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Yüzölçümü : 20419 ha Yükseklik : 1800 m - 1970 m

Boylam : 43,60ºD Ýl(ler) : Van

Enlem : 38,67ºK Ýlçe(ler) : Van merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Tarým Ýl Müdürlüðü; Ýl jandarma komutanlýðý -Çevre Koruma Tim Komutanlýðý; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi;

Erçek Belediyesi; Yedi Baþak Derneði.

Ercan Çiplak

DOG052
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Van Gölü'nün 20 kilometre doðusundaki tektonik çöküntüde oluþmuþ alkali bir
göldür. Çevresi yüksek daðlarla çevrilidir. ÖDA'nýn doðu kýsmý Memedik Deresi�nin Erçek
Gölü'ne karýþtýðý yerde oluþan akarsu taþkýný ve deltayý içine alýr. Gölün en derin yeri 30 metre
olup dýþarýya çýkýþý yoktur. Kuzey ve batý kýyýlarýnda dik kayalýklar, güney ve doðusunda ise
sýð alanlar ve geniþ çamur düzlükleri uzanýr.
Habitatlar: ÖDA�da ana göl yüzeyi dýþýnda sazlýk alanlar, ýslak çayýrlar ve bir kaç küçük göl
bulunur. Gölün güneydoðu ucunda küçük bir turbalýk alan vardýr. ÖDA�nýn sulakalan ekosistemi
dýþýnda kalan bölümleri bozkýr ve tarým alanlarýný içerir.
Türler: Erçek Gölü üç farklý bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerin hepsi
ülkemize endemik türler olmakla birlikte bir ayrýkotu türü olan Agropyron deweyi dünya
üzerinde sadece bu bölgede bulunur.

Erçek Gölü özellikle göçmen kuþlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanýdýr. Ülkemizde
korumada öncelikli kuþ türlerinin baþýnda gelen dikkuyruk (Oxyura leucocephala) alanda hem
üremekte hem de üreme sonrasýnda önemli sayýlarda görülmektedir. Kýlýçgaga (Recurvirosta

avosetta) ve büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii columbinus) alanda üreyen diðer önemli
kuþ türleri arasýnda yer alýr.

Erçek Gölü sivriburunlu bataklýk faresi (Neomys anomalus) ve anadolu gelengisinin
(Spermophilus xanthoprymnus) kopuk popülasyonlarý nedeniyle memeliler için bölgesel ölçekte
önem taþýr.

Göle sonradan aþýlanmýþ inci kefali (Alburnus tarichi) doðal olmamakla birlikte yoðun olarak
bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki insan faaliyetleri hayvancýlýk, tarým ve balýkçýlýktýr. Göl çevresindeki
bataklýk ve otlaklarda hayvancýlýk yoðun olarak yapýlýr. Alanda yetiþtirilen tarým ürünlerinin
baþýnda buðday, arpa ve yem bitkileri gelir.
Tehditler: Sulama amaçlý olarak yer yer su rejimine müdahale yapýlmakta ve kesim nedeniyle
sazlýk alanlar azalmaktadýr.

Tarým alanlarýndan dönen sularýn ve kentsel atýklarýn oluþturduðu kirlilik artmaktadýr. Aþýrý
otlatma bozkýrýn doðal özelliðini yitirmesine sebep olmaktadýr. Kuþlara yönelik yoðun ve yasadýþý
avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Van Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan alaný korumaya yönelik çalýþmalar
planlanmaktadýr. Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü alanda araþtýrma çalýþmalarý
yürütmektedir.
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Erçek Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Erçek Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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