
Koruma Statüleri : Yok

Sodalý Göl
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Yüzölçümü : 4392 ha Yükseklik : 1650 m - 1680 m

Boylam : 42,98ºD Ýl(ler) : Bitlis

Enlem : 38,80ºK Ýlçe(ler) : Adilcevaz

Yerel Ýlgi Sahipleri

Bitlis Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Adilcevaz Kaymakamlýðý; Adilcevaz Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü;

Doða Derneði.

Bahtiyar Kurt

DOG047
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Van Gölü'nün kuzey kýyýsýnda, Süphan Daðý'nýn güneydoðusunda yer alan ve
Van Gölü�nden ince bir bantla ayrýlan 1200 hektar büyüklüðünde sýð bir soda lagünüdür. Göl,
Karþýyaka, Esenkýyý ve Göldüzü köyleri arasýnda yer alýr. Yer yer küçük bataklýk alanlar ve ince
bir hat halindeki sazlýklarla çevrilidir. Van Gölü'nün hemen kenarýnda yer alan 30 hektarlýk
Adrom Gölü de ÖDA içinde yer alýr.
Habitatlar: Göl, sýð ve tuzlu bir lagün özelliðindedir. Etrafýnda cýlýz sazlýklar ve az miktarda su
basar çayýrlar bulunur. Kuru tarým alanlarý ve otlaklarla çevrilmiþtir.
Türler: Kuþlar açýsýndan özellikle göç döneminde dünya ölçeðinde önemli bir alandýr. Nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýndaki dikkuyruklar (Oxyura leucocephala) alanda büyük sayýlarda
üremekte ve tüy deðiþimi döneminde konaklamaktadýr. Bunun yanýnda alanda üreyen býyýklý
sumrular (Chlidonias hybrida) ve angýtlar (Tadorna ferruginea) baþta olmak üzere üreme
sonrasýnda alaný beslenme amaçlý kullanan diðer sukuþlarý alanýn ÖDA statüsü kazanma
nedenidir. Alanda kýþ öncesinde önemli sayýlarda ötücü kuðu (Cygnus cygnus) görülmektedir.
Alan Kullanýmý: Göl etrafýnda yoðun olarak kuru tarým ve hayvancýlýk yapýlýr. Göl yüzeyinde
herhangi bir insan kullanýmý yoktur.
Tehditler: Bölgede hayvancýlýk faaliyetleri düzenli olarak yapýlmaktadýr. Otlatma nedeniyle göl
kenarýndaki sazlýklar seyrelmekte ve bu sazlarda üreyen dikkuyruklar üzerindeki baský artmaktadýr.

Alanda kuþ türlerine özellikle ördek ve kazlara yönelik yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü öðretim üyeleri alanda düzenli
olarak izleme çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir. Bunun yanýnda Doða Derneði alanda düzenli
olmayan kuþ araþtýrmalarý gerçekleþtirmiþtir.

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) © Soner Bekir

Sodalý göl © Emin Yoðurtçuoðlu



Küçük kumkuþu (Calidris minuta) © Tamer Zeybek
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Sodalý Göl önemli doða alaný topografya haritasý Sodalý Göl önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
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Uzunbacak (Himantopus himantopus) © Soner Bekir


