
Koruma Statüleri : Yok

Doðubayazýt
Sazlýðý
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Yüzölçümü : 12044 ha Yükseklik : 1520m - 1680m

Boylam : 44,08ºD Ýl(ler) : Aðrý

Enlem : 39,62ºK Ýlçe(ler) : Doðubayazýt

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aðrý Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doðubeyazýt Kaymakamlýðý; Doðubeyazýt Belediyesi; Doðubeyazýt Çevre Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu, Bahtiyar Kurt

DOG030
Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, bir çöküntü havzasýnda yer alan büyüklü küçüklü tatlý su aynalarý ve onlarýn
etrafýný çevreleyen geniþ sazlýklar ve ýslak çayýrlardan oluþur. Karabulak yakýnlarýndaki Saz
Gölü, bu aynalarýn en büyüklerinden biridir. Bu göl, Zor Daðý�nýn (3181 metre) batý yamaçlarýndan
ve Kaluz (2023 metre) ve Yalýntaþ Daðlarý�ndan (2054 metre) gelen yüzey sularýyla beslenir.
Diðer büyük göl olan Gölyüzü Gölü ise, Aðrý Daðý�nýn mevsimsel kaynaklarý ile beslenir ve
Sarýsu Çayý ile Ýran�a boþalýr. Alana Karabulak ilçesinden geçen, Doðubayazýt-Iðdýr karayoluyla
ulaþýlýr. Göller büyük ölçüde sazlýklarla kaplýdýr. Yaz aylarýnda sazlýklardaki sular tamamen
çekilir.
Habitatlar: Yoðun sazlýk alanlar bulunan bir tatlý su gölleri kompleksidir. Saz ve Gölüyüzü göllerinin
yaný sýra mevsimsel olarak oluþan daha ufak aynalar da bulunur. Sazlýklarýn etrafýnda ve daha
kuru kýsýmlarda oluþan boþluklarda mera olarak kullanýlan geniþ ýslak çayýrlar yer alýr. Sulakalan
özelliðinin kaybolmaya baþladýðý yerlerde ise bozkýrlar ve tarým alanlarý uzanýr. Tarým alanlarý
genel olarak hububat ürünleriyle kaplý kuru alanlardýr.
Türler: Campanula aghrica, Cotoneaster meyeri, Gallium czerepenovii ve Oxytropis aucheri

ÖDA kriterlerini saðlayan nesli tehlike altýndaki ve dar yayýlýþlý bitki türleridir.
Sazlýklar birçok kuþ türüne ev sahipliði yapmaktadýr. ÖDA, Doðu Anadolu�daki önemli

uzunbacak (Himantopus himantopus), balaban (Botaurus stellaris), küçük balaban (Ixobrychus

minutus) ve çayýr delicesi (Circus pygargus) üreme alanlarý arasýnda yer alýr. Bunlarýn yanýnda
ülkemizde sayýlarý azalmakta olan turnalarýn (Grus grus) da alanda üredikleri bilinmektedir.

Alanda ülkemize endemik Bendimahi kertenkelesi (Darevskia bendimahiensis) de
bulunmaktadýr. ÖDA, bölgesel ölçekte nesli tehlike altýnda olan Himalaya mavi kelebeði
(Pseudophilotes vicrama) için önem arz etmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Aðýrlýklý olarak inek ve manda
yetiþtirilmekle beraber küçükbaþ hayvanlar da sazlýk çevresinde bulunmaktadýr. Alan bahar
ve yaz aylarý boyunca otlatma amaçlý olarak kullanýlmaktadýr.

Bunun yanýnda alanda tarým faaliyetleri de gerçekleþtirilmektedir. Saz kesimi ticari amaçlarla
yapýlmaz. Bu faaliyetin nedenleri bireysel ihtiyaca yönelik hayvan yemi ve yakacak gereksinimidir.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit su rejimine müdahaledir. Önceki yýllarda Sarýsu Çayý�nýn
derinleþtirilmesi, göl alanlarýnýn küçülmesi ve sazlýklarýn azalmasýna neden olmuþtur. Alandaki
su seviyesi Devlet Su Ýþleri tarafýndan kontrol edilmekte ve gelen su Sarýsu Deresi�yle tahliye
edilmektedir. Su rejimine yapýlan müdahalelere son yýllarda kuraklýðýn da eklenmesiyle bugün
sulakalan ciddi derecede küçülmüþtür.

ÖDA�daki bir baþka tehdit ise 1500 dönümlük bir alana yapýmý planlanan golf sahasýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Doðubayazýt Çevreyi Koruma ve Güzelleþtirme Derneði bölgedeki yaban
hayatýnýn korunmasý konusunda çalýþmalar yürütmüþtür.

Doðubayazýt Sazlýklarý © Cüneyt Oðuztüzün

Kýzkuþu (Vanellus vanellus) © Özkan Üner



Erguvani balikcil (Ardea purpurea) © Kazým Çapacý
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Doðubayazýt Sazlýðý önemli doða alaný topografya haritasý Doðubayazýt Sazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý Ýshakpaþa Sarayý © Atlas Arþivi
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