
Koruma Statüleri : Yok

Karasu Ovasý
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Yüzölçümü : 26181 ha Yükseklik : 2030 m - 2540 m

Boylam : 42,06ºD Ýl(ler) : Erzurum

Enlem : 39,67ºK Ýlçe(ler) : Karayazý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Erzurum Valiliði; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karayazý Kaymakamlýðý; Karayazý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Salyamaç köyü sakinleri (Metin

Bahtiyar).

Zeren Gürkan, Süreyya Ýsfendiyaroðlu

DOG017
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Karasu Ovasý Erzurum�un güneydoðusundaki Çakmak Daðlarý�nýn güney
sýrtlarýndan baþlayarak güneye doðru uzanýr ve Karayazý ilçesi ve köylerini içine alýr.
Erzurum�a yaklaþýk 120 km mesafededir. Aras Nehri�nin bir kolu olan Karasu Çayý�ný
besleyen pýnarlarýn yeryüzüne çýktýðý çok geniþ, taþlýk ve engebeli bir platodur. Ovanýn
içinden çok sayýda dere yataðý geçer.
Habitatlar: Ovadaki bitki örtüsü yüksek dað bozkýrlarýndan oluþur. Dere yataklarýnýn geçtiði
yerlerde yer yer bataklýk alanlar vardýr. Alandan kar çok geç ve az bir süre için kalktýðýndan
ve geniþ alanlar volkanik taþlarla kaplý olduðundan ovanýn çok az bir kýsmý ekilebilir.
Platonun büyük kýsmý mera olarak kullanýlýr. Bu alanlarýn bir kýsmýnda doðrudan otlatma
yapýlýrken diðer yerler kýþýn kullanýlan biçimlik otlarýn büyümesi için býrakýlýr. Nisan sonuna
doðru karlar çekildiðinde soðanlý bitki çiçekleri ovanýn büyük kýsmýný kaplar.
Türler: Alanda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan kuþ türlerinden toy (Otis tarda)
üremektedir. Baðýrtlak (Pterocles orientalis) ÖDA�da yuvalayan diðer bir öncelikli kuþ
türüdür. Ayrýca mezgeldeðin (Tetrax tetrax) de ürediði tahmin edilmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Çok az oranda tarým da
yapýlmaktadýr. Tarýmsal alanlarda yetiþtirilen ana ürünler buðday ve arpadýr.
Tehditler: Bölgedeki tek geçim kaynaðý hayvancýlýk olduðundan meralar üzerinde yoðun bir
otlatma baskýsý vardýr. Bu nedenle, alandaki doðal bozkýr yapýsý bozulmaktadýr. Habitata
yönelik bu tehdit toy kuþunun da alandaki popülasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bunun
yanýnda alanda toy kuþlarýna yönelik yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur. Ancak alanda Doða Derneði tarafýndan Toy
Koruma Projesi yürütülmüþ ve sonuç olarak Salyamaç köyünde gönüllü toy koruyucularý
belirlenmiþtir.

Karasu Ovasý © Ali Ýhsan Gökçen

Toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs



Baðýrtlak (Pterocles orientalis) © Jiri Bohdal
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Karasu Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý Karasu Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B


