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Yüzölçümü : 71664 ha Yükseklik : 940 m - 3634 m

Boylam : 43,05ºD Ýl(ler) : Van, Siirt

Enlem : 38,03ºK Ýlçe(ler) : Gürpýnar, Çatak, Bahçesaray, Pervari

Yerel Ýlgi Sahipleri

Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gürpýnar Kaymakamlýðý; Çatak Kaymakamlýðý; Çatak Belediyesi; Ýl Jandarma Komutanlýðý; Van Yüzüncü Yýl

Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Yedi Baþak Derneði.

Nezaket Adýgüzel, Özdemir Adizel, Barýþ Bani, Ercan Çiplak, Atilla Durmuþ, Muhabet Kemal Koçak, S. Mesut Pýnar

DOG062
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Van ilinin güneyindeki dað sýralarýný yaran akarsular tarafýndan oluþturulmuþ
dar ve derin bir vadi sistemini içine alýr. Vadiye Van - Çatak karayolu ile ulaþýlabilir. Çatak Suyu,
geniþ kayalýk alanlarýn, dik yamaçlarýn ve tuzcul alanlarýn bulunduðu vadiyi oluþturmuþtur. Vadi
batý yönünde Siirt�e baðlý Pervari ilçe sýnýrýna kadar uzanmaktadýr. Sarýbulak Daðlarý'nýn sýrasýyla
doðu ve batýsýndan gelen Çatak ve Norduz çaylarý Çatak yerleþim alanýnda birleþir.
Habitatlar: Alanda meþe ve ardýç ormanlarý, kuru dað bozkýrlarý ve vadi için nemli bitki topluluklarý
bulunmaktadýr. Çatak Vadisi�nin Çatak-Bilgi köyleri arasýndaki bölümünü içine alan yukarý
bölgesinde, Iran-Turan fitocoðrafik bölgesini karakterize eden bozkýrlar geniþ alan kaplar. Bu
alanlarda yer yer seyrelmiþ ardýç ve meþe topluluklarý bulunur. Çatak Vadisi�nin Çatak-Büyükaðaç
arasýndaki bölümünü içine alan aþaðý kesimlerinde ise meþe topluluklarý daha yaygýndýr.
Türler: Çatak Vadisi bitki, kelebek ve kuþ türleri açýsýndan oldukça zengin bir alandýr. Alan 32
bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý Türkiye�ye endemiktir,
diðer türler ise dar yayýlýþlýdýr. Alandaki en nadir bitki türleri arasýnda nesli dünya ölçeðinde
tehlikedeki Lythrum anatolicum ve Scorzonera davisii yer alýr.

Ayný zamanda alan sayýlarý çok azalan nesli dünya ölçeðinde tehdit altýnda olan yabankeçisi
(Capra aegarus) gibi memeli türlerine de ev sahipliði yapar.

Vadi yýrtýcýlar baþta olmak üzere çok sayýda kuþ türü için bölgesel ölçekte önem taþýr. Puhu
(Bubo bubo), küçük kartal (Hieraaetus pennatus) ve kýzýlca kuyrukkakan (Oenanthe

xanthoprymna xanthoprymna) alandaki öncelikli kuþ türleri arasýnda yer alýr.
Ayrýca küçük çývgýn (Phylloscopus neglectus) Türkiye'de ilk kez 2004 yýlýnda Çatak Vadisi�nde

üreme döneminde 3 birey üreme ötüþü yaparken kayýt altýna alýnmýþtýr. 2005 yýlýnda da ayný
yerde bazý bireyleri gözlenmiþtir.

Çatak Vadisi dar yayýlýþlý sürüngen türlerinden Hakkari yýlanýnýn (Eirenis hakkariensis) önemli
bir daðýlýþ alanýný oluþturur.

ÖDA Anadolu daðalasýnýn (Salmo trutta magrostigma) Türkiye�de yaþadýðý önemli alanlardan
biridir.

Çatak Vadisi özellikle kelebekler açýsýndan büyük önem taþýr. Alanda yaþayan 13 kelebek
türü ÖDA kriterlerini saðlar. Bu türlerin üçü Türkiye�ye endemik ve dar yaylýþlýdýr; çokgözlü
buzulmavi (Polyommatus buzulmavi), çokgözlü fatma (Polyommatus fatima) ve çokgözlü Van
esmeri (Polyommatus kurdistanicus).
Alan Kullanýmý: Doðal bitki örtüsü otlatma, aðaç kesimi ve ot biçimi gibi farklý amaçlarla
kullanýlmaktadýr. Çatak Vadisi dik yapýsý ve uzun süren kýþ mevsiminden dolayý tarýma çok
uygun deðildir. Ekilebilen kýsýtlý alanlarda aðýrlýklý olarak yonca ve korunga gibi yem bitkileri
ile buðday yetiþtirilir. Vadi ve kollarý boyunca ceviz aðaçlarý ekilmiþtir ve yer yer mera olarak
kullanýlan çayýrlar bulunur. Akarsu boylarýndaki çayýrlarda ve diðer ormanlýk olmayan alanlarda
büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði ile arýcýlýk yapýlýr.
Tehditler: Alanda aþýrý otlatma ve aðaç kesimi gibi nedenlerle bitki örtüsünde yoðun bir tahribat
ve erozyon oluþmaktadýr. Yaklaþýk on beþ yýl öncesine kadar vadinin aþaðý kesimleri doðal
meþe ormanlarýyla kaplýyken alana yol açýlmasýnýn ardýndan kaçak aðaç kesimi artmýþ ve
orman örtüsü azalmýþtýr. Mevsimsel orman yangýnlarý diðer bir tehdittir.

Yanan ormanlarýn yerine karaçam (Pinus nigra) ve benzeri iðneyapraklý aðaç türlerinin
dikilmesiyle ormanlar doðallýðýný yitirmektedir. Aðaç türlerindeki deðiþim, kelebek türlerinin
büyük ölçüde yok olmasýna neden olmaktadýr. Nadir ve endemik kelebek türlerinin doðadan
toplanmasý birçok türü kaybolma noktasýna getirmiþtir.

Çatak Vadisi�nde Keskin, Narlý ve Oran barajlarýnýn yapýmý planlanmaktadýr.
Alanda kaçak Anadolu daðalasý (Salmo trutta magrostigma) avcýlýðý önemli tehditlerden

biridir.
Koruma Çalýþmalarý: Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan gökkuþaðý alabalýðý çiftliklerinin kurulmasý
ile doðal alabalýk üzerindeki av baskýsý kýsmen azaltýlmýþtýr. Kaçak balýk ve kara avcýlýðýna karþý
Tarým Ýl Müdürlüðü ve Jandarma Çevre Koruma Timi tarafýndan denetim yapýlmaktadýr.
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Çatak Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Çatak Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



 410

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B



411

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B

Çatak Vadisi © Emin Yoðurtçuoðlu


