
Koruma Statüleri : Yok

Erek Daðý ve
Turna Gölü
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Yüzölçümü : 52976 ha Yükseklik : 1700 m - 3204 m

Boylam : 43,47ºD Ýl(ler) : Van

Enlem : 38,43ºK Ýlçe(ler) : Van merkez, Edremit, Gevaþ, Gürpýnar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Süleyman Demirel Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasotik Botanik

Ana Bilim Dalý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü.

Özdemir Adizel, Atilla Durmuþ, Lokman Kayci, Mehmet Koyuncu, Hasan Özçelik, Fevzi Özgökçe, Halil Özkol , Murat Ünal

DOG051
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Erek Daðý, Van il merkezinin doðusunda yer alan küçük bir dað silsilesidir. Büyük
Erek ve Küçük Erek isminde iki ana dað bulunur. Hýzla sivrilen dað silsilesi, aðýrlýklý olarak dað
bozkýrlarý ve mevsimsel sulak çayýrlardan oluþur. Alanda çok sayýda irili ufaklý göl bulunur.
Büyük Erek Daðý�nýn kuzeydoðusunda yer alan Turna Gölü, alandaki göllerin en büyüðüdür
ve Urartular zamanýnda insan eliyle oluþturulmuþtur.
Habitatlar: Alanda geniþ yer kaplayan yüksek dað bozkýrlarý, bataklýk mera ve zengin bitki türleri
içeren dað sulakalan bitki topluluklarý yer alýr. ÖDA eski dönemlerde kýsmen aðaçlýklarla
kaplýyken günümüzde bu özelliðini yitirmiþtir. Alanda küçük aðaç topluluklarý bulunur. Yoðun
hayvancýlýk baskýsý alanda otlatmaya direnebilen dikenli türlerin yaygýnlaþmasýna neden
olmuþtur. Sulak alan bitki örtüsüne 1750-2600 metre arasýnda bataklýk çayýrlar ve akarsu
kenarlarýnda rastlanýr. Turna Gölü çevresinde nemli mera topluluklarý dikkati çekmektedir.
Türler: ÖDA, 55 bitki taksonu için önem taþýr ve bunlarýn büyük kýsmý dar yayýlýþlý endemik
türlerdir. Bölge Van�a yakýn olmasý nedeniyle bitki türleri detaylý araþtýrýlmýþtýr. Alandaki çok
sayýda endemik bitki türünden Stachys willemsei ve Taraxacum davisii tüm dünyada sadece
bu alanda yaþamaktadýr.

Daðda yapýlan araþtýrmalar sonucunda bölgede sekizi ÖDA kriterlerini saðlayan 109 kelebek
türünün yaþadýðý tespit edilmiþtir. Bu türlerin üçü Türkiye�ye endemik ve dar yayýlýþlýdýr. Endemik
türlerden Rose�nin çokgözlüsü (Plebeius rosei) tüm dünyada sadece Erek Daðý�nda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Erek Daðý�nda yaygýn olarak hayvancýlýk yapýlýr. ÖDA�nýn kuzey ve güney
kesimlerinde kuru tarým alanlarý bulunur. Daðýn kuzeybatý kesiminde son yýllarda alabalýk
çiftlikleri kurulmuþtur. Alan özellikle ilkbahar aylarýnda yoðun olarak piknik amaçlý kullanýlmaktadýr.
Erek Daðý�ndaki türbe yerli turistler için diðer bir cazibe merkezidir.
Tehditler: Bitki türleri için öncelikli bölgelerden biri olan Kurubaþ Geçidi son yýllarda taþocaðý
iþletmeciliði nedeniyle tehdit altýndadýr.

Orman bitki örtüsünden büyük ölçüde yoksun olan ÖDA�daki çalý topluluklarý da uzun ve
sert geçen kýþ koþullarý nedeniyle hýzla toplanmakta ve azalmaktadýr. Bölgedeki aþýrý otlatma

baskýsý odunsu bitkilerin geliþimini engelleyen diðer bir sorundur.
Yeni tarým alanlarýnýn açýlmasý ve erken ve yoðun ot biçme bitkiler, kelebekler ve diðer

omurgasýz canlýlar için önemli bir sorundur. Alanda yasadýþý avcýlýk da sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü araþtýrma çalýþmalarý
gerçekleþtirmektedir.

Kýrmýzý gagalý daðkargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) © Murat Bozdoðan

Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Emin Yoðurtçuoðlu



Yeþilce © Bahtiyar Kurt Centaurea haussknechtii (END) - Nemrut Daðý © A. Selçuk Ertekin

 379

Erek Daðý ve Turna Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Erek Daðý ve Turna Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Salvia kronenburgii © Nezaket Adýgüzel


