 km2, 

taka ilość odpowiada materiałowi wulkanicznemu, jaki wydobył się z trzech innych 

mniejszych okolicznych wulkanów (Yılmaz i in. 1998). Data ostatniej erupcji wulkanu 

nie jest znana, nie ma też żadnych historycznych lub współczesnych obserwacji 

wskazujących na jego aktywność. Jednak niektóre badania wskazują, że wulkan mógł 

być aktywny niecałe 200 lat temu. W 1840 r. w wyniku trzęsienia ziemi w tym regionie 

miało dojść do erupcji freatycznej i spływu mas ziemnych, lodu i materiału 

piroklastycznego na północnych stokach, które miały zniszczyć ormiański klasztor  

w okolicach doliny Ahora Gorge (tur. Cehennem Deresi) (Karakhanian i in. 2002). 

Partie szczytowe Wielkiego Araratu, znajdujące się powyżej 4200 m n.p.m., pokrywa 

zwarta czapa lodowa i niedużych rozmiarów lodowce. Jednak, jak wskazują najnowsze 

badania, ich zasięg sukcesywnie się zmniejsza i w ciągu ostatnich 35 lat powierzchnia 

pokrywy lodowej zmniejszyła się o 29 %. Obecnie ma ona powierzchnię ok. 6 km2 i 10 

km obwodu (Sarıkaya 2012).  

Na stokach Araratu, oprócz typowych zjawisk i procesów związanych z działal-

nością wulkaniczną, można obserwować także procesy geomorfologiczne. W wielu 

miejscach skały i pokrywy stokowe podlegają intensywnemu wpływowi wietrzenia 

fizycznego i chemicznego, a w partiach szczytowych dochodzi także do erozji lodow-

cowej. Na stokach tworzą się dużych rozmiarów bruzdy erozyjne, szczególnie aktywne 

pod tym względem są stoki północne wraz z doliną Ahora. W dolinie tej na wysokości 

ok. 2500 m znajdziemy także kilka niedużych jaskiń (Akbulut 2009). 
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Ryc 3. Wielki Ararat widok od strony południowo-wschodnie. Autor: M. Jakiel. 

Fig. 3. The Great Ararat volcano seen from the southeast. Author: M. Jakiel. 

 

Ararat jest ciekawym obiektem geoturystycznym, choć nie dla wszystkich dostęp-

nym. Trekking lub wspinaczka wymagają odpowiedniego przygotowania fizycznego  

i obycia z dużymi wysokościami oraz dobrej orientacji w terenie wysokogórskim. 

Jednak największym ograniczeniem w eksploracji tego wulkanu jest jego dostępność, 

zarówno w aspekcie formalnym jak i finansowym. Ararat położony jest w strefie 

przygranicznej kontrolowanej przez wojsko. Przez wiele lat ze względu na bez-

pośrednie sąsiedztwo ze Związkiem Radzieckim, a później niestabilną sytuację  

w regionie, obszar ten był zamknięty dla turystów i alpinistów. Od kilkunastu lat,  

by legalnie móc się poruszać w rejonie Araratu, minimum dwa miesiące wcześniej 

trzeba wystąpić o specjalne pozwolenie (koszt ok. 50 euro), które jest wydawane przez 

Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Tureckiej. Można je uzyskać w Ambasadzie 

wraz z wizą turystyczną. Ponadto, by wejść na sam szczyt trzeba wynająć przewodnika 

górskiego akredytowanego przez Turecką Federację Alpinistyczną (Turkish Mount-

aineering Federation).  

3.2. Tendürek  

Tendürek (tur. Tendürek Dağı) jest nawiększym wulkanem tarczowym w Turcji, 

ma wysokość ok. 3580 m n.p.m., zajmuje powierzchnię 650 km2. Wulkan położony jest 

50 km na południe od Araratu, na płaskowyżu między miastami Doğubeyzit  

i Muradiye, kilkanaście kilometrów od granicy z Iranem. Wulkan ma kształt elipsy  

(30 na 20 km) i jest rozciągnięty w kierunku północ-południe (ryc. 4), zgodnie  

z przebiegem szczelin utworzonych w strefie uskoku Balık Gölü. Tendürek posiada 

dwa stożki wulkaniczne – zachodni i wschodni, które są oddalone od siebie  

o ok. 3,5 km. Krater zachodni jest wyższy (350 m) i większy (ok. 1 km średnicy), ma 
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kształt wąskiego leja. Natomiast krater wschodni jest bardziej spłaszczony i niższy 

(250 m), dodatkowo w jego wnętrzu (800 m średnicy) znajduje się nieduże jezioro. 

Obydwa stożki znajdują się w pół-kalderze, która dzięki pęknięciom i koncentrycznym 

uskokom rozwinęła się w południowej części wierzchołka wulkanu. Patrie szczytowe 

wulkanu pokryte są stale utrzymującymi się płatami śniegu i lodu (Yılmaz i in. 1998; 

Bathke i in. 2012). Powierzchnia jego pól lawowych szacowana jest na ponad 500 km2 

(Yılmaz i in. 1998). 

 

Ryc. 4. Wulkan Tendürek widok z południowego-wschodu, na pierwszym planie lawa bazaltowa (aa), która wypłynęła z kraterów 
najprawdopodobniej ok. 2,5 tys. lat temu. Autor: M. Jakiel. 

Fig. 4. The Tendürek Volcano seen from the southeast, in the foreground, clinkery basaltic lava (aa), which flowed from the craters  

probably about 2.5  thousand years ago. Author: M. Jakiel. 

 

Tendürek jest wulkanem drzemiącym, ostatnia duża erupcja datowana jest na ok. 

2,5 tys. lat temu. Doszło wtedy do potężnego wypływu (ekstruzji) lawy bazaltowej na 

południowo-wschodnie stoki wulkanu. Kolejną, jednak znacznie mniejszą aktywność 

wulkanu odnotowano w 1855 r., miała wtedy miejsce niewielka erupcja (głównie 

gazów i popiołu), która jest uważana za jego ostatnią aktywność. Nie oznacza to jed-

nak, że dzisiaj nie możemy obserwować jego funkcjonowania. W ostatnich latach  

w pobliżu wschodniego krateru zarejestrowano, że z otworów i szczelin wydobwa się 

para wodna i gazy. Ponadto wulkan znajduje się w regionie aktywnych ruchów 

tektonicznych we wspomnianej strefie uskoku Balık Gölü. W czasie trzęsień ziemi jego 

kratery są często niszczone przez uaktywnione ruchy masowe (Bathke i in. 2012).  

Wulkan jest stosunkowo łatwo dostępny, niepotrzebne są żadne zezwolenia ani 

przewodnicy. Najlepszym okresem na eksplorację jest późna wiosna i wczesne lato, 

kiedy dni są dłuższe, a temperatury mniej dokuczliwe i oscylują w granicach 25-30˚C. 
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Natomiast problemem może być brak jakiejkolwiek bazy noclegowej w pobliżu 

wulkanu. Również dotarcie w interesujące nas miejsca może być trudne, ponieważ 

lokalny transport prawie nie istnieje. W miarę łatwo możemy dojechać tylko do miej-

scowości położonych przy głównych drogach. Najlepiej jest korzystać z gościnności 

mieszkańców i prosić ich o pomoc w dotarciu do interesujących nas miejscowości. 

Najciekawsze miejsca, czyli szczyt wraz z kraterami znajduje się ok. 20 km od najbliż-

szych miejscowość. Trzeba też pamiętać, że w okolicach Tendüreka nie ma żadnych 

znakowanych szlaków, rzadko pojawiają się też drogi lub ścieżki, może to znacznie 

wydłużyć czas naszej wędrówki.  

3.3 Nemrut  

Wulkan Nemrut (tur. Nemrut Dağı), mierzący 2935 m n.p.m., leży nad południowo-

zachodnim brzegiem jeziora Wan, w pobliżu miasta Tatvan. Często mylony jest z inną, 

również bardzo znaną górą o tej samej nazwie, która dzięki cennemu stanowisku 

archeologicznemu wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nemrut jest 

stratowulkanem zajmującym powierzchnię ok. 486 km2, w obrębie którego znajduje 

się kaldera, jezioro kalderowe (ryc. 5) i cztery mniejsze jeziora (Yılmaz i in. 1998). 

Ostatnia eksplozywna erupcja wulkanu miała miejsce w 1441 r. i była jedyną tego typu 

erupcją na terenie dzisiejszej Turcji, która zdarzyła się w czasach historycznych.  

W późniejszych latach wulkan przejawiał aktywność, wyrzucając gazy i popioły (1692 

r.) lub gazy przy towarzyszącym trzęsieniu ziemi (1881 r.) (Karakhanian i in. 2002). 

Obecna aktywność sprowadza się do ekshalacji wulkanicznych w postaci fumaroli,  

a także do występowania gorących źródeł w obrębie kaldery (Yılmaz i in. 1998). Nie 

oznacza to jednak, że wulkan nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla ok. 135 tys. 

ludzi żyjących w jego sąsiedztwie. Erupcja byłaby szczególnie groźna zwłaszcza  

ze względu na wody jeziora Nemrut znajdującego się wewnątrz kaldery, które w połą-

czeniu z materiałem piroklastycznym mogłyby spowodować zniszczenia porówna-

walne z wybuchem wulkanu Nevado del Ruiz, który spowodował śmierć 25 tysięcy 

ludzi (Aydar i in. 2003). 

Nemrut należy, podobnie jak Ararat, Süphan i Tendürek do wulkanów czwartorzę-

dowych (Yılmaz i in. 1998). Jego rozwój podzielić można na 3 fazy: fazę przedkaldero-

wą, fazę erupcji formujących kalderę i fazę rozwoju kaldery. Pierwsza faza rozpoczęła 

się w środkowym plejstocenie, ok. milion lat temu. Skończyła się ok. 300 tysięcy lat 

temu, kiedy nastąpiła potężna erupcja, w wyniku której zniszczeniu uległ stożek wul-

kaniczny i utworzyła się kaldera. Ostatnia faza rozpoczęła się ok. 200 tys. lat temu  

i trwa do dziś (Ulusoy 2012). Podczas erupcji lawa oraz materiał wulkaniczny dopro-

wadziły do zablokowania odpływu w zapadlisku śródgórskim Wan, a w konsekwencji 

powstanie jednego z największych bezodpływowych jezior na świecie (Sumita, Schmi-

ncke 2013). Przed erupcją na omawianym obszarze również istniało jezioro, które mia-

ło znacznie mniejsze rozmiary. Było jeziorem odpływowym a wody z niego były 

odprowadzane poprzez dolinę Murat do zlewni rzeki Eufrat (Degen i in. 1984). W obrę-

bie kaldery można wyróżnić szereg interesujących obiektów, wśród nich: 10 maarów 
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(2 freatyczne i 8 freatomagmatycznych), 12 kopuł lawowych i 3 wypływy lawowe (ryc. 

6). Ponadto na stokach znaleźć można liczne obsydiany (Ulusoy i in. 2008). 

 

Ryc. 5. Kaldera wulkanu Nemrut, wraz z jeziorem kalderowym. Autor: M. Czerski. 

Fig. 5. The caldera of Nemrut volcano, along with a caldera Lake. Author: M. Czerski. 

 

Ryc. 6. Największy maar w kalderze wulkanu Nemrut. Autor: M. Czerski. 

Fig. 6. The largest maar in the caldera of the volcano Nemrut. Author: M. Czerski. 

 

Na północnych stokach wulkanu Nemrut powstał ośrodek narciarski składający się 

z jednego 2-osobowego wyciągu krzesełkowego i trasy zjazdowej. W obrębie kaldery 

znajdują się 2 szałasy, w których można kupić podstawowe produkty żywnościowe  

i napić się herbaty, w okolicy jednego z nich istnieje camping. Turyści przyjeżdżają  
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w ten rejon zimą – uprawiać narciarstwo oraz latem – głównie popływać w jeziorze. 

Brak jest jakichkolwiek informacji na temat atrakcji geoturystycznych tego obszaru – 

dotyczy to zarówno tablic informacyjnych, jak i informacji w przewodnikach. Potencjał 

geoturystyczny tego miejsca jest niewykorzystywany. Obszar podlega silnej antro-

popresji związanej z budową drogi w obrębie kaldery. Część stoku została zniszczona, 

ponadto dochodzi do licznych spływów gruzowych w podatnym na erozję materiale 

wulkanicznym. Obszar nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody.  

3.4. Jezioro Wan 

Jezioro Wan (tur. Van Gölü) jest szczególne pod wieloma względami, wyjątkowe są 

jego rozmiary, ale także położenie i powiązania z dziejami geologicznymi obszaru. Jest 

największym i najgłębszym naturalnym jeziorem w Turcji, ma powierzchnię ok. 3770 

km2, a maksymalna głębokość to 451 m (ryc. 7). Położone jest na płaskowyżu na wyso-

kości 1648 m n.p.m. Od zachodu i północnego-zachodu sąsiaduje z wulkanami Nemrut 

i Süphan. Posiada liczne wyspy i urozmaiconą linię brzegową. Jest największym  

  

Ryc. 7. Jezioro Wan – południowo-wschodnie wybrzeże (półwysep Deveboynu Yarimadasi) w okolicach miasta Gevaş. Autor: M. Jakiel. 
Fig. 7. Lake Wan - southeast coast (peninsula Deveboynu Yarimadasi) in and around the town Gevaş. Author: M. Jakiel. 

 

na świecie jeziorem typu zasadowego (sodowego) i czwartym co do wielkości jeziorem 

bezodpływowym (Degens i in. 1984). Odczyn wody w skali pH wynosi 9,8, dzięki 

czemu w jeziorze można prać ubrania bez użycia detergentów. Takie warunki są jed-

nak bardzo niesprzyjające dla organizmów żywych, przez co w zbiorniku występuje 

tylko jeden endemiczny gatunek ryby – Chalcalburnus tarichi (Sari 2008). Zasadowość 

jeziora jest związana z działalnością wulkaniczną, która rozpoczęła się na tym obszarze 

już w miocenie (Innocenti i in. 1980). Nie jest to jedyny charakterystyczny element 

jeziora, na który wpłynął wulkanizm. Erupcja wulkanu Nemrut wpłynęła na jego aktu-

alny kształt i endoreiczny charakter, co zostało wspomniane przy wcześniejszym 
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opisie wulkanu. Bezodpływowy charakter powoduje, że ilość wody w jeziorze regulo-

wana jest przez parowanie i dopływy oraz zmienia się wraz ze zmianami klimatycz-

nymi. Poziom wody jest niestabilny, sezonowo zmienia się o 18 do 50 cm. Pomiędzy 

latami 40’ a 70’ XX w. poziom wody podwyższył się o 140 cm. Znacznie większe 

wahania występowały w szerszej skali czasowej. W późnym plejstocenie, ok. 18 tys. lat 

temu, poziom wody był o 72 m wyższy niż obecnie. Znacznie obniżył się na początku 

holocenu (ok. 8 tys. lat temu), kiedy wobec ocieplenia i spadku wilgotności klimatu 

spadł do poziomu 300 m poniżej aktualnego. Dodatkowo w okresie najniższego 

poziomu wód znacznie wzrósł poziom zasolenia (Degens i in. 1984). 

Spośród omawianych atrakcji geoturystycznych jezioro Wan jest jednym z najbar-

dziej rozpoznawalnych, głównie ze względu na swoje rozmiary (jest największe  

w kraju). W związku z powyższym rejon należy do atrakcyjnych turystycznie. W mias-

tach położonym nad jeziorem (głównie w mieście Van) znajduje się baza noclegowa,  

a na niektóre wyspy pływają statki. Z uwagi na jego położenie i genezę oraz to, że jest 

największym sodowym jeziorem świata, uznać je można za obiekt geoturystyczny 

unikatowy w skali świata. Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest on w żaden sposób 

udostępniony geoturystycznie – brakuje tablic informacyjnych i innej infrastruktury, 

która pozwoliłaby turystom na zrozumienie fenomenu tego obszaru. 

3.5. Góry Hakkari  

Góry Hakkari (tur. Hakkari Dağları) są częścią Turusu Wschodniego (zwanego też 

Taurusem Armeńskim) i są najbardziej na wschód wysuniętym odcinkiem tego łań-

cucha górskiego. Położone są na południowo-wschodnich obrzeżach Wyżyny Armeń-

skiej u jej styku z Wyżyną Irańską. Góry rozciągają się na długości ponad 100 km, 

bezpośrednio przy granicy z Iranem i Irakiem. Składają się z kilku mniejszych masy-

wów górskich (m.in. Cilo, Buzul, Ikiyaka), które porozdzielane są głębokimi dolinami 

dopływów rzeki Tygrys. Góry Hakkari wraz z najbliższymi pasmami po stronie 

irańskiej i irackiej – na południu łączącymi się z górami Zagros – nazywane są czasem 

Górami Kurdystańskimi (Mydel, Groch 2004).  

Góry Hakkari zostały sfałdowane w czasie orogenezy alpejskiej i zbudowane są  

z paleozoicznych i mezozoicznych skał metamorficznych (gł. łupków krystalicznych  

i marmurów), skał wulkanicznych oraz zdeponowanych wapieni mezozoicznych i trze-

ciorzędowych skał osadowych (Sarıkaya i in. 2011). Hakkari są najwyższym pasmem 

górskim w Turcji, średnia wysokość to ok. 3000 m. Najwyższy szczyt Uludoruk (inne 

nazwy to Reşko lub Gelyansın) jest częścią masywu Cilo, ma on wysokości 4135 m 

n.p.m. i jest drugim po Araracie najwyższym szczytem Turcji (Çiringel 2002). Rzeźba 

tych góry jest zróżnicowana, w przeważającej części są to góry wysokie 

charakteryzujące się rzeźbą polodowcową. Jednak niższe partie są nieco odmienne, 

cechują się spłaszczonymi grzbietami oraz głębokimi i wąskimi dolinami. Natomiast  

w wyższych partiach cechą charakterystyczną jest asymetria rzeźby – północne stoki 

są bardziej strome i urwiste niż południowe. Odznaczają się one także nieregularnym 

przebiegiem grani, która miejscami jest szersza i mniej eksponowana, a w innych 
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stroma i mocno poszarpana. Z kolei doliny są wyraźnie przekształcone przez lodowiec, 

świadczy o tym ich kształt oraz liczne formy erozji (m.in. wygłady i kotły lodowcowe)  

i akumulacji glacjalnej. W dnach dolin znajdziemy również liczne jeziora i oczka polo-

dowcowe (ryc. 8). W plejstocenie w czasie maksymalnego zlodowacenia lodowce miały 

długość do 9 km. Obecnie nadal najwyższe partie gór są zlodowacone i istnieje tu 

ponad 20 lodowców różnej wielkości. Największy lodowiec Uludoruk ma do 4 km dłu-

gości i 8 km2 powierzchni. Pozostałe lodowce mają od kilkuset metrów do kilometra 

długości. Góry Hakkari są aktualnie najbardziej zlodowaconym obszarem w Turcji oraz 

jednym z bardziej zlodowaconych obszarów na całym Bliskim Wschodzie (Çiner 2004; 

Sarıkaya i in. 2011). 

 

Ryc. 8. Góry Hakkari – masyw Cilo z najwyższym szczytem Uludoruk – widok od strony północnej. Autor: O. Ünlü. Za zgodą autora. 

Fig. 8. Hakkari Mountain - Cilo massif with its highest peak Uludoruk -  seen from the North. Author: O. Ünlü. Photo published courtesy of 
author. 

 

Przez długi czas obszar prowincji Hakkari był uznawany za niedostępny i niebez-

pieczny. Głównie z powodu działalności partyzanckich oddziałów – Partii Pracujących 

Kurdystanu. Za ich sprawą w latach 1984 – 2002 na znacznym obszarze południowo-

wschodniej Turcji wprowadzono stan wyjątkowy i zamkniętą strefę bezpieczeństwa 

tzw. OHAL. Przez prawie cały ten okres były tam prowadzone regularne walki między 

kurdyjskimi rebeliantami a wojskami Republiki Tureckiej. Szczególnie niebezpieczna 

była prowincja Hakkari, gdzie zamknięto znaczną część terenów górskich (Beczew i in. 

2011). W przeciągu ostatnich kilku lat sytuacja w regionie wyraźnie się poprawiała  

i jest on coraz bezpieczniejszy, dzięki czemu pojawia się tutaj więcej turystów. Mimo to 

przed wyjazdem warto sprawdzić, jak wygląda aktualna sytuacja w regionie, ponieważ 
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do dnia dzisiejszego zdarzają się różnego typu incydenty, dochodzi do demonstracji  

i ataków na siły rządowe. Nadal spora część obszarów górskich, szczególnie tych 

przygranicznych jest objęta tymczasowymi strefami bezpieczeństwa, gdzie obowiązuje 

zakaz wstępu. 

4. Dostępność obiektów geoturystycznych 

Wschodnia Anatolia mimo całego swojego potencjału wynikającego z licznych 

atrakcji geoturystycznych charakteryzuje się niską ich dostępnością. Region położony 

jest na peryferiach kraju, dojazd autobusem z największego miasta Turcji – Stambułu 

zajmuje ok. 24 godziny. Alternatywnym rozwiązaniem jest transport lotniczy. Połą-

czenia krajowe do największych miast regionu realizowane są zarówno ze Stambułu 

jak i Ankary, ich ceny nie są wygórowane (zaczynają się od ok. 200 zł w obie strony 

przy wcześniejszych rezerwacjach). Problemy transportowe pojawiają się w skali 

lokalnej. Większość omawianych miejsc (z wyjątkiem jeziora Wan) nie posiada stałej 

komunikacji publicznej z głównymi miastami regionu. 

Jednym z najpoważniejszych problemów jest brak informacji na temat atrakcji 

geoturystycznych. Dotyczy to zarówno przewodników turystycznych, materiałów 

kartograficznych czy broszur z miejscowych informacji turystycznych, jak i materiałów 

dostępnych w Internecie. Ponadto większość obiektów nie jest udostępniana 

turystycznie (brak odpowiedniej infrastruktury). Baza noclegowa w regionie jest 

uboga. Miejsca noclegowe można znaleźć tylko w dużych miastach. 

Duża część Wschodniej Anatolii wchodzi w skład Kurdystanu – regionu, w powsze-

chnym mniemaniu uchodzącego za niebezpieczny. W rzeczywistości jednak w chwili 

obecnej obszar ten można uznać za bezpieczny, z wyjątkiem prowincji Hakkari,  

w której sytuacja wciąż jest niestabilna. Podróżując komunikacją publiczną lub 

autostopem, nie napotkamy żadnych problemów. O minionym konflikcie przypominają 

nam tylko nieliczne wojskowe punkty kontrolne, na których częściej spotkamy 

życzliwe uśmiechy żołnierzy niż jakiekolwiek problemy. Często jednak fałszywe 

przekonanie o sytuacji w regionie skutecznie odstrasza przed przyjazdem poten-

cjalnych turystów. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wschodnia część Turcji 

zamieszkiwana jest w większości przez Kurdów, którzy potrafią być niezwykle 

pomocni i gościnni, ale i ekspresyjni, przez co czasem stają się nachalni. W większości 

są to konserwatywni muzułmanie, o czym również trzeba pamiętać we wzajemnych 

kontaktach.  

5. Podsumowanie 

Wschodnia Anatolia to obszar cechujący się ogromną georóżnordnością. 

Wyjątkowe położenie i zróżnicowana budowa geologiczna pozwoliły na powstanie 

dużej liczby miejsc, które są niezwykle atrakcyjne dla osób zainteresowanych 

geoturystyką. Większość z nich jest wyjątkowa w skali regionu, a niektóre można 
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uznać za unikalne w skali światowej. Liczba ciekawych obiektów w tym regionie jest 

bardzo duża, dlatego powyższy tekst nie wyczerpuje w całości jego potencjału geotury-

stycznego. Niestety, mimo iż Turcja jest krajem popularnym wśród turystów, oma-

wiana forma turystyki nie jest rozpowszechniona. Wiąże się to głównie z brakiem 

odpowiedniej promocji, a przede wszystkim informacji na temat wartości poszcze-

gólnych atrakcji. Niestety, dostęp czy dojazd do większość geostanowisk jest na ogół 

również utrudniony. Jednak w niektórych przypadkach, część obiektów geotury-

stycznych występuje w pobliżu zabytków architektonicznych i miejsc związanych  

z tutejszą kulturą. Miejsca te z reguły łączą się w pewien sposób, choćby poprzez 

legendy, historię i motywy w sztuce czy kulturze. Dlatego też zwiedzanie tego typu 

atrakcji daje możliwość pełniejszego poznania całego regionu – zarówno pod kątem 

walorów przyrodniczych, jak i historycznych czy kulturowych.  
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Selected geotourist attractions of Eastern Turkey (Eastern Anatolia) 

Abstract: Turkey is the one of most popular tourist destination in Europe and Asia, it has 

a rich culture and beautiful natural environment. However, natural resources has not 

been used a lot. Geotourism in Turkey is less significant compared to coastal tourism, but 

has a rich development potential, especially on the eastern part of country. Geological and 

geomorphological heritage resources may be an important tourism development 

resource on this area. But the region is difficult to reach for tourist because of its 

extensive distances and political instability. The article introduces the most interesting 

geotouristic sites of Eastern Anatolia region, describes the geological and geomorpho-

logical features and shows their availability and opportunities for development. Eastern 

Anatolia is a geographical region in the eastern part of Turkey. The region is located in 

Alpine-Himalayan orogenic belt. It has a very rugged and high topographic structure 

(mountain ranges, rift valley, volcanoes) and it is characterized by a very complex 

geology with many potential geotourism sites. This paper presents a 5 selected geosites: 

Ararat, Tendürek, Nemrut volcanos, Van Lake and Hakkari range, which due to authors 

observations depicted the geological and geomorphological heritage of Eastern Anatolia. 

 

Key words: Nemrut volcano, Ararat, lake Van, Hakkari mountains, Eastern Anatolia 

Region 

  


