
Koruma Statüleri : Yok

Van Ovasý
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Yüzölçümü : 102960 ha Yükseklik : 1650 m - 2680 m

Boylam : 43,38ºD Ýl(ler) : Van

Enlem : 38,71ºK Ýlçe(ler) : Van merkez, Muradiye, Edremit

Yerel Ýlgi Sahipleri

Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Ýl Tarým Müdürlüðü; Van Ýl Jandarma Komutanlýðý; Edremit Kaymakamlýðý; Muradiye Kaymakamlýðý; Van

Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Doða Gözcüleri Derneði; Yedi Baþak Derneði.

Ercan Çiplak, Zeren Gürkan

DOG053
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Van il merkezinin hemen kuzeyinde, Erçek Gölü ile Van Gölü arasýnda
uzanan geniþ ovayý, sulakalanlarý, ýslak çayýrlarý içine alýr. Van Gölü kýyýlarýnýn doðu kýsmý,
Çarpanak ve Yaka adalarý, Karasu Çayý�nýn Van Gölü�ne döküldüðü yerde oluþan Karasu Deltasý
ve Van Sazlýðý alanýn sýnýrlarý içinde yer alýr. Karasu Çayý ovada doðubatý doðrultusunda küçük
menderesler yaparak ilerler. Gören Daðý, Sabey Daðý, Davutaða Daðý alanýn en yüksek
kesimlerini oluþturur. ÖDA�nýn içinde irili ufaklý birçok yerleþim alaný bulunur.
Habitatlar: Tarým alanlarýyla kaplý ovada çok sayýda küçük göl bulunur. Ovanýn tarým alanlarý
dýþýnda kalan bölümünde otlatma için kullanýlan ova ve dað bozkýrlarý uzanýr. Karasu Çayý
Topraktaþ ve Çitören köyleri arasýnda yer yer ýslak çayýrlar oluþturur. Çayýn Van Gölü�ne
döküldüðü kýsýmda ise bir tatlý su lagünü ve içinde küçük su aynalarý bulunan sazlýk alanlar
uzanýr.
Türler: Karasu Deltasý�ndaki sazlýk kýsýmda yaz ördeði (Marmaronetta angustirostris), dikkuyruk
(Oxyura leucocephala) ve paspaþ patka (Aythya nyroca) gibi nesli tehlike altýndaki ördek
türleri üremektedir. Adir ve Çarpanak adalarý ise üreyen Van Gölü martýlarý (Larus armenicus

için önem taþýr. Alanda ayrýca nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki küçük kerkenez (Falco

naumanni) ve toy (Otis tarda) üremektedir. Adalarda Van Gölü martýsýnýn yaný sýra Hazar
sumrusunun (Sterna caspia) da ürediði tahmin edilmektedir.

Van Ovasý, anadolu gelengisinin (Spermophilus xanthoprymnus) Van Havzasý�ndaki kopuk
popülasyonu için büyük önem taþýr.

Yýlan türlerinden Eirenis thospitis�in bilinen dünya daðýlýmý ÖDA sýnýrlarý içerisinde kalmaktadýr.
Dar yayýlýþlý sürüngen türlerinden Süphan kertenkelesinin (Eremias suphani) dünya daðýlýmýnýn
önemli bir kýsmý ÖDA sýnýrlarý içinde yaþamaktadýr.

Alan, dar yayýlýþlý balýk türlerinden Capoeta kosswigi ve inci kefalinin (Alburnus tarichi) en
önemli yaþam alanlarýndan biridir. Ýnci kefalinin akrabasý Alburnus timarensis tüm dünyada
yalnýzca bu alanda yaþayan diðer bir canlý türüdür.

Van Ovasý�nda bölgesel ölçekte tehlikedeki beþ kelebek türünün önemli popülasyonlarý

yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana insan faaliyeti tarým olmakla birlikte hayvancýlýk da yapýlmaktadýr.
Karasu Çayý kýyýlarý ilin en önemli çakýl ve kum yataklarýný oluþturur. ÖDA�da zaman zaman
yoðun olmak üzere saz kesimi yapýlýr.
Tehditler: Alandaki kurutma çalýþmalarý özellikle Karasu Çayý taþkýnlarýndaki doðal yaþam
ortamlarýný yok etmektedir. Öte yandan, meralardaki aþýrý otlatma bakýsý sürmektedir.

Kýyý alanlarýnda tarým alanlarýndan dönen sular ve kentsel atýklardan dolayý kirlilik oluþmuþtur.
Karasu Çayý boyunca yoðun olarak kum ve çakýl çýkartýlarak dere yataðý bozulmaktadýr.
Endemik inci kefalinin üreme döneminde yoðun olarak kaçak avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Tarým Ýl Müdürlüðü öncülüðünde Karasu Çayý�nýn restorasyonu için bir
komisyon kurulmuþtur ve restorasyon planý hazýrlanmaktadýr.

Doða Gözcüleri Derneði, alandaki kaçak inci kefali avcýlýðýný durdurmaya yönelik çalýþmalar
gerçekleþtirmektedir.

Alan, Doða Derneði�nin Toy Koruma Projesi kapsamýnda araþtýrdýðý bölge içindedir ve Toy
Ulusal Eylem planýnda önemli toy üreme alanlarýnda biri olarak yer almaktadýr.

Ötücü kuðu (Cygnus cygnus) © Özkan Üner
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Van Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý Van Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) © Aykut Ýnce
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Anadolu gelengisi (Spermophilus xanthoprymnus) © Murat Bozdoðan


