
Koruma Statüleri : Yok

Patnos
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Yüzölçümü : 19381 ha Yükseklik : 1610 m - 1750 m

Boylam : 42,78ºD Ýl(ler) : Muþ

Enlem : 39,21ºK Ýlçe(ler) : Patnos

Yerel Ýlgi Sahipleri

Aðrý Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Patnos Kaymakamlýðý; Doða Derneði.

Zeren Gürkan

DOG034
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Patnos Ovasý; Süphan Daðý�nýn kuzeyinde, Patnos ilçesinin batýsýnda yer alýr.
ÖDA, Patnos-Malazgirt devlet karayoluna paralel uzanýr ve kuzeybatýda daðlarla sýnýrlýdýr.
Yüksek plato bozkýrlarý ve verimli tarým alanlarýndan oluþur. Deðiþik yönlü faylar eþliðinde
çökerek oluþmuþ, daha sonra da alüvyonlarla dolmuþ genç volkanitlerle çevrili bir havzada yer
alýr.
Habitatlar: Ova kýsmen tarým alanlarýndan ve hayvancýlýk için kullanýlan meralardan oluþur.
Tarým alanlarýnýn bir kýsmý düzenli olarak nadasa býrakýlýr. Ovada mevsimsel yaðýþlar sonrasýnda
yer yer küçük göletler oluþur.
Türler: Patnos Ovasý Türkiye�nin kuzeydoðusuna endemik ve nesli tehlike altýndaki iki ayrý bitki
türü nedeniyle ÖDA statüsü kazanmaktadýr; Galium basalticum ve Marrubium vulcanicum.

Alanda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki toy (Otis tarda) üremektedir. ÖDA, ayný
zamanda baðýrtlaðýn (Pterocles orientalis) Doðu Anadolu�daki üreme alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: Alandaki baþlýca insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Batýda, dað sýrtlarýnda arazi fazla
kayalýk olduðundan buralar daha çok otlak olarak kullanýlmakta ve ekim az miktarda
yapýlmaktadýr. Tarým yapýlan alanlarda aðýrlýklý olarak buðday ve arpa ekilmektedir.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri (DSÝ), Þekerova sulama projesiyle alanýn tümünü sulu tarýma açmayý
planlamaktadýr. Öte yandan, sulama amaçlý küçük drenaj kanallarý açýlmasýyla ovadaki
mevsimsel göletler halihazýrda azalmýþtýr.

Aþýrý otlatma meralarýn yer yer verimsizleþmesine neden olmakta ve toy kuþlarýnýn alandaki
nüfusu aþýrý otlatmadan olumsuz etkilenmektedir.

Öte yandan, Patnos�taki yapýlaþma ovaya doðru ilerlemektedir ve ovanýn ortasýndan geçen
anayol bölgedeki doðal yaþam ortamýný ikiye bölmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA, Toy Ulusal Eylem Planý�na göre bu türün önemli üreme alanlarýndan
biri kabul edilmektedir. Alanda Doða Derneði tarafýndan toy araþtýrma ve bilinçlendirme
çalýþmalarý yürütülmüþtür. Alanýn statüsünün izlenmesi ve kýsa zaman içinde bir koruma planý
altýnda deðerlendirilmesi gerekmektedir.

Þahin (Buteo buteo) © Aykut Ýnce

Anzavur Tepe © Fatih Pýnar



Toy (Otis tarda) © Josef Timar
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Patnos önemli doða alaný topografya haritasý Patnos önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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