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Yüzölçümü : 10871 ha Yükseklik : 1755 m - 1780 m

Boylam : 41,27ºD Ýl(ler) : Erzurum

Enlem : 39,98ºK Ýlçe(ler) : Erzurum merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Erzurum Valiliði; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coðrafya Bölümü; Atatürk Üniversitesi Kuþ Gözlem

Topluluðu; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði.

Süleyman Ekþioðlu, Osman Erdem, Cemal Sevindi, Süreyya Ýsfendiyaroðlu

DOG014
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Erzurum Bataklýklarý, Erzurum þehir merkezinin yaklaþýk üç kilometre kuzeyinde
yer alýr. Fýrat Nehri�nin ana iki kolundan biri olan Karasu üzerinde bulunan alan; geçici ve
sürekli bataklýklar, mevsimsel ýslak çayýrlar ve tarým alanlarýndan oluþur. Alanýn orta
kesiminde mevsime baðlý olarak büyüklüðü deðiþen geçici göl aynasý ile bunun etrafýný
çevreleyen sulak çayýrlar uzanýr. 1950 ve 1960�lý yýllarda bölgede yürütülen kurutma
çalýþmalarý sonucunda geniþ yer kaplayan göl ve sazlýk alanlar küçülerek þu anki duruma
gelmiþtir. Ýki adet büyük drenaj kanalý ile ovadaki su toplanarak Karasu Nehri�ne
boþaltýlmaktadýr. Ayrýca, özellikle tarým alaný olarak kullanýlan yerlerin etrafýnda daha küçük
drenaj kanallarý bulunmaktadýr. Alan, doðusunda bulunan birkaç pýnar ve yeraltý
kaynaklarýndan beslenir. Pýnarlardan birisi yaz baþýnda kurur.
Habitatlar: ÖDA�da geniþ sulak çayýrlar, sýnýrlý bir alaný kaplayan sazlýklar ve geçici bir göl
aynasý bulunur. Göl aynasý alanýn doðusunda Çayýrtepe (Müdürge) köyünün kuzeyindedir
ve drenajýn zayýf olduðu son yýllarda kapladýðý alan büyümüþtür. Alanýn batýsýndaki Erzurum
Havaalaný�nýn kuzeyindeki mevsimsel sulakalan drenaj nedeniyle bugün yerini çayýrlýk
alanlara býrakmýþtýr. Bataklýk çevresinde Ýran-Turan bitki coðrafya bölgesine ait genellikle
ilkbaharda yeþillenen ve yazýn kuruyan bozkýrlar uzanýr.
Türler: Erzurum Bataklýklarý, kuþlar için özellikle göç döneminde önem taþýr. Nesli küresel
ölçekte tehlike altýndaki sürmeli kýzkuþunun (Vanellus gregarius) duraklama noktalarýndan
biridir. Ayný zamanda angýt (Tadorna ferrugginea) ve üreyen turnalar (Grus grus) nedeniyle
ÖDA kriterlerini saðlar. Geçmiþ yýllarda göç döneminde sayýlarý on binleri bulan akkanatlý
sumru (Chlidonias leucopterus) sayýsý günümüzde binlere düþmüþtür.

Ayrýca bölgesel ölçekte nesli tehlike altýnda bulunan büyük korubeni (Glaucopsyche

arion) kelebeði de bu bölgede yaþar.
Alan Kullanýmý: Alanda büyükbaþ hayvancýlýk yaygýndýr. Islak çayýrlar otlatma amaçlý kullanýlýr.
Yaza doðru sular çekildikten sonra açýlan alanlarda yem bitkileri yetiþtirilir. Ovanýn diðer
bölgelerinde geleneksel yöntemlerle iþlenen kuru tarým alanlarý bulunur. ÖDA�da az miktarda

sulu tarým da yapýlmaktadýr. BTC Boru Hattý alanýn ortasýndan geçer.
Tehditler: Erzurum Bataklýklarý, 1950�li yýllarda DSÝ tarafýndan açýlan drenaj kanallarý nedeniyle
büyük deðiþikliklere uðramýþtýr. Alanýn ortasýnda bulunan büyük drenaj kanalý ve bölgenin
çeþitli yerlerinde bulunan irili ufaklý drenaj kanallarý sonucunda bataklýða yeterli su
gelmemektedir. Erzurum Ovasý büyük ölçüde kurutulup kuru tarýma açýlmýþtýr. Alan
üzerindeki en önemli baský tarýmsal faaliyetlerdir. Devlet Su Ýþleri (DSÝ), obadaki son sulak
çayýrlarýn tarýma açýlmasýný planlamaktadýr. Bunu ovada son yýllarda ortaya çýkan yapýlaþma
ve yasadýþý avlanma takip etmektedir.

Anayolun etrafýnda yeni yerleþimlerin açýlarak kentin alanýn içine doðru geniþlemesi
ÖDA�yý tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. Alanýn kuzeyinden geçen þehirlerarasý
otoyol tamamlanmýþtýr.

Birçok kuþ türünün üreme dönemi olan ilkbahar aylarýnda sayýsý 2500 civarý olabilen
hayvan sürüleri otlatýlmaktadýr. Dar bir alana sýkýþmýþ ýslak çayýrlarda uzun yýllardýr sürdürülen
otlatma faaliyetleri bu alanlarý verimsizleþtirmiþtir.

Sulakalanýn kenar bölgelerinde drenaj nedeniyle azalan turba oluþumlarý ahýr, samanlýk,
bahçe çevrimi gibi faaliyetlerde kullanýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Kuþ Araþtýrmalarý Derneði, BTC Çevresel Yatýrým Programý desteðiyle
alanda kuþlar için korumada öncelikli bölgeleri belirlemiþtir ve sulakalan koruma bölgeleri
2006 yýlýnda Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafýndan onaylanmýþtýr. BTC Çevresel Yatýrým
Programý altýnda desteklenen Önemli Kuþ Alanlarý Projesi kapsamýnda Erzurum Atatürk
Üniversitesi Coðrafya Bölümü�nde 2005 yýlýnda alaný izleyen bir kuþ gözlem topluluðu
kurulmuþtur.
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