پارک ملی الر
تاریخچه :به دلیل وجود اکوسیستمهای کوهستانی مرتفع و آبی و ویژگیهای خاص جوامع غنی گیاهی و جانوری
در سال  1336رودخانههای الر و هراز از سوی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تحت حفاظت قرار گرفته و در
سال  1354این ناحیه با وسعتی در حدود  73500هکتار به پارک ملی ارتقاء یافت .در سال  1370قسمتهای
گسترده ای از منطقه به عنوان مناطق شکار و تیراندازی ممنوع معرفی و از سال  1380به عنوان پارک ملی الر و با
وسعتی در حدود  35765هکتار ،تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران قرار گرفت.
موقعیت جغرافیایی:

این منطقه در  70کیلومتری شمال شرقی تهران در حوزه آبریز رودخانه هراز و در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز،
از نظر تقسیمات کشوری بین دو استان تهران و مازندران قرار دارد.
دامنه ارتفاعی  2500تا  4200متر ،دمای متوسط سالیانه  6.5درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی سالیانه  760میلیمتر،
اقلیمی مرطوب و سرد را در منطقه ایجاد نموده است.
راههای اصلی دسترسی به مناطق:

جاده هراز به سمت پلور -سد الر -سرمحیطبانی دلیچای
فاصله تا تهران  75کیلومتر
رودهن به سمت روستای ایرا -گردنه قوشخانه
فاصله تا تهران  55کیلومتر
جذابیتهای طبیعی منطقه:

الف)پوشش گیاهی :تیپ علفزار که مشتمل برگندمیان پایا و بوته زارها و پوشش های آلپی است ،پوشش گیاهی
غالب منطقه را تشکیل می دهد .مجموعا  405گونه گیاهی متعلق به  48تیره و  37تیپ در این منطقه شناسایی شده
است که بیشترین گونه در تیره کاسنی و کمترین آن در تیره های استبرق ،پیچک ،ناز ،سرو ،خواجه باشی ،پنیرک ،
ثعلب ،ارس و قیچ هرکدام بایک گونه می باشد.

ب)حیات وحش :مجموعا  159گونه جانوری از رده پستانداران ،پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان و ماهی ها در این
منطقه شناسایی شده اند 28.گونه پستاندار(پلنگ ،خرس قهوهای ،پازن ،قوچ و میش ،سیاه گوش 105 )...،گونه
پرنده (کبک ،کبک دری ،عقاب طالیی ،کرکس ،بلدرچین)...،که عمده ترین آنها را پرندگان مهاجر تابستان
گذران و عبوری تشکیل می دهند 23،گونه خزنده (آگاما،گرزه مار،افعی البرزی)...،که دوگونه از آنها جزو گونه
های آندومیک حوزه می باشند ،دوگونه دوزیست که دراکثر زیستگاههای ایران نیز وجود دارند و ماهی قزل آالی
خال قرمز به عنوان تنها ماهی منحصربفرد در محدوده این پارک زیست می نمایند.
ج)جاذبه های دیگر منطقه :چشمه های پرآب و روان ،آبهای حاصله از ذوب برفها و همچنین ریزشهای جوی،
رودخانه های متعددی را درالر تشکیل داده اند که از آن جمله چشمه دوبرار ،چشمه خرسنگ ،هفت چشمه و
رودخانه هایی نظیر دلیچای ،الرم ،آب سفید ،سیاه پالس ،چهل بره و امام پهنک همه نشانی از استواری وجذابیت این
منطقه پرطراوت دارند .وجود ماهی قزل آالی خال قرمز که یکی از نادرترین گونه های آبزی جهان می باشد،
اهمیت این مجموعه را دوچندان نموده است.

منطقه شکارممنوع الر:
مساحت این منطقه حدود  37818هکتار و در شمال شرقی استان و در حاشیه جنوب شرقی پارک ملی قرار دارد.این
منطقه در تاریخ  1384/11/10به عنوان منطقه شکارممنوع انتخاب گردید و حیات وحش و گونههای گیاهی آن
مشابه پارک ملی الر میباشد.

