Aðrý Daðý © Cüneyt Oðuztüzün
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Tohma Vadisi DOG001

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Akif Aykurt

Yüzölçümü : 79704 ha
Yükseklik : 920 m - 1980 m
Boylam
: 37,44ºD
Ýl(ler)
: Malatya, Sivas
Enlem
: 38,60ºK
Ýlçe(ler) : Gürün, Darende, Akçadað
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Alanýn büyük kýsmý Malatya il sýnýrlarý içerisinde olup Gürün-Darende ilçelerinin
arasýnda kalan Tohma Çayýný ve etrafýndaki bozkýrlarý içerisine alýr. Vadi Sivas topraklarýndan
iki kol halinde baþlayýp Malatya üzerinden Fýrat Vadisine doðru geniþ bir oluk oluþturmaktadýr.
Vadideki kayalar yonga þeklindeki levhalarýn üst üste gelmesi ile oluþmuþtur. Alanýn en önemli
özelliði jipsli tepeler ve kireçtaþlarýndan oluþmasýdýr. Vadinin her iki yamacýnda yüksekliði yer
yer 300350 metreyi bulan kireçtaþý kayalarý bulunmaktadýr. ÖDAda insanlar tarafýndan
yapýlmýþ maðaralara da rastlanmaktadýr. Gürün yakýnlarýnda Gökpýnar Gölü adlý küçük sulakalan
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Vadideki en yaygýn bitki örtüsü kireçtaþý ve jipsli tepeler üzerindeki bozkýr alanlarýdýr.
Gökpýnar Gölünün çevresindeki çayýrlýklarda zengin bataklýk ve nadir türler içeren sucul bitki
topluluklarý bulunmaktadýr. Vadi içerisinde elma ve kayýsý baþta olmak üzere meyve aðaçlarýna,
kavak ve söðütlüklere ve kuþburnu ve iðde çalýlýklarýna rastlanmaktadýr. Alanda kýsmen buðday
ve nohut tarýmý yapýlmaktadýr.
Türler: Alan son derece önemli bitki türlerini barýndýrmaktadýr. Ülkemize endemik 68 bitki tür
veya alttürü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Scrophularia
gypsicola, Gypsophila leucochlaena, Centaurea brevifimriata, Arenaria sivasicanýn bilinen
dünya daðýlýmý sadece Tohma Vadisi ile sýnýrlýdýr.
ÖDA, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan yedi kelebek türüne ev sahipliði yapar.
Kuþlar açýsýndan da öncelikli bir bölge olan ÖDAda, küçük kerkenez (Falco naumanni) ve
küçük akbaba (Neophron percnopterus) üremektedir.
Alan ayný zamanda Türkiyeye endemik yünlü yediuyurun (Dryomys laniger) Türkiyedeki
önemli yaþam alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: Vadi boyunca irili ufaklý pek çok yerleþim yeri mevcuttur. Meyvecilik ve sebzecilik
ÖDAdaki temel insan faaliyetleridir. Vadi tabanýndan tepelere doðru uzanan kuru arazilerde
ise tahýl tarýmý yapýlmaktadýr. Tepelerde küçükbaþ hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Kýþlýk yakacak
ve yem temini için yer yer meþe ve söðüt kesimi yapýlmaktadýr. Gökpýnar Gölü popüler bir
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mesire yeridir.
Tehditler: Alandaki en büyük tehditler Çatalbahçe ve Hacýlar baraj projeleri ile Hacýlar, Yazýköy,
Çatalbahçe ve Kaynarca sulama projeleridir. Sulama projeleri tamamladýðýnda ÖDA içinde
yaklaþýk 2232 ha büyüklüðünde bir alan sulu tarýma açýlacak ve doðal bitki örtüsü kýsmen
kaybolacaktýr.
Vadideki ekosistem kýsmi ölçüde meyve bahçelerine ve tarým alanýna dönüþtürülmüþtür.
Meralarýn tarým alanýna dönüþtürülmesi ve yer yer aþýrý otlatma nedeniyle alandaki bazý endemik
bitki türleri tehdit altýndadýr. Alanda zaman zaman yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Her ne kadar Tohma Vadisi doðal sit alaný ilan edilmiþ olsa bile ÖDAnýn
en çok yüzde 10luk bir kýsmý korunmaktadýr. Bunun dýþýnda alanda bilinen somut bir koruma
çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Malatya Valiliði; Sivas Valiliði; Malatya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sivas Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Darende Belediyesi; Gürün Belediyesi; Gürün
Kaymakamlýðý; Ýnönü Üniversitesi BEYKUÞ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Sedat Koç, Metehan Özen

Tohma Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Tohma Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kýzýlsýrtlý örümcekkuþu (Lanius collurio) © Soner Bekir
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Kubbe Daðý

DOG002

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Benekli semender (Neurergus strauchii barani) © Henk Wallays

Yüzölçümü : 138637 ha
Yükseklik : 900 m - 2583 m
Boylam
: 38,22ºD
Ýl(ler)
: Malatya, Adýyaman
Enlem
: 38,16ºK
Ýlçe(ler) : Malatya merkez, Yeþilyurt, Doðanþehir, Çelikhan, Sincik, Adýyaman merkez
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Malatya-Pütürge karayolu üzerinde olan ÖDA, Adýyaman ilinin kuzeyinden
geçen Güneydoðu Toroslar silsilesine dahildir. Alanda Geniþ kayalýk ve taþlýk alanlar bulunur
ve daðlýk alan genel olarak yüksek eðimli yamaçlardan oluþur. Yamaçlarda seyrek aðaç
topluluklarý bulunur. ÖDAnýn güneyinde inþaatý yeni tamamlanan Çat Barajý bulunur.
Habitatlar: Arazinin büyük bölümü dað bozkýrý karakterindedir. Dere kenarlarý ve su
kaynaklarýnýn çevresi baþta olmak üzere yer yer yüksek dað çayýrlarý bulunur. Yamaçlarda
seyrek meþe ormanlarý ve daha az oranda ardýç topluluklarý mevcuttur. Akarsu kenarlarýnda
yoðun olarak kavaklýklara, söðüt topluluklarýna ve meyve bahçelerine rastlanýr.
Türler: Alan on bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden Campanula
peshmenii ve Hypericum malatyanum dünya ölçeðinde tehlike altýnda olup sadece Kubbe
Daðýnda daðýlým gösterir.
Kubbe daðý benekli semenderin dar ve kopuk yayýlýþlý alttürü Neurergus strauchii barani
için büyük önem taþýmaktadýr. Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki bu gösteriþli semender
türü alandaki bayrak türlerden biridir.
Kubbe Daðý nesli tehlike altýndaki kelebek türleri için de büyük önem taþýmaktadýr. Bu
türlerden Malatya kelebeði (Polyommatus dama) nokta endemiði özelliðinde olup bu türün
dünya üzerinde yaþamaya devem ettiði tek bölge Kubbe Daðýdýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn büyük bölümü mera olarak kullanýlmaktadýr ve temel geçim kaynaðý
hayvancýlýktýr. Tarýma elveriþli alan azdýr ancak yer yer küçük tarlalar açýlmýþtýr. Rakýmý
düþük köylerde bahçe tarýmý ve meyvecilik yapýlmaktadýr.
Tehditler: Ýnþaatý yeni tamamlanan Çat Barajý, ÖDAnýn güneyinde yaklaþýk 3 bin 700
hektarlýk bir akarsu ve vadi ekosisteminin sular altýnda kalmasýna neden olmuþtur. Barajýn
tek nokta endemiði olan Malatya kelebeði ve benekli semender üzerindeki etkileri
bilinmemektedir.
Alan, geçmiþte meþe ve ardýç ormanlarýyla kaplýyken, aðaç kesimi nedeniyle orman
örtüsü oldukça azalmýþtýr. Günümüzde ardýç aðaçlarý önemli ölçüde azalmýþtýr. Ormanlarýn
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azalmasý sonucunda toprak erozyonu söz konusudur ve bu ileride ciddi tehdit oluþturabilir.
Yasadýþý avcýlýk alandaki diðer bir tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Kubbe Daðý ve çevresinde bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadýr.
Beykuþ Kuþ Gözlem Topluluðu alanda kuþ araþtýrma çalýþmalarýný yürütmektedir.

Akdeniz melikesi (Melanargia titea) © Oz Ben Yehuda
Yerel Ýlgi Sahipleri
Malatya Valiliði; Malatya Ýl Çevre Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Pütürge Belediyesi; Beykuþ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Hýdýr Kýlýnç, Metehan Özen

Kubbe Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kubbe Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Nemrut Daðý DOG003
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Nemrut Daðý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 108331 ha
Yükseklik : 520 m - 2252 m
Boylam
: 38,93ºD
Ýl(ler)
: Adýyaman, Þanlýurfa, Malatya, Diyarbakýr
Enlem
: 37,98ºK
Ýlçe(ler) : Pütürge, Çermik, Gerger, Sincik, Kahta, Siverek
Koruma Statüleri : Milli park, arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Adýyaman ilinin kuzeydoðusunu kaplayan Nemrut Daðý, kuzey ve batý yönünde
Malatya Daðlarý, güney ve doðuda ise Atatürk Barajý ile sýnýrlýdýr. Barajýn kuzey ucu ÖDAnýn
doðu kýsmýný oluþturur. Alan, farklý yüksekliklere özgü bitki topluluklarýný içermesi nedeniyle
habitat çeþitliliði bakýmýndan zengindir. Biyolojik çeþitliliðinin yaný sýra arkeolojik ve kültürel
deðerler açýsýndan da önem taþýr. Nemrut Daðýnýn zirvesi, iki bin yýllýk dev heykeller,
kitabeler ve tümülüs nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alýr.
Habitatlar: ÖDA; dað bozkýrlarý, kermes meþesi topluluklarý, kuru tarým alanlarý, kayalýk
yamaçlar, Atatürk Baraj Gölünün kuzey kýsmý ve daðýn yüksek kesimlerindeki alpin
çayýrlardan oluþur. Nemrut Daðýnýn daha ýlýman olan güney yamaçlarýnda az miktarda
Toros ardý ardýç topluluklarý ve kuzey yamacýndaki Tepehan ilçesinde akasya aðaçlandýrma
sahalarý bulunur.
Türler: Çok sayýda endemik ve nesli dünya ölçeðinde tehlikede bitki türünün bulunduðu
ÖDA, kelebek ve kuþ çeþitliliði açýsýndan da bölgedeki en zengin yerdir. Allium nemrutdagense,
Arenaria commagene, Colchicum paschei dünyada sadece bu alanda bulunan ve nesli
tehlike altýnda bitki türleridir. Günümüzde sadece Kubbe Daðýnda yaþayan Malatya kelebeði
(Polyommatus dama) eskiden Nemrut Daðýnda da yaþamýþsa da türün bu alandan
kaybolmuþ olduðu tahmin edilmektedir.
Yýrtýcý kuþlar için önemli bir üreme alaný olan ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki
uludoðanýn (Falco cherrug) ülkemizdeki son yaþam alanlarýndan biridir. Alanda ayrýca
kýzýlca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna) ve boz çinte (Emberiza cineracea) gibi
nadir türler bulunur.
Daðkeçisi (Capra aegagrus), kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) ve Fýrat kaplumbaðasý
(Rafetus euphraticus) alanda yaþayan, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki memeli ve
sürüngen türleridir.
Alan Kullanýmý: Alanýn özellikle güney kýsmýnda aðýrlýklý olarak kuru tarým, yüksek kesimlerinde
ise hayvancýlýk yapýlýr. Alandaki arkeolojik deðerler nedeniyle yoðun olarak turizm faaliyetleri
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gerçekleþtirilmektedir.
Tehditler: Alandaki en önemli tehditlerden biri, turizm yatýrýmlarý nedeniyle yapýlmakta olan
yeni yol ve tesis çalýþmalarýdýr. Bu çalýþmalarýn özellikle tek nokta endemiði Nemrut soðanýný
(Allium nemrutdagense) tehdit etmesi muhtemeldir.
Yakacak amacýyla meþe kesimi, alanýn yüksek kesimlerindeki aþýrý otlama baskýsý, aþýrý
yem bitkisi kesimi, tarým alanlarýnýn geniþlemesi ve yasadýþý avcýlýk alan üzerindeki diðer
tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDAnýn bir kýsmý milli park ve arkeolojik sit alaný olarak korunmaktadýr.
Ancak ÖDAdaki biyolojik çeþitliliðin korunmasý için bilinen bir çalýþma yoktur.

Astragalus pinetorum © Erdogan Tekin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Adýyaman Valiliði; TC Kahta Kaymakamlýðý; Kahta Belediyesi; Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Beykuþ Kuþ Gözlem Topluluðu.

A. Selçuk Ertekin, Hýdýr Kýlýnç, Metehan Özen

Nemrut Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Nemrut Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Allium nemrutdaghese © A. Selçuk Ertekin
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Karakaya Barajý

DOG004
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Karakaya Barajý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 9351 ha
Boylam
: 38,67ºD
Enlem
: 38,43ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 670 m - 920 m
Ýl(ler)
: Malatya, Elazýð
Ýlçe(ler) : Baskil, Battalgazi, Kale

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Karakaya Barajýnýn güneydoðu ucunu içine alýr. Enerji üretme amacýyla
Fýrat Nehri üzerine inþa edilen baraj, 1987 yýlýnda tamamlanarak su tutmaya baþlamýþtýr.
Normal su kotunda gölün hacmi 9580 milyon metreküp ve yüzölçümü 268 kilometrekare
olarak bildirilmektedir. Göl aynasýnýn en geniþ olduðu alan Battalgazi-Kale-Baskil ilçeleri
arasýnda bulunur. Gölün etrafý doðuda bozkýr bitki örtüsünün hâkim olduðu birden yükselen
yamaçlarla diðer kýsýmlarda ise daha az eðimli olan meyve bahçeleriyle çevrilidir. Göle
akan küçük dereler ince sazlýk alanlar oluþturur. ÖDAnýn güneybatý kýyýlarýnda sazlýklarýn
geniþliði 10 metreyi bulur.
Habitatlar: Göl kýyýlarýnýn özellikle güney bölümü geniþliði yer yer 10 metreye boyu ise 20
metreye varan sazlýklarla kaplýdýr. Sazlýk alanlarýn yoðun olduðu kýsýmlarda az sayýda küçük
havuzcuklar oluþturan açýklýklar bulunur ve burada çeþitli kuþ türleri barýnýr. Göl kýyýlarýnýn
girintili çýkýntýlý olmasý sebebiyle küçük koylar oluþmuþtur. Alanýn özellikle doðu kýsmýndaki
dik yamaçlar otsu bitkilerle kaplýdýr. Diðer kýsýmlar ise hafif eðimli ve düz alanlar oluþturur.
Bu alanlar tamamen meyve bahçeleriyle (aðýrlýkla kayýsý, dut ve elma) kaplýdýr. Morhamama
doðru uzanan kuzeybatý tarafý ise çoðunlukla tarým arazisi (buðday, arpa vb.) olarak
kullanýlmaktadýr.
Türler: Karakaya Baraj gölü henüz 17 yýllýk olmasýna raðmen kýþ aylarýnda yüksek sayýlarda
sukuþu barýndýrmasý nedeniyle ÖDA olarak tanýmlanmýþtýr. Ayný zamanda, baraj gölünün
doðu ucundaki bozkýr yamaçlarý nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan, ülkemize endemik
bitki türleri için önemlidir. Bunlardan Cousinia euphratica dünyada sadece bu ÖDAda
yaþamaktadýr.
Baraj gölündeki koylarda kýþ aylarýnda yüksek sayýlarda bahri (Podiceps cristatus) ve
sakarmeke (Fulica atra) sürüleri görülmektedir. ÖDA, Van Gölü martýsý (Larus armenicus)
için dünya ölçeðinde önemli bir yaþam alanýdýr. Ayrýca Toyga ve Boran köyleri arasýndaki
köprünün yakýnlarýnda bulunan subasar söðüt aðaçlarýndaki 170 birey gece balýkçýlý
(Nycticorax nycticorax) türün Türkiyedeki bilinen en büyük kýþlama popülasyonudur.
Alan Kullanýmý: Gölün tüm çevresi insan kullanýmýna açýktýr. Özellikle meyvecilik, hububat
tarýmý ve göreceli olarak daha az oranda sebzecilik yapýlmaktadýr. Gölden pek çok noktada
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sulama amaçlý olarak su çekilmektedir.
Alanda az sayýda sosyal tesis mevcuttur. Turizm açýsýndan fazla ziyaret edilen bir göl
olmamakla beraber yaz aylarýnda bölge sakinlerinin piknik amacýyla sýk olarak geldiði
bölgeler mevcuttur. Önceden haber verilerek kiralanan küçük bir gemi ile göl üzerinde
gezinti yapýlabilmektedir. Baraj gölünün etrafýnda hemen kýyýdan baþlamak üzere çok sayýda
köy mevcuttur.
Diyarbakýr, Elazýð ve Malatya illerini kapsayan baraj gölü 10 avlak sahasýna ayrýlarak
1995 yýlýnda kiraya verilmiþtir. Alanda sekiz kooperatif ve iki de þahýs balýkçýlýk faaliyetinde
bulunmaktadýr. Gölde, dört yüz civarý kiþi balýkçýlýk yapmakta ve yüz elliden fazla tekne
bulunmaktadýr. Gölde avlanabilir balýk stoðu yýlda yaklaþýk beþ yüz tondur.
Tehditler: Karakaya Baraj Gölü yaklaþýk 17 yýl önce hizmete girmiþ olmasýna raðmen hýzla
kirlenmektedir. Bunun en önemli nedeni çevredeki yerleþim alanlarýnýn, þehir merkezinin
ve sanayi kuruluþlarýnýn atýk sularýný arýtýlmaksýzýn baraj gölüyle buluþan derelere
býrakýlmalarýdýr. Özellikle büyük fabrikalar baþta olmak üzere küçük ve büyük ölçekli
sanayi kuruluþlarý atýklarýný doðrudan ya da dolaylý olarak Karakaya Baraj Gölüne
boþaltmaktadýr.
Gölün çevresindeki alanlar büyük ölçüde tarým alaný olarak kullanýlmaktadýr. Baraj
suyunun kullanýlmasý sayesinde eskiden kullanýlmayan araziler tarýma açýlmýþtýr. Bu durum
nadir bitki türlerini tehdit etmektedir.
Alanda halen kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr ve su kuþlarýnýn sayýsý arttýðý için avcýlýk
baskýsýnýn da artmasý beklenmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan kuþ gözlem kulübü tarafýndan
baraj gölünün güneydoðu kýsmýnýn izlenmesi, potansiyel tehditlerin öðrenilmesi ve koruma
çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý planlanmaktadýr.
Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þubesi tarafýndan baraj
gölünde kaçak avcýlýða karþý kontroller yapýlmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Malatya Valiliði; Malatya Ýl Çevre Orman Müdürlüðü Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü; Battalgazi Belediyesi; Beykuþ Kuþ Gözlem Topluluðu.

Metehan Özen

Karakaya Barajý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Karakaya Barajý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) © Melih Özbek
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Hazar Gölü DOG005
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Hazar Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 9977 ha
Yükseklik : 1240 m - 1380 m
Boylam
: 39,37ºD
Ýl(ler)
: Elazýð
Enlem
: 38,48ºK
Ýlçe(ler) : Elazýð merkez, Sivrice, Maden
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Hazar Gölü, Elazýðýn 25 km güneydoðusunda bulunur. Kuzeyinde Mastar
Daðý, güneyinde Hazarbaba Daðý bulunan gölün kuzey kýyýsýndan Elazýð-Diyarbakýr karayolu
geçmektedir. Güney kýyýsýnda Sivrice ilçesi ve güneydoðusunda Gezin Beldesi bulunmaktadýr.
Uzunluðu 22 km, geniþliði 34 km olan gölün yüzey alaný 9200 hektardýr. En derin yeri
216 metredir. Gölde Kilise Adasý adý verilen ada yer almaktadýr. Ada çevresinden baþlayýp
Sivrice ilçesine kadar uzanan batýk bir kente ait kalýntýlar bulunmaktadýr. Göl, taban suyuyla
beslenmektedir. Ayrýca Kürk ve Zýkkým dereleri de göle akmaktadýr. Göl suyu acý olup tatlý
sularýn katýldýðý yerlerde sazlýklar mevcuttur. Bölgeye, Doðu Anadolunun karasal iklim
koþullarý hâkimdir. Ancak ilin çevresindeki Keban ve Karakaya baraj göllerinden dolayý
son yýllarda iklimde deðiþiklikler görülmektedir.
Habitatlar: Gölün batýsýndaki Kürk Suyunun katýldýðý yerde Kürk Deltasý, doðusundaki Zýkkým
Deresinin katýldýðý yerde Gezin Deltasý bulunmaktadýr. Gölün sazlýk alanlarý bu deltalarla
sýnýrlýdýr. Göl çevresinde yüksek eðimli bozkýr karakterinde yamaçlar mevcuttur. Gölün
kuzeyindeki yamaçlarda ise seyrek meþe ve badem aðaçlarý yer alýr. Ayrýca gölün güney
ve güneydoðu kýyýlarýnda yer yer iðneyapraklý aðaçlandýrma alanlarý görülmektedir.
Türler: Alan endemik bitki türleri açýsýndan oldukça önemlidir. Hazar Gölü ülkemize endemik
ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda dört bitki türünü barýndýrýr. Bu türlerden Isatis
constricta dünyada Hazar Gölü dýþýnda yalnýzca birkaç alanda bulunmaktadýr.
Ýçsu balýklarýndan Alburnus heckeli, Aphanius asquamatus ve Cobitis elazigensis dünyada
sadece Hazar Gölünde yaþayan balýk türleridir. Bu türler henüz dünya ölçeðinde tehlike
altýnda tanýmlanmamakla birlikte büyük olasýlýkla üçü de tükenme tehlikesiyle karþý
karþýyadýr. ÖDAda ayrýca Fýrat Üniversitesi tarafýndan yapýlan çalýþmalar altýnda rotifer
ailesine ait on bir tür plankton belirlenmiþtir.
Gölün doðu ve batý kýyýlarýnda bulunan sazlýk alanlar birçok kuþ türü için üreme, göç
veya kýþlama alanýdýr. Göldeki adalarda Van Gölü martýsý (Larus armenicus) üremekle
birlikte türün popülasyonunun büyüklüðü hakkýnda veri bulunmamaktadýr. Ayný adalarda
eski yýllarda tepeli pelikan (Pelecanus crispus) da üremiþtir.
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Bu tür gruplarýnýn yanýnda alan iki kelebek ve bir kýzböceði türü için de ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Göl sularý sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacýyla kullanýlmaktadýr. Göl
çevresinde yaklaþýk yirmi beþ kamu kurum ve kuruluþuna ait eðitim ve dinlenme tesisleri,
ayrýca, konaklama tesisi, lokanta, günübirlik piknik alaný ve balýk restoranlarý bulunmaktadýr.
Gölde su sporlarý ve balýk avcýlýðý yapýlmaktadýr. Gölün güneyindeki Hazarbaba Daðýnda
kayak tesisleri bulunmakta olup kýþ sporlarý yapýlmaktadýr.
Çevresinde tarýma elveriþli alan çok azdýr, genellikle baðcýlýk ve bahçe ziraatý yapýlmaktadýr.
Diðer alanlarda ise hayvancýlýk yapýlýr. Sivrice ilçesinde üç tuðla ve kiremit fabrikasý
bulunmaktadýr ve tuðla hammaddesi Kürk Deltasýndan temin edilmektedir.
Tehditler: 1220 metre eþik kotunda bir tünel vasýtasýyla gölden önemli miktarda su alýnmakta;
enerji üretimi ve sulama amacýyla kullanýlmaktadýr. Bu durum, göldeki su miktarýný önemli
ölçüde azaltmaktadýr. Sivrice ilçesindeki tuðla ve kiremit fabrikasý, hammadde teminini
Kürk Deltasýndan saðlamakta ve sýnýrlý sazlýk alan tahrip edilmektedir.
Göl çevresindeki yüksek eðimli yamaçlarda su ve rüzgâra baðlý erozyon mevcuttur.
Erozyon göl dibinde balçýk birikimine neden olmaktadýr.
Göl kýyýsýndaki tesislerin ve yazlýk evlerin atýklarý göle karýþtýðý için göl kirlenme tehlikesiyle
karþý karþýyadýr. Fýrat Üniversitesi yetkilileri, Hazar Gölü'ne her yýl 178 milyon kilogram
katý atýðýn akarsular aracýlýðý ile taþýndýðýný bildirmiþtir. Göle kýyýsý olan Sivrice ilçesi ve
Gezin beldesine ait atýk sular da arýtýlmadan göle verilmektedir. Gölün kuzey kýyýlarý, yer
yer rekreasyonel tesislerin yapýmý amacýyla doldurulmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Gölde sýðlaþmanýn ve balçýk oluþumunun önüne geçilmesi için erozyon
ile mücadele çalýþmalarý devam etmektedir. Bir arýtma tesisi kurularak atýk sularýn havza
dýþýna çýkýþýnýn saðlanmasý, ayrýca Sivrice ilçesi, göle kýyýsý olan beldeler, turistik tesisler
ve yazlýk konutlarýn atýk sularýný toplayýp bu arýtma sistemine aktaracak bir kolektör
yapýlmasý planlanmaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Elazýð Valiliði; Elazýð Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Elazýð Tarým Ýl Müdürlüðü
Fýrat Üniversitesi Su Ürünleri Araþtýrma Enstitüsü; Elazýð Belediyesi; Sivrice Belediyesi; Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

Hýdýr Kýlýnç
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Van Gölü martýsý (Larus armenicus) © Soner Bekir
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Güney Keban Barajý DOG006
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Karagözlu mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ

Yüzölçümü : 47150 ha
Yükseklik : 820 m - 1250 m
Boylam
: 39,59ºD
Ýl(ler)
: Elazýð
Enlem
: 38,63ºK
Ýlçe(ler) : Elazýg merkez, Kovancýlar, Palu, Maden
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Fýrat Nehri havzasý üzerinde yapýlan barajlar dizisinin ilki olan Keban Barajý'nýn
güney kýsmýdýr. Keban Barajý Türkiyenin ilk büyük enerji yatýrýmlarýndandýr. 1965 yýlýnda
yapýmýna baþlanmýþ, 1974 yýlýnda ilk 4 büyük türbini, 1981 yýlýnda da diðer 4 türbini devreye
girmiþtir. Kurulduðunda Türkiyede üretilen elektriðin yüzde 20sini tek baþýna karþýlayan
santral þu an tüketilen toplam elektriðin yüzde 8ini karþýlamaktadýr.
Keban Barajýnýn yapýmýndan sonra 64 bin 100 hektar büyüklüðünde bir baraj gölü
meydana gelmiþtir. Üzerinden üç ilçeye feribotla geçiþ yapýlmaktadýr. ÖDA, barajýn
diðer yerlerine göre çok daha sýð ve besin açýsýndan zengin olan güney kýsmýný kapsar. Bu
bölgede çok sayýda kuþ türü barýnýr. Sulakalan eskiden doðal bozkýrlarla kaplý ovanýn
üzerinde uzanýr ve kýyý þeridi yer yer gölün hareketleri sonucunda oluþmuþ kumullarla
kaplýdýr. Kumullar bazý yerlerde zayýf bitki örtüsü ile kaplýdýr. Alanda eski bir yerleþim
alanýnýn kalýntýlarýnýn yer aldýðý bir ada bulunur. Alanýn kuþ varlýðý hakkýnda çok az veri
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alanýn büyük çoðunluðu göl yüzeyinden oluþur. Güney Keban Barajý bölgesi
oldukça sýð olduðundan yapýsal olarak sýð göl özellikleri taþýmaktadýr. Alanýn diðer bölümleri
bozkýr ve dað bozkýrlarýndan oluþur.
Türler: Alanda üreyen Van Gölü martýsý (Larus armenicus) ve Hazar sumrusu (Sterna caspia)
bölgeye ÖDA statüsü kazandýran kuþ türlerinin baþýnda gelir. ÖDA kýþ aylarýnda önemli
sayýda su kuþu barýndýrmaktadýr.
Alan, nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche
alexis) için önemlidir.
Alan Kullanýmý: Keban Baraj Gölünde elektrik üretiminin yaný sýra su ürünleri avcýlýðý yapýlmakta
ve balýk üretimi gerçekleþtirilmektedir.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Güney Keban Barajýnda kýþ aylarýnda Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri
Derneði, Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu ve Doða Derneði tarafýndan düzenli

262

olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý gerçekleþtirilmekte ve alanýn kýþ aylarýndaki su kuþu
barýndýrma kapasitesi ölçülmektedir.

© Hakan Öge
Yerel Ýlgi Sahipleri
Elazýð Valiliði; Elazýð Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Fýrat Üniversitesi; Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu;
Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði.
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Keban Adalarý

DOG007
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Karabatak (Phalacrocorax carbo) © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 10780 ha
Yükseklik : 815 m - 940 m
Boylam
: 39,00ºD
Ýl(ler)
: Elazýð, Tunceli
Enlem
: 38,90ºK
Ýlçe(ler) : Çemiþgezek, Aðýn, Keban, Elazýð merkez, Pertek
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
Alanýn Tanýmý: Fýrat Nehri üzerine 1974 yýlýnda yapýmý tamamlanan Keban Barajý, ElazýðTunceli il sýnýrýnda yer alýr. Türkiye'nin en eski ve büyük barajlarýndan biridir. Barajýn kuzey
kýsmýndaki ada ve yarýmadalarý içine alan ÖDA, üç ana parçadan oluþur ve 20'yi aþkýn irili
ufaklý adayý içerir.
Habitatlar: Alanýn büyük bir kýsmý baraj gölü yüzeyinden ve adalardan oluþmaktadýr. Alanýn
geri kalan kýsýmlarý dað bozkýrý niteliðindedir.
Türler: Keban Adalarý, bu alanlarda üreyen Van Gölü martýsý (Larus armenicus), gece balýkçýlý
(Nycticorax nycticorax) ve Hazar sumrusu (Sterna caspia) dolayýsýyla ÖDA statüsü kazanýr.
Alan kuþ türlerinin yaný sýra nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan çokgözlü poseydon
(Polyommatus poseidon) kelebek türü için de önemlidir.
Alan Kullanýmý: Baraj enerji üretimi amaçlýdýr. Balýk avcýlýðý da yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerinde ciddi bir tehdit bulunmamaktadýr. Ancak zaman zaman adalarda
üreyen su kuþlarý rahatsýz edilmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadýr. Dicle Üniversitesi
Biyoloji Bölümü ve Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu alanda araþtýrma çalýþmalarý
yürütmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Elazýð Valiliði; Elazýð Ýl ve Çevre Orman Müdürlüðü; Tunceli Ýl ve Çevre Orman Müdürlüðü; Çemiþgezek, Aðýn, Keban, Pertek Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý;
Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.
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Keban adalarý © Güven Eken
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Mercan (Munzur) DOG008
Çok Acil
Gerileme (-1)
Daðlarý

Munzur Daðlarý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 585044 ha
Boylam
: 39,26ºD
Enlem
: 39,38ºK

Yükseklik : 820 m - 3462 m
Ýl(ler)
: Tunceli, Erzincan, Bingöl
Ýlçe(ler) : Erzincan merkez, Kemah, Ýliç, Divriði, Pülümür, Ovacýk, Kemaliye, Nazýmiye, Tunceli merkez,
Yayladere, Hozat, Çemiþgezek
Koruma Statüleri : Milli park, yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Erzincanýn güneyi ve Tuncelinin kuzeyini kapsayan ve Bingöl il sýnýrýnda
son bulan dað silsilesinin tamamýný kapsar. Engebeli arazi yüzünden ulaþým çok sýnýrlýdýr.
Erzincanýn güney illere baðlantýsý batýda Fýrat Nehrinin kolu olan Karasu Irmaðýnýn ve
doðuda Pülümür Çayýnýn açtýðý vadiler boyunda ilerleyen karayollarý ile saðlanýr.
Kireçtaþý ve volkanik kayalardan oluþmuþ Munzur Daðlarý 3000 metreyi aþan on ayrý
zirvesiyle Doðu Anadolu Bölgesinin batý yarýsýndaki en yüksek noktalarý içerir. Alanýn
güneybatý ucundan doðuya ve kuzeye doðru rakým hýzla artar. Akarsularýn açtýðý vadiler
dýþýnda geçit vermeyen dik duvarlar alanýn zirvelerine dek devam eder. Ýnsan etkisinden
uzak kalabilmiþ bu geniþ bölge yüksek rakýmlarda moren ve buzul gölleri içerir. Çok farklý
bikri örtüsü türünü ayný anda içeren ÖDAda; yüksek dað çayýrlarý, kalýntý sarýçam (Pinus
sylvestris) topluluklarý, kuzeydoðusunda ve güneyinde sýk meþe (Quercus sp.) ormanlarý
ve sarp kayalýklar bulunur. Zengin yaþam ortamlarý nedeniyle Munzur Daðlarý þüphesiz ki
ülkemizin en önemli doðal alanlarýndan birisidir.
Habitatlar: Alanýn topografik yapýsýndaki farklýlýklar ÖDAda deðiþik habitat tiplerinin
bulunmasýna neden olmuþtur. Yüksek irtifadaki bölgeler, yýlýn büyük kýsmýnda kar altýnda
olduðundan ve/veya yaðýþ aldýðýndan yüksek dað (alpin) çayýrlarýna ev sahipliði yapar. Bu
bölgedeki sarp kayalýklar ise genelde aðaçsý bitki örtüsünden yoksun olup kendine özgü
kaya bitki topluluklarýna sahiptir. Daha alçak irtifadaysa çeþitli meþe (Quercus sp.) türlerinden
oluþmuþ bir orman katmaný vardýr. Nemli vadi boylarýnda, içerisinde akçaaðaç (Acer sp.),
ceviz (Juglans sp.) ve huþ (Betula sp.) türlerinin de yer aldýðý galeri ormanlarý bulunur.
Bunun en güzel örneði Munzur Suyu Vadisidir. Ovacýk ilçesi yakýnlarýnda bulunan kalýntý
sarýçam (Pinus sylvestris) topluluklarý alanýn sahip olduðu zenginliklerden bir diðeridir.
Orman dýþýnda kalan geniþ alanlarda dað bozkýrý bitki örtüsü hâkimdir. Bu bölgeler nadir
endemik bitkiler açýsýndan büyük önem taþýr.
Türler: Alan ev sahipliði yaptýðý yaklaþýk 1500 bitki türüyle, ülkemizin en zengin önemli bitki
alanýndan biridir. Çoðu endemik 109 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve
bunlarýn 17si tüm dünyada yalnýzca Munzur Daðlarýnda bulunmaktadýr. Bunlar içinde yer
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alan Cerasus erzincanica ve Viola bocquetiana türlerinin nesli tükenme noktasýna gelmiþtir.
Bölge 11 kelebek türü açýsýndan uluslararasý öneme sahiptir. Küçük yalancý apollo
(Archon apollinaris), büyük korubeni (Glaucopsyche arion), çokgözlü poseydon (Polyommatus
poseidon) ve Bavius (Pseudophilotes bavius) bölgedeki önemli kelebek türleri arasýnda yer
almaktadýr.
Munzur Daðlarýnda üreyen çok sayýda kuþ türü bölgesel ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Urkeklik (Tetraogallus caspius) ve sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) alandaki önemli
kuþ türlerindendir.
ÖDAnýn engebeli yapýsý daðkeçisi (Capra aegagrus), çengel boynuzlu daðkeçisi
(Rupicapra rupicapra) ve vaþak (Lynx lynx) gibi büyük memeli türlerinin alanda önemli
sayýlarda barýnmasýna imkân saðlamýþtýr. Yünlü yediuyur (Dryomys laniger) ÖDAdaki en
dar yayýlýþlý ve nadir memeli türüdür.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk ve kýsýtlý olarak tarým ve balýkçýlýkla geçinen yerel nüfus yaz
aylarýnda artýþ gösterir. Büyük kentlere göç nedeniyle ve Keban Barajý yapýmý sonrasý
köylerdeki nüfus kayda deðer þekilde azalmýþtýr. Yer yer aðaç kesimi yapýlýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, bölgedeki çeþitli akarsularda yapýmý planlanan bir
dizi baraj projesidir. Bu barajlar endemik bitki örtüsüne ve galeri ormanlarýna geri dönüþü
olmayan zararlar vereceði gibi akarsularda yaþayan doðal balýk ve amfibi popülasyonlarýný
da olumsuz etkileyecektir. Bugüne kadar sadece Mercan Barajý tamamlanmýþtýr.
Alan çok tercih edilen bir av yöresidir. Özellikle yazýn yapýlan kaçak avcýlýk, daðkeçisi
gibi memeli ve urkeklik gibi kuþ türlerinin azalmasýna neden olmaktadýr. Ülkemizde çok
seyrek bir yayýlýþa sahip akkuyruklu kartalýn (Haliaeetus albicilla) büyük olasýlýkla alanda
üreyen nüfusu yasadýþý avcýlýk sonucu yok olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Munzur Çevre Derneði, alandaki baraj projelerini durdurmak için aktif
faaliyet göstermektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Tunceli Valiliði; Bingöl Valiliði; Erzincan Valiliði; Tunceli Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bingöl Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzincan Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüðü; Munzur Vadisi Milli Parký Þefliði; Munzur Çevre Derneði.

Barbaros Demirci
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Fritillaria whittallii © Ali Ýhsan Gökçen
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Refahiye Ormanlarý

DOG009

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 240507 ha
Boylam
: 38,66ºD
Enlem
: 39,81ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 960 m - 3025 m
Ýl(ler)
: Erzincan, Sivas
Ýlçe(ler) : Suþehri, Akýncýlar, Gölova, Refahiye, Ýmranlý, Kemah, Ýliç

Alanýn Tanýmý: Erzincan ilinin batýsýnda; Refahiye, Kemah ve Ýliç ilçe merkezlerinin çevrelediði
bölgedeki ormanlýk alandýr. ÖDA; kuzeyde Erzincan  Sivas yolu, doðuda Köhnem Daðý,
güneyde ise Fýrat Nehriyle sýnýrlanýr. Alçak tepelerin sýralandýðý ve Fýrat Nehrinin kollarýnýn
oluþturduðu vadilerden oluþan alanýn kuzey kýsmý yoðun olarak sarýçam ormanlarýyla
kaplýdýr. Yüksek kesimlerde kayalýk alanlar ve çayýrlarla bölünen ormanlar uzanýr. Alçak
kesimlerde ormanlar ve açýklýklar tarým alanlarýna dönüþtürülmüþtür. Ormancýlýk faaliyetlerinin
yoðun olduðu alan, Doða Anadoludaki en önemli sarýçam ormanlarýndandýr.
Habitatlar: Alanýn kuzey kesimi yoðun olarak sarýçam ormanlarýyla kaplýdýr. Ormanlýk alanlar,
güneye indikçe yerini meþe ve ardýç topluluklarýna býrakýr. Ormandaki çam aðaçlarýnýn
büyük bir kýsmý gençtir veya gençleþtirilmiþtir. Orman açýklýklarýnda bitki türleri açýsýndan
zengin çayýrlar bulunur. Yüksek kesimler bitki örtüsünün seyrek olduðu otlaklar ve kayalýklarla
kaplýdýr. Tarým alanlarý sadece alçak kesimlerde ve dere kenarlarýnda bulunur.
Türler: Alan, büyük kýsmý nesli dünya ölçeðinde tehlikede olan 16 endemik bitki türü için
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Kelebekler ve kuþ türleri alandaki diðer önemli tür gruplarýdýr.
Þah kartalýn (Aquila heliaka) ülkemizde ürediði nadir alanlardan biri olan ÖDA, küçük
orman kartalý (Aquila pomarina) daðýlýmýnýn Türkiyedeki uç noktalarýndan birini oluþturur.
Kara çaylak (Milvus migrans), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve küçük kartal
(Hieraaetus pennatus) alanda üreyen diðer önemli kuþ türlerindendir.
Alan Kullanýmý: Kuzey kesimlerinde ormancýlýk faaliyetleri yoðundur. Diðer bölgelerde aðýrlýklý
olarak hayvancýlýk ve tarým yapýlýr.
Tehditler: Alandaki yoðun ormancýlýk faaliyetleri, ormanda üreyen büyük yýrtýcý kuþlarýn
üreme baþarýsýný olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Doða Derneði, BTC Boru Hattý
Önemli Kuþ Alanlarý Projesi kapsamýnda alandaki kuþ türlerini araþtýrmýþtýr.
Apollo (Parnassius apollo) © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzincan Valiliði; Erzincan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tema Vakfý Ýl Temsilciliði; Refahiye Orman Ýþletmesi; Refahiye Kaymakamlýðý.
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Geoff Welch, Hilary Welch

Refahiye Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Refahiye Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Refahiye Kýzýldað © Ali ihsan Gökçen
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Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ
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Ekþisu Sazlýðý

DOG010
Acil
Gerileme (-1)

Ekþisu Sazlýklarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 2372 ha
Yükseklik : 1140 m - 1160 m
Boylam
: 39,62ºD
Ýl(ler)
: Erzincan
Enlem
: 39,71ºK
Ýlçe(ler) : Erzincan merkez, Üzümlü
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: Erzincan il merkezinin 11 km doðusunda yer alan bataklýk alanlarý kapsar.
Alan kuzeyde Keþiþ Daðlarýnýn etekleri, güneyde ise Erzincan-Erzurum karayolu ile sýnýrlanýr.
Alanýn ortasýndan büyük bir tahliye su kanalý geçerek Fýrat Nehrine karýþýr. Bu kanalýn
yapýmýyla alanýn batý kýsmýndaki mevsimsel sulak çayýrlarýn büyük bir kýsmý kurutulmuþtur.
Bu bölge kýþ döneminde küçükbaþ hayvanlarýn barýnaðý olarak kullanýlýr. Alanýn diðer
kýsýmlarý sazlýk ve kýndýralarla kaplý sýð bir bataklýk özelliðindedir. Doðuya doðru sazlar
baskýn hale geçerek geniþ topluluklar oluþturur. Alanda þifalý kaynak sularý da bulunmaktadýr.
Alanýn güney kýsmýnda arkeolojik sit alaný olarak koruma altýnda olan Saztepe ve Altýntepe
isminde iki höyük bulunur.
Habitatlar: ÖDAnýn büyük bir kýsmý mevsimsel sulak çayýrlar ve tarým alanlarýndan oluþur.
Çayýrlarla çevrili sazlýklar, alanýn orta ve doðu kesimlerinde yoðunlaþýr. Saztepe ve
Altýntepenin üzeri dað bozkýrý özelliðindedir. Saztepenin güney kýsmýnda mera ýslah
çalýþmasý yapýlan küçük bir alan bulunur. Sazlýk alanlarýn yoðunlaþtýðý kýsýmda çok sayýda
kaynak suyu bulunur.
Türler: Küresel ölçekte tehlike altýnda olan Sonchus erzincanicus adlý bitki türünün dünyadaki
tek yaþam alaný Ekþisu Sazlýðýdýr ve burada da çok küçük bir alana yayýlabilmiþtir.
Turna (Grus grus) bölgesel kýrmýzý listede nesli tehlike altýnda olup alanda üreyen türlerden
biridir. Alanda az sayýda olmakla birlikte, uzunbacak (Himantopus himantopus), pasbaþ
pakta (Aythya nyroca), küçük balaban (Ixobrychus minutus) ve bazý balýkçýl türleri de
üremektedir. Kaynak sularýnýn olduðu kýsýmlar donmadýðý için kýþ mevsiminde de sukuþlarý
için önemli bir konaklama alanýdýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana geçim kaynaðý küçükbaþ ve az miktarda büyükbaþ hayvancýlýktýr.
Yazýn civar daðlarda yayýlan on binlerce koyun kýþý ovada geçirir ve hem su kaynaklarýný
hem de sulak çayýrlarý kullanýrlar. Alanda bulunan þifalý su kaynaklarý Erzincana yakýnlýðý
nedeniyle piknik alaný olarak da kullanýlmaktadýr. ÖDAnýn etrafýnda geniþ tarým arazileri
bulunur.
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Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit kurutma çalýþmalarýdýr. Kurutma projelerinin iptal edilmesi
ve ana tahliye kanalýnýn etrafýna açýlan kanallarýn kapatýlarak alanýn acilen restore edilmesi
gerekmektedir. Kurutulan kýsma ayný zamanda hafriyat dökümü yapýlarak sulakalan geri
dönüþümsüz olarak yok edilmektedir.
Çok kýsýtlý bir alanda bulunan ve etrafýndaki alanlarýn doldurulduðu Sonchus erzincanicus
bitkisinin bulunduðu kýsým da doldurma tehdidi ile karþý karþýyadýr.
Alanýn taþýma kapasitesini fazlasýyla aþan 100 bin civarýndaki hayvan alandaki bitki
örtüsü ve diðer canlý yaþamý üzerinde baský oluþturmaktadýr. Yöre halký hayvanlarýnýn
beslenme alanlarýný geniþletebilmek amacýyla ilkbahar aylarýnda alandaki sazlýklarý
yakmaktadýr. Bu durum özellikle turnalarý olumsuz etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði ve Erzincan Avcý Atýcýlar Ýhtisas Derneði; BTC Boru Hattý
Þirketi, Erzincan Valiliði ve valiliðe baðlý kurumlar ile Üzümlü Belediyesinin desteðiyle
alanýn resmi koruma statüsü kazanmasý ve yönetim planýnýn hazýrlanmasý için çalýþmaktadýr.
Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Erzincan Eðitim Fakültesi,
BTC Boru Hattý Þirketi Türkiyenin Önemli Bitki Alanlarý projesi kapsamýnda alandaki
Sonchus erzincanicus bitkisinin korunmasý amacýyla alanýn resmi koruma statüsü kazanmasý
ve bitkinin araþtýrýlmasý için pek çok çalýþma yürütmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzincan Valiliði; Erzincan Belediyesi; Erzincan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzincan Ýl Tarým Müdürlüðü; Devlet Su Ýþleri - Erzincan Þube Müdürlüðü;
Atatürk Üniversitesi Erzincan Eðitim Fakültesi; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Erzincan Avcýlar ve Atýcýlar Ýhtisas Derneði; Doða Derneði.

Damla Akyýldýz, Dicle Tuba Kýlýç
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Sonchus erzincanicus © Hillary Welch, Geoff Welch
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Esence (Keþiþ) DOG011
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)
Daðlarý

Esence Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 137902 ha
Boylam
: 39,90ºD
Enlem
: 39,73ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1160 m - 3549 m
Ýl(ler)
: Erzincan
Ýlçe(ler) : Kelkit, Çayýrlý, Erzincan merkez, Tercan, Üzümlü, Pülümür

Alanýn Tanýmý: Erzincan Ovasý ile Otlukbeli Daðlarý arasýnda kalan dað silsilesidir. ÖDAnýn
kuzey, güney ve doðusunu Fýrat Nehrinin en önemli iki kolundan biri olan Karasu Nehri
ve kollarý çevreler. Batý kýsmý ise Otlukbeli Daðlarýna baðlýdýr. Alanýn en yüksek noktasýný
Üzümlü ilçesinin kuzeyinde yer alan 3549 metre yükseklikteki Esencetepe oluþturur. Dað
zirvelerinin etrafýný saran buzul vadilerindeki göllere yaz aylarýnda günübirlik ziyaretler
yapýlýr.
Habitatlar: ÖDAnýn büyük bir kesimi Astrgalus ve Artemisia bitkilerinin baskýn olduðu dað
bozkýrlarý ve ýslak çayýrlarla kaplýdýr. Esencetepenin batýsýnda 3000 metrenin üzerinde Yedi
Göller adýyla bilinen buzul gölleri, Karakaya Daðý üzerinde ise derinliði 10 metreyi bulan
Aygýr Gölü bulunur.
Daðý üç cephede çevreleyen Karasu Nehrinin kollarý derin vadiler oluþturur. Bu vadilerdeki
sarp kayalýklar yýrtýcý kuþ türleri için önemli yuvalama alanlarýdýr. Alanýn güneybatý
yamaçlarýnda ardýç ve çeþitli meþe türlerinden oluþan aðaç topluluklarý bulunur. Yerleþim
çevrelerindeki dere boylarýnda ise meyve aðaçlarý yetiþtirilmektedir.
Türler: Endemik bitki türleri açýsýndan son derece zengin olan ÖDA ayný zamanda kelebek,
kuþ, sürüngen ve büyük memeli türleri için önemlidir. Üzümlü ilçesinin kuzeyi dünya
üzerinde sadece bu bölgede yaþayan beþ önemli bitki türünün son yaþam alanýdýr.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki þah kartal (Aquila heliaca) alanda üremektedir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki küçük engerek (Vipera eriwanensis) ise alandaki
en öncelikli sürüngen türüdür.
ÖDAda daðkeçisi (Capra aegagrus), çengel boynuzlu daðkeçisi (Rupicapra rupicapra)
ve vaþak (Lynx lynx) gibi büyük memeli türleri bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Daðýn yüksek kesimlerindeki
göllerin çevresi piknik ve dinlenme yeri olarak kullanýlýr. Alanda ayrýca yamaç paraþütü,
kaya týrmanýþý ve izcilik faaliyetleri yapýlýr.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehdit yoðun otlatma baskýsýdýr. Otlatma nedeniyle daðýn
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güney yamaçlarý neredeyse tümüyle erozyona uðramýþtýr. Bahar aylarýnda hayvanlarýn
yaylalara çýkarýlmasý sýrasýnda çil keklik ve kýnalý keklik yuvalarý zarar görmektedir. Alanda
yer yer yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr. Aygýr Gölüne yabancý balýk türleri atýlmasý sonucunda
gölün doðal faunasý zarar görmüþ olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi tarafýndan yürütülen ve 2003
yýlýnda baþlayan BTC Boru Hattý Önemli Bitki Alanlarý projesi kapsamýnda, alanýn korunmasý
için bilgilendirme ve planlama çalýþmalarý yürütülmektedir.

Þah kartal (Aquila heliaca) © Soner Bekir
Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzincan Valiliði; Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi; Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Üzümlü Belediyesi.

Dicle Tuba Kýlýç

Esence (Keþiþ) Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Esence (Keþiþ) Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Çengelboynuzlu daðkeçisi (Rupicapra rupicapra) © Hakan Uðurlu
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Fritillaria pinardii © Ali Ýhsan Gökçen
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Þeytan Daðlarý DOG012
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
ve Perisuyu

Daðkeçisi (Capra aegagrus) © Hakan Uðurlu

Yüzölçümü : 155747 ha
Boylam
: 40,56ºD
Enlem
: 39,37ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1140 m - 2900 m
Ýl(ler)
: Bingöl, Tunceli
Ýlçe(ler) : Tercan, Pülümür, Yedisu, Karlýova, Kiðý, Adaklý

Alanýn Tanýmý: Þeytan Daðlarý, Kiðý ve Yedisu ilçelerini içine alan, doðuda Karlýova ilçesiyle
sonlanan geniþ bir ÖDAdýr. Þeytan Daðlarý dað silsilesi doðubatý doðrultusunda uzanmaktadýr.
Silsilenin kuzeyinde kalan Perisuyu Vadisi, Yedisu ilçesini içine almaktadýr. Çatýlý ve Turna
Daðlarý bölgenin en yüksek noktalarýndandýr. Dað silsilesinin kuzey kýsmýný doðu batý
doðrultusunda yaklaþýk 60 kilometre uzunluðunda akan Perisuyu Çayý sýnýrlar. Daðlarýn
batý kesiminde bu çay güneye döner ve Özlüce Baraj Gölüne dökülür.
Habitatlar: Þeytan Daðlarý genel olarak dað bozkýrlarý ile kaplýdýr. Yüksek bölgelerde dað
çayýrlarý uzanmaktadýr. Dað silsilesinin kuzeyinde bulunan Perisuyu Çayýnýn oluþturduðu
vadi ve yamaçlar geniþ meþe ormanlarýyla kaplýdýr. Bunun yanýnda, Perisuyu Çayý bazý
bölgelerde el deðmemiþ ýslak çayýrlar ve sazlýk alanlar oluþturmaktadýr. Bölgede yaygýn
olmamakla birlikte tarým alanlarý ile meyve ve fýndýk bahçeleri bulunmaktadýr.
Türler: Þeytan Daðlarý bölgede üreyen kuþ türleri dolayýsýyla öncelikli bir alandýr. Bölgede
Perisuyunun batý kesiminde üreyen turnalar (Grus grus) alana ÖDA statüsü kazandýrmaktýr.
Alan ayný zamanda küçük kartal (Hieraaetus pennatus) için önemli bir üreme bölgesidir.
Alanda görülen önemli memeli türleri arasýnda vaþak (Lynx lynx) ve daðkeçisi (Capra
aegagrus) bulunur.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk bölgedeki en önemli geçim kaynaðýdýr. Küçükbaþ ve büyükbaþ
hayvancýlýðýn yaný sýra bölgede arýcýlýk faaliyetleri de yürütülmektedir. Özellikle Perisuyunun
oluþturduðu vadide küçük ölçekli tarým faaliyetleri de görülür. Tarým faaliyetlerinden elde
edilen ürünler genelde bölgenin kendi ihtiyacýný karþýlamaya yöneliktir.
Tehditler: Devlet Su Ýþlerinin planladýðý kurutma çalýþmalarý baþta turnalarýn ürediði ýslak
çayýrlar olmak üzere genel olarak alandaki en büyük tehdittir. Yapýmý sürmekte olan Kiðý
Barajý alandaki nadir vadi ekosistemini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadýr.
Þeytan Daðlarý © Güven Eken
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bingöl Valiliði; Bingöl Ýl ve Çevre Orman Müdürlüðü; Tunceli Ýl ve Çevre Orman Müdürlüðü; Yedisu Kaymakamlýðý ve Belediyesi; Kiðý Kaymakamlýðý ve
Belediyesi.

282

Bahtiyar Kurt

Þeytan Daðlarý ve Perisuyu önemli doða alaný topografya haritasý

Þeytan Daðlarý ve Perisuyu önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

283

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Güneydoðu
Toros Eþiði

DOG013
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Rosularia blepharophylla © A. Selçuk Ertekin

Yüzölçümü : 185055 ha
Boylam
: 40,23ºD
Enlem
: 38,39ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 670 m - 1980 m
Ýl(ler)
: Diyarbakýr, Elazýð, Bingöl
Ýlçe(ler) : Genç, Kulp, Arýcak, Lice, Maden, Alacakaya, Hani, Dicle, Ergani, Çüngüþ, Eðil, Çermik

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Diyarbakýrýn yaklaþýk 50 km batýsýndan baþlar ve ilin kuzeybatýsý ile
kuzeydoðusu arasýndaki Güneydoðu Toroslarýn Diyarbakýra bakan güney kesimlerini
kaplar. Çermik, Ergani, Eðil, Dicle, Hani, Lice ve Kulp ilçelerinin kuzey kesimlerini içine
alan bir yay þeklindedir. Alana Ergani ve Lice karayolundan ulaþýlýr. Genellikle meþe
topluluklarýyla kaplý alanda tarým arazileri ve bozkýrlar da önemli bir yer tutar. Dicle Nehri
kuzeyden güneye doðru alaný boydan boya geçer. Son yýllarda nehir üzerinde inþa edilen
Kralkýzý ve Dicle barajlarý ÖDAnýn orta bölümünde yer alýr.
Habitatlar: Dað yamaçlarý genellikle seyrek meþe topluluklarý ve dað bozkýrlarýyla kaplýdýr.
Meþe topluluklarý, bitki çeþitliliði açýsýndan zengin olup orkideler ve diðer otsu bitkiler için
önemli bir habitat oluþturur. Dicle Nehrinin ve kollarýnýn oluþturduðu derin kayalýklar birçok
kuþ türünün ve bazý nadir bitki türlerinin barýnmasý için elveriþlidir. Düz alanlarda genellikle
tarým arazileri uzanýr. Küçük derelerin kenarlarýndaki sulakalan ve bataklýklar birçok orkide
ve soðanlý bitki için önemli bir habitattýr.
Türler: Alan 13 bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden ikisi (Rosularia
blepharophylla ve Ajuga xyllorrhiza) alana endemiktir ve dünya ölçeðinde nesli tükenme
tehlikesi altýndadýr. Ajuga xyllorhiza sadece Çermik ilçesinden bilinmektedir. Türün bilinen
daðýlýþ alaný yaklaþýk yüz metrekare olup birey sayýsý 50den azdýr. Ajuga xyllorhiza ve
Ajuga vestita sadece kayalýklar üzerinde yetiþir.
Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus) ve tosbaða (Testudo graeca) alandaki nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýndaki sürüngen türleridir. ÖDA, çok sayýda kuþ, memeli ve
birer kýzböceði ve kelebek türü için bölgesel ölçekte öneme sahiptir.
Alan Kullanýmý: ÖDAnýn ovalýk kesimlerinde tarým yapýlýr. Meþelik alanlar ve dað bozkýrlarý
ise mera olarak kullanýlýr. Meþelikler yöre halký tarafýndan kesilerek yakacak ve hayvan
yemi olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda hayvancýlýk faaliyetleri geçmiþten beri süregelmektedir. Ancak bazý bölgelerde
aþýrý otlatma çoraklaþma ve meþe altý örtüsünün tahribatýna neden olmaktadýr. Düz alanlarýn
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büyük bir kýsmý tarým arazisine dönüþtürülmüþtür.
Baraj inþaatlarý, plansýz yapýlaþma ve yol yapýmý alandaki dar yayýlýþlý endemik bitkiler
üzerinde büyük tehdit oluþturmaktadýr. Alanda orkide türleri açýsýndan zengin olan meþe
topluluklarýnýn ve bataklýk alanlarýn yok edilmesi orkide türlerinin yaþam alanlarýnýn
azalmasýna neden olmaktadýr.
Alanda yapýlmasý planlanan Dipni Barajý ÖDAnýn orta kesimindeki vadi ekosistemi sular
altýnda býrakacaktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamakla birlikte Dicle Üniversitesi
Biyoloji Bölümü alanda araþtýrma çalýþmalarý yürütmektedir.

Ajuga vestita © A. Selçuk Ertekin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Diyarbakýr Valiliði; Diyarbakýr Ýl Çevre Müdürlüðü; Çermik Kaymakamlýðý; Hani Kaymakamlýðý; Lice Kaymakamlýðý; Çermik Belediye Baþkanlýðý; Dicle
Belediye Baþkanlýðý; Eðil Belediye Baþkanlýðý; Hani Belediye Baþkanlýðý; Lice Belediye Baþkanlýðý; Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü.

A. Selçuk Ertekin

Güneydoðu Toros Eþiði önemli doða alaný topografya haritasý

Güneydoðu Toros Eþiði önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Farekulaklý büyük yarasa (Myotis myotis) © Mehmet Oktar Güloðlu
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Iris masia © A. Selçuk Ertekin
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Erzurum
DOG014
Korumaya Baðýmlý
Bataklýklarý Gerileme (-1)

Erzurum Bataklýklarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 10871 ha
Boylam
: 41,27ºD
Enlem
: 39,98ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1755 m - 1780 m
Ýl(ler)
: Erzurum
Ýlçe(ler) : Erzurum merkez

Alanýn Tanýmý: Erzurum Bataklýklarý, Erzurum þehir merkezinin yaklaþýk üç kilometre kuzeyinde
yer alýr. Fýrat Nehrinin ana iki kolundan biri olan Karasu üzerinde bulunan alan; geçici ve
sürekli bataklýklar, mevsimsel ýslak çayýrlar ve tarým alanlarýndan oluþur. Alanýn orta
kesiminde mevsime baðlý olarak büyüklüðü deðiþen geçici göl aynasý ile bunun etrafýný
çevreleyen sulak çayýrlar uzanýr. 1950 ve 1960lý yýllarda bölgede yürütülen kurutma
çalýþmalarý sonucunda geniþ yer kaplayan göl ve sazlýk alanlar küçülerek þu anki duruma
gelmiþtir. Ýki adet büyük drenaj kanalý ile ovadaki su toplanarak Karasu Nehrine
boþaltýlmaktadýr. Ayrýca, özellikle tarým alaný olarak kullanýlan yerlerin etrafýnda daha küçük
drenaj kanallarý bulunmaktadýr. Alan, doðusunda bulunan birkaç pýnar ve yeraltý
kaynaklarýndan beslenir. Pýnarlardan birisi yaz baþýnda kurur.
Habitatlar: ÖDAda geniþ sulak çayýrlar, sýnýrlý bir alaný kaplayan sazlýklar ve geçici bir göl
aynasý bulunur. Göl aynasý alanýn doðusunda Çayýrtepe (Müdürge) köyünün kuzeyindedir
ve drenajýn zayýf olduðu son yýllarda kapladýðý alan büyümüþtür. Alanýn batýsýndaki Erzurum
Havaalanýnýn kuzeyindeki mevsimsel sulakalan drenaj nedeniyle bugün yerini çayýrlýk
alanlara býrakmýþtýr. Bataklýk çevresinde Ýran-Turan bitki coðrafya bölgesine ait genellikle
ilkbaharda yeþillenen ve yazýn kuruyan bozkýrlar uzanýr.
Türler: Erzurum Bataklýklarý, kuþlar için özellikle göç döneminde önem taþýr. Nesli küresel
ölçekte tehlike altýndaki sürmeli kýzkuþunun (Vanellus gregarius) duraklama noktalarýndan
biridir. Ayný zamanda angýt (Tadorna ferrugginea) ve üreyen turnalar (Grus grus) nedeniyle
ÖDA kriterlerini saðlar. Geçmiþ yýllarda göç döneminde sayýlarý on binleri bulan akkanatlý
sumru (Chlidonias leucopterus) sayýsý günümüzde binlere düþmüþtür.
Ayrýca bölgesel ölçekte nesli tehlike altýnda bulunan büyük korubeni (Glaucopsyche
arion) kelebeði de bu bölgede yaþar.
Alan Kullanýmý: Alanda büyükbaþ hayvancýlýk yaygýndýr. Islak çayýrlar otlatma amaçlý kullanýlýr.
Yaza doðru sular çekildikten sonra açýlan alanlarda yem bitkileri yetiþtirilir. Ovanýn diðer
bölgelerinde geleneksel yöntemlerle iþlenen kuru tarým alanlarý bulunur. ÖDAda az miktarda
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sulu tarým da yapýlmaktadýr. BTC Boru Hattý alanýn ortasýndan geçer.
Tehditler: Erzurum Bataklýklarý, 1950li yýllarda DSÝ tarafýndan açýlan drenaj kanallarý nedeniyle
büyük deðiþikliklere uðramýþtýr. Alanýn ortasýnda bulunan büyük drenaj kanalý ve bölgenin
çeþitli yerlerinde bulunan irili ufaklý drenaj kanallarý sonucunda bataklýða yeterli su
gelmemektedir. Erzurum Ovasý büyük ölçüde kurutulup kuru tarýma açýlmýþtýr. Alan
üzerindeki en önemli baský tarýmsal faaliyetlerdir. Devlet Su Ýþleri (DSÝ), obadaki son sulak
çayýrlarýn tarýma açýlmasýný planlamaktadýr. Bunu ovada son yýllarda ortaya çýkan yapýlaþma
ve yasadýþý avlanma takip etmektedir.
Anayolun etrafýnda yeni yerleþimlerin açýlarak kentin alanýn içine doðru geniþlemesi
ÖDAyý tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. Alanýn kuzeyinden geçen þehirlerarasý
otoyol tamamlanmýþtýr.
Birçok kuþ türünün üreme dönemi olan ilkbahar aylarýnda sayýsý 2500 civarý olabilen
hayvan sürüleri otlatýlmaktadýr. Dar bir alana sýkýþmýþ ýslak çayýrlarda uzun yýllardýr sürdürülen
otlatma faaliyetleri bu alanlarý verimsizleþtirmiþtir.
Sulakalanýn kenar bölgelerinde drenaj nedeniyle azalan turba oluþumlarý ahýr, samanlýk,
bahçe çevrimi gibi faaliyetlerde kullanýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Kuþ Araþtýrmalarý Derneði, BTC Çevresel Yatýrým Programý desteðiyle
alanda kuþlar için korumada öncelikli bölgeleri belirlemiþtir ve sulakalan koruma bölgeleri
2006 yýlýnda Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafýndan onaylanmýþtýr. BTC Çevresel Yatýrým
Programý altýnda desteklenen Önemli Kuþ Alanlarý Projesi kapsamýnda Erzurum Atatürk
Üniversitesi Coðrafya Bölümünde 2005 yýlýnda alaný izleyen bir kuþ gözlem topluluðu
kurulmuþtur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzurum Valiliði; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coðrafya Bölümü; Atatürk Üniversitesi Kuþ Gözlem
Topluluðu; Kuþ Araþtýrmalarý Derneði.

Süleyman Ekþioðlu, Osman Erdem, Cemal Sevindi, Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Erzurum Bataklýklarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Erzurum Bataklýklarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Turna (Grus grus) © Ali Ýhsan Gökçen
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Palandöken DOG015
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)
Daðlarý

Kulaklý toygar (Eremophila alpestris) © Soner-Bekir

Yüzölçümü : 7678 ha
Boylam
: 41,27ºD
Enlem
: 39,83ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 2050 m - 3176 m
Ýl(ler)
: Erzurum
Ýlçe(ler) : Erzurum merkez

Alanýn Tanýmý: Doðubatý yönünde uzanan Palandöken Daðlarý, Erzurumun 10 km güneyinde
yer alýr. Tektonik kökenli bu sýradaðlar, Erzurum Ovasýný güneyden çevrelemektedir. Alan
yer yer derin vadilerden ve vadilerin üstündeki yaylalardan oluþur. Palandöken Daðlarýnýn
en yüksek noktasý Büyük Ejder Tepesi olarak adlandýrýlýr. Çoruh, Aras ve Fýrat havzalarýnýn
bazý akarsu kaynaklarý Palandöken Daðlarýnda yer alýr. Palandöken Daðlarýnda yaðýþýn
23 metre kalýnlýkta toz kar þeklinde oluþu ve yýlýn beþ ayý boyunca sürmesi alaný kayak
turizmi için cazip kýlmaktadýr. ÖDA, Türkiyedeki kelebeklerin önemli bir kýsmýna ev sahipliði
yapar.
Habitatlar: Palandöken Daðlarýnýn sahip olduðu doðal sarýçam ve meþe ormanlarý zaman
içinde tahrip olmuþtur. Son ormanlýk alanlar, yükseltinin 20002400 m arasýnda olduðu
bölgelerde gözlenmektedir. Bu bölgelerde kavak, huþ, sarýçam türlerinden oluþan korular
bulunmaktadýr. Tahrip olan orman alanlarýnýn yerini dað bozkýrlarý almýþtýr. Yüksek irtifadaki
yaylalarda iklimsel zorluklar nedeniyle otlatmanýn daha az yapýlmasý sonucunda bitki örtüsü
daha gürdür. Bu bölgelerde yer yer yüksek dað (alpin) çayýr bitkileri gözlenmektedir.
Türler: ÖDA, Scabiosa sulphurea ve Onobrychis araxina bitki türlerinin önemli daðýlým
alanlarýndan biridir.
Alan, 140 kelebek türüne sahiptir, bu türlerin 9u ÖDA kriterini saðlamaktadýr. Apollo
(Parnassius apollo), beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) ve Tankerin çokgözlüsü
(Polyommatus tankeri) alandaki nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan baþlýca kelebek
türleridir.
ÖDA ayrýca küçük engereðin (Vipera eriwanensis) önemli daðýlým alanlarýndan biridir.
Alanýn bir diðer özelliði kuþlarýn göç yolu üzerinde bulunmasýdýr. Bu nedenle ilkbahar
ve sonbahar aylarýnda göç eden yýrtýcý ve ötücü kuþlarý Palandöken Daðlarýnda gözlemlemek
mümkündür. Ancak ÖDA üzerinden göç eden kuþ topluluklarýnýn büyüklüðü ile ilgili somut
bir veri yoktur.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýk ve az miktarda kuru tarýmdýr.
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Zamanla tahrip olan orman alanlarý mera olarak kullanýlmaktadýr.
Palandöken Daðlarý, kýþ sporlarý için tercih edilen alanlardandýr ve alanda çok sayýda
turistik tesis kurulmuþtur. ÖDA içinde bulunan aðaçlýk alan belediye ve Atatürk Üniversitesi
tarafýndan düzenlenerek 717 hektarlýk kent ormaný haline getirilmiþtir. ÖDA sýnýrlarýnda
sulama amaçlý Palandöken Göleti bulunmaktadýr.
Tehditler: Kelebek koleksiyoncularý Palandöken Daðlarýnýn nadir kelebek çeþitliliðine zarar
vermektedir. Kelebeklerin doðadan toplanmasý pek çok türün geleceði için tehlike
oluþturmaktadýr. Öte yandan, kelebekler için büyük öneme sahip ýslak çayýrlarýn aðaçlandýrma
çalýþmalarý sonucunda küçülmesiyle türlerin yaþam alanlarý daralmaktadýr.
Meralardaki aþýrý otlatma ve hayvan sayýsýnýn fazlalýðý alanýn çoraklaþmasýna neden
olmaktadýr. Farmakolojik açýdan öneme sahip olan Palandöken Daðlarýndan bitki toplamanýn
bilinçli yapýlmamasý durumunda bitki çeþitliliðinin fakirleþmesi mümkündür.
Kýþ sporlarý nedeniyle Palandöken Daðlarýna olan ilginin artýþý yeni otel ve kayak
pistlerinin açýlmasýna neden olmaktadýr. Ýhtiyaç duyulan tesislerin planlamasý çevreye
etkileri göz önünde bulundurularak yapýlmalýdýr. Yasadýþý avcýlýk alan üzerindeki diðer bir
tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan yürütülmekte olan Doðu Anadolu
Projesi kapsamýnda bölge doðasýnýn korunmasý için çalýþmalar yapýlmaktadýr.
TÜBÝTAK tarafýndan Milli Parklarýn Ekoloji Temelli Bilimsel Eðitim Amaçlý Kullanýmý
projesi ile Palandöken Daðlarýnýn biyolojik zenginliði göz önünde bulundurularak doða
eðitimleri verilmektedir.
Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan Palandöken Daðý Çýð Kontrolü Uygulama
Projesi yapýlmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzurum Valiliði; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Erzurum Büyükþehir Belediyesi; Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümü; Erzurum Su Ve
Kanalizasyon Ýþleri Ýdaresi; Erzurum Çevre Gönüllüleri Derneði; Erzurum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü; Atatürk Üniversitesi Kuþ Gözlem Oluþumu;
TEMA Vakfý  Erzurum.

Esra Kartal

Palandöken Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Palandöken Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Orman güzelesmeri (Erebia medusa) © Ahmet Baytaþ
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Bingöl Daðlarý

DOG016

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Bingöl Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 173390 ha
Boylam
: 41,41ºD
Enlem
: 39,35ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1470 m - 3193 m
Ýl(ler)
: Erzurum, Muþ, Bingöl
Ýlçe(ler) : Tekman, Hýnýs, Karlýova, Varto

Alanýn Tanýmý: Bingöl Daðlarý; Erzurum, Muþ ve Bingöl illeri arasýnda yer alan ve yüksekliði
3200 metreye kadar ulaþan bir volkan daðý olup, güneyden görünümü bir dað silsilesine
benzediði için bu þekilde adlandýrýlmýþtýr. Alan yüksek dað bozkýrlarýyla kaplý tepelerden
ve derin vadilerden oluþur. Daðlardan dökülen sularýn oluþturduðu vadi tabanlarýnda küçük
taþkýn alanlarý bulunur. Bingöl Daðlarýnýn kuzeyinden çýkan sular Aras Nehrini, doðu ve
batýsýndan çýkanlar ise Murat Nehrini besler. Daðýn özellikle doðu bölgesinde birçok köy
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Aþýrý otlatma nedeniyle Bingöl Daðlarýnýn bitki örtüsü zarar görmüþtür. Genellikle
dað bozkýrlarýyla kaplý alanda yer yer meþelik ve çalýlýklar bulunur. Daðýn en yüksek
kesimleri yüksek dað çayýrlarýyla kaplýdýr. Alanda çok sayýda küçük dere ve çay bulunur.
Bu alanlarda nehir kýyýsý taþkýnlarýna özgü sucul bitki örtüsü ince bir hat halinde uzanýr.
Türler: Bingöl Daðlarý, 36 nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan ve/veya dar yayýlýþlý olan
bitki taksonu nedeniyle ÖDA kriterlerini saðlar. Bu türlerden Dianthus sessiliflorus, Elymus
clivorum ve Ranunculus bingoeldaghensisin bilinen dünya daðýlýmý Bingöl Daðlarý ile
sýnýrlýdýr.
Alan ayný zamanda nesli bölgesel ölçekte tehlikede olan üç kelebek türüne ev sahipliði
yapar.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk bölgedeki en önemli geçim kaynaklarýndan biridir. Bölgede
büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýk yaygýndýr. Tarýmsal faaliyetler genellikle ihtiyacý
karþýlamak için gerçekleþtirilir. Bu alanlarda yonca, korunga ve fið gibi yem bitkileri ve
patates, ayçiçeði, lahana ve þalgam yetiþtirilmektedir. Bölgede giderek artan miktarda
arýcýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: Bir zamanlar aðaçlarýn yoðun olduðu bölgede yakacak amaçlý kesimler nedeniyle
bu aðaç örtüsü azalmýþ yerini açýklýk alanlara býrakmýþtýr. Yoðun hayvancýlýk faaliyetleri
de alandaki bitki türlerini tehdit emmektedir. Bunun sonucunda, bitki örtüsü kýsalmýþ ve
otlatma baskýsýna dayanabilen bitkiler geniþ alanlara yayýlmýþtýr.
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Devlet Su Ýþleri (DSÝ), Sancaktar Sulama Projesi ile alanýn doðusundaki binlerce hektarlýk
düzlük bölgeyi sulu tarýma açmayý planlamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma faaliyeti bulunmamaktadýr.

Bingöl Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzurum Valliði; Bingöl Valiliði; Muþ Valiliði; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bingöl Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muþ Ýl Çevre ve Orman
Müdürlüðü; Hýnýs Kaymakamlýðý; Varto Kaymakamlýðý; Karlýova Kaymakamlýðý; Tekman Kaymakamlýðý.

Bahtiyar Kurt

Bingöl Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Bingöl Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Büyük korubeni (Glaucopsyche arion) © Ahmet Baytaþ

Turuncu süslü doðu kelebeði (Anthocharis damone) © Ahmet Baytaþ
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Karasu Ovasý DOG017

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs

Yüzölçümü : 26181 ha
Boylam
: 42,06ºD
Enlem
: 39,67ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 2030 m - 2540 m
Ýl(ler)
: Erzurum
Ýlçe(ler) : Karayazý

Alanýn Tanýmý: Karasu Ovasý Erzurumun güneydoðusundaki Çakmak Daðlarýnýn güney
sýrtlarýndan baþlayarak güneye doðru uzanýr ve Karayazý ilçesi ve köylerini içine alýr.
Erzuruma yaklaþýk 120 km mesafededir. Aras Nehrinin bir kolu olan Karasu Çayýný
besleyen pýnarlarýn yeryüzüne çýktýðý çok geniþ, taþlýk ve engebeli bir platodur. Ovanýn
içinden çok sayýda dere yataðý geçer.
Habitatlar: Ovadaki bitki örtüsü yüksek dað bozkýrlarýndan oluþur. Dere yataklarýnýn geçtiði
yerlerde yer yer bataklýk alanlar vardýr. Alandan kar çok geç ve az bir süre için kalktýðýndan
ve geniþ alanlar volkanik taþlarla kaplý olduðundan ovanýn çok az bir kýsmý ekilebilir.
Platonun büyük kýsmý mera olarak kullanýlýr. Bu alanlarýn bir kýsmýnda doðrudan otlatma
yapýlýrken diðer yerler kýþýn kullanýlan biçimlik otlarýn büyümesi için býrakýlýr. Nisan sonuna
doðru karlar çekildiðinde soðanlý bitki çiçekleri ovanýn büyük kýsmýný kaplar.
Türler: Alanda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan kuþ türlerinden toy (Otis tarda)
üremektedir. Baðýrtlak (Pterocles orientalis) ÖDAda yuvalayan diðer bir öncelikli kuþ
türüdür. Ayrýca mezgeldeðin (Tetrax tetrax) de ürediði tahmin edilmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Çok az oranda tarým da
yapýlmaktadýr. Tarýmsal alanlarda yetiþtirilen ana ürünler buðday ve arpadýr.
Tehditler: Bölgedeki tek geçim kaynaðý hayvancýlýk olduðundan meralar üzerinde yoðun bir
otlatma baskýsý vardýr. Bu nedenle, alandaki doðal bozkýr yapýsý bozulmaktadýr. Habitata
yönelik bu tehdit toy kuþunun da alandaki popülasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bunun
yanýnda alanda toy kuþlarýna yönelik yasadýþý avcýlýk yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur. Ancak alanda Doða Derneði tarafýndan Toy
Koruma Projesi yürütülmüþ ve sonuç olarak Salyamaç köyünde gönüllü toy koruyucularý
belirlenmiþtir.
Karasu Ovasý © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzurum Valiliði; Erzurum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Karayazý Kaymakamlýðý; Karayazý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Salyamaç köyü sakinleri (Metin
Bahtiyar).
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Zeren Gürkan, Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Karasu Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Karasu Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý
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Baðýrtlak (Pterocles orientalis) © Jiri Bohdal
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Sarýkamýþ
Ormanlarý

DOG018

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Sarýkamýþ Ormanlarý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 63102 ha
Yükseklik : 1680 m - 2909 m
Boylam
: 42,58ºD
Ýl(ler)
: Kars, Erzurum
Enlem
: 40,30ºK
Ýlçe(ler) : Þenkaya, Selim, Sarýkamýþ
Koruma Statüleri : Yaban hayatý koruma sahasý, milli park
Alanýn Tanýmý: Sarýkamýþ Ormanlarý, Kars il merkezinin 33 km güneybatýsýnda Sarýkamýþ
ilçesinden baþlayarak kuzeyde Þenkaya sýrtlarý ve güneyde Aras Vadisi arasýnda kalan
Süphan Daðý çevresindeki ormanlarý kapsar. Doðuda Kars  Erzurum asfaltýný içine alýr.
Erzurumun Þenkaya ilçesinin 40 km güneydoðusunda, Horasanýn ise kuzeydoðusunda
yer alýr. Güneydoðusundaki derin vadiden Aras Nehri akar. Sarýkamýþ Ormanlarýnýn kapladýðý
tepeler batýda Allahuekber Daðlarýna yaslanýr ve kuzeyde Horasanýn dað çayýrlarýný yüksek
Kars Platosundan bir duvar gibi ayýrýr. Süphan Daðý çevresindeki tepelerde bol miktarda
obsidiyen bloklarý ve diðer volkanik kayalar bulunmaktadýr. Kars ilindeki tek ormanlýk alan
Sarýkamýþ ilçesinde bulunur.
Habitatlar: ÖDAdaki ormanlar, Türkiyede en yüksek irtifada yetiþen sarýçamlardan (Pinus
silvestris) oluþur. Sarýçam ormanlýk alanlarýnýn kesildiði derin vadi yamaçlarý ve çukurlarý
meþe, kavak ve huþ aðaçlarýyla kaplýdýr ve öncü ormanlýk alan özelliði gösterir. Ormanlar,
mantarý andýran dört tepeyi çevreler. Orman sýnýrýnýn üzerini yüksek dað çayýrlarý ve dað
bozkýrlarý kaplar. Burada, ufak birikinti gölcükleri ve tüm yaz boyunca ýslak kalan çayýrlar
bulunur. Küçükkumru Daðýnýn batýsýndaki ýslak çayýrlar küçük sazlýklar barýndýrýr.
Türler: Sarýkamýþ Ormanlarý, üçü Türkiyeye endemik dört bitki türü için ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bunlardan Astragalus eliasianus ve Hieracium sarykamyschense nesli
küresel ölçekte yok olma noktasýna gelmiþ türlerdir. Astragalus eliasianus sadece bu
ÖDAda yaþamaktadýr.
ÖDA, özellikle yýrtýcý kuþlar için Avrupa Birliði ölçeðinde önemlidir. Alanda kara akbaba
(Aegypius monachus), küçük orman kartalý (Aquila pomarina), kýzýl akbaba (Gyps fulvus),
býyýklý doðan (Falco biarmicus), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) üremektedir.
Alandaki önemli memeli türleri nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki fare benzeri
yediuyur (Myomimus setzeri) ve bölgesel ölçekte tehlike altýndaki vaþak (Lynx lynx) ve
susamurudur (Lutra lutra).
Sarýkamýþ Ormanlarý ülkemize endemik çokgözlü diana (Polyommatus diana) isimli
kelebek türünü barýndýrmaktadýr.
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Alan Kullanýmý: Sarýkamýþ ilçesi ve çoðu köyü ormanlýk alanýn içinde veya yakýnýnda bulunur.
Alanda üretim amaçlý aðaç kesimi yapýlýr. Orman sýnýrýnda ve içlerinde büyükbaþ hayvan
otlatýlmaktadýr. Sarýkamýþýn güneyinde orman içerisinde Sarýkamýþ Kar-Sar-Tur Kayak
Merkezi, ayrýca, batýsýndaki ormanlýk alan baþlangýcýnda Çamurludað Kayak Merkezi
bulunur. Piknik ve dinlenme ihtiyacýný karþýlamak üzere Soðuksu orman içi kamp ve piknik
alaný düzenlenmiþtir.
Tehditler: Kereste üretimi ve yasadýþý yakacak amaçlý aðaç kesimi sürmektedir. Büyük yýrtýcý
kuþlara yuva olabilecek potansiyel yaþlý çamlarýn kesimi büyük bir tehdittir. Ayrýca, büyükbaþ
hayvancýlýk için otlak açmak üzere geniþ ormanlýk alanlar temizlenmektedir.
Kýþ turizminin artmasý, orman ekosistemi ve yaban hayatý üzerindeki baskýnýn artmasýna
neden olmaktadýr. Özellikle baharda karlarýn erimesiyle artan toprak erozyonu bölgeyi
verimsizleþtirmektedir. Domuz, geyik, karaca ve tavþan gibi memeli türlere yönelik aþýrý
av baskýsý kurt ve ayý gibi yýrtýcýlarýn aç kalarak evcil hayvan sürülerine saldýrmalarýna
neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alan 2004 yýlýnda Sarýkamýþ  Allahuekber Daðlarý adýyla milli park ilan
edildi. Milli park sýnýrlarý Osmanlý  Rus Savaþýnýn geçtiði alanlarý kapsayarak çizilmiþ ve
doða koruma amacýndan ziyade tarihsel anýt olarak tasarlanmýþtýr. Bu sebeple Sarýkamýþ
 Handere  Erzurum hattýnýn güneyinden Aras Vadisine kadar olan ormanlýk kýsým, çok
sayýda canlý türüne de ev sahipliði yapmasýna raðmen milli park sýnýrlarýna dahil edilmemiþtir.
BTC Çevre Yatýrýmý Programý kapsamýnda Aþaðý Kafkas Ormanlarý Boþluk Analizi
Projesi TEMA  Ortadoðu Teknik Üniversitesi tarafýndan Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliði
ile yürütülmektedir.
Ar-De Danýþmanlýk Þirketi Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý BTC Çevresel Yatýrým
Programý Küçük Yatýrýmlar Fonu (KYF) Projesi kapsamýnda 2006 yýlýnda Sürdürülebilir
Kalkýnma için Biyolojik Çeþitlilik ve Doðal Kaynaklarýn Korunmasý konulu bir belgesel film
çekmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kars Valiliði; Sarýkamýþ Kaymakamlýðý; Sarýkamýþ Belediyesi; Kars Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Sürkal Derneði Kars Proje Ofisi.

Halim Diker, Alkým Ün

Sarýkamýþ Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sarýkamýþ Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Allahuekber Daðlarý DOG019
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kýzýl akbaba (Gyps fulvus) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 295968 ha
Boylam
: 42,51ºD
Enlem
: 40,64ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 1160 m - 3120 m
Ýl(ler)
: Erzurum, Ardahan, Kars
Ýlçe(ler) : Göle, Susuz, Olur, Þenkaya, Oltu, Narman, Sarýkamýþ, Selim, Kars merkez

Alanýn Tanýmý: Büyük bir dað silsilesi olan ÖDA; Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin kesiþtiði
yerde uzanýr. Doðuda ve güneyde Kars Çayý, batýda ise Olur Çayý ile sýnýrlanan silsile,
kuzeyde Yalnýzçam ve Kýsýr daðlarýna baðlanýr. Alanýn batý kýsmýnda güneykuzey doðrultusunda
akan Gaziler Çayý, alanda derin vadiler oluþturur. Alaný çevreleyen akarsu vadilerinde ve
daðlýk kesimlerdeki çöküntü tabanlarýnda geniþ otlaklarla kaplý platolar uzanýr. 3120 metre
yüksekliðe ulaþan ve alanýn en yüksek zirvesi olan Allahuekber Tepesinin doðu yamacýnda
Sarýkamýþ Allahuekber Daðlarý Milli Parký bulunur.
Habitatlar: Yüksek daðlardan oluþan silsilenin doruklarý dýþýnda kalan kesimleri farklý
yükseltilerdeki platolarla ve bu platolarý sýnýrlayan akarsularýn oluþturduðu derin vadilerle
çevrilidir. ÖDAnýn büyük bir kýsmý yüksek dað bozkýrlarýyla kaplýdýr. Bu alanlarda yer yer
ýslak çayýrlar ve küçük göletler bulunur. Göle ilçesinin doðusunda uzanan ýslak çayýrlar
özellikle kuþ türleri için önemli bir beslenme alanýdýr.
Göle ve Þenkaya ilçelerinin arasýndaki bölge, bazý kýsýmlarý seyrelmiþ sarýçam ormanlarýyla
kaplýdýr. Alandaki vadi tabanlarý nehir kýyýsý bitki örtüsüyle kaplýdýr. Vadilerdeki sarp
kayalýklarda büyük yýrtýcý türleri yuvalamaktadýr.
Türler: Alandaki habitat çeþitliliði ve büyük bakir alanlardan oluþmasý farklý özelliklerdeki
kuþ türlerini bir arada barýndýrmasýna sebep olmuþtur. Hem üreme hem de göç döneminde
büyük ve nadir yýrtýcý kuþlar için önemli bir alandýr. ÖDAdaki ormanlarda üreyen ve
ormanlarý çevreleyen açýk alanlarda beslenen küçük orman kartalý (Aquila pomarina),
alanýn kuzey kesiminde yoðunlaþýr. Þenkaya Göletinde bölgesel ölçekte tehlike altýndaki
kadife ördek (Melanitta fusca) üremektedir. Gaziler Çayý ve kollarýndaki kayalýk yamaçlarda;
sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus), küçük akbaba (Neophron
percnopterus), uludoðan (Falco cherrug), býyýklý doðan (Falco biarmicus), gökdoðan (Falco
peregrinus) ve kýzýl gagalý dað kargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) gibi önemli türler yuvalar.
Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) daðýn diðer yamaçlarýndaki kayalýklarda da üremektedir.
Göle çayýrlarýnda ise turna (Grus grus) üremektedir.
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Alan kýzböceði ve kelebek türleri için de önemlidr. Apollo kelebeði (Parnassius apollo)
ve beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) gibi küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan türlerin
yaný sýra dar yayýlýþlý türlerden Polyommatus merhaba bu daðlarda yaþayan onlarca kelebek
türünden biridir.
Alan Kullanýmý: Ormanlýk alanlarda Türkiyenin ekonomik deðeri en yüksek sarýçamlarý yetiþir
ve bu ormanlar yýllardýr düzenli bir þekilde iþletilmektedir. Alanda yoðun olarak büyükbaþ
ve küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Vadi tabanlarýnda az miktarda meyve ve sebze yetiþtirilir.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit aþýrý otlatmadýr. Meralarýn yeterince planlanmadan
ihale edilmesiyle artan hayvan sayýsý mera kalitesini düþürmektedir. Ormanlýk alanlarýn
çevresindeki otlatma ise ormanlardaki genç fidanlarýn yetiþmesini engellemektedir.
Yoðunlaþan ormancýlýk faaliyetleri, küçük orman kartalýnýn üreme alanlarýnýn zarar
görmesine neden olmaktadýr. Ayrýca bölgede kaçak kesim yapýlmaktadýr. Alandaki bir
baþka sorun ise yasadýþý avcýlýktýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA, 20032006 yýllarý arasýnda BTC Boru Hattý Önemli Kuþ Alanlarý
projesi kapsamýnda araþtýrýlmýþ ve kuþlar için önemli üreme alanlarý tespit edilmiþtir. Yerel
kurum ve kuruluþlarýn desteðiyle alandaki önemli türler izlenmektedir.
Alanýn batý kýsmýndaki Gaziler Çayý ve çevresinin korunmasý için Þenkaya Yaban Hayatý
Koruma Derneði, yöre insanýnýn bilinçlenmesi ve yasadýþý avcýlýðýn engellenmesi yolunda
çeþitli çalýþmalar gerçekleþtirmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Erzurum Valiliði; Kars Valiliði; Ardahan Valiliði; Þenkaya Yaban Hayatý Koruma Derneði; Sürkal Derneði Kars Proje Ofisi; Þenkaya Kaymakamlýðý; Göle
Kaymakamlýðý; Göle Belediyesi.

Dicle Tuba Kýlýç,

Allahuekber Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Allahuekber Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Allahuekber Daðlarý © Fatih Pýnar
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Küçük orman kartalý (Aquila pomarina) © Ali Ýhsan Gökçen
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Ardahan Ormanlarý DOG020
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Turgut Tarhan

Yüzölçümü : 24144 ha
Boylam
: 42,78ºD
Enlem
: 41,16ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 2640 m
Ýl(ler)
: Ardahan
Ýlçe(ler) : Hanak, Çýldýr

Alanýn Tanýmý: Ardahan il merkezinin beþ kilometre kuzeydoðusundan baþlayan Ardahan
Ormanlarý, Kura Vadisinin etrafýndaki parçalanmýþ dört küçük sarýçam ormanýndan ve bu
ormanlarý çevreleyen çayýrlardan oluþur. Alanýn içinden Kura Nehri geçer ve kuzeybatýda
Yalnýzçam Daðlarý ile sýnýrlanýr. Sarýkamýþ ile birlikte ülkemizde kara ikliminde yüksek irtifada
bulunan tek sarýçam ormaný buradadýr.
Habitatlar: Ardahan Ormanlarý, geçtiðimiz yüzyýlda savaþ, mera açma, yakacak için kesme ve
aþýrý otlatma yüzünden neredeyse tamamen yok olmuþtur. Dört parça halinde bulunan sarýçam
ormanlarýnýn çevresinde geniþ sulak dað çayýrlarý ve ufak göller bulunur. Kura Vadisini saran
yamaçlarda sarýçam yerini titrek kavak, huþ ve meþe topluluklarýna býrakýr.
Daha alçaktaki düzlükler, Kurayý besleyen derelerin bahar taþkýnlarý ve uzun yaz yaðmurlarýyla
subasar çayýrlar ve sazlýklara dönüþür. Yayýlým alaný giderek geniþleyen kavak, huþ ve meþe
topluluklarý orman geçiþ kuþaðýnda yer alýr ve orman arasý boþluklarý doldurur. Ormanlýk
alanlarýn aralarýndaki geniþ alanlar dað çayýrlarýyla kaplýdýr.
Türler: Geniþ bir platoda bulunan Ardahan ormanlarý, çok sayýda kuþ ve memeli için yuvalama
ve barýnma alanýdýr. Göçmen kuþlar için özellikle mart ortasýndan itibaren ve eylül baþýndan
sonra önemli bir geçiþ ve beslenme alanýdýr.
ÖDA, nesli tehlike altýndaki Delphinium iris adlý bitkinin dünyadaki tek yayýlýþ alanýdýr.
Alanýn bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlamasýna neden olan kuþ türleri; kara akbaba
(Aegypius monachus), küçük orman kartalý (Aquila pomarina), saz delicesi (Circus aeruginosus),
turna (Grus grus), küçük kartal (Hieraaetus pennatus), orman toygarýdýr (Lullula arborea).
ÖDA, uzuntýrnaklý köstebek faresinin (Prometheomys schaposchnikowi) Aþaðý Kafkaslar
popülasyonunun önemli daðýlýþ alanlarýndan biridir.
Ardahan ormanlarýndaki önemli kelebek türleri arasýnda büyük korubeni (Glaucopsyche
arion), esmer korubeni (Glaucopsyche nausithous), güzel amannisa (Melitaea aurelia) ve
beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) yer alýr.
Alan Kullanýmý: Mevsimlik ot kesimi, hayvancýlýk ve kuru tarým bölgedeki insan faaliyetlerinin
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baþýnda gelir. Alanda küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Orman açýklarýnda bal üretimi
de yapýlmaktadýr.
Tehditler: Devlet Su Ýþlerinin 2002de onayladýðý Kura Projesinin amacý Kura Nehrine ve
kollarýna toplam dokuz adet baraj ve dört regülatör yapýlmasýyla Ardahan, Hanak ve Göle
ovalarýna sulama sistemi getirmektir. Bu kapsamda ÖDA sýnýrlarý içinde yer alan Köroðlu
Barajýnýn yapýmý planlanmaktadýr. Projenin bölgedeki yaban hayatýný etkilemeyecek þekilde
düzenlenmesi gerekmektedir.
Plansýz ve orman içinde yapýlan otlatma, toprak erozyonu, az da olsa kaçak aðaç kesimi,
Kura Nehrine akan Ardahan kanalizasyonu ÖDA üzerindeki diðer önemli tehditlerdir. Alanda
yasadýþý avcýlýk da devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: BTC Çevresel Yatýrýmý Programý kapsamýnda Türkiye Ormancýlýk Kooperatifleri
Merkez Birliðinin (OR  KOP) alt yüklenicileri Ortadoðu Ormancýlýk Proje, Etüd ve Müh. Tic.
A.Þ. (ODOPEM) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafýndan Ardahan  Yalnýzçam Ormanlarýnýn
Paydaþlarýnýn Katýlýmýyla Ekosistem Tabanlý Planlanmasý ve Yönetimi Projesi yürütülmektedir.
BTC Çevresel Yatýrýmý Programý kapsamýnda Aþaðý Kafkas Ormanlarý Boþluk Analizi Projesi
TEMA ve ODTÜ tarafýndan Çevre ve Orman Bakanlýðý iþbirliði ile yürütülmektedir.
Ar-De Danýþmanlýk Þirketi, 2006 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý desteðiyle
bir belgesel film çekmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ardahan Valiliði; Ardahan Belediyesi; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; BTC Çevre Yatýrýmý Programý.

Damla Akyýldýz, Duygun Baþtanlar, Alkým Ün

Ardahan Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý
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Güzel amannisa (Melitaea aurelia) © Ahmet Baytaþ
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Posof Ormanlarý

DOG021
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Posof © Soner Bekir

Yüzölçümü : 57059 ha
Yükseklik : 1200 m - 2910 m
Boylam
: 42,72ºD
Ýl(ler)
: Ardahan
Enlem
: 41,48ºK
Ýlçe(ler) : Posof
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Ardahanýn yaklaþýk 65 km kuzeyinde olan ÖDA, batýda Arsiyan, güneyde
Ilgar, doðu ve kuzeyde Kafkas Daðlarý ile çevrilidir. Türkiyenin en kuzeydoðu ucunu
oluþturan alan, Gürcistan sýnýrýndadýr. ÖDA, derin ve sarp vadilerle bölünmüþ yüksek
daðlardan oluþur ve ortalama yükseklik 2100 ile 2200 metre arasýndadýr. Alanýn ortasýndan
Posof Çayý akar. Çay üzerinde birçok küçük göl oluþmuþtur. Posof Çayýnýn Gürcistana
geçtiði bölgede birden düþen rakým burada farklý bir iklim oluþturur. ÖDA doðal peyzajý,
biyolojik çeþitliliði ve geleneksel deðerleriyle dikkat çekicidir. Alanýn ortasýndan BTC Petrol
Boru Hattý ve Þah Deniz Doðalgaz Boru Hattý Geçmektedir.
Habitatlar: Alanda dört ana orman tipi görülür. 12002150 metre arasýnda çoðunluðunu
ladin, göknar ve kayýn aðaçlarýnýn oluþturduðu iðneli ormanlar bulunur. Geniþ alanlar
oluþturan sarýçam ormanlarý ise tüm alan sathýnda yayýlmýþtýr. Ancak daha alçak kesimlerde
sarýçamlarýn yerini meþe ormanlarý alýr. Huþ ormanlarý ise ÖDAnýn doðu kesiminde daðýnýk
parçalar halinde bulunur.
Orman sýnýrýnýn üstündeki yüksek kesimlerde ormangülleri kayalýklarla karýþarak geniþ
alanlar oluþturur. Alanda arazi yapýsýyla sýnýrlý miktarda tarým alanlarý ve meralar bulunur.
Yerleþim merkezlerinin civarýnda geniþ meyve bahçeleri vardýr.
Türler: Bitkiler açýsýndan oldukça önemli bir zenginliðe sahip Posof Ormanlarý, yok olma
sýnýrýndaki Chaerophyllum posofianum türüne ev sahipliði yapmaktadýr. ÖDA, bu türün
dünyada bilinen tek daðýlýþ alanýdýr. Bunun yanýnda ulusal ölçekte hassasiyete sahip Circium
frickii ve Seseli grandivittatum türleri de Posof Ormanlarý'nda görülebilmektedir.
Posof Ormanlarý, dünyada sadece Kafkaslar Bölgesi'nde yaþamakta olan dað horozu
(Tetrao mlokosiewiczi) için önemli bir yaþam alanýdýr. Alanda ayrýca 3-5 çift küçük orman
kartalý (Aquila pomarina) ve alpin yaþam birliði türlerinden urkeklik (Tetraogallus caspius)
üremektedir.
ÖDA, ülkemizde býldýrcýnkýlavuzunun (Crex crex) ürediði bilinen tek yerdir ve burada 67
çift üremektedir. Býldýrcýnkýlavuzlarý 1500  2100 metre arasýnda hayvan sokulmayan,
otlarýn büyümesi için býrakýlan alanlarý tercih etmektedir. Huþ aðaçlarýnýn alt sýnýrlarýndaki
açýk araziler, aðaçlarýn aralarýnda kalan açýklýk otlaklar en önemli üreme habitatýdýr. Az
sayýda, içinde su akýntýsý olan ekilmiþ alanlarda da üremektedir. Býldýrcýnkýlavuzlarý geceleri
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aktiftir ve tümüyle ýslak alandadýr.
ÖDA, uzun týrnaklý köstebekfarenin (Prometheomys schaposchnikowi) aþaðý Kafkaslardaki
önemli daðýlýþ alanlarýndan biridir. Alan ayrýca bölgesel ölçekte tehlike altýndaki altý kelebek
türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Posof Ormanlarýnda yaþamakta olan Kafkas semenderinin (Mertensiella caucasica) nesli
dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr. 1980lerde küçükbaþ hayvancýlýk
yasaklandýðý için büyükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Mayýs ve haziran aylarýnda çayýrlardaki otlar
biçilip kurutularak saklanýr ve kýþ aylarýnda kaba yem olarak hayvanlara verilir. Haziranda
ot yüksekliði yer yer bir metreyi bulur. Bu alanlara uzun süre evcil hayvan veya insan
girmez ve yaban hayatý için uygun bir ortam oluþur. Tarým alanlarýna çoðunlukla buðday,
arpa ve yulaf ekilir.
Alanda ayrýca ormancýlýk faaliyetleri ve arýcýlýk yapýlýr. Organik bal ve meyve üretimine
yönelik giriþimler planlanmaktadýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit, yapýmý süren Þah Deniz Doðalgaz Boru Hattýdýr.
Býldýrcýnkýlavuzu ve dað horozunun üreme alanýnda gerçekleþtirilen inþaat faaliyetlerinin
türün üreme baþarýsýný olumsuz etkilediði düþünülmektedir.
Temmuzdan önce ot kesimi yapýlan alanlarda býldýrcýnkýlavuzlarýnýn üremediði belirlenmiþtir.
Belirli bölgelerde býldýrcýnkýlavuzlarý ev kedilerinden de zarar görmektedir.
Alanda kaçak huþ aðacý kesimi ve özellikle memeli hayvanlara yönelik kaçak avcýlýk
yapýlmaktadýr. Yöredeki insan nüfusunun azalmasý, uzun vadede ormanlarýn geniþlemesine
neden olarak dað horozunun yaþam alaný olan ormangüllerinin azalmasýna neden olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði, BTC Boru Hattý þirketinin desteðiyle ve Çevre ve Orman
Bakanlýðý ile iþbirliði içinde Posof Ormanlarý Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasýnýn yönetim
planýný hazýrlamýþtýr. Yaban hayatý geliþtirme sahasýnýn sýnýrlarýnýn huþ tavuðunun bölgedeki
tüm üreme alanlarýný içine alacak þekilde geniþletilmesine çalýþýlmaktadýr.
Doða Derneði, alandaki býldýrcýnkýlavuzlarý için 2006 yýlýnda arazi çalýþmalarýný
tamamlamýþtýr.
TEMA Vakfý alanda bir dizi kýrsal kalkýnma projesi yürütmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Ardahan Valiliði; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Posof Kaymakamlýðý; Posof Belediye Baþkanlýðý; Posof Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü; Posof Ýlçe
Orman Ýþletme Þefliði; Doða Derneði; TEMA Vakfý.

Damla Akyýldýz, Soner Bekir, Geoff Welch

Posof Ormanlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Posof Ormanlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Býldýrcýnkýlavuzu (Crex crex) © Soner Bekir
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Aktaþ Gölü

DOG022
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Aktaþ Gölü © Soner Bekir

Yüzölçümü : 2392 ha
Boylam
: 43,20ºD
Enlem
: 41,20ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1800 m - 2100 m
Ýl(ler)
: Ardahan
Ýlçe(ler) : Çýldýr

Alanýn Tanýmý: Türkiye-Gürcistan sýnýrýnda yüksek platoda tektonik özellikte sodalý bir göldür.
Gölün üçte biri Gürcistan, geri kalan kýsmý ise Türkiye sýnýrlarý içerisindedir. Göl içerisinde irili
ufaklý çoðu kayalýk 12 adacýk bulunur. Gölün güney kýyýsýnda Çýldýr ilçesine baðlý 80  120
haneli Kenarbel ve kuzeybatý doðrultularýnda Öncül köyleri, kuzeydoðu kýyýsýnda 20-50 hanelik
Gürcü (Garzak) köyü bulunmaktadýr. Gölün kuzey kýyýsýnda inþaatý 1990lý yýllarýn sonlarýnda
tamamlanmýþ ancak hizmete alýnamamýþ Aktaþ Gümrük ve sýnýr kapýsý bulunmaktadýr.
Göl genel olarak eriyen kar sularý ile beslenmektedir. 1990lý yýlarda Kura nehrine açýlan taþkýn
kanalý ile suyun bir dýþ havzaya akýþý saðlanmýþtýr. Bu nedenle göle nehirden balýk giriþi olduðu
düþünülmektedir.
Habitatlar: Göl, derin bir çanak görünümünde olup etrafý meyilli otlak ve kýsmen kuru tahýl
alanlarý ile çevrilidir. Gürcistan sýnýrýnda küçük bir alanda doðal aðaçlýk yamaçlar bulunmaktadýr.
Gölün kuzeybatý kýyýsýnda Kura Nehrine açýlmýþ taþkýn kanalýnýn aðzýnda 1520 hektarlýk sazlýk
alan bulunmaktadýr. Göl içindeki küçük adacýklar genellikle kayalýk olup kýsmen bitki örtüsüyle
kaplýdýr.
Türler: Türkiyede tepeli pelikan (Pelecanus crispus) ve ak pelikanýn (Pelecanus onocrotalus)
bir arada ürediði tek yer olan göl, kadife ördeðin (Melanitta fusca) Türkiyede bilinen en büyük
popülasyonunu barýndýrýr. Göldeki üç adacýk üzerindeki yoðun çalýlýklar yýrtýcýlar için önemli
üreme alaný oluþturmaktadýr.
ÖDAda çayýr delicesinin (Circus pyagrus) 10-15 çift ürediði tespit edilmiþtir.
Alan Kullanýmý: Doðal meralar biçilerek hayvan yemi olarak kullanýlmakta ve büyükbaþ hayvan
otlatýlmaktadýr. Tapulu arazilerde ise genellikle kuru tahýl tarýmý yapýlmaktadýr. Gölde balýk
avcýlýðý çok sýnýrlý olarak (bir köylü tarafýndan) ihtiyaç amaçlý yapýlmaktadýr. Haziran ayýnda
büyük ada üzerindeki otlar köylüler tarafýndan biçilerek satýlmaktadýr. Bahar aylarýnda boz kaz
(Anser anser) yumurtalarý köylüler tarafýndan toplanmakta ve evcil kazlar altýnda kuluçkadan
çýkartýlarak ihtiyaç amaçlý yetiþtirilmektedir.

Kenarbel köyü göle kýyý tek yerleþim alanýdýr. Yoðun olarak dýþa göç verdiði için köyde
bugün yalnýzca elli hane yaþamaktadýr. Sýnýr kapýsý Türk tarafýnda tamamlanmýþtýr, ancak
Gürcistan tarafýndaki eksiklikler yüzünden kullanýmda deðildir. Sýnýr bölgesi olduðu için bölgede
kaçak hayvan ticareti oldukça sýk görülmektedir.
Tehditler: Göl, sýnýrdaþ bir alanda olduðu için birinci derece sýnýr güvenlik alaný kapsamýndadýr.
Bu nedenle insan faaliyetleri çok sýnýrlýdýr. Ancak yapýmý büyük ölçüde bitmiþ olan Aktaþ Sýnýr
kapýsý alan için ciddi tehdit oluþturabilir. Cilvegözü sýnýr kapýsýnýn yoðunluðunun büyük bir
kýsmýnýn bu tarafa kayacaðý yetkililer tarafýndan belirtilmektedir. Bu durum kuþkusuz bölgedeki
karayolu trafiðini alýþmadýk þekilde arttýrarak etrafýndaki geliþimi teþvik edecektir.
Alandaki diðer sorun ise hayvancýlýk kökenli olup daha çok gölde etkisini yaz ortasýnda
havalarýn ýsýnmasý ve göl suyunun çekilmesi ile göstermektedir. Hayvan dýþkýlarýnýn yaðýþla
göle ulaþmasý ve birikmesinden dolayý alg patlamalarý görülmektedir. Bu dönemlerde gölden
su içen büyükbaþ hayvanlarýn siyanür zehirlenmesinden öldüðü yaþanmaktadýr. Çýldýr Gölü de
ayný sorunla karþý karþýya kalmaktadýr.
Sýnýr bölgesi olmasý nedeni ile kara avcýlýðý gölde yoktur. Göldeki adacýklara otlatmak üzere
býrakýlan büyükbaþ hayvanlarýn yaban hayatý üzerinde olumsuz etkisi olabilir
Kaz yumurtalarýnýn toplanmasýnýn üreyen kaz varlýðý üzerine olumsuz etkisi olabilir ancak
bu durumun bir araþtýrma yapýlarak açýklýða kavuþturulmasý gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða koruma veya arkeolojik amaçlý bir koruma statüsü bulunmamaktadýr.
Ancak birinci derece sýnýr güvenlik alaný olduðu için göle insan giriþi sýnýr komutanlýðýndan
alýnan özel izinle gerçekleþebilmektedir. Bu nedenle insan faaliyetleri yok denecek kadar azdýr.
Bölgenin korunmasýndan sorumlu askeri birlik göldeki biyolojik çeþitliðin farkýnda olup doða
koruma çalýþmalarýna destek vermektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ardahan Valiliði; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çýldýr 9. Hudut Tabur Komutanlýðý; Çýldýr Belediyesi; Kenarbel Köyü sakinlerinden Muharrem Akdeniz.
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Gürdoðar Sarýgül

Aktaþ Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Aktaþ Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Aktaþ Gölü © Soner Bekir
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Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus) © Özkan Üner
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Çýldýr Gölü

DOG023

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Çýldýr Gölü © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 20942 ha
Boylam
: 43,25ºD
Enlem
: 41,04ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1960 m - 2310 m
Ýl(ler)
: Ardahan, Kars
Ýlçe(ler) : Çýldýr, Arpaçay

Alanýn Tanýmý: Kuzeydoðu Anadoludaki en büyük ve en derin göldür. Kars ve Ardahan illerinin
içinde kalýr. 120 kilometrekare büyüklüðünde bir tatlý su gölüdür. Kýþ aylarýnda büyük
ölçüde donan gölün derinliði yaklaþýk otuz metreyi bulur. Gölde büyük adacýklar bulunur.
ÖDA gölün güneybatýsýnda sazlýklarla çevrili sýð bir tatlý su gölü olan Lavaþ Gölünü de
içine alýr. Akbaba ve Kýsýr Daðý arasýnda kalan göl volkanik aktiviteler sonucu oluþmuþ bir
çöküntüdeki plato gölüdür ve yamaçlardan akan kar, yaðmur sularý ve yeraltý kaynaklarýyla
beslenir.
Habitatlar: Gölün etrafý kýsmen bataklýk, sazlýk ve mevsimlik subasar çayýrlarý ile çevrilidir.
Alanýn etrafýný saran çanak þeklindeki tepeler yüksek plato bozkýrý özelliði gösterir. Göl
seviyesindeki yamaçlar ve adacýklarda seyrek bodur çalýlýklar ve titrek kavak topluluklarý
bulunur.
Türler: Cirsium eliasianum adlý bitki türü dünya üzerinde yalnýzca Çýldýr Gölü ve çevresinde
bulunmaktadýr. Alanda bunun yanýnda bölgesel ölçekte tehdit altýndaki üç bitki türü
bulunmaktadýr.
Tepeli pelikan (Pelecanus crispus), angýt (Tadorna ferruginea), turna (Grus grus) ve Van
Gölü martýsý (Larus armenicus) küresel ve/veya bölgesel ÖDA kriterlerini saðlayan kuþ
türleridir.
Alan hem ilkbahar hem de sonbahar kuþ göçü için çok önemli bir uðrak yeridir. Özellikle
Eylül ortasýndan itibaren büyük rakamlara ulaþan þahin (Buteo buteo) ve küçük orman
kartallarý (Aquila pomarina) alanýn kuzeydoðusunda ve güneybatýsýnda gözlemlenir. Ancak
bu türlerin popülasyonlarýnýn büyüklüðü hakkýnda bir veri yoktur.
Alan Kullanýmý: Gölde yoðun olarak balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Gölü saran yamaçlarda ise
hayvan otlatýlmaktadýr. Bölgedeki tarým faaliyetleri çoðunlukla meyveciliktir. Göl kenarýndaki
balýk lokantalarý yaz aylarý boyunca hizmet vermektedir.
Tehditler: Devlet Su Ýþlerinin su rejimine yaptýðý müdahaleler kuþ türlerinin habitatlarýnýn
azalmasýna yol açmýþtýr. Öte yandan, hayvan otlatmasý bataklýk ve sazlýk alan sýnýrýna
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dayandýrýlarak yapýlmakta ve bu alanlarýn gitgide daralmasýna yol açmaktadýr. Tarým
alanlarýnýn açýlmasý sonucunda sulak çayýrlar azalmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr. Ancak Çevre ve
Orman Bakanlýðý gölü Ramsar alaný ilan etmeyi planlamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ardahan Valiliði; Ardahan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çýldýr Belediyesi; Çýldýr Kaymakamlýðý; 7. Hudut Tabur Komutanlýðý; Çýldýr Gölü ve Adalarýný
Koruma Derneði.

Damla Akyýldýz, Alkým Ün

Çýldýr Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Çýldýr Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Çýldýr Gölü © Turgut Tarhan
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Aygýr Gölü DOG024
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Aygýr Gölü © Murat Bozdoðan

Yüzölçümü : 2948 ha
Boylam
: 43,00ºD
Enlem
: 40,76ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1800 m - 2380 m
Ýl(ler)
: Kars
Ýlçe(ler) : Susuz

Alanýn Tanýmý: Küçük bir tatlý su gölü olup Kars  Göle yolu üzerinde, Kars'a on üç kilometre,
Çýldýr Gölü'ne ise elli kilometre mesafededir. Karsýn Susuz ilçesinin batýsýnda yer alýr.
Volkanik kayaçlar üzerinde oluþmuþ bir lav set gölüdür. Kar sularý ve dibindeki kaynak
sularýndan beslenir. Taþlý dað bozkýrlarýyla çevrili göl, yaz aylarýnda mesire alaný olarak
kullanýlýr.
Habitatlar: ÖDA, göl ve plato bozkýrýndan oluþur. Aygýr gölünün eðimi fazla yamaçlarla
çevrilmiþ olmasý, derinliðinin hýzlý artmasý ve yamaçlardaki bitki örtüsünün zayýf olmasý
alandaki tür çeþitliliðini azaltmaktadýr.
Türler: Alan ülkemizde sadece Kuzeydoðu Anadoludaki yüksek rakýmlý derin göllerde üreyen
kadife ördek (Melanitta fusca) nedeniyle ÖDA statüsünü kazanmaktadýr. Göl özellikle üreme
dönemi sonrasýnda yüksek sayýlarda kadife ördek barýndýrýr.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki insan faaliyetleri az miktarda balýkçýlýk ve alanýn etrafýnda yapýlan
hayvan otlatýlmasýdýr. Yaz aylarýnda göl kenarý piknik alaný olarak kullanýlýr.
Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr. Bunun yanýnda alanýn çevresinin
aðaçlandýrýlmasýnýn planlanmasý alanýn doðal habitatýný olumsuz etkileyebilir. Göl çevresinde
yapýlan aþýrý otlatma az miktardaki bitki örtüsünün zarar görmesine neden olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr. Geçtiðimiz dönemde
Doða Derneði alanda kuþ araþtýrma çalýþmalarý yürütmüþtür.

Aygýr Gölü © Soner Bekir
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kars Valiliði; Kars Belediyesi; Kafkas Üniversitesi; Sürdürülebilir Kýrsal Kalkýnma Derneði (SÜRKAL); Kars Ýli Çevre Koruma Vakfý; TEMA Vakfý Kars
Temsilciliði; Kafkas Üniversitesi Kuþ Gözlem Oluþumu.
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Damla Akyýldýz, Alkým Ün

Aygýr Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Aygýr Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kadife ördek (Melanitta fusca) © Arthur Grosset
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Tilki (Vulpes vulpes) © Alkým Ün
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Kuyucuk Gölü

DOG025

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Kuyucuk Gölü © Murat Bozdoðan

Yüzölçümü : 390 ha
Yükseklik : 1627 m - 1635 m
Boylam
: 43,45ºD
Ýl(ler)
: Kars
Enlem
: 40,74ºK
Ýlçe(ler) : Arpaçay
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Kars-Akyaka Platosunun ortasýna konumlanmýþ küçük bir tatlý su gölüdür.
Gölün toplam alaný 218 hektardýr. Gölün kuzey kýsmýndan Kars-Akyaka yolu geçmektedir.
Göl suyunun asitli olmasý nedeniyle balýk yetiþmemekledir.
Habitatlar: ÖDAnýn büyük kýsmý göl yüzeyiyle kaplýdýr. Göl çevresinde sazlýk alanlar ve ýslak
çayýrlar bulunur. Güney kýsmýnda küçük sazlýk alanlar bulunur.
Türler: Kuyucuk Gölü ülkemize endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Elymus
sosnowskyi adlý bitki türünü barýndýrýr.
ÖDAda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki dikkuyruk (Oxyura leucocephala)
üremektedir. Uzunbacak (Himantopus himantopus) ve saz delicesi (Circus aeruginosus)
alanda üreyen diðer önemli kuþ türleridir.
Bu türlerin yanýnda alanda üreyen ancak ÖDA kirterlerini saðlamayan kýzýl boyunlu
bataðan (Podiceps grisegena), kara boyunlu bataðan (Podiceps nigricollis) ve boz ördek
(Anas strepera) bulunur.
Göç döneminde çok daha fazla kuþa ev sahipliði yapan göl, üreme sonrasýnda binlerce
boz kaz (Anser anser) ve angýt (Tadorna ferruginea) barýndýrýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki insan faaliyetlerinin baþýnda kuru tarým ve hayvancýlýk gelmektedir.
Tehditler: Alan üzerindeki ana tehdit, DSÝnin bölgedeki tarým alanlarýný geniþletme projesidir.
Gölün yakýn çevresindeki alanlarda sulu tarýma geçilmesi planlanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Uzunbacak (Himantopus himantopus) © Soner Bekir
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kars Valiliði; Kars Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Arpaçay Kaymakamlýðý; Arpaçay Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.
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Bahtiyar Kurt

Kuyucuk Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kuyucuk Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Angýt (Tadorna ferruginea) © Kazým Çapacý
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Kars Ovasý

DOG026
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kars Ovasý © Hillary Welch, Geoff Welch

Yüzölçümü : 18692 ha
Boylam
: 43,33ºD
Enlem
: 40,60ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1690m - 2400m
Ýl(ler)
: Kars
Ýlçe(ler) : Kars, Arpaçay, Digor

Alanýn Tanýmý: Kars Çayý ve Arpaçay arasýnda, kuzeygüney doðrultusunda uzanan ýslak çayýrlar,
gölcükler, bozkýrlar ve tarým alanlarýndan oluþan bir ovadýr. Miþko ve Çalý gölllerini içine alan
ÖDA'da, üzerinde hayvancýlýk yapýlan yüksek otlu geniþ meralar bulunur.
Habitatlar: Kars Ovasýnýn büyük bir bölümü yüksek plato çayýrlarýndan oluþmaktadýr. Bunun
yanýnda alanýn bir kýsmýný sulak çayýrlar oluþturmaktadýr. Tarým alanlarýnýn büyük kýsmýnda
tahýl ekilir. Ovadaki göller zengin sualtý bitki çeþitliliðine sahiptir.
Türler: Kars Ovasý kuþlar açýsýndan öncelikli bir alandýr. Alanda nesli dünya ölçeðinde tehlike
altýndaki dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve bölgesel ölçekte tehlikedeki turna (Grus grus)
üremektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki baþlýca geçim kaynaðý hayvancýlýk ve tarým faaliyetleridir. Tarým
faaliyetlerinin baþýnda tahýl ekimi gelmektedir. Alanda tahýllar dýþýnda sebze ve yumrulu ürünler
de az miktarlarda üretilmektedir.
Tehditler: Alan üzerinde bilinen bir tehdit bulunmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Küçük engerek (Vipera erivanensis) © Semih Üçüncü
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kars Valiliði; Kars Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Arpaçay ve Digor Kaymakamlýðý; Arpaçay ve Digor Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Kafkas Üniversitesi Biyoloji
Bölümü; Kafkas Üniversitesi Kuþ Gözlem Oluþumu.
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Allium albidum caucasicum © Nezaket Adýgüzel
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Aras Vadisi

DOG027
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Aras Vadisi © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 40886 ha
Boylam
: 43,09ºD
Enlem
: 40,16ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 980m - 2280m
Ýl(ler)
: Kars, Iðdýr
Ýlçe(ler) : Sarýkamýþ, Kaðýzman, Tuzluca

Alanýn Tanýmý: Kars Platosunun güneyinde bulunan ÖDA, Erzurum-Iðdýr anayolunu takiben
doðubatý doðrultusunda uzanan Aras Nehrinin oluþturduðu vadiyi ve nehrin ana kollarýndan
biri olan Kötek Çayýný içine alýr. Güneyde Aras Güneyi Daðlarýyla sýnýrlanan nehir; batýda sarp
kayalýklarla çevrili derin vadiler oluþturur. Kaðýzman yöresinde 10 km geniþliðe ulaþan vadi
tabanýnda, tarým faaliyetleri açýsýndan son derece zengin nehir taþkýn alanlarý bulunur. Faylar
üzerindeki vadi tabanýnda zaman zaman depremler olmaktadýr. Kaðýzman ilçesinde tuz üretimi
yapýlýr.
Habitatlar: ÖDA; sarp kayalýklar, nehir kýyýsý bitki örtüsü, kum ve çakýl adacýklarý, dað bozkýrlarý,
tuzcul bitkilerin olduðu tuzlu ve alkali alanlardan oluþur. Kaðýzman-Tuzluca arasýnda kalan
bölge tuzcul bitkiler açýsýndan zengindir. ÖDA içinde ortalama 500 metreye varan ani yükseklik
deðiþimleri, birçok faklý canlý türünün ayný anda yaþamasýna neden olmaktadýr.
Türler: ÖDA, nesli küresel ve/veya bölgesel ölçekte tehlikedeki on dört bitki türünü barýndýrýr.
Bunlardan Sempervivum brevipetalum sadece bu alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak sulu ve kuru tarým ile küçükbaþ ve büyükbaþ hayvancýlýk
yapýlýr. Kaðýzman ilçesinde Tekel Genel Müdürlüðünce iþletilen tuz yataklarý ve henüz iþletime
açýlmamýþ kaplýcalar bulunur.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, DSÝ tarafýndan Aras Nehrinin batý kýsmýna yapýlmasý
planlanan Karakurt, Denizgölü ve Kuloðlu barajlarýdýr. Barajlar nehir kýyýsýnda yaþayan önemli
bitki ve sürüngen türleri ile nehir ve kollarýnda yaþayan balýk türlerine zarar verecektir.
Kaðýzman ilçesindeki Tuzla Tekel Fabrikasýnýn alandaki canlý türleri üzerindeki etkisi
bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Centaurea hedgei © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kars Valiliði; Kars Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kars Ýli Çevre Koruma Vakfý; Tema Vakfý Kars Temsilciliði.
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Dicle Tuba Kýlýç
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Iðdýr Ovasý

DOG028
Acil
Gerileme (-1)

Tuzluca Bozkýrlarý © Fatih Pýnar

Yüzölçümü : 65173 ha
Boylam
: 44,27ºD
Enlem
: 39,94ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 790m - 1580m
Ýl(ler)
: Iðdýr
Ýlçe(ler) : Tuzluca, Iðdýr merkez, Karakoyunlu, Aralýk, Doðubayazýt

Alanýn Tanýmý: Aras Nehri boyunca yer alan tektonik kökenli bir çöküntü ovasýdýr. Kuzeyden
güneye Tuzluca bozkýrlarýndan baþlayýp Aras Nehri taþkýnlarýný kapsayacak þekilde batýya
ilerleyerek Iðdýr Ovasýnýn bir kýsmýný ve Dil Ovasýný içine almaktadýr. Yaðýþ miktarý, kurak yaz
ve ýlýman kýþ þartlarý nedeniyle ýlýman mikroklima olarak tanýmlanýr. Alanýn güneydoðu ucunda
Aþaðý Karasu Irmaðý ve Aras Nehri birleþerek ufak bir delta oluþturur. Bu akarsular ayný zamanda
Ermenistan ve Azerbaycanýn Nahçývan Özerk Bölgesi ve Ýran ile sýnýr teþkil eder. ÖDA içinde
yer alan askeri bölgeler insan kullanýmýnýn çok az olduðu doðal alan adacýklarý niteliðindedir.
Habitatlar: ÖDAnýn tuzlu-alkali topraklarýnda tuzcul bitkiler görülür. Taban suyunun yüksek
olduðu yerlerde sazlýklar ve yer yer küçük göletler vardýr. Sulanan kýsýmlarýn çoðu meyve
bahçesi ve tarladýr. Aras Nehri kýyýsýnda ise söðütlükler bulunur.
Türler: Özel coðrafi konumu nedeniyle canlý çeþitliliði yüksek bir bölgedir. Nesli bölgesel ölçekte
tehlike altýnda olup Türkiyenin baþka noktalarýnda bulunmayan bitki türlerine ev sahipliði
yapar. Gypsophila brachypetala alandaki tek tehlike altýndaki endemik bitki türüdür.
Bunun dýþýnda ovada büyük bir leylek (Cicconia cicconia) kolonisi bulunur ve Türkiyede
leylek kýþlayan ender coðrafyalardandýr. Uludoðan (Falco cherrug) ve küçük kerkenez (Falco
naumanni) gibi nesli tehlike altýnda doðan türleri de Iðdýr Ovasýnda yaþar. Alan ÖDA kriterlerini
saðlamayan yeþil arýkuþunun (Merops persicus) Türkiyedeki birkaç daðýlým noktasýndan biridir.
Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan çöl sýçaný (Meriones dahli) alanda yaþar.
Uzunkulaklý kirpi (Hemiechinus auritus calligoni) Türkiyedeki en kuzey daðýlýmýna Iðdýr
Ovasýnda ulaþýr.
Sürüngenler açýsýndan önemli olan alan nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan küçük
engerek (Vipera eriwanensis)ve tosbaða (Testudo graeca) türlerine ev sahipliði yapar.
Kelebek türlerinden Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve Kafkasya gelinciði
(Tomares callimachus) alanda yaþar.
Alan Kullanýmý: Bölge tarýmýnda ürün deseni çeþitliliði fazladýr. Ekilebilir arazilerin dýþýnda kalan
kýsýmlarda ise meralar vardýr. Endüstri bitkilerinden þekerpancarý ve pamuk, yem bitkilerinden
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yoncanýn yaný sýra, çeþitli sebzeler ve meyveler de alanda yetiþtirilmektedir. Bölgedeki tuzlu
topraklar jipsle yýkanarak tarýma açýlmýþtýr.
Tehditler: Alanda geniþ bölgeler kurutulmuþtur ancak yeni drenaj kanallarý açýlmaktadýr. Bu
alanlarýn kurutulmasýyla birçok canlý türü çok azalmýþtýr.
Iðdýr Organize Sanayi Bölgesinin inþaatý devam etmektedir. Bu tesisin ÖDAya etkileri
bilinmemektedir.
Alanda tarým ilaçlarý bilinçsiz kullanýlmaktadýr. Bozkýrlarýn tarým alanlarýna dönüþtürülmesi,
hem yaþam alaný kaybýna hem de mevcut bozkýrlar üzerinde hayvan baskýsýný arttýrarak aþýrý
otlatma nedeniyle meralarýn bozulmasýna neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir çalýþma yoktur.

Uzunkulaklý kirpi (Hemiechinus auritus calligoni) © Ahmet Karataþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Iðdýr Valiliði; Iðdýr Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ýskender Iðdýr Aðrý Daðý Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Kulübü Derneði; Doða Sevenler Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Iðdýr Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Iðdýr Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Yeþil arýkuþu (Merops superciliosus) © Murat Biricik
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Aðrý Daðý

DOG029
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 109726 ha
Boylam
: 44,30ºD
Enlem
: 39,68ºK
Koruma Statüleri : Milli park

Yükseklik : 1220m - 5137m
Ýl(ler)
: Aðrý, Iðdýr
Ýlçe(ler) : Iðdýr merkez, Aralýk, Doðubayazýt

Alanýn Tanýmý: ÖDA, yan yana yükselen Büyük Aðrý, Küçük Aðrý daðlarý ve aralarýndaki küçük
volkan konilerinden oluþur. Aðrý Daðý ani ve çabuk soðumuþ bir yarýk volkanizmasý sonucunda
meydana gelmiþtir. Küçük Aðrý Daðý, Büyük Aðrý Daðýnýn en büyük parazit konisidir. Ancak
coðrafyacýlar tarafýndan Büyük ve Küçük Aðrýnýn müþterek bir tabanlarý bulunmasýna raðmen
birbirinden ayrý iki strato volkan olduðu da kabul edilmektedir.
ÖDA, Aðrý ilinin kuzeybatýsýnda ve Iðdýr ilinin güneyinde iki ilin sýnýrýnda yer alýr. Büyük Aðrý
Daðý, 5137 metrelik yüksekliði ile Türkiyenin ve Avrupanýn en yüksek daðýdýr. Tepesinin 400
metrelik kýsmý buzullarla kaplýdýr ve bu alan Türkiyenin en büyük gerçek buzuludur. En
tepesindeki düzlük 120  160 metrekare geniþliðindedir. Küçük Aðrý Daðý 3896 metre
yüksekliðindedir ve Ýran ile sýnýr teþkil etmektedir. Daðlarýn büyük bir kýsmý taþlýk volkanik arazi
üzerinde uzanan seyrek otlu çayýrlarla kaplýdýr.
Habitatlar: Alanda çýplak kaya yüzleri, 20004000 metre arasýnda dað bozkýrlarý ve 20002500
metre arasýndaki kuzey yamaçlarda çalý topluluklarý bulunur. 4000 metrenin üstü çoðunlukla
karlarla kaplýdýr.
Daðdaki su kaynaklarý çok azdýr ve bunlarýn büyük kýsmý mevsimseldir. Alandan doðan
önemli yüzey sularý kuzeyde Yakup Peygamber, Malaryesin, Buzhane dereleri ve güneydeki
Karahan ve Söhlü dereleridir. Yayla yerleþimleri ve köyler bu derelerin kenarlarýnda yoðunlaþmýþtýr.
Küçük Aðrý Daðýnýn kuzey yamaçlarýnda relikt bir salkým huþ (Betula pendula) ormaný bulunur.
Türler: ÖDA, çok sayýda tehlike altýnda bitki türü için önem taþýr. Allium baytopiorum, Sedum
hewittii ve Sesleria araratica tüm dünyada sadece Aðrý Daðýndan yaþar. Alandaki bozkýrlar,
Astragalus türleri açýsýndan son derece zengindir.
Alan, kelebekler açýsýndan da büyük önem taþýr. Bir dað türü olan apollonun (Parnassius
apollo) yaný sýra dar yayýlýþlý Acem güzelesmeri (Erebia iranica dromulus) de bölgede yaþar.
ÖDA, Türkiyeye endemik Süphan kertenkelesine (Eremias suphani) ev sahipliði yapar.
Özellikle yýrtýcý kuþlar için önemli olan daðda alpin bir tür olan urkekliðin (Tetraogallus
caspius) saðlýklý ve büyük bir popülasyonu bulunur.
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Alan Kullanýmý: Alanda düþük yoðunlukta turizm yapýlmaktadýr. Aðrý Daðý, 2000 yýlýnda kýsmen
turizme açýlmýþtýr ve daðcýlýk ve yürüyüþ sporlarý gerçekleþtirilmektedir. Küçük Aðrý Daðýnýn
güney eteðinde, Hallaç köyüne 3 kilometre uzaklýkta bulunan buz maðarasý ve Doðubayazýtýn
35 kilometre doðusundaki göktaþý çukuru alandaki önemli ilgi merkezleri arasýnda yer alýr. Son
yýllarda Aðrý Daðýndaki yaylalarýn çoðunda yoðun hayvancýlýk yapýlmamakla beraber aðýrlýklý
olarak küçükbaþ hayvan yetiþtirilmektedir.
Tehditler: Bölgede turizm yoðunluðunun arttýrýlmasý planlanmaktadýr. Turizm uygulamalarýnýn
alanýn doðal karakterini ve biyolojik çeþitliliðini bozmadan yapýlmasý gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doðubayazýt ilçesinde bulunan Doðubayazýt Çevreyi Koruma ve Güzelleþtirme
Derneðinin Birleþmiþ Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programý desteðiyle ilçe
çevresinde, alandaki hayvan türlerinin, bu türlerin durumlarýnýn ve tehditlerin belirlenmesi ve
türlerin korunmasýyla ilgili bir çalýþma gerçekleþtirilmiþtir.
Aðrý Daðý Aralýk 2004te milli park ilan edilmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði; Iðdýr Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Iðdýr Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doðubeyazýt Kaymakamlýðý; Aralýk Kaymakamlýðý; Doðu
Beyazýt Belediyesi; Aralýk Belediyesi; Doðubeyazýt Çevreyi Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu
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Doðu alameceði (Bucanetes mongolicus) © EminYoðurtçuoðlu

© Bünyad Dinç
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Küçük kerkenez (Falco naumanni) © Melih Özbek
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Doðubayazýt
Sazlýðý

DOG030
Acil
Gerileme (-2)

Doðubayazýt Sazlýklarý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 12044 ha
Boylam
: 44,08ºD
Enlem
: 39,62ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1520m - 1680m
Ýl(ler)
: Aðrý
Ýlçe(ler) : Doðubayazýt

Alanýn Tanýmý: ÖDA, bir çöküntü havzasýnda yer alan büyüklü küçüklü tatlý su aynalarý ve onlarýn
etrafýný çevreleyen geniþ sazlýklar ve ýslak çayýrlardan oluþur. Karabulak yakýnlarýndaki Saz
Gölü, bu aynalarýn en büyüklerinden biridir. Bu göl, Zor Daðýnýn (3181 metre) batý yamaçlarýndan
ve Kaluz (2023 metre) ve Yalýntaþ Daðlarýndan (2054 metre) gelen yüzey sularýyla beslenir.
Diðer büyük göl olan Gölyüzü Gölü ise, Aðrý Daðýnýn mevsimsel kaynaklarý ile beslenir ve
Sarýsu Çayý ile Ýrana boþalýr. Alana Karabulak ilçesinden geçen, Doðubayazýt-Iðdýr karayoluyla
ulaþýlýr. Göller büyük ölçüde sazlýklarla kaplýdýr. Yaz aylarýnda sazlýklardaki sular tamamen
çekilir.
Habitatlar: Yoðun sazlýk alanlar bulunan bir tatlý su gölleri kompleksidir. Saz ve Gölüyüzü göllerinin
yaný sýra mevsimsel olarak oluþan daha ufak aynalar da bulunur. Sazlýklarýn etrafýnda ve daha
kuru kýsýmlarda oluþan boþluklarda mera olarak kullanýlan geniþ ýslak çayýrlar yer alýr. Sulakalan
özelliðinin kaybolmaya baþladýðý yerlerde ise bozkýrlar ve tarým alanlarý uzanýr. Tarým alanlarý
genel olarak hububat ürünleriyle kaplý kuru alanlardýr.
Türler: Campanula aghrica, Cotoneaster meyeri, Gallium czerepenovii ve Oxytropis aucheri
ÖDA kriterlerini saðlayan nesli tehlike altýndaki ve dar yayýlýþlý bitki türleridir.
Sazlýklar birçok kuþ türüne ev sahipliði yapmaktadýr. ÖDA, Doðu Anadoludaki önemli
uzunbacak (Himantopus himantopus), balaban (Botaurus stellaris), küçük balaban (Ixobrychus
minutus) ve çayýr delicesi (Circus pygargus) üreme alanlarý arasýnda yer alýr. Bunlarýn yanýnda
ülkemizde sayýlarý azalmakta olan turnalarýn (Grus grus) da alanda üredikleri bilinmektedir.
Alanda ülkemize endemik Bendimahi kertenkelesi (Darevskia bendimahiensis) de
bulunmaktadýr. ÖDA, bölgesel ölçekte nesli tehlike altýnda olan Himalaya mavi kelebeði
(Pseudophilotes vicrama) için önem arz etmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Aðýrlýklý olarak inek ve manda
yetiþtirilmekle beraber küçükbaþ hayvanlar da sazlýk çevresinde bulunmaktadýr. Alan bahar
ve yaz aylarý boyunca otlatma amaçlý olarak kullanýlmaktadýr.

Bunun yanýnda alanda tarým faaliyetleri de gerçekleþtirilmektedir. Saz kesimi ticari amaçlarla
yapýlmaz. Bu faaliyetin nedenleri bireysel ihtiyaca yönelik hayvan yemi ve yakacak gereksinimidir.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit su rejimine müdahaledir. Önceki yýllarda Sarýsu Çayýnýn
derinleþtirilmesi, göl alanlarýnýn küçülmesi ve sazlýklarýn azalmasýna neden olmuþtur. Alandaki
su seviyesi Devlet Su Ýþleri tarafýndan kontrol edilmekte ve gelen su Sarýsu Deresiyle tahliye
edilmektedir. Su rejimine yapýlan müdahalelere son yýllarda kuraklýðýn da eklenmesiyle bugün
sulakalan ciddi derecede küçülmüþtür.
ÖDAdaki bir baþka tehdit ise 1500 dönümlük bir alana yapýmý planlanan golf sahasýdýr.
Koruma Çalýþmalarý: Doðubayazýt Çevreyi Koruma ve Güzelleþtirme Derneði bölgedeki yaban
hayatýnýn korunmasý konusunda çalýþmalar yürütmüþtür.

Kýzkuþu (Vanellus vanellus) © Özkan Üner
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doðubeyazýt Kaymakamlýðý; Doðubeyazýt Belediyesi; Doðubeyazýt Çevre Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.
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Süreyya Ýsfendiyaroðlu, Bahtiyar Kurt

Doðubayazýt Sazlýðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ýshakpaþa Sarayý © Atlas Arþivi

Doðubayazýt Sazlýðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Erguvani balikcil (Ardea purpurea) © Kazým Çapacý
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Balýk Gölü DOG031
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Halim Diker

Yüzölçümü : 7768 ha
Boylam
: 43,56ºD
Enlem
: 39,77ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 2250m - 2660m
Ýl(ler)
: Aðrý, Iðdýr
Ýlçe(ler) : Doðubayazýt, Taþlýca, Tuzluca

Alanýn Tanýmý: ÖDA, 2241 metre yükseklikte, dört tarafý tepelerle çevrili bir lav setti gölüdür.
Aðrý Daðýndan akan lavlarýn küçük bir akarsuyun önünü kapamasý sonucu oluþmuþtur. Gölün
ortasýnda dört dekar geniþliðinde bir ada bulunur. Suyu tatlýdýr ve alan içme suyu havzasýdýr.
Çevresindeki daðlardan gelen yüzey sularýyla ve kýyýlarýndaki kaynaklarla beslenir. Güneyinden
doðan akarsuyla Doðubayazýt Sazlýklarýna boþalýr. Yüzölçümü 34.7 kilometrekare olan gölün
en derin yeri 37 metredir. Göl kýyýsýnda bir mesire yeri bulunur.
Habitatlar: Etrafý yüksek dað çayýrlarýyla çevrili tipik bir alpin göldür. Kuzey ve güneyindeki su
giriþi ve çýkýþý olan yerlerde daha gür olmakla beraber kýyýlarý cýlýz ve parçalý saz þeritleriyle
kaplýdýr.
Türler: Alan, üç bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Nesli dünya ölçeðinde tehlike
altýnda olan Tripleurospermum corymbosum tüm dünyada sadece Balýk Gölü ÖDAsýnda
yaþamaktadýr. Bunun dýþýnda gölün çevresindeki tepeler Astragalus robertianus ve Sempervivum
globiferum ssp. aghricum için önemlidir.
Doðu Anadolu ve Kafkasyadaki kalýntý kadife ördek popülasyonunun (Melanitta fusca) bir
kýsmý bu alanda ürer.
Alan Kullanýmý: Doðubayazýtýn ve civar köylerin içme suyu ihtiyacý gölden karþýlanmaktadýr.
Ayrýca, gölde yoðun olarak balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Alan, peyzaj güzelliði ile günübirlik turistler
için il içerisinde önemli bir cazibe merkezidir.
Tehditler: Gölün etrafýnda günübirlik ziyaretçilere hizmet vermek amacýyla mesire yerleri yapýlmaya
baþlanmýþtýr. Bu amaçla gerçekleþtirilen aðaçlandýrma çalýþmalarý alanýn zengin bozkýr türlerini
tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: 2004 yýlýnda Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünce alanýn tabiat parký
olmasý önerilmiþtir. Alan içme suyu havzasý olarak korunmaktadýr.
Taþkuþu (Saxicola torquata) © Tamer Zeybek
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Doðu Beyazýt Kaymakamlýðý; Taþlýca Kaymakamlýðý; Doðu Beyazýt Belediyesi; Taþlýca Belediyesi; Doðu Beyazýt
Çevreyi Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.
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Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Balýk Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Angýt (Tadorna ferruginea) © Soner Bekir

Balýk Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Balýk Gölü © Halim Diker
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Aðrý Ovasý DOG032

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Sürmeli kýzkuþu (Vanellus gregarius) © Soner Bekir

Yüzölçümü : 7653 ha
Boylam
: 43,02ºD
Enlem
: 39,68ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1600 m - 1790 m
Ýl(ler)
: Aðrý
Ýlçe(ler) : Aðrý merkez, Hamur

Alanýn Tanýmý: Aðrý il merkezinin güney kýsmýnda, Yukarý Murat Vadisinin kuzey ucunda yer alan
ovadýr. ÖDA, Þeryan (Güzeldere) ve Mandalýk çaylarýnýn birleþerek Murat Nehrine karýþtýðý
bölgeyi içine alýr. Doðu ve batý doðrultusunda uzanan Eleþkirt  Karaköse ovalarýnýn merkezinde
yer alan Aðrý Ovasý, bir çöküntü alanýnda sularýn taþýdýðý alüvyonlarýn birikmesiyle oluþmuþtur.
Habitatlar: ÖDA, geniþ dalgalý düzlükler ve derin yataklarýn içindeki akarsu boylarýndan oluþur.
Düzlüklerin büyük bir kýsmý tarým alanlarý, kalan kýsmý ise ova bozkýrlarýyla kaplýdýr. Murat Nehri
boyunca söðüt veya çakýllarla kaplý adalar bulunur. Nehrin dýþ kesimlerindeki çakýl adalarý, su
bitkilerince zengin küçük göletler oluþmasýna neden olmuþtur.
Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan sürmeli kýzkuþu (Vanellus gregarius) alanda
göç döneminde önemli sayýlarda konaklamaktadýr. Ülkemizde telli turnanýn (Grus virgo) ürediði
tahmin edilen son alanlardan biridir.
Alan Kullanýmý: Alanda kuru tarým ve küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Özellikle doðudaki akarsu
boylarýnda ot kesimi yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alandaki sulakalan ekosistemi, kurutma çalýþmalarý ve þehrin baskýsý sonucu tahrip
olmaktadýr. Nehir kenarýndan yoðun olarak kum çekilmektedir ve yer yer taþocaklarý açýlmaktadýr.
Bu durum, bazý kuþ türlerinin yaþam alanlarýnýn yok olmasýna neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Sarýbaþlý kuyruksallayan (Motacilla citreola) © Süleyman Kankul
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aðrý Ýli Çevre Koruma Vakfý; Tema Vakfý Aðrý Temsilciliði; Çevre Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.
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Dicle Tuba Kýlýç

Aðrý Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Aðrý Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kýzýl þahin (Buteo rufinus) © Melih Özbek
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Yukarý Murat
Vadisi

DOG033

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-2)

Kara leylek (Ciconia nigra) © Ali Atahan

Yüzölçümü : 18924 ha
Boylam
: 43,63ºD
Enlem
: 39,43ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1470 m - 2030 m
Ýl(ler)
: Muþ, Aðrý
Ýlçe(ler) : Tutak, Hamur, Malazgirt

Alanýn Tanýmý: Murat Vadisinin Aðrý ili ile Malazgirt ilçesi arasýnda yer alan bölümüdür ve Aðrý
ilinden güneybatýsýndaki Tutak ilçesine doðru uzanýr. Tutak ilçesinin güneybatýsýnda Göl Ovasýný
geçerek Top Daðýnýn batýsýndan Malazgirt ilçesi yakýnlarýna ulaþýr. Yukarý Murat Vadisi kuzeyde
sarp kayalýklardan oluþur. Vadinin orta kesimlerinde nehir yataðý geniþler ve arazi engebeli
düzlüklere dönüþür. Murat Nehri, Göl Ovasýnýn batýsýndan akar. Arazi burada genelde engebelidir
ve dar vadiler oluþturmuþtur.
Habitatlar: Düzlük arazilerin büyük kýsmý yavþan bozkýrlarý ile kaplýdýr ve bozkýrlarýn arasýnda
yer yer tarým alanlarý bulunur. Düzlükteki nehir yataðý boyunca Murat Nehri iyi korunmuþ taþkýn
alanlarý ve adacýklar oluþturur. Taþkýn alanlarýnda geleneksel biçimde otlak veya biçimlik çayýr
olarak kullanýlan subasar alanlar vardýr. Alanýn üst kesimleri dað bozkýrý niteliðindedir.
Türler: Alan endemik ve nesli tehlike altýnda olan yedi bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bugüne kadar bilinen daðýlýmý dünyada sadece bu alanla sýnýrlý iki ayrý bitki türü bulunmaktadýr;
Spergularia sezer-zenginii ve Thlaspi aghricum.
Yukarý Murat Vadisinde az sayýda toy (Otis tarda) ve düþük olasýlýkla telli turna (Grus virgo)
üremektedir. Alandaki yavþan bozkýrlarýnda baðýrtlak (Pterocles orientalis) üremekte ve gruplar
oluþturarak vadiyi su içmek için kullanmaktadýr. Vadinin kuzeyindeki sarp kayalýklarda kara
leylek (Ciconia nigra) üremektedir.
Türkiyeye endemik ve dar yayýlýþlý bir kelebek türü olan çokgözlü diana (Polyommatus
diana) ÖDA sýnýrlarý içerisinde önemli sayýlarda bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda arazi engebeli olduðundan tarým az yapýlmakta ve hayvancýlýða aðýrlýk
verilmektedir. Murat Nehrinin bu bölümündeki taþkýn alanlarýnda henüz bir kurutma çalýþmasý
yapýlmamýþtýr. Buralardaki subasar çayýrlar temmuz baþýna kadar otlatýlmadan býrakýlýr ve bu
tarihten sonra genellikle elle ot kesimi yapýlýr.
Tehditler: Doðal bozkýrlarýn bir kýsmý tarým alanýna dönüþtürülmek suretiyle yok edilmektedir.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ), alanýn güney yarýsýný ve doðusundaki bozkýrlarý sulamaya açmayý
planlamaktadýr.
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Bölgede av için üretilerek doðaya salýmý yapýlan kuþ türlerinin diðer türlere etkileri
bilinmemektedir. Ayrýca bu kuþ türlerinin ve sayýlarýnýn kontrolü tam olarak yapýlmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA, Toy Ulusal Eylem Planýna göre bu türün önemli üreme alanlarýndan
biri kabul edilmektedir. Alanda Doða Derneði tarafýndan toy araþtýrma ve bilinçlendirme
çalýþmalarý yürütülmüþtür. Bunun dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði; Muþ Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Malazgirt Kaymakamlýðý; Malazgirt Ýlçe Jandarma Komutanlýðý;
Aðrý Avcý ve Atýcý Derneði; Tutak Avcý ve Atýcý Derneði.

Zeren Gürkan

Yukarý Murat Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Yukarý Murat Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Patnos

DOG034
Acil
Gerileme (-1)

Anzavur Tepe © Fatih Pýnar

Yüzölçümü : 19381 ha
Boylam
: 42,78ºD
Enlem
: 39,21ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1610 m - 1750 m
Ýl(ler)
: Muþ
Ýlçe(ler) : Patnos

Alanýn Tanýmý: Patnos Ovasý; Süphan Daðýnýn kuzeyinde, Patnos ilçesinin batýsýnda yer alýr.
ÖDA, Patnos-Malazgirt devlet karayoluna paralel uzanýr ve kuzeybatýda daðlarla sýnýrlýdýr.
Yüksek plato bozkýrlarý ve verimli tarým alanlarýndan oluþur. Deðiþik yönlü faylar eþliðinde
çökerek oluþmuþ, daha sonra da alüvyonlarla dolmuþ genç volkanitlerle çevrili bir havzada yer
alýr.
Habitatlar: Ova kýsmen tarým alanlarýndan ve hayvancýlýk için kullanýlan meralardan oluþur.
Tarým alanlarýnýn bir kýsmý düzenli olarak nadasa býrakýlýr. Ovada mevsimsel yaðýþlar sonrasýnda
yer yer küçük göletler oluþur.
Türler: Patnos Ovasý Türkiyenin kuzeydoðusuna endemik ve nesli tehlike altýndaki iki ayrý bitki
türü nedeniyle ÖDA statüsü kazanmaktadýr; Galium basalticum ve Marrubium vulcanicum.
Alanda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki toy (Otis tarda) üremektedir. ÖDA, ayný
zamanda baðýrtlaðýn (Pterocles orientalis) Doðu Anadoludaki üreme alanlarýndan biridir.
Alan Kullanýmý: Alandaki baþlýca insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Batýda, dað sýrtlarýnda arazi fazla
kayalýk olduðundan buralar daha çok otlak olarak kullanýlmakta ve ekim az miktarda
yapýlmaktadýr. Tarým yapýlan alanlarda aðýrlýklý olarak buðday ve arpa ekilmektedir.
Tehditler: Devlet Su Ýþleri (DSÝ), Þekerova sulama projesiyle alanýn tümünü sulu tarýma açmayý
planlamaktadýr. Öte yandan, sulama amaçlý küçük drenaj kanallarý açýlmasýyla ovadaki
mevsimsel göletler halihazýrda azalmýþtýr.
Aþýrý otlatma meralarýn yer yer verimsizleþmesine neden olmakta ve toy kuþlarýnýn alandaki
nüfusu aþýrý otlatmadan olumsuz etkilenmektedir.
Öte yandan, Patnostaki yapýlaþma ovaya doðru ilerlemektedir ve ovanýn ortasýndan geçen
anayol bölgedeki doðal yaþam ortamýný ikiye bölmüþtür.
Koruma Çalýþmalarý: ÖDA, Toy Ulusal Eylem Planýna göre bu türün önemli üreme alanlarýndan
biri kabul edilmektedir. Alanda Doða Derneði tarafýndan toy araþtýrma ve bilinçlendirme
çalýþmalarý yürütülmüþtür. Alanýn statüsünün izlenmesi ve kýsa zaman içinde bir koruma planý
altýnda deðerlendirilmesi gerekmektedir.
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Þahin (Buteo buteo) © Aykut Ýnce
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Patnos Kaymakamlýðý; Doða Derneði.

Zeren Gürkan

Patnos önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Patnos önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Toy (Otis tarda) © Josef Timar
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Bulanýk ve
Malazgirt Ovalarý

DOG035
Çok Acil
Gerileme (-1)

Telli turna (Grus virgo) © Soner Bekir

Yüzölçümü : 33353 ha
Boylam
: 42,35ºD
Enlem
: 39,15ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1450 m - 1650 m
Ýl(ler)
: Muþ
Ýlçe(ler) : Bulanýk, Malazgirt

Alanýn Tanýmý: Bulanýk ve Malazgirt ovalarý Muþ il merkezinin 101 kilometre doðusunda yer alýr.
Güneyde Bilican Daðlarý, batýda Akdoðan Daðý, kuzeyde Lala ve Top Daðý, doðuda ise Patnos
ilçesi yer alýr. Alan, Murat Nehri üzerinde oluþmuþ taþkýn ovalarýný içerir. Nehir üzerinde çok
sayýda adacýk bulunur. Alanýn güneybatýsýnda, Bulanýk ilçe merkezine yaklaþýk üç kilometre
mesafede sazlýklarla kaplý Þor Gölü bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alanýn batýsýnda Murat Nehrinin en büyük kollarýndan biriyle buluþtuðu noktada
geniþ subasar alanlar ve adacýklar bulunur. Nehir içi delta özelliðindeki bu bölgede pek çok
kuþ ve balýk ürer. Deltanýn doðusu korunaklý tarým alanlarýyla kaplýdýr. Sulak bölgenin çevresindeki
daha yüksek alanlarda yavþan bozkýrlarý ve tahýl tarlalarý uzanýr.
Alanýn güneybatý kesiminde kuþlarýn bir bölümünün ürediði Þor Gölü sazlýklarý bulunur.
Murat Nehri boyunca birçok kum ve çakýl adacýklarý, sulak çayýrlar ve subasar alanlar bulunur.
Yoncalý köyü yakýnlarýndaki nehir içi deltada çayýrlarla kaplý büyük bir ada vardýr. Bu adada
tarým da yapýlýr. Bazý adalar ise söðüt ve çalýlarla kaplýdýr.
Türler: Alan, biri dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan dar yayýlýþlý beþ bitki taksonu için ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr.
Bulanýk ve Malazgirt ovalarý bozkýr ve su kuþlarý açýsýndan dünya ölçeðinde önem taþýr.
Türkiyede telli turnanýn (Grus virgo) ürediði kesin olarak bilinen son üreme alaný burasýdýr.
Telli turna Murat Nehri üzerindeki adacýklarda ürer. Toyun (Otis tarda) bilinen ülke nüfusunun
en az üçte biri bu alanda ürer. Alan toy için göç döneminde de önemli bir bölgedir. Turna (Grus
grus) ve karakanatlý bataklýkkýrlangýcý (Glareola nordmanni) alanda göç sýrasýnda büyük
sayýlarda konaklayan diðer önemli kuþ türleridir. ÖDA ayrýca mezgeldeðin (Tetrax tetrax)
Türkiyede kesin olarak ürediði üç alandan biridir ve büyük akbalýkçýlýn (Casmerodius albus)
Anadoluda kalan son kolonilerinden birini barýndýrýr. Þor Gölü sazlýklarý ve Murat Nehri üzerindeki
adacýklar diðer balýkçýl türleri ve sukuþlarý için de önemli bir üreme alanýdýr. Bulanýk ovasýndaki
adacýklarda gülen sumrunun (Sterna nilotica) Doðu Anadoludaki en büyük üreme kolonisi
bulunur.
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Bulanýk ve Malazgirt ovalarýnýn dünya ölçeðinde önemli olma nedenlerinden bir diðeri nesli
dünya ölçeðinde tükenmekte olan sürmeli kýzkuþunun (Vanellus gregarius) bilinen dünya
nüfusunun yüzde 25inden fazlasýnýn ekim - kasým aylarýnda alanda konaklamasýdýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki en önemli insan faaliyetleri tarým ve hayvancýlýktýr. Yoðun olarak kuru
tarým yapýlýr. Son yýllarda sulu tarýma geçiþte artýþ görülmektedir. Sulak çayýrlarýn büyük bir
kýsmý kurutulmuþ ve tarýma açýlmýþtýr.
Bulanýk ve Malazgirt ovalarý yabancý kuþ gözlemcilerinin telliturnayý görmek için ziyaret
ettikleri önemli bir kuþ gözlem turizmi cazibe merkezidir.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en ciddi tehditlerden biri alanýn yaklaþýk on kilometre batýsýnda yapýmý
çok yakýnda tamamlanacak olan Alparslan 1 Barajýdýr. Barajda su tutulmasýyla alan ve nehirdeki
adacýklarýn nasýl etkileneceði bilinmemektedir.
Alandaki sulak çayýrlarýn büyük bölümü geçmiþ dönemlerde kurutulmuþtur. Bulanýk ve
Alparslan I sulama projeleri tamamlandýðýnda bu bölgelerdeki sulu tarýma geçiþle birlikte
alandaki bozkýr ve sulak çayýr türleri büyük olasýlýkla tümüyle yok olacaktýr. Toya ve diðer
önemli türlere yönelik olarak yasadýþý av baskýsý sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði alanýn koruma statüsü kazanmasý ve doða dostu tarým
uygulamalarýna yönelik çalýþmalar yürütmektedir. Dernek ilk olarak Muþ Valiliðinin desteðiyle,
Bulanýk Ovasý üreyen kuþlar atlasý ve bir hýzlý alan deðerlendirme çalýþmasý gerçekleþtirmiþtir.
Alanýn detaylý araþtýrýlmasý sonucunda üreyen tüm kuþ türleri haritalanmýþ ve alanla ilgili birçok
sosyolojik veri toplanmýþtýr. Doða Derneði bu bilgiler kapsamýnda çizilen Bulanýk Ovasý öneri
Ramsar alanýný 27 Aðustos 2003te Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðüne sunmuþtur.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafýndan
Bulanýk Ovasý Türkiyedeki on yedi aday Ramsar alanýndan biri olarak kabul edilmiþtir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Muþ Valiliði; Muþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Bulanýk Kaymakamlýðý; Malazgirt Kaymakamlýðý; Bulanýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Malazgirt Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý; Doða Derneði; Muþ Avcý ve Atýcýlar Derneði; Bulanýk Avcýlar Dayanýþma Derneði; Bulanýk Avcýlar ve Atýcýlar Derneði.

Soner Bekir, Zeren Gürkan

Bulanýk ve Malazgirt Ovalarý önemli doða alaný topografya haritasý

Bulanýk ve Malazgirt Ovalarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý
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Kara kanatlý bataklýkkýrlangýcý (Glareola nordmanni) © Soner Bekir
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Bulanýk Ovasý © Soner Bekir

Bulanýk Ovasý - Döðüþkenkuþ sürüsü (Philomachus pugnax) © Murat Bozdoðan

341

Haçlý Gölü DOG036
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe) © Soner Bekir

Yüzölçümü : 3411 ha
Boylam
: 42,30ºD
Enlem
: 39,02ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1580 m - 1670 m
Ýl(ler)
: Muþ
Ýlçe(ler) : Bulanýk

Alanýn Tanýmý: Haçlý, Bulanýk ilçesinin güneyinde, etrafý volkanik kayaçlarla çevrili derin bir tatlý
su gölüdür. Adýný güneyindeki Haçlý köyünden alýr. Bulanýk bir göl olduðu için diðer adý Bulanýk
Gölüdür. Özellikle kuzeyi ve batýsýnda kayalýk alanlar uzanýr. Güney ve batýsýnda ince sazlýk
alanlar uzanýr. Su seviyesi genelde aynýdýr ama düþük olduðunda gölde küçük adacýklar oluþtuðu
görülür. Gölün yakýnlarýnda bulunan Bulanýk Ovasý ve irili ufaklý göller kuþlarýn gün içerisinde
iki alan arasýnda yer deðiþtirmelerine olanak saðlar. Gölün ana su girdisi Þeyhtokum Deresi,
çýktýsý ise Murat Nehrine dökülen Korsu Çayýdýr. Gölün doðusuna bir sedde inþa edilmiþ ve
Korsu Çayýnýn üzerine regülatör kurulmuþtur.
Habitatlar: Alanýn yarýsýný göl yüzeyi, diðer yarýsýný ise Doðu Anadoluya özgü dað bozkýrlarý
oluþturur. Dað bozkýrýnda bulunan kayalýk alanlar angýtlarýn (Tadorna ferruginea) üremesine
olanak saðlar.
Türler: ÖDA, kuþlar açýsýndan önemli bir alandýr. Kaþýkçý (Platalea leucorodia), angýt (Tadorna
ferruginea) alanda üremekte, telli turna (Grus virgo) ise yaz aylarýnda düzenli olarak görülmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda kýsýtlý miktarda balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Göl etrafýnda verimli otlaklar
bulunur. Bu otlaklar geleneksel yöntemlerle biçilir ve hayvan otlatmada kullanýlýr.
Haçlý Gölü, Bulanýk Ovasýnda toy (Otis tarda) ve telli turna için yapýlan araþtýrmalar nedeniyle
son yýllarda kuþ gözlem amaçlý olarak daha sýk ziyaret edilmeye baþlanmýþtýr.
Tehditler: Alanda yer yer aþýrý otlatma baskýsý görülmektedir. Korsu Çayýna kurulan regülatör
ve doðusundaki set nedeniyle alanýn doðal yapýsýnda deðiþiklik olduðu düþünülmekle beraber
bu giriþimlerin etkisini belirlemek için yeterli veri yoktur.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði ve Muþ Valiliði alanda kuþ gözlem çalýþmalarý yapmýþtýr.

Haçlý Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Haçlý Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Yerel Ýlgi Sahipleri
Muþ Valiliði; Muþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Jandarma Komutanlýðý; Doða Derneði.
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Angýt (Tadorna ferruginea) © Soner Bekir
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Akdoðan Daðlarý DOG037

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Akdoðan Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 30035 ha
Boylam
: 41,81ºD
Enlem
: 39,13ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1490 m - 2879 m
Ýl(ler)
: Muþ
Ýlçe(ler) : Hýnýs, Varto, Bulanýk

Alanýn Tanýmý: Kuzeyde Bingöl Daðlarý güneyde ise Murat Nehri ile sýnýrlanan dað silsilesidir.
ÖDA, Türkiye'nin en yüksek ve iyi korunmuþ sulakalanlarýndan biri olan Akdoðan Gölünü
içine alýr. Yüksek dað bozkýrlarý ve yer yer meþe topluluklarýyla kaplý olan daðýn yamaçlarýnda
küçük ve sýð yüksek irtifa gölleri bulunur. Bu göllerden biri 2002 yýlýnda kurutulmuþtur.
Habitatlar: ÖDA; yüksek dað bozkýrlarý, yer yer aðaçlý bozkýr þeklinde uzanan meþe ormanlarý,
küçük ve sýð yüksek irtifa göllerinden oluþan sulakalanlar ve Murat Nehrine dökülen derelerden
oluþur. Etrafý sazlýklarla çevrili olan Akdoðan Gölü, su kuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr.
Türler: Alan nesli tehlike altýndaki Veronica cetikiana adlý bitki için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
ÖDA, ayný zamanda yüksek daðlardaki sulakalanlarda kuluçkaya yatan su kuþlarý için
önemlidir. Turna (Grus grus) daðýn yamaçlarýndaki sazlýklarla kaplý küçük göllerde ve Akdoðan
Gölünde yuvalar. Alandaki diðer öncelikli kuþ türleri arasýnda pasbaþ pakta (Aythya nyroca),
kadife ördek (Melanitta fusca) ve buðdaycýl (Luscinia svecica magna) yer alýr.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel insan faaliyeti küçükbaþ hayvancýlýktýr. Daðýn özellikle batý
kýsmýnda koyun ve kýl keçisi yetiþtirilir. Alanýn özellikle doðu kýsmýnda yer yer büyükbaþ
hayvancýlýk ve tarým yapýlýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit kurutma çalýþmalarý ve su rejimine müdahaledir. Alandaki
küçük göllerden biri kurutulmuþtur.
Alandaki diðer bir tehdit ise Alparslan 1 Barajý inþaatýdýr. Ýnþaat sýrasýnda daðýn batý eteklerine
geniþ bir yol açýlmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Akdoðan Daðlarý - Malazgirt Hinis arasý © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Muþ Valiliði; Muþ Ýl Çevre ve Orman Bakanlýðý; Muþ Ýli Çevre Koruma Vakfý.

344

Dicle Tuba Kýlýç

Akdoðan Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý
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Akdoðan Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kaya kartalý (Aquila chrysaetos) © Soner Bekir
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Muþ Ovasý

DOG038
Acil
Gerileme (-1)

Muþ Ovasý © Soner Bekir

Yüzölçümü : 20092 ha
Boylam
: 41,64ºD
Enlem
: 38,78ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1250 m - 1440 m
Ýl(ler)
: Muþ
Ýlçe(ler) : Muþ merkez, Korkut, Hasköy

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Muþ il merkezinin kuzeydoðusunda yer alýr. Türkiyenin büyük ovalarýndan
biridir. Ovanýn doðu ucunda Ýron Sazlýðý ve Nemrut Daðý yer alýr. Ovanýn batýsý ise daðlarla
çevrilidir. Ovanýn 70 bin dönümlük bir bölümünü içine alan Alparslan Çiftliði, Tarým Ýþletmeleri
Genel Müdürlüðüne baðlý olarak iþletilmektedir. Burada alana hâkim iki tepe ve bekçi kulübeleri
bulunur. Ayrýca çiftliðin güney doðusunda bir havaalaný vardýr. Alanýn etrafý tepelerle çevrilidir
ve basamaklý bir yapýdadýr. Ova büyük ölçüde tarým alanýdýr. Dað yamaçlarýnda ve ovada yer
yer otlak ve bozkýrlar vardýr.
Habitatlar: Ovanýn büyük bölümü tarým alanýna dönüþtürülmüþtür. Bunun dýþýnda genellikle
otlak olarak kullanýlan dað yamaçlarýnda dað bozkýrlarý uzanýr. Düzlük alanda ise yer yer ova
bozkýrlarý bulunur.
Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne baðlý olarak iþletilen Alparslan Çiftliðinde kuru tarým
yapýlmakta ve arazinin 29 bin dönümünde her yýl deðiþimli olarak tahýl, nohut, ayçiçeði, korunga
ve yonca ekilmektedir. Arazinin geri kalan 41 bin dönümü ise kesimlik çayýr, nadas ve mera
olarak kullanýlmaktadýr. Çiftlik içindeki çayýr ve meralar genel olarak doðal özelliðini korurken
ovanýn geri kalanýndaki bozkýrlar doðal özelliðini yitirmiþtir.
Türler: Muþ Ovasý, bir tür fesçitaraðý bitkisinin (Dipsacus cephalorioides) dünya üzerinde
bulunduðu tek alandýr.
ÖDA, Türkiyede toy (Otis tarda) ve mezgeldeðin (Tetrax tatrax) kuluçkaya yattýðý az sayýdaki
alandan biridir. Bölgede telli turnanýn (Grus virgo) da ürediði tahmin edilmektedir.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana insan faaliyetleri tarým ve hayvancýlýktýr. Alparslan Çiftliði içerisinde
modern tekniklerle kuru tarým yapýlmaktadýr. Tarýmda makineler kullanýlmakta, sulama ve
uçakla ilaçlama yapýlmaktadýr. Çiftlik içinde hayvancýlýk çok az oranda gerçekleþtirilmektedir.
Ayrýca yýlýn belli zamanlarýnda yerel halkýn yenir bitkileri toplamasýna izin verilmekte, bunun
haricinde ise halkýn araziye girmesine izin verilmemektedir. Çiftlik dýþýnda kalan alanlarda
otlatma yoðun olarak yapýlmaktadýr. Ovada ekilmemiþ kesimlerde otlatma daha az yapýlmakta
iken dað yamaçlarý ve bozkýr kesimlerde daha yoðundur.
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Tehditler: Tarým arazilerinin ve sulu tarýmýn geniþlemesi alandaki en büyük tehdittir. Yapým
aþamasýnda olan Alparslan 1 ve Alparslan 2 barajlarý ile alanda sulu tarýmýn yaygýnlaþmasý
birçok canlý türünün yaþam alanýný olumsuz etkileyecektir. Karasu Islah Projesi ile Muþ Ovasýndaki
menderesler ortadan kaldýrýlarak nehir uzunluðunun 119dan 64 kilometreye düþürülmesi
planlanmaktadýr.
TÝGEM arazisinde tarým modern tekniklerle yapýlmaktadýr. Bu durum toylar baþta olmak
üzere bazý kuþ türlerinin üreme baþarýsýný olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak otlatmanýn
daha az olduðu üretme çiftliðindeki bozkýrlar daha iyi korunmuþ durumdadýr. Bu arazinin dýþýnda
ise aþýrý otlatma hala önemli sorunlardan biridir. TÝGEM arazilerinin kiralanmasý planlanmaktadýr.
Bu uygulamanýn sonuçlarýnýn alaný olumsuz etkilemesi mümkündür.
Yasadýþý avcýlýk toy için önemli bir tehdittir. Toyun üreme döneminde alanda insan baskýsýnýn
artmasý diðer baþlýca sorunlardan biridir. Alan çevresindeki elektrik hatlarý kuþlarýn fark
edebilmesini saðlayacak þekilde iþaretlenmemiþtir. Bundan dolayý özelikle toylar baþta olmak
üzere büyük kuþlar tellere takýlarak ölmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Muþ Valiliði ve Doða Derneði tarafýndan koruma projeleri yürütülmüþ
ve bu çalýþmalar kapsamýnda toy kuþlarý izlenmiþtir. ÖDA, Toy Ulusal Eylem Planýnda yer alan
önemli toy alanlarýndan biridir.
Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi ve TÝGEM alanýndaki toy nüfusunun izlenmesi ve bitki türlerinin
belirlenmesi için 2006 yýlýnda çalýþmalara baþlamýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Muþ Valiliði; Muþ Ýl Tarým Müdürlüðü; Muþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Korkut Kaymakamlýðý; Hasköy Kaymakamlýðý; Korkut Ýlçe Jandarma Karakolu; Hasköy
Ýlçe Jandarma Karakolu; TÝGEM Alparslan Tarým Ýþletmesi; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Doða Derneði.

Zeren Gürkan

Muþ Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Muþ Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Muþ Ovasý © Ali Ýhsan Gökçen
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Bitlis Güneyi DOG039
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
Daðlarý

Alamecek (Rhodopechys sanguinea) © Ali Atahan

Yüzölçümü : 188867 ha
Boylam
: 42,13ºD
Enlem
: 38,25ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 750 m - 2772 m
Ýl(ler)
: Bitlis, Siirt
Ýlçe(ler) : Tatvan, Mutki, Bitlis merkez, Hizan, Baykan, Þirvan

Alanýn Tanýmý: Bitlis il merkezinin hemen güneyinde doðubatý doðrultusunda uzanan dað silsilesidir.
ÖDA, bu silsilenin batý ucundaki Þeyhhabib Daðlarýný, doðu kýsmýndaki Sini Daðýný ve bu
daðlar arasýndaki Bitlis Çayý ile bu çayýn ana kollarýndan biri olan Kocaçayý içine alýr. Yüksek
daðlarýn derin vadilerle çevrelendiði ve insan müdahalesinin çok kýsýtlý olduðu ÖDA, yaban
hayatý açýsýndan son derece zengindir.
Habitatlar: ÖDA; dað bozkýrlarý, meþe ormanlarý, ardýç topluluklarý, hýzlý akan çaylar, vadi tabaný
bitki topluluklarý ve kayalýk yamaçlardan oluþur. ÖDAdaki çay ve dere boylarý, nadir bitki ve
amfibi türleri için önemli yaþam alanlarýdýr. Vadilerdeki sarp kayalýklarda farklý yýrtýcý kuþ türleri
üremektedir.
Türler: Çok sayýda endemik ve tehlike altýndaki bitki türüne ev sahipliði yapan ÖDA, beþ bitki
türünün dünyadaki tek yaþam alanýdýr. Alanda bunlarýn yanýsýra sekiz bitki taksonu daha ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr.
Bitlis Güneyi Daðlarý nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki benekli semenderin (Neurergus
strauchii) önemli daðýlýþ alanlarýndan biridir.
Alanda üreyen küçük kartal (Hieraaetus pennatus) ve göç döneminde gözlemlenen
küçük akbaba (Neophron percnopterus) alandaki önemli yýrtýcý türlerdir.
Ülkemizde nesli tükendiði düþünülen parsýn (Panthera pardus) alanda halen yaþadýðý tahmin
edilmektedir. Yakýn geçmiþte bir yöre avcýsý tarafýndan vurulan bu türün post örnekleri
bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Güvenlik nedeniyle alan kullanýmý vadi tabanlarý ve daðlarýn alçak yamaçlarýyla
kýsýtlýdýr. Alanda aðýrlýklý olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Vadi tabanlarýnda ise halk kendi
ihtiyacý için sebze ve meyve yetiþtirir. Daha yükseklerdeki köylerde hayvancýlýðýn yaný sýra
arýcýlýk yapýlýr.
Tehditler: ÖDAnýn orta bölgesinden geçen akarsular üzerinde beþ farklý baraj yapýmý

planlanmaktadýr. Bu barajlarýn özelikle endemik bitki türlerine zarar verme olasýlýðý vardýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Taþ bülbülü (Irania gutturalis) © Halim Diker
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Doða Gözcüleri Derneði; TEMA Vakfý Bitlis Temsilciliði.
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Bitlis Güneyi Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Aðaç serçesi (Passer montanus) © Özkan Üner
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Melih Özbek
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Ýron Sazlýðý DOG040

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Ýron Sazlýðý © Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 16091 ha
Boylam
: 42,03ºD
Enlem
: 38,64ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1275 m - 2060 m
Ýl(ler)
: Bitlis, Muþ
Ýlçe(ler) : Güroymak, Hasköy, Korkut

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Nemrut Volkanýnýn batýsýnda, Bitlis-Muþ karayolunun kuzeyinde yer alýr.
Alanýn batý sýnýrý dýþýnda tamamý Bitlis ili sýnýrlarý içindedir. Alan geniþ sazlýklarla kaplý tek bir
küçük aynasý olan sýð bir sulakalaný içerir. Sulakalanýn içinde küçük höyükler ve sýcak su
pýnarlarý bulunur. Sulakalan, güneyde bozkýr bitki örtüsüyle kaplý tepeler ve tarým alanlarýyla
çevrilidir. ÖDAnýn doðu kýsmý Nemrut Volkaný'nýn ovaya doðru uzantýsý olan platonun bir
kýsmýný içine alýr. Uydu görüntülerine göre sulakalan son 20 yýl içinde belirgin oranda küçülmüþtür.
Habitatlar: ÖDA; göl aynasý, geniþ sazlýk alanlar, sulak çayýrlar, dað bozkýrlarý ve tarým alanlarýndan
oluþur. Sulakalanýn çok büyük kýsmý sazlarla (Phragmites sp.) kaplýdýr. Sazlýk alanýn etrafý sulak
çayýrlarla çevrilidir. Tarým alanlarýyla sazlýk alan arasýnda kalan tepeler dað bozkýrý bitki örtüsüyle
kaplýdýr. Alanýn doðusundaki plato seyrek otlarla kaplýdýr.
Türler: ÖDA, endemik ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Dianthus plumbeus adlý biti
türü için önem taþýr.
Çok geniþ sazlýk alanlar barýndýran ÖDA, su kuþlarý için önemli bir üreme alanýdýr. Alanda
önemli sayýlarda alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) üremektedir. ÖDAnýn doðusundaki volkanik
platoda küçük alameceðin (Rhodopechys githaginea) ürediði tahmin edilmektedir.
Bölgesel ölçekte tehlikedeki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) alana ÖDA
statüsü kazandýran tek kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Alandaki en önemli insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Bölgede manda ve diðer
büyükbaþ hayvanlar yetiþtirilir. Güroymak ilçesi etrafýnda yoðun olarak sulu tarým yapýlýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit tarýmsal faaliyetler için su rejimine yapýlan müdahalelerdir.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ), bölgedeki sulu tarým alanlarýný geniþletmeyi planlamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Buðdaycýl (Luscinia svecica) © Melih Özbek
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.
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© Cüneyt Oðuztüzün
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Nemrut Volkaný

DOG041
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Nemrut Kalderasý © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 33492 ha
Yükseklik : 1450 m - 2935 m
Boylam
: 42,22ºD
Ýl(ler)
: Bitlis
Enlem
: 38,64ºK
Ýlçe(ler) : Ahlat, Güroymak, Tatvan
Koruma Statüleri : Tabiat anýtý
Alanýn Tanýmý: Nemrut Volkaný, Bitlis ili Tatvan ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde, Van Gölü
havzasýnýn batýsýnda Bitlis iline baðlý Tatvan ve Ahlat ilçeleri arasýnda yer alýr. Volkan akarsular
yönünden fakirdir. Derin ve U biçiminde olan vadiler yazýn kurur. Nemrut Volkaný kalderasýnýn
(üst kesimde yer alan geniþ krater) içinde üç ayrý püskürme merkezi vardýr. Eliptik koni
biçimindeki kalderanýn doðubatý yönündeki büyük ekseni 8,2 kilometre, kuzeygüney yönündeki
küçük ekseni ise yedi kilometredir. Kalderanýn ortasýnda yer alan Nemrut Gölü, yaðmur sularý
ve kaynaklarla beslendiði için suyu tatlýdýr fakat içinde balýk bulunmamaktadýr. Kalderanýn
içinde dört ayrý göl daha vardýr. Bunlarýn en büyüklerinden Ilýk Göl, Nemrut Gölünden ayrýdýr.
Ilýk Gölün çevresinde mevsimlere göre yer deðiþtiren sýcak su kaynaklarý bulunur. Çýkan su
karbonatlý ve sýcaklýðý 55 santigrat derecedir. Volkanýn yamaçlarý dýþ püskürük kayaçlarla
örtülmüþtür ve çoðunluðunu andezit, bazalt lavlarý ve bunlarýn tüfleri teþkil eder.
Habitatlar: Volkanik kayaçlar üzerinde uzanan dað bozkýrlarý alandaki hakim bitki örtüsüdür.
Kalderanýn iç yamaçlarý Tersiyer kalýntýsý ve Avrupa-Sibirya florasý elemaný huþ (Betula pendula)
orman topluluðuyla kaplýdýr. Dað bozkýrlarý içinde yer yer saplý meþe (Quercus robur ssp.
pedunciflora) ve titrek kavak (Populus tremula) topluluklarýna rastlanýr.
Alanýn bir kýsmýnda tarým alanlarý açýlmýþtýr. Alanda iki kalýcý göl (Nemrut ve Ilýk) ve yazýn
kuruyan üç geçici sulakalan bulunmaktadýr.
Türler: Nemrut Volkaný yamaçlarýnda ve kalderasýnýn içinde bugüne kadar tespit edilebilmiþ
500 civarýnda bitki türü bulunmaktadýr. Alanda bozkýr bitki örtüsüne özgü nadir bitkiler bulunur.
Bunlarýn beþi ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve üçünün nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndadýr.
Nemrut Gölü, buzul çaðý kalýntýsý huþ topluluklarýna benzer biyocoðrafik özellik taþýdýðý
tahmin edilen izole bir kadife ördek (Melanitta fusca) popülasyonunun üreme alanýdýr. Nemrut
Volkaný küçük alameceðin (Rhodopechys githaginea) Türkiyede ürediði az sayýda alandan
biridir.
ÖDA, ayný zamanda nesli tehlike altýndaki altý kelebek türü için önem taþýr. Alanda önemli
bir popülasyonu bulunan beþparmakotu zýpzýpý (Pyrgus cirsii) nesli dünya ölçeðinde tehlike
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altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Nemrut yanardaðý, birçok yerleþim alanýyla çevrilidir. Daðýn güney ve güneybatý
yamaçlarýnda buðday, arpa ve çavdar tarýmý yapýlýr. Tarým arazisi dýþýnda kalan geniþ alanlar
otlak olarak kullanýlýr. Çevredeki on köyün hayvanlarý ve Siirt, Diyarbakýr civarýndan gelen
göçerlerin sürüleri ilkbaharda bu alanda otlar.
Tehditler: Aþýrý otlatma nedeniyle alandaki doðal bitki örtüsü tahrip olmuþtur. Meþe aðaçlarýnýn
yasadýþý kesilmesi ve kalýntý durumunda olan huþ aðaçlarýnýn tahribi devam etmektedir. Yol
açma ve doðal bitki örtüsünün tahribi sonucunda erozyon riski artmýþtýr.
Yapýlmasý planlanan dað otelinin atýk sularýnýn göllere karýþmasý olasý tehlikelerden biridir.
Nemrut ve Tatvan arasýnda kurulmasý düþünülen teleferik hattý ve kayak merkezi kontrol altýnda
tutulmazsa zaman içinde doðal alanlarýn tahribine neden olabilir. Ilýk Göl, kenarýndaki sýcak
termal sularý nedeniyle saðlýk turizmine açýlmak istenmektedir. Bu giriþimin planlý ve denetimli
yapýlmamasý durumunda ciddi bir tahrip söz konusu olabilir.
Koruma Çalýþmalarý: Nemrut kalderasý, jeolojik ve jeomorfolojik deðeri sebebiyle 31 Ekim 2003
tarihinde tabiat anýtý ilan edilerek koruma altýna alýnmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Bitlis Belediye Baþkanlýðý; Bitlis Ýl Kültür Ve Turizm Müdürlüðü; Tatvan Kaymakamlýðý; Tatvan Belediyesi; Atatürk Üniversitesi Coðrafya Bölümü;
Dumlupýnar Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü.

Hasan Akan

Nemrut Volkaný önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Nemrut Volkaný önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Nemrut Kalderasý - huþ aðaçlarý © Ali Ýhsan Gökçen
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Ziyaret Daðý ve DOG042
Ýzlenmesi Gerekli
Ahlat Sazlýklarý Ayný (0)

Van Gölü kýyýsý © Murat Bozdoðan

Yüzölçümü : 28895 ha
Boylam
: 42,63ºD
Enlem
: 38,83ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 2542 m
Ýl(ler)
: Bitlis
Ýlçe(ler) : Adilcevaz, Ahlat

Alanýn Tanýmý: Süphan Daðý ile Van Gölü arasýnda dað bozkýrlarý ile kaplý bir alandýr. Ziyaret
Daðý, Van Gölünün kuzey kýyýlarýnýn bir kýsmý, Ahlat Sazlýklarý ve Adilcevaz ilçesi ÖDAnýn
içinde kalýr. Daðlýk alandan doðan dere ve çaylar ÖDAnýn güney sýnýrýnda Van Gölüyle buluþur.
Bunlardan en büyüðü alanýn batý kýsmýnda uzun ve derin bir vadi oluþturan Uluçaydýr. Ziyaret
Daðýnýn güney yamaçlarýný sýnýrlayan göl kýyýsý günübirlik turizm için kullanýlmaktadýr. Göl
kýyýsý habitatlarýndan dað bozkýrlarýna kadar geniþ bir yelpazede yaþam alanýný barýndýran ÖDA,
birçok canlý grubu için önem taþýr.
Habitatlar: Alanýn önemli bir kýsmýný yüksek dað bozkýrlarý kaplar. Yer yer çitlembik ve titrek
kavak gibi türlerden oluþan seyrek çalý topluluklarý ve aðaçlýk alanlar bulunmaktadýr. Adilcevaz
ilçe merkezi yakýnlarýndaki vadilerde yoðun olarak ceviz bahçeleri bulunur. Düzlük alanlarda
iyi korunmuþ çayýrlýk alanlar bulunur. ÖDAnýn kýyý kesimi Ahlat yakýnýndaki sazlýklarý ve ince
bir kum þeridiyle çevrili küçük bir lagünü içerir.
Türler: ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki üç kuþ türünün üreme alanýdýr. Bu türlerden
uludoðan (Falco cherrug) daðlýk bölgede ürerken, dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve yaz
ördeði (Marmonetta angustirostris) Ahlat Sazlýklarýnda üremektedir. Çayýr delicesi (Circus
pygargus) alanda ürediði bilinen bir baþka öncelikli kuþ türüdür.
Ülkemize endemik ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki benekli semender (Neurergus
strauchii) ve Van Gölüne endemik ve dar yayýlýþlý inci kefali (Alburnus tarici) alanda dünya
ölçeðinde önemli nüfuslarý bulunan diðer türlerdir. Ýnci kefali Uluçay baþta olmak üzere ÖDAdaki
derelerde üremektedir.
Alan Kullanýmý: ÖDA'daki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Adilcevaz ilçe merkezinde ayný
zamanda turizm faaliyetleri gerçekleþtirilmektedir. Bunun yanýnda bölgede ceviz yetiþtiriciliði
oldukça yaygýndýr.
Tehditler: Alandaki en önemli tehditlerin baþýnda aþýrý otlatma gelmektedir. Van Gölü kýyýsýný
etki altýndan býrakan kirlilik diðer önemli sorunlardan biridir.
Koruma Çalýþmalarý: Ahlat Ýlçesindeki sazlýk alanlar Ýlçe Jandarma Komutanlýðý tarafýndan
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korunmaktadýr.
Doða Gözcüleri Derneði, inci kefalinin kaçak avcýlýðýnýn engellenmesi için çalýþmaktadýr.
Bunun yanýnda Doða Derneðinin Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloi Bölümü ve Kuþ Gözlem
Topluluðu desteðiyle yürüttüðü kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý kapsamýnda alanda sayýmlar
yapýlmakta ve alanýn kýþlayan kuþlar açýsýndan önemi deðerlendirilmektedir.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ahlat Kaymakamlýðý; Adilcevaz Kaymakamlýðý; Ahlat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Adilcevaz Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý; Doða Gözcüleri Derneði.

Bahtiyar Kurt

Ziyaret Daðý ve Ahlat Sazlýklarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ziyaret Daðý ve Ahlat Sazlýklarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Gri balýkçýl (Ardea cinerea) © Tamer Zeybek
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Batmýþ Gölü DOG043
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Turna (Grus grus) © Soner Bekir

Yüzölçümü : 3395 ha
Boylam
: 42,65ºD
Enlem
: 38,90ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 2210 m - 2240 m
Ýl(ler)
: Bitlis
Ýlçe(ler) : Ahlat

Alanýn Tanýmý: Diðer adý Çil Gölü olan alan, Van Gölü'nün kuzeyinde, Süphan ve Ziyaret daðlarýnýn
arasýndaki ovada, Karakol, Çanakyayla ve Gölüstü köyleri arasýnda yer alýr. Batmýþ Gölü, su
aynasý son derece küçük olan ve etrafý geniþ ýslak çayýrlarla çevrili bir tatlý su gölüdür. Dað
yüzey sularý dýþýnda gölün baþka bir su kaynaðý bulunmamaktadýr.
Habitatlar: Batmýþ Gölü ÖDAsý çok geniþ ýslak çayýrlar, sazlýklar, dað bozkýrlarý ve küçük göl
yüzeyinden oluþur.
Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bulunan küçük kerkenez (Falco naumanni) alanda
üremektedir. Turna (Grus grus) nesli bölgesel ölçekte tehlikede olup ÖDAda üreyen kuþlardan
biridir. Býyýklý sumru (Chlidonias hybrida) ve balaban (Botaurus stellaris) ÖDAda üreyen diðer
öncelikli türlerdir.
Alanýn diðer takson gruplarý açýsýndan önemi hakkýnda veri bulunmamaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA'daki temel insan faaliyetleri hayvancýlýk ve mevsimlik ot kesimidir.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Küçük kerkenez (Falco naumanni) © Melih Özbek
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Ahlat Kaymakamlýðý; Ahlat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü
Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Oluþumu.

358

Bahtiyar Kurt

Batmýþ Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Batmýþ Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Balaban (Botaurus stellaris) © Melih Özbek
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Sarýsu Ovasý DOG044
Acil
Gerileme (-2)

Turna (Grus grus) © Soner Bekir

Yüzölçümü : 4240 ha
Boylam
: 42,90ºD
Enlem
: 39,04ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1780 m - 1840 m
Ýl(ler)
: Aðrý
Ýlçe(ler) : Patnos

Alanýn Tanýmý: Van Gölü'nün 25 kilometre kuzeyinde yer alan yüksek rakýmlý bir ovadýr. Süphan
Daðýnýn kuzey eteklerindeki sýð göller, geniþ sazlýklar ve sulak çayýrlýklardan oluþan bir sulakalan
sistemini içerir. Sulakalan, küçük dereler ve yeraltý sularýyla beslenir. Ovanýn doðu bölümünde
Karasu Çayý üzerindeki bataklýklar bulunur. Alan, Gökçalý, Zirekli, Sarýsu, Köseler ve Gençali
köyleri arasýnda yer alýr.
Habitatlar: Alan ýslak otlaklar, çayýrlar, kýndýra bataklýklarý, küçük tatlý su gölleri ve geniþ
sazlýklardan oluþmaktadýr. ÖDAnýn çevresi kuru tarým alanlarý ve dað bozkýrlarýyla çevrilidir.
Türler: Sarýsu Ovasý, alanda üreyen turna (Grus grus) ve alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) türleri
nedeniyle ÖDA statüsü kazanmaktadýr. Ülkemizde çok az sayýda üreyen turnalar için oldukça
önemli bir alandýr. Alanda kuþ türlerinin yaný sýra susamuru (Lutra lutra) da bulunur.
Alan üç bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlardan Trisetum thospiticum
endemik ve nesli tehlike altýndadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyetleri hayvancýlýk ve tarýmdýr. Sulak çayýrlarda büyükbaþ
hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Bölgedeki köylüler sazcýlýk yaparak geçimlerine katký saðlarlar.
Tehditler: 2000 yýlýnda bölge köylerde yaþayanlar alanda bir drenaj kanalý açarak sulakalanýn
bir kýsmýnýn kurumasýna neden olmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Alaca balýkçýl (Ardeola ralloides)© Tuncer Tozsin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Patnos Kaymakamlýðý; Patnos Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.
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Lütfi Behçet, Bahtiyar Kurt, Murat Ünal

Sarýsu Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sarýsu Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Yaban tavþaný (Lepus europaeus) © Emin Yoðurtçuoðlu
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Süphan Daðý DOG045

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Süphan Daðý © Ali Ýhsan Gökçe

Yüzölçümü : 52329 ha
Yükseklik : 1650 m - 4058 m
Boylam
: 42,86ºD
Ýl(ler)
: Bitlis, Aðrý, Muþ
Enlem
: 38,91ºK
Ýlçe(ler) : Adilcevaz, Patnos, Malazgirt
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Süphan Daðý ÖDAsý, Van Gölünün 10 km kuzeyinde yer alan büyük volkanik
bir daðdýr. Koni þeklindeki dað, kuzeydoðudaki Aðrý Daðý ve güneybatýda ki Nemrut Daðý
arasýndan yükselmiþtir. Aðrý Daðýndan sonra Türkiyenin ikinci en yüksek volkanik daðýdýr.
Yaklaþýk 12 kilometre uzunluðundaki daðýn çevresinde daha geniþ bir alan kaplayan lav örtüsü
uzanýr. Daðýn eteklerinde Aygýr ve Süte gölleri bulunur. ÖDAda daðcýlýk faaliyetleri yapýlýr.
Habitatlar: Daðýn kurak yamaçlarýnda dað bozkýrlarý geniþ alanlar kaplar. Süphan Daðýnýn en
yüksek bölümleri yýl boyunca büyük ölçüde karla kaplýdýr. Süphan Daðýnda orman bitki örtüsü
son derece azdýr. Daðýn güney yamaçlarýnda seyrek çalý topluluklarý göze çarpar.
Türler: Süphan Daðý bitki türleri açýsýndan zengindir. ÖDA ülkemize endemik birçok bitki türünü
bünyesinde barýndýrmaktadýr. Isatis undulata, Marrubium vanense, Paracaryum leptophyllum,
Salvia odontochlamys ve Verbascum coronopifolium alanda bulunan ve nesli tehlike altýnda
olan türlerin en önemlileridir.
Süphan kertenkelesi (Eremias suphani) Türkiyeye endemik ve dar yayýlýþlý bir tür olup adýný
bu ÖDAdan alýr. Alan baþta yýrtýcýlar olmak üzere kuþ türleri için de bölgesel ölçekte önem
taþýmaktadýr. Sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) alanda üreyen öncelikli kuþ türlerinden
biridir.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Halk geçimini çoðunluðu küçükbaþ
olan hayvanlarýn yaylalarda otlatýlmasý ile saðlamaktadýr. Az miktardaki tarým alanlarýnda
hayvan yemi üretimi ve ihtiyacý karþýlama amaçlý üretim yapýlmaktadýr.
Süphan Daðý dað sporlarý için oldukça popüler bir merkezdir. Bunun yanýnda Aygýr Gölü
piknik alaný olarak bölge halký tarafýndan kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Ýklim þartlarý nedeniyle kýsa bir geliþme dönemine sahip alanýn bitki örtüsü aþýrý otlatma
baskýsý altýndadýr.
Daðýn doðu eteklerinde bulunan radyo-ling istasyon yolu bozkýr bitki örtüsünü kýsmen de
olsa tahrip etmiþtir. Tarým alanlarýnýn geniþlemesi bozkýr ekosistemini etkileyen diðer bir tehdittir.

Reçine içeriðinden dolayý tezek tutuþturulmasýnda kullanýlan geven (Astragalus sp.) ve çoban
yastýðý (Acantholimon sp.) gibi bitkilerin yoðun yumak oluþturan türleri alandan sökülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü alanda araþtýrma çalýþmalarýný
yürütmektedir.

© Bünyad Dinç
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Aðrý Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Aðrý Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Doða Sporlarý Topluluðu (YÜDAST).
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Özdemir Adizel, Lütfi Behçet, Atilla Durmuþ, Muhabbet Kemal Koçak, Murat Ünal

Süphan Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Süphan Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kavuþtuk
DOG046
Acil
Yarýmadasý Gerileme (-1)

Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) © Melih Özbek

Yüzölçümü : 14119 ha
Boylam
: 43,08ºD
Enlem
: 38,85ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 1710 m
Ýl(ler)
: Bitlis
Ýlçe(ler) : Adilcevaz

Alanýn Tanýmý: Van Gölünün kuzeyinde, Erciþe yaklaþýk 50 kilometre uzaklýkta bulunan Kavuþtuk
Köyü ve köyün doðusunda Van Gölü içine doðru uzanan düz yarýmadayý içerir. Yarýmada
Sodalýgölün doðusunda yer alýr ve alanýn kuzey ucunda Nurþun Gölüne ulaþýr. Alan hafif
engebelidir.
Habitatlar: ÖDA büyük ölçüde kuru tarým alanlarýyla kaplýdýr. Geri kalan bölgelerde kalýntý ova
bozkýrlarý uzanýr. Yarýmadanýn kuzey ucunda Nurþun Gölü bulunur.
Türler: ÖDA, nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki toy kuþlarý (Otis tarda) için önemli bir üreme
alanýdýr. ÖDAdaki Nurþun Gölü diðer bir nesli tehlikedeki kuþ türü olan dikkuyruklarýn (Oxyura
leucocephala) yuvalama bölgesidir.
Alan Kullanýmý: Büyük ölçüde kuru tarým yapýlýr. Makineli tarým yapýlmakta ve kýsmen kimyasal
ilaç kullanýlmaktadýr. Baþlýca tarýmsal ürünler buðday, arpa ve yoncadýr. Tarým faaliyetlerinin
yaný sýra alanda düþük oranda hayvancýlýk da yapýlmaktadýr.
Tehditler: Yarýmada köyünün daha yüksek bir yere taþýnmasý için köyün kuzeyine bir site
yapýlmýþtýr. Yerleþimin tarým alanlarýna yaklaþmasý toy üzerinde olumsuz etki yapabilir. Ancak
yeni yerleþim alaný alt yapýsý eksik olduðundan kýsmen kullanýlmaktadýr.
Toy kuþlarýnýn kaçak avýnýn sürdüðü bilinmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Derneði tarafýndan 2002 yýlýnda Toy Koruma Projesi yürütülmüþtür
ve bununla ilgili olarak Toy Ulusal Eylem planý yayýmlanmýþtýr. Kavuþtuk Yarýmadasý önemli
toy üreme alanlarýndan biridir.

Küçük kumkuþu (Calidris minuta) © Kazým Çapacý
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Adilcevaz Kaymakamlýðý; Adilcevaz Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Erciþ Avcýlar Kulübü (Hacý Gültekin ve Atilla
Elbir); Av Yaban Hayatý Koruma Vakfý (Güven Çalýk); Yarýmada Köyü Muhtarlýðý.
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Zeren Gürkan

Kavuþtuk Yarýmadasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Kavuþtuk Yarýmadasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Altýngöz (Bucephala clangula) © Ali Atahan
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Sodalý Göl DOG047
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Sodalý göl © Emin Yoðurtçuoðlu

Yüzölçümü : 4392 ha
Boylam
: 42,98ºD
Enlem
: 38,80ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 1680 m
Ýl(ler)
: Bitlis
Ýlçe(ler) : Adilcevaz

Alanýn Tanýmý: Van Gölü'nün kuzey kýyýsýnda, Süphan Daðý'nýn güneydoðusunda yer alan ve
Van Gölünden 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
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Adilcevaz Kaymakamlýðý; Adilcevaz Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü;
Doða Derneði.
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Bahtiyar Kurt

Sodalý Göl önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Sodalý Göl önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Küçük kumkuþu (Calidris minuta) © Tamer Zeybek
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Güney Van Gölü Kýyýlarý DOG048
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
ve Alacabük Daðý

Ýnci kefali (Alburnus tarichi) © Mustafa Sarý

Yüzölçümü : 44850 ha
Yükseklik : 1650 m - 3050 m
Boylam
: 42,77ºD
Ýl(ler)
: Bitlis, Van
Enlem
: 38,40ºK
Ýlçe(ler) : Tatvan, Gevaþ
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, dünyanýn en büyük alkalik gölü olan Van Gölünün güney kýyýlarýndaki
Tatvan ve Gevaþ ilçeleri arasýnda uzanan bakir kýyý þeridi, Akdamar Adasý ve Bitlis-Van sýnýrýnda
yer alan Alacabük Daðýný içine alýr. Van Gölü'ne derelerin açýldýðý yerlerde küçük sazlýklar ve
dalyanlar oluþmuþtur. Bunlardan en büyüðü çoðunlukla sazlar ve hasýrotlarýyla kaplý Horkum
Sazlýðý'dýr. Akdamar Adasý'nýn batýsýndaki kýyý þeridi hýzla yükselerek 3000 metreye kadar
ulaþýr. Bu kýsýmda bulunan Alacabük Daðý, oldukça sarp ve engebelidir.
Habitatlar: Alanýn önemli bir kýsmýný göl yüzeyi, kýyý habitatlarý ve Alacabük Daðý oluþturur.
Kýyýdan güneye doðru uzanan engebeli araziyi dað bozkýrlarý, yer yer meþe ve ardýç topluluklarý,
tarým alanlarý ve zirveye doðru yüksek dað çayýrlarý kaplar. Meþe topluluklarý alanýn batý
bölgesinde yoðunluk gösterir.
Alacabük Daðýnýn doðu ve güneydoðu yamaçlarý bozkýr alanlarýyla batý ve kuzey yamaçlarý
ise meþe (Quercus) ve ardýç (Juniperus) ormanlarýyla kaplýdýr. Meþe türleri arasýnda Quercus
petrae ssp. pinnatiloba, Quercus libani ve Q. robur ssp. pedunculiflora yoðun ve yaygýn olan
türlerdir. Daha düþük rakýmlý, özellikle güneye bakan sýcak yerlerde Q. infectoria ssp. boissieri
iyi geliþmiþtir. Ardýç türleri arasýnda Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus ve Juniperus excelsa
ssp. excelsa yaygýn olarak görünür. Alandaki nemli habitatlar ve Kesan Deresi ile birleþen Narsi,
Oranýs, Singer gibi büyük dereler ve çevresinde sucul bitki örtüsü geliþmiþtir.
Türler: Alan 36 farklý bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerin 23ü Türkiyeye,
Paronychia turcica adlý tür ise yalnýzca bu alana endemiktir ve nesli tehlike altýndadýr. ÖDA
içinde yer alan Alacabük Daðýnda ÖDA kriterini saðlayan 27 türün 17si ülkemize endemiktir.
Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve uludoðan (Falco cherrug) alanda üreyen nesli dünya
ölçeðinde tehlikedeki kuþ türleridir. Bölgede önemli sayýlarda kýþlayan Van Gölü martýsýnýn
(Larus armenicus) Akdamar Adasýnda küçük bir üreme popülasyonu bulunur. Alacabük
Daðýnda ise küçük kerkenez (Falco naumanni), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve
kaya kartalý (Aquila chrysaetos) gibi önemli yýrtýcý türleri üremektedir.
ÖDA, Karadeniz köstebeðinin (Talpa levantis) ve Acem köstebeðinin (Talpa davidiana)
kopuk popülasyonlarýný ayný anda barýndýrýr ve bu nedenle bölgesel öneme sahiptir. Benekli
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semender (Neurergus strauchii strauchii) alanda yaþayan diðer nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan bir türdür.
Gölden iç bölgelere açýlan dereler bölgeye endemik inci kefali (Alburnus tarichi) için önemli
bir yaþam alanýdýr. Bu tür göl içinde yaþamasýna raðmen üremek için akarsulara göç eder ve
üreme sonrasýnda tekrar göle döner. Capoeta kosswigi ÖDAdaki diðer bir dar yayýlýþlý balýk
türüdür.
Güney Van Gölü Kýyýlarý, sekiz kelebek türü için önemlidir. Bunlardan çokgözlü Van esmeri
(Polyommatus kurdistanicus) dar yayýlýþlý bir tür olup Türkiyeye endemiktir.
Alan Kullanýmý: Turizm bölgedeki baþlýca faaliyetler arasýnda yer almaktadýr. Tatvan Gevaþ
arasýndaki bölgede deniz yolculuðu yapýlabilmektedir. Akdamar Adasý, Van Gölündeki en
popüler ziyaret noktalarýndan biridir.
ÖDAnýn güneyindeki yamaçlar aðýrlýklý olarak hayvancýlýk, vadi tabanlarý ise tarým amaçlý
kullanýlmaktadýr. Yaz aylarýnda ot kesimi yöre halký için önemli geçim kaynaklarýndan biridir.
Alanda bunlarýn yanýndan inci kefali balýkçýlýðý yapýlmaktadýr.
Tehditler: Göl kýyýsý üzerindeki tehditlerin baþýnda tarým alanlarýndan dönen sularýn ve kentsel
atýklarýn oluþturduðu kirlilik gelir.
Aþýrý otlatma, alandaki doðal bitki örtüsü ve tür çeþitliliðini tehdit etmenin yaný sýra odunsu
bitkilerin kendini toparlamasýna ve çoðalmasýna olanak vermemektedir. Alandaki yoðun ot
biçimi ve geven bitkilerinin sökülmesi de bitki örtüsünü tehdit etmektedir.
Alacabük Daðýnda yakacak temin etme amacýyla yapýlan kaçak aðaç kesimi meþe ve ardýç
ormanlarýný tehdit etmektedir.
Günübirlik insan baskýsý ve adadaki martý yumurtalarýnýn toplanmasý Akdamar Adasýnda
odaklanmýþ iki ana tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Gözcüleri Derneði alaný düzenli olarak izlemektedir. Derneðin çalýþmalarý
sonucunda inci kefalinin korunmasý konusunda önemli yol kat edilmiþtir. Bunun yanýnda
Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Kuþ Gözlem Topluluðu alanda düzenli izleme
çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Van Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tatvan Kaymakamlýðý; Gevaþ Kaymakamlýðý; Tatvan Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý; Gevaþ Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Doða
Gözcüleri Derneði.

Özdemir Adizel, Atilla Durmuþ, Bahtiyar Kurt, Fevzi Özgökçe, Halil Özkul

Güney Van Gölü Kýyýlarý ve Alacabük Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Güney Van Gölü Kýyýlarý ve Alacabük Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Akdamar Adasý © Nezaket Adýgüzel

Fritillaria crassifolia © Mecit Vural
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Artos Daðý DOG049
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Artos Daðý © Yýldýray Lise

Yüzölçümü : 22808 ha
Boylam
: 43,15ºD
Enlem
: 38,22ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik :1680 m - 3537 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Gevaþ, Çatak

Alanýn Tanýmý: Artos Daðý Gevaþýn güneyinde Bitlis Daðlarýnýn doðu ucunda yer alýr. Van
Gölünün güney kýyýsýndan kýsa bir mesafede 3537 metreye kadar yükselir. Çevresindeki diðer
daðlardan izole konumdaki Artos Daðý, bir çadýrý andýran görünümü nedeniyle, Çadýr Daðý
olarak da adlandýrýlýr. Genellikle sarp ve dik yamaçlar içeren daðýn yalnýzca doðu yamaçlarý
dereceli olarak alçalýr. Buna karþýlýk, kuzey yamaçlarý dimdik Van Gölü kýyýlarýna alçalýrken
güney ve batý yamaçlarýnda Çatak Çayý tarafýndan kesilmiþ sarp geçitler bulunur. Bu keskin
yapýsýnýn ve sert iklim koþullarýnýn etkisiyle Artos Daðý ince bir toprak tabakasýyla kaplýdýr ve
yamaçlarýnda bol miktarda taþ ve çakýl bulunur. Dað, son yýllarda gösterime giren Vizontele
filmiyle ülke çapýnda tanýnmýþtýr.
Habitatlar: Sert iklim koþullarýnda yaþayan ve genellikle hayvancýlýkla uðraþan yöre halkýnýn
uzun yýllar odunsu bitkileri kesmesi ve aþýrý otlatma sonucunda alandaki orman bitki örtüsü
büyük ölçüde azalmýþtýr. Taþlýk dað bozkýr topluluklarý alandaki en yaygýn bitki örtüsüdür.
Bununla birlikte, daðýn güney yamaçlarýnda, özellikle de Çatak Vadisinde kalýntý meþe
topluluklarýna ve noktasal ölçekte boylu ardýç ve katran ardýçlarýna rastlanýr. Bunun yaný sýra,
topraðýn daha kalýn olduðu yerlerde ýslak mera topluluklarý bulunur.
Türler: Uzaktan bakýldýðýnda bitki örtüsünden yoksun gibi görünen alan son derece zengin bir
bitki çeþitliliðine sahiptir. 29 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlar ve bu türlerden iki tanesi
dünya üzerinde sadece bu daðda yaþamaktadýr; Isatis spatella ve Limoniopsis davisii.
Gevaþ Daðý anadolu gelengisinin (Spermophilus xanthoprymnus) Vandaki kopuk
popülasyonunu barýndýrmasý nedeniyle bölgesel ölçekte önem taþýr.
Alan, bitkilerin yaný sýra kelebek varlýðý açýsýndan da büyük öneme sahiptir. Nesli bölgesel
ölçekte tehdit altýnda olan ve dar yayýlýþlý çok sayýda kelebeðin önemli popülasyonlarý burada
yaþar. Artos Daðýnda ülkemize endemik dört kelebek türü bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Bunun yanýnda tarým faaliyetleri de
yürütülmektedir.
Tehditler: Aþýrý otlatma ve yakacak saðlamak için odunsu ve yastýk formundaki çok yýllýk bitkilerin

372

(örneðin Astragalus, Acantholimon ve Onobrychis) kesilmesi alanýn bitki örtüsünü tehdit eden
en önemli sorunlardýr. Bu durum, alanda toprak erozyonunun da artmasýna neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþma yoktur. Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü
alanda araþtýrma çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.

Büyük korubeni (Glaucopsyche arion) © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gevaþ Kaymakamlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi
Kuþ Gözlem Topluluðu.

Özdemir Adýzel, Atilla Durmuþ, Muhabbet Kemal Koçak, Mehmet Koyuncu, Fevzi Özgökçe, Murat Ünal

Artos Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Artos Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Anadolu gelengisi (Spermophilus xanthoprymnus) © Cüneyt Oðuztüzün
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Bavius (Pseudophilotes bavius) © Ahmet Baytaþ
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Dönemeç Deltasý ve DOG050
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)
Edremit Sazlýklarý

© Yýldýray Lise

Yüzölçümü : 9334 ha
Boylam
: 43,19ºD
Enlem
: 38,35ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 1800 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Edremit, Gevaþ

Alanýn Tanýmý: Van Gölünün güneydoðu kýyýsýnda yer alan ÖDA, kuzeyde Van merkez ilçe,
güneyde ise Gevaþ ile sýnýrlýdýr. Alan iki ana kýsýmdan oluþur. Kuzeydeki Edremit Sazlýklarý
Dönemeç Çayýnýn bir kolu ile küçük derelerin oluþturduðu sýð dalyaný ve sazlýk alanlarý içerir.
Güneydeki Dönemeç Deltasý ise Güzelsu Çayýnýn Van Gölüne döküldüðü yerde oluþan sulakalan
sistemidir.
Habitatlar: Dönemeç Deltasý yer yer sazlýklar, kamýþlýklar ve kumullarla kaplýdýr. Sulakalanýn
etrafýný çevreleyen bölgede tuzcul bozkýrlar, meralar, meyve bahçeleri ve tarým alanlarý bulunur.
Edremit Sazlýklarý bölümü sýð bir dalyan ve az miktarda kalan sazlýklardan oluþur.
Türler: ÖDA, inci kefalinin (Alburnus tarichi) derelerin iç kesimlerine göç ederken kullandýðý
önemli bir giriþ noktasýdýr. Van Gölüne akan dereler ayný zamanda Capoeta kosswigi adlý dar
yayýlýþlý balýk türü için de önemlidir.
Nesli küresel ölçekte tehdit altýndaki dikkuyruk (Oxyura leucocephala) alanda önemli
sayýlarda üremektedir. Son gözlemler bölgede az sayýda Hazar sumrusunun (Sterna caspia)
ürediðini göstermiþtir.
ÖDA ayrýca Coenagrion ornatum adlý kýzböceði türüne ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Dönemeç bölgesinde genel olarak sulu ve kuru tarým ile meyvecilik yapýlmaktadýr.
Bölgedeki diðer geçim kaynaklarý büyük ve küçükbaþ hayvancýlýk ile balýkçýlýktýr. Sazlýklarýn
çevresindeki bazý köylerde ticari amaçlý saz kesimi yapýlmaktadýr. Van Gölü su seviyesinin
yükselmesi sonucunda son yýllarda deltanýn bir kýsmý sular altýnda kalmýþtýr.
Tehditler: Van merkeze yakýn yerlerde konut inþaatlarý son yýllarda artmýþtýr. Dönemeç Deltasý
civarý çeþitli kanallarla kurutularak tarýma uygun hale getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Öte yandan,
Edremit kýyýlarý büyük ölçüde doldurulmuþ ve doðal halini kaybetmiþtir.
Dönemeç Deltasýnda yoðun hayvancýlýk kuþ türlerini ve bitki örtüsünü olumsuz etkilemektedir.
Koruma çalýþmalarýna raðmen üreme döneminde inci kefali kaçak olarak avlanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Gözcüleri Derneðinin baþarýlý giriþimleri sonucunda inci kefali göç
döneminde Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Tarým Ýl Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðý
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tarafýndan etkin koruma çalýþmalarý yürütülmektedir.
Sulakalanda Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü uzmanlarýnca
düzenli olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý ve kuþ gözlemleri yapýlmaktadýr.

Pasbaþ patka (Aythya nyroca) © Melih Özbek
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Tarým Ýl Müdürlüðü; Ýl Jandarma Komutanlýðý; Edremit Kaymakamlýðý; Gevaþ Kaymakamlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Doða Gözcüleri Derneði.

Yýldýray Lise

Dönemeç Deltasý ve Edremit Sazlýklarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Dönemeç Deltasý ve Edremit Sazlýklarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

B

377

Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Erek Daðý ve DOG051
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)
Turna Gölü

Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Emin Yoðurtçuoðlu

Yüzölçümü : 52976 ha
Boylam
: 43,47ºD
Enlem
: 38,43ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1700 m - 3204 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Van merkez, Edremit, Gevaþ, Gürpýnar

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 Daðýnýn 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 Vana 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 Türkiyeye endemik ve dar yayýlýþlýdýr. Endemik
türlerden Rosenin çokgözlüsü (Plebeius rosei) tüm dünyada sadece Erek Daðýnda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Erek Daðýnda yaygýn olarak hayvancýlýk yapýlýr. ÖDAnýn 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 Daðýndaki 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 ÖDAdaki çalý topluluklarý da uzun ve
sert geçen kýþ koþullarý nedeniyle hýzla toplanmakta ve azalmaktadýr. Bölgedeki aþýrý otlatma
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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
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

Erek Daðý ve Turna Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Erek Daðý ve Turna Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Yeþilce © Bahtiyar Kurt
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

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

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Salvia kronenburgii © Nezaket Adýgüzel
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Erçek Gölü DOG052

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Erçek Gölü - Boz kaz (Anser anser) © Soner Bekir

Yüzölçümü : 20419 ha
Boylam
: 43,60ºD
Enlem
: 38,67ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1800 m - 1970 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Van merkez

Alanýn Tanýmý: Van Gölü'nün 20 kilometre doðusundaki tektonik çöküntüde oluþmuþ alkali bir
göldür. Çevresi yüksek daðlarla çevrilidir. ÖDA'nýn doðu kýsmý Memedik Deresinin 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: ÖDAda ana göl yüzeyi dýþýnda sazlýk alanlar, ýslak çayýrlar ve bir kaç küçük göl
bulunur. Gölün güneydoðu ucunda küçük bir turbalýk alan vardýr. ÖDAnýn 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.
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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.

Erçek Gölü © Soner Bekir
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

Erçek Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Erçek Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Büyük cýlýbýt (Charadrius leschenaultii) © Soner Bekir
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Van Ovasý DOG053

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Ötücü kuðu (Cygnus cygnus) © Özkan Üner

Yüzölçümü : 102960 ha
Boylam
: 43,38ºD
Enlem
: 38,71ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 2680 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Van merkez, Muradiye, Edremit

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 Çayýnýn Van Gölüne 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. ÖDAnýn 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 Gölüne
döküldüðü kýsýmda ise bir tatlý su lagünü ve içinde küçük su aynalarý bulunan sazlýk alanlar
uzanýr.
Türler: Karasu Deltasýndaki 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 Havzasýndaki kopuk
popülasyonu için büyük önem taþýr.
Yýlan türlerinden Eirenis thospitisin 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 Ovasýnda bölgesel ölçekte tehlikedeki beþ kelebek türünün önemli popülasyonlarý
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yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana insan faaliyeti tarým olmakla birlikte hayvancýlýk da yapýlmaktadýr.
Karasu Çayý kýyýlarý ilin en önemli çakýl ve kum yataklarýný oluþturur. ÖDAda 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 Çayýnýn restorasyonu için bir
komisyon kurulmuþtur ve restorasyon planý hazýrlanmaktadýr.
Doða Gözcüleri Derneði, alandaki kaçak inci kefali avcýlýðýný durdurmaya yönelik çalýþmalar
gerçekleþtirmektedir.
Alan, Doða Derneðinin Toy Koruma Projesi kapsamýnda araþtýrdýðý bölge içindedir ve Toy
Ulusal Eylem planýnda önemli toy üreme alanlarýnda biri olarak yer almaktadýr.

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

Van Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Van Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Takson Adý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) © Aykut Ýnce
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Anadolu gelengisi (Spermophilus xanthoprymnus) © Murat Bozdoðan
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Çelebibaðý Sazlýklarý DOG054

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Býyýklý sumru (Chlidonias hybridus) © Özkan Üner

Yüzölçümü : 2059 ha
Boylam
: 43,32ºD
Enlem
: 38,99ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 1750 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Erciþ

Alanýn Tanýmý: Çelebibaðý Sazlýklarý, Van Gölünün kuzeydoðu kýyýsýnda, Erciþ ilçesinin hemen
güneyinde yer alan sulakalan sistemini içerir. ÖDA, Zilan Çayýnýn bir kolu olan Ilýca Çayýnýn
üzerinde bulunan Koçköprü Barajýnýn biraz güneyinden baþlar ve göl kýyýlarýna kadar iner. Zilan
Çayýnýn delta oluþturduðu bölgede sazlýk alanlar, mevsimsel ýslak çayýrlar ve doðudaki bölgede
meyve bahçeleri bulunur.
Habitatlar: Ilýca çayý yataðýnda akarsu kýyýsý bitki örtüsü ve ýslak çayýrlar uzanýr. Van Gölü
kýyýsýnda sazlýk alanlar ve çoðunluðu meyve bahçelerinden oluþan tarým alanlarý bulunur.
Türler: Sazlýklar kuþlar için hem üreme hem de kýþlama döneminde oldukça önemlidir. Yaz
ördeði (Marmaronetta angustirostris), pasbaþ patka (Aythya nyroca), turna (Grus grus) ve
uzunbacak (Himantopus himantopus) alanda üreyen önemli kuþ türlerindendir.
Alanda Türkiyeye endemik dört içsu balýðý vardýr. Bunlarýn ikisi, Barbatula ercisianus ve
Barbus ercisianus dünyada sadece ÖDA sýnýrlarý içinde yer alan Ilýca Çayýnda bulunur. Diðer
balýk türleri Van Gölünde daha geniþ bir yayýlýþ gösteren inci kefali (Alburnus tarichi) ve
Capoeta kosswigidir.
Alan Kullanýmý: Alanda aðýrlýklý olarak tarým ve hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Aþýrý otlatma özellikle ýslak çayýrlarýn doðal yapýsýna zarar vermektedir. Bunun yaný
sýra Zilan Çayýndaki kirlilik ÖDAdaki nadir sucul yaþamý tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Gözcüleri Derneði, Van Gölü genelinde inci kefalinin kaçak avcýlýðýný
engellemek için çalýþmaktadýr.

Zilan Çayý © Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Belediyesi, Erciþ Belediyesi; Doða Gözcüleri Derneði.
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Burcu Meltem Arýk

Çelebibaðý Sazlýklarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Çelebibaðý Sazlýklarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Bendimahi Deltasý DOG055

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 9267 ha
Boylam
: 43,72ºD
Enlem
: 38,94ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 1800 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Muradiye

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Bendimahi Çayýnýn Muradiye ilçesinden Van Gölüne döküldüðü noktaya
kadar uzanan ovayý ve çayýn deltasýný kapsar. Çayýn göle döküldüðü bölgede besince zengin
geniþ sazlýklar ve sýð bataklýklar bulunur. Kuzeyi daðlýktýr ve doðu sýnýrýnda Pirreþit Daðý yer
alýr.
Habitatlar: Çayýn Van Gölüne döküldüðü yerde geniþ sazlýklar ve subasar alanlar uzanýr.
Bendimahi Çayýnýn üzerinde yer yer küçük saz adalarý bulunur. Alanýn sulakalan ekosistemi
dýþýnda kalan bölümleri büyük ölçüde tarým alanlarý ve ova bozkýrlarýyla kaplýdýr.
Türler: Bendimahi Sazlýklarý çok sayýda sukuþunun üreme ve beslenme alanýdýr. Nesli tehlike
altýndaki üç ördek türü alanda yuvalar; yaz ördeði (Marmonetta angustirostris), pasbaþ patka
(Aythya nyroca) ve dikkuyruk (Oxyura leucocephala). Küçük karabatak (Phalacrocorox
pygmeus), küçük sumru (Sterna albifrons) ve gülen sumru (Sterna nilotica) sulakalanda üreyen
diðer türler arasýndadýr. Yüksek sayýda ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), Van Gölü martýsý
(Larus armenicus) ve Hazar sumrusu (Sterna caspia) yaz aylarýnda alanda beslenmektedir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki fare benzeri yediuyur (Myomimus setzeri) ÖDAdaki diðer
bir öncelikli türdür.
Dar yayýlýþlý ve Türkiyeye endemik Bendimahi kertenkelesi (Darevskia bendimahiensis)
adýný bu bölgeden almaktadýr ve ÖDAda dünya ölçeðinde önemli bir popülasyonu bulunur.
Delta, Van Gölü havzasýna endemik inci kefali balýðýnýn (Alburnus tarichi) önemli bir üreme
alanýdýr. Mayýs-haziran aylarýnda bu balýklar sürüler halinde Bendimahi Çayýna girerek üreme
göçü yapar. Capoeta kosswigi alandaki diðer dar yayýlýþlý balýk türüdür.
Alan Kullanýmý: ÖDA, Kuzeydoðu Anadolu Bölgesine giden önemli bir geçiþ noktasýnda yer alýr.
Çevresinde yoðun tarýmsal faaliyetler yapýlmaktadýr. Buðday, arpa ve yem bitkileri yaygýn
olarak ekilir. Bölgede hayvancýlýk da yoðundur. Muradiye Þelalesi ve kiliseler gibi tarihi yapýlar
nedeniyle önemli bir turizm cazibe merkezidir.
Tehditler: Alanda yaz aylarýnda suyun tarýmsal amaçlý aþýrý kullanýlmasý nedeniyle su seviyesi
çok azalmaktadýr. Bunun sonucunda zaman zaman toplu balýk ölümleri görülür.

390

Sulakalanda Muradiye Ovasýndaki tarým alanlarýnda kullanýlan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan
kirliliðin etkisi görülür. Ýnci kefali kaçak olarak yoðun bir þekilde avlanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda inci kefali balýðýnýn üreme dönemi sýrasýnda kaçak avcýlýðýnýn
önlenmesi için Doða Gözcüleri Derneði ve Jandarma iþbirliði yapmaktadýr. Bunun yaný sýra
üreme dönemi av baskýsýnýn azaltýlmasý için Tarým Ýl Müdürlüðü ve Yedi Baþak Derneði tarafýndan
ilköðretim öðrencilerine ve yöre halkýna yönelik eðitim çalýþmalarý yapýlmaktadýr.

Bendimahi Deltasý © Soner Bekir
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Tarým Ýl Müdürlüðü; Muradiye Belediyesi; Doða Gözcüleri Derneði; Yedi Baþak Derneði; Van Yüzüncü Yýl
Üniversitesi.

Ercan Çiplak

Bendimahi Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Bendimahi Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Bendimahi Deltasý © Soner Bekir
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Pirreþit Daðý

DOG056
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Kirazkuþu (Emberiza hortulana) © Kazým Çapacý

Yüzölçümü : 30851 ha
Boylam
: 43,86ºD
Enlem
: 38,95ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1700 m - 3109 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Çaldýran, Muradiye, Özalp

Alanýn Tanýmý: Pirreþit Daðý, Van Gölünün 20 kilometre kuzeydoðusunda ve Muradiyenin 10
kilometre güneydoðusunda bulunan bir volkanik dað silsilesidir. Bu silsile, Aðrý  Tendürek 
Süphan - Nemrut volkanik çatlaðýndan püskürmelerle oluþmuþ volkanik kayalarýn güneydoðu
ucunda yer alýr. ÖDA, oldukça yýpranmýþ açýk gri andezit kayalardan meydana gelmiþtir. Pirreþit
Daðýnýn kuzey yamaçlarý üzerinde, yaklaþýk 2500 metre yükseklikte büyük Süphan (Sultan)
Gölü yer alýr. Lav akýntýlarýnýn bent oluþturarak suyun akýþýný engellemesi sonucu meydana
gelmiþ Süphan Gölü, Zincirli Deresi ve Bendimahi Çayý aracýlýðýyla Van Gölüne baðlanýr.
Habitatlar: Silsilenin büyük bir bölümü dað bozkýrlarýyla kaplýdýr ve orman bitki örtüsünden
yoksundur. Uzun süre kar altýnda kalan daðýn alt alpin ve alpin kuþaklarý yüksek dað çayýrlarýyla
kaplýdýr. Pirreþit Daðýnýn kuzeyinde, Adaklý ve Yumaklý köyleri arasýndaki üçgen biçiminde
düzlükte uzanan Süphan Gölü geniþ bir sulak alan sistemi oluþturur. Zincirli Deresi boyunca
ýslak çayýrlýklar yer alýr.
Türler: Pirreþit Daðý, Türkiyeye endemik yaklaþýk 75 bitki türünü barýndýrýr ve bunlarýn 22si
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlarýn dýþýnda alana endemik olmayan ancak dar yayýlýþlý
beþ bitki taksonu alanýn ÖDA statüsü kazanmasýna neden olur. Centaurea demirizii alandaki
en nadir bitki türüdür ve yok olma tehlikesiyle karþý karþýyadýr.
Kýrmýzý gagalý dað kargasý (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ve kaya kartalý (Aquila chrysaetos)
alandaki önemli kuþ türleridir.
Alan Kullanýmý: ÖDAdaki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr. Aðýrlýklý olarak küçükbaþ hayvan
sürüleri yazýn ilk aylarýndan itibaren alanda yoðun bir þekilde otlatýlmaktadýr. ÖDAda kýsýtlý
miktarda tarým alanlarý yer alýr.
Tehditler: Aþýrý ve plansýz otlatma sonucunda hayvanlarýn otladýðý bitki türleri azalmýþ; buna
karþýlýk Euphorbia ve Verbascum türleri gibi hayvanlar tarafýndan tercih edilmeyen bitkiler
artmýþtýr. Birçok endemik bozkýr bitkisi yoðun ve erken otlatmadan dolayý tehdit altýndadýr.
Alanda orman bitki örtüsünün olmamasý nedeniyle yarý çalý ve yastýk formundaki türler
yakacak amacýyla yoðun olarak toplanmaktadýr. Daðýn zirvesinde kurulan radar, Vicia alpestre
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baþta olmak üzere endemik zirve bitkilerinin yaþam alanýný daraltmýþtýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Guguk (Cuculus canorus) © Özden Saðlam
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Van Ýl Tarým Müdürlüðü; Muradiye Belediyesi Baþkanlýðý; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem
Topluluðu.

Özdemir Adýzel, Lütfi Behçet, Atilla Durmuþ, Murat Ünal

Pirreþit Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Pirreþit Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kurt (Canis lupus) © Jim Brandenburg - YeþilAtlas arþivi
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Yalýçapkýný (Alcedo atthis) © Mehmet Altuð
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Çiçekli Gölleri DOG057
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kýzýl þahin (Buteo rufinus) © Mehmet Altuð

Yüzölçümü : 1736 ha
Boylam
: 43,75ºD
Enlem
: 39,17ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 2230 m - 2520 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Muradiye

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Tendürek ve Köse daðlarýnýn arasýndaki düzlükte yer alýr. Diðer ismi Karagöl
olan Çiçekli Gölün hemen güneyinde iki küçük göl daha bulunur. Alandaki göller küçük
derelerle beslenir ve sýðdýr. Göl aynalarýnýn etrafý geniþ sulak çayýrlarla çevrilidir. ÖDAdaki
sulakalanlarýn etrafýnda mera olarak kullanýlan tepeler uzanýr.
Habitatlar: Alan, sýð tatlý su gölleri, sulak çayýrlar, bozkýrlar ve az miktarda tarým alanlarýndan
oluþur. Alandaki sulak çayýrlar ve sýð göller turna (Grus grus) için önemli bir üreme alanýdýr.
Türler: Alan barýndýrdýðý turna (Grus grus) popülasyonu nedeniyle ÖDA statüsü kazanýr ve
bölgesel ölçekte önemlidir.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr.
Tehditler: Bilinen bir tehdit yoktur.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

Çiçekli Gölleri önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Muradiye Belediyesi; Van Ýli Çevre Koruma Vakfý.

396

Dicle Tuba Kýlýç

Çiçekli Gölleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

ÖDA Kriteri

Turna (Grus grus) © Ali Ýhsan Gökçen
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Tendürek Daðý DOG058
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Astragalus lagopodioides © Nezaket Adýgüzel

Yüzölçümü : 90680 ha
Boylam
: 43,89ºD
Enlem
: 39,36ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1730 m - 3533 m
Ýl(ler)
: Van, Aðrý
Ýlçe(ler) : Doðubayazýt, Diyadin, Çaldýran, Muradiye

Alanýn Tanýmý: Tendürek, ülkemizin beþinci büyük volkanik daðýdýr. Büyük kýsmý lav platolarý
üzerinde uzanan meralarla kaplýdýr ve bu alanlarda siyah ve delikli kayalar geniþ yer kaplar.
Daðda iki volkan konisi ve bir krater bulunmaktadýr. Konilerin çevresinde bitki örtüsü çok
geliþmemiþtir. Daðýn güneyinde Çaldýran Ovasý uzanýr, kuzeydoðusunda ise Doðubayazýt Ovasý
bulunur. Alanýn doðu sýnýrýnýn bir kýsmý Ýrana komþudur.
Habitatlar: Alan volkanik kökenli kayalarla kaplýdýr. Daðýn güney kýsmýný taþlýk yamaçlar
oluþturur. Burada açýk dað stepleri geliþmiþtir. Yükseklerde ise kýsa boylu dað mera topluluklarý
yer alýr. Otlatma baskýsýnýn nispeten az olduðu bölgelerde kýsa boylu çalý tipinde aðaçlýk alanlara
rastlanýr. ÖDA sýnýrlarý içinde doðuda yer alan Soðuksu Vadisinde zengin bitki örtüsüne ev
sahipliði yapan yüksek arazi kireçtaþý meralarý vardýr.
Türler: Alan özellikle bitkiler için oldukça önemlidir. Alandaki endemik bitkiler arasýnda nesli
tehlike altýnda olan Fritillaria michailovskyi, Centaurea demirizii, Campanula coriacea, ve
Calamintha caroli-henricana bulunur.
Bölgesel öneme sahip gökkuzgun (Coracias garrulus) ve Avrupa Birliði ölçeðinde önemli
olan çobanaldatan (Caprimulgus europaeus), kirazkuþu (Emberiza hortulana) ve kara alýnlý
örümcekkuþu (Lanius minor) alanda üremektedir. Alanda bozkýr kartalýnýn (Aquila nipalensis)
ürediði tahmin edilmekle birlikte henüz kesin bir veri yoktur.
Alanda bulunan kelebek türleri arasýnda karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve
apollo (Parnassius apollo), sürüngen türleri arasýnda ise Bendimahi kertenkelesi (Darevskia
bendimahiensis) yer alýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki en önemli geçim kaynaðý hayvancýlýktýr. Daðdaki meralarda özellikle
yazýn yoðun otlatma yapýlmaktadýr. Hayvan sahipleri kýþla birlikte daðýn alçak kesimlerine ve
ovalara inmektedir. Bölgede arýcýlýk da yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda aþýrý otlatma ve aðaç kesimi nedeniyle bitki örtüsü tehlike altýndadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Apollo (Parnassius apollo) © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Aðrý Valiliði, Van Valiliði, Aðrý Jandarma Komutanlýðý, Doða Gözcüleri Derneði, Van Gölü Çevre Koruma Derneði, Doðal Çiçek Soðancýlarý Derneði, Van Yüzüncü
Yýl Üniversitesi Çevre Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi, Van Ýli Çevre Koruma Vakfý, Aðrý Ýli Çevre Koruma Vakfý, Tema Vakfý Aðrý Temsilciliði, Çevre
Koruma ve Güzelleþtirme Derneði.

Burcu Meltem Arýk, Yýldýray Lise

Tendürek Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Tendürek Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Tendürek Daðý © Emin Yoðurtçuoðlu
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Çaldýran Ovasý

DOG059
Acil
Gerileme (-1)

Çaldýran Ovasý © Emin Yoðurtçuoðlu

Yüzölçümü : 38556 ha
Boylam
: 44,07ºD
Enlem
: 39,13ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 2020 m - 3040 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Çaldýran

Alanýn Tanýmý: Van il merkezinin kuzeydoðusunda yer alan Çaldýran Ovasý tümüyle karla kaplýdýr.
Mart sonunda karlarýn erimesiyle yer yer yazýn kuruyan geçici bataklýklar oluþur. Ovada irili
ufaklý alçak tepeler bulunur. ÖDAyý kuzeyde volkanik Tendürek Daðý sýnýrlar. Alanýn doðusunu
ise Ýran sýnýrý oluþturur.
Habitatlar: Taban suyu yüksek olan ova, yer yer bataklýk alanlar barýndýrýr. ÖDA, volkanik taþlýk
yamaçlar, dað bozkýrlarý, jipsli tepeler, geniþ vadi tabanlarýndaki bataklýk mera topluluklarý ve
tarým alanlarýndan oluþur.
Türler: Çaldýran Ovasý, dört bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlar. Bu türlerin baþýnda sadece
alan özgü ve nesli tehlike altýnda olan Astragalus chaldiranicus gelir. Limonium vanense ve
Allium stearnianum ssp. vanense Doðu Anadolu bölgesine endemik türlerdir. Taraxacum
scolopendrinum ise nesli tehlike altýnda olan bir türdür.
Çaldýran Ovasý, üreyen ve göç döneminde konaklayan kuþlar için de önemli bir alandýr.
Küçük karabatak (Phalacorcorax pygmeus) ve turna (Grus grus) alanda üreyen öncelikli türler
arasýnda yer alýr.
Alan Kullanýmý: Bölgede yoðun olarak hayvancýlýk yapýlýr. Büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan
yetiþtirilir. Yazýn meralarda otlatýlan hayvanlar, kýþýn saman ve yem bitkileri ile köylerde beslenir.
Meralara göre kýsýtlý yer kaplayan tarýma elveriþli alanlarda aðýrlýklý olarak yonca, korunga,
buðday, kýsmen de þeker pancarý üretimi yapýlýr.
Alan bölgenin önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Doðubayazýt ilçesine ve
Ýrana olan yakýnlýðý nedeniyle önemli bir geçit noktasýdýr.
Tehditler: Alandaki meralar üzerinde yoðun otlatma baskýsý bulunmaktadýr. Öte yandan, yoðun
olmamakla beraber su kaynaklarý kirletilmemektedir. Alandaki taban suyu 2000 yýlýnda önemli
oranda düþmüþtür.
Yaban kazlarý ve yaban ördekleri üzerinde kaçak av baskýsý bulunmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Van Tarým Ýl Müdürlüðünce bilinçli tarým ve mera kullanýmý konularýnda
projeler uygulanmakta bu projeler kapsamýnda eðitim çalýþmalarý sürdürmektedir.
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Astragalus chaldiranucus © Nezaket Adýgüzel
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Van Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü; Tarým Ýl Müdürlüðü; Ýl Jandarma Komutanlýðý Çevre Koruma Tim Komutanlýðý; Çaldýran Kaymakamlýðý; Çaldýran
Belediyesi; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi; Yedi Baþak Derneði; Çaldýran Kalkýnma Derneði.

Ercan Çiplak

Çaldýran Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Çaldýran Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Astragalus hirticalyx © Nezaket Adýgüzel
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Van Doðusu Daðlarý DOG060
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Anadolu yaban koyunu (Ovis orientalis anatolica) © Aykut Ýnce

Yüzölçümü : 197904 ha
Boylam
: 44,14ºD
Enlem
: 38,48ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 2020 m - 3548 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Özalp, Saray, Gürpýnar, Baþkale

Alanýn Tanýmý: ÖDA, yüksek dað çayýrlarý, taþlý yamaçlar, sarp kayalýklar, dað gölleri ve derin
vadilerden oluþan geniþ bir daðlýk alan sistemidir. Van ili ve Ýran sýnýrý arasýnda yer alan dað
silsilesi, Saray ilçesi sýnýrlarýný tümüyle içine almaktadýr. Alandaki Hasantimur Gölü, Deðirmi
Gölü, Tuz Gölü ile Karasu Çayý ve Çýðýlý Suyu birçok tür için önemli yaþam alanlarýdýr.
Habitatlar: Daðlarýn üst kesimlerinde yüksek dað çayýrlarý, daha alçak alanlarda ise dað bozkýrlarý
uzanýr. ÖDAdaki irili ufaklý göllerin çevresinde mevsimsel ýslak çayýrlar bulunur.
Türler: Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olup Türkiyenin yaný sýra komþu ülkelerde de
daðýlým gösteren Carduus onopordioides ssp. onopordioides, Centaurea albonitens, Iris barnumae
f. barnumae ve Scrophularia variegata adlý bitkiler alanýn ÖDA kriterlerini saðlamasýna neden
olmaktadýr. Bölgenin bitkileri konusunda daha detaylý çalýþmalar yapýlmasý gerekmektedir.
ÖDA sýnýrlarý içinde yer alan göller nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki dikkuyruk (Oxyura
leucocephala) için önemli bir üreme alanýdýr. Daðlýk kesimler ise kaya kartalý (Aquila chrysaetos),
sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) gibi yýrtýcý
kuþlar ve urkeklikler (Tetraogallus caspius) için önemli bir üreme alanýdýr.
ÖDA, yabankoyununun (Ovis orientalis gmelinii) ülkemizde yaþamýný sürdürdüðü ve Ýran
ile Türkiye arasýnda mevsimsel göç yaptýðý en önemli alanlardan biridir. Alandaki gelengiler
(Spermophilus xanthaphyrmnus) Anadolunun diðer bölgelerinden kopuk Van popülasyonuna
aittir.
Süphan kertenkelesi (Eremias suphani) alandaki diðer bir öncelikli türdür.
Alan Kullanýmý: Bölgenin ana geçim kaynaklarýnýn baþýnda küçükbaþ hayvancýlýk gelir. Daðlarýn
yüksek kesimleri yaz aylarýnda mera olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit aþýrý otlatma sonucunda meralarýn tahribidir. Özellikle
odunsu köklü olan bitkiler yakacak amacýyla toplanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerince av koruma çalýþmalarý
yapýlmaktadýr. Bunun dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Taþ bülbülü (Irania gutturalis) © Murat Bozdoðan
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi; Saray Kaymakamlýðý.
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Yýldýray Lise

Van Doðusu Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Van Doðusu Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Ýspiriz Daðý DOG061

Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Mavigerdan (Luscinia svecica) © Mustafa Erturhan

Yüzölçümü : 62363 ha
Boylam
: 43,90ºD
Enlem
: 38,12ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 2020 m - 3668 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Baþkale, Gürpýnar

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Baþkale dað silsilesinin en yüksek zirvesi olan Baþkale (Gregever) Daðýný
(3668 m) ve çevresindeki zirveleri içerir. Ýspiriz Daðýnýn batýsý yaklaþýk 2000 metre yükseklikteki
Hoþap (Güzelsu) Ovasýna doðru yavaþça alçalýr ve burada Hoþap Çayý doðar. Daðýn doðu
yamaçlarý ise Baþkaleye doðru dik bir biçimde alçalýr ve 2000 metrelerde Zap Suyunun yukarý
kesimlerini oluþturur. Van ve Hakkâriyi birbirine baðlayan karayolu üzerindeki Güzeldere (Çuh)
Geçidi alanýn içinde yer alýr.
Habitatlar: Ýspiriz Daðý büyük ölçüde yüksek dað çayýrlarý ve dað bozkýrlarýyla kaplýdýr. Dað
bozkýrlarý genellikle alçak ve yastýk formundaki bozkýr bitkilerinden oluþur. Akarsularýn bulunduðu
vadilerde ýslak çayýrlar uzanýr.
Türler: Ýspiriz Daðýnda birçok nesli tehlike altýndaki endemik bitki türü bulunmaktadýr ve bu
türlerin 33ü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bölgede geven (Astragalus) türleri büyük bir
çeþitlilik gösterir. Bu türlerden Arenaria davisii, Centaurea poluninii, Gypsophila graminifolia
ve Paronychia saxatilis dünya üzerinde yalnýzca bu alanda bulunmaktadýr.
Urkeklik (Tetraogallus caspius) alandaki önemli kuþ türlerinden biridir. Alanda ülkemize
endemik ve dar yayýlýþlý kelebek türlerinden çokgözlü fatma (Polyommatus fatima) ve Koçakýn
esmer perisi (Hyponephele kocaki) yaþamaktadýr. ÖDA, bu iki türün yaný sýra apollo (Parnassius
apollo) baþta olmak üzere nesli tehlikedeki çok sayýda kelebek türüne ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel geçim kaynaðý hayvancýlýktýr. Yoðun olarak küçükbaþ hayvan
yetiþtirilir. Dere kenarlarýnda az miktarda kuru tarým yapýlýr. ÖDA içerisinde bulunan yerleþim
yerlerinin sayýsý oldukça azdýr. Van ilini Hakkâriye baðlayan karayolu alanýn ortasýndan
geçmektedir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit kontrolsüz ve aþýrý otlatmadýr. Alanýn aðaç topluluklarýndan
yoksun olmasý nedeniyle yöre halký yakacak gereksinimini odunsu köklere sahip bitkileri
toplayarak karþýlamaktadýr. Bu baskýlar bitki örtüsüne zarar vermekte ve yer yer erozyona
neden olmaktadýr.
Dünyada sadece burada yaþayan Gypsophila graminifolia her yýl tonlarca toplanarak yöre
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pazarlarýnda satýlmaktadýr. ÖDA içinde yalnýzca serpantin kayalar üzerinde yetiþen bu bitkinin
ticaretinin acilen kontrol altýna alýnmasý ve izlenmesi gerekmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü araþtýrma çalýþmalarý
gerçekleþtirmektedir.

Glaucopsyche alcon © Ahmet Baytaþ
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Ýl Tarým Müdürlüðü; Baþkale Kaymakamlýðý; Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Botanik
Ana Bilim Dalý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

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

Ýspiriz Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Ýspiriz Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Bellevalia rixii © Mecit Vural
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Saz delicesi (Circus aeruginosus) © Melih Özbek
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Çatak Vadisi DOG062
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Fritallaria minima © Mecit Vural

Yüzölçümü : 71664 ha
Yükseklik : 940 m - 3634 m
Boylam
: 43,05ºD
Ýl(ler)
: Van, Siirt
Enlem
: 38,03ºK
Ýlçe(ler) : Gürpýnar, Çatak, Bahçesaray, Pervari
Koruma Statüleri : Doðal sit alaný
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 Siirte 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 Vadisinin 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 Vadisinin 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 Türkiyeye 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 Vadisinde
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) Türkiyede yaþadýðý önemli alanlardan
biridir.
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Çatak Vadisi özellikle kelebekler açýsýndan büyük önem taþýr. Alanda yaþayan 13 kelebek
türü ÖDA kriterlerini saðlar. Bu türlerin üçü Türkiyeye 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 Vadisinde 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.

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
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Çatak Vadisi © Emin Yoðurtçuoðlu
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Mukus Vadisi

DOG063
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Bahçesaray yolu © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 30475 ha
Boylam
: 42,82ºD
Enlem
: 38,07ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1090 m - 3634 m
Ýl(ler)
: Van, Siirt
Ýlçe(ler) : Gevaþ, Hizan, Çatak, Bahçesaray, Pervari

Alanýn Tanýmý: Mukus Vadisi, Van Gölü'nün güneyinde Gevaþ-Pervari ilçeleri arasýnda kuzeygüney doðrultusunda uzanýr. ÖDA, Mukus ve Botan çaylarýnýn büyük bir kýsmýný içine alýr.
Botanýn doðu kolunda yer alan Mukus Çayý, yüksek daðlarla sýnýrlanýr. Kuzeyinde Gevaþ, doðu
ve kuzeydoðusunda Çatak, güneyinde Siirt ve batýsýnda Bitlis illeri bulunur. Bölgeye Van ve
Bitlis-Hizan üzerinden karayolu ile gidilir. Van il merkezine 110 kilometre uzaklýktadýr. ÖDAya
yýlýn altý ayý ulaþým olanaksýzdýr.
Habitatlar: Dað bozkýrlarý bitki örtüsünün hâkim olduðu ÖDAda az miktarda kalýntý aðaç
topluluðu bulunur. Yüksek dað çayýrlarý, kayalýk bitki topluluklarý ve nehir kýyýsý bitki topluluklarý
alandaki doðal diðer yaþam alanlarýdýr.
Türler: Alan, 11i ülkemize endemik olan 12 bitki takosnu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Bunlardan Astragalus gymnalopecias ve Ranunculus poluninii adlý türlerin nesli ciddi tehlike
altýndadýr.
Bu bitki türlerinin yanýnda alan yýrtýcý kuþlar için de önem taþýmaktadýr. Küçük akbaba
(Neophron percnopterus) alana ÖDA statüsü kazandýran kuþ türlerinden biridir.
ÖDA Anadolu daðalasýnýn (Salmo trutta magrostigma) Türkiyede yaþadýðý önemli alanlardan
biridir.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki doðal yaþam ortamlarý genellikle otlatma amaçlý kullanýlmaktadýr.
Bazý alanlarda kýþýn kullanýlmak üzere ot kesimi yapýlýr.
Tehditler: Meralar aðýr otlatma baskýsý altýndadýr. Yakacak için odunsu bitkilerin toplanmasý aðaç
topluluklarýný yok olma noktasýna getirmiþtir. Toplama ve kesim faaliyetleri erozyona neden
olmaktadýr.
Mukus Çayýnda bulunan Anadolu daðalasýnýn (Salmo trutta magrostigma) nesli kaçak
avcýlýktan dolayý tehlike altýndadýr. Alanda kaçak avcýlýk da devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: ÇEKÜL Vakfý, 20032006 yýllarý arasýnda Bahçesaray Geofitlerini Koruma
ve Çoðaltma Projesini yürütmüþtür. Britanya Hükümeti  Çevre Gýda ve Kýrsal Ýliþkiler Birimi
desteði ve Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi, Bahçesaray Kaymakamlýðý ve Bahçesaray Belediyesi
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ortaklýðýnda yürütülen projede, tehlike altýndaki soðanlý bitkilerin korunmasý ve koruma bilincinin
oluþmasýna yönelik faaliyetler gerçekleþtirilmiþtir.
Van Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiricilik çiftliklerinin kurulmasý
ile doðal alabalýk üzerindeki av baskýsý kýsmen azaltýlmýþtýr.

Uysal yýlan (Eirenis modestus) © Bayram Göçmen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Ýl Tarým Müdürlüðü; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi; Van Ýl Jandarma Komutanlýðý Çevre Koruma Timi;
Bahçesaray Kaymakamlýðý; Bahçesaray Belediyesi; ÇEKÜL Vakfý; Yedi Baþak Derneði.

Ercan Çiplak

Mukus Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Tanin Tanin Daðlarý DOG064
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Hillary Welch, Geoff Welch

Yüzölçümü : 183854 ha
Boylam
: 42,93ºD
Enlem
: 37,48ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 550 m - 3231 m
Ýl(ler)
: Þýrnak, Hakkari
Ýlçe(ler) : Uludere, Betüþþebap, Çukurca, Silopi, Þýrnak merkez

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Hakkâri Daðlarý silsilesinin batý ucunda yer alýr. Dað silsilesinin yükseklik
ortalamasý 2500 metrenin üzerinde olup 3231 metre ile Gelincik Tepesi alanýn en yüksek
noktasýdýr. Derelerle yarýlmýþ sarp vadiler ve dik kayalýklar geniþ yer kaplar. Zengin su
kaynaklarýna sahip ÖDAda ormanlar bölgedeki diðer ÖDAlara göre daha geniþ yer kaplar.
Daðýn yüksek kesimlerinde ve yamaçlarda açýklýk alanlar bulunur.
Habitatlar: Alanda özellikle vadi içlerinde meþe ormanlarý geniþ yer kaplar. Akarsu boylarýnda
yoðunlaþmýþ insan yerleþimlerinin çevresinde meyve bahçeleri, kavaklýklar ve ufak tarlalar yer
alýr. Daðlar yüksek eðimli olduðu için akarsular dik kanyonlar oluþturmuþtur. Kanyon duvarlarýnda
seyrek meþe topluluklarý ve ardýçlar görülür. Vadilerin eðimi daha düþük üst kýsýmlarýnda
gevenlerin baskýn olduðu dað bozkýrlarý uzanýr.
Türler: Tanin Tanin Daðlarý, özellikle yýrtýcý kuþlar ve kelebekler açýsýndan önem taþýr. Sakallý
akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus) ve küçük akbaba (Neophron
percnopterus) alanda üreyen yýrtýcý kuþlardandýr. Bunun dýþýnda boz kirazkuþu ( Emberiza
cinerecea) ve kýzýlca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna) gibi nadir türler de bu daðlarda
yayýlým gösterir. ÖDA ayný zamanda yoz atmacanýn (Accipiter brevipes) ürediði bilinen çok
az sayýda alandan biridir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderi (Neurergus crocatus) için ÖDA büyük
önem taþýr.
ÖDAda yaþayan çok sayýdaki kelebek türünün 13ü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu
türlerden Urartu esmer perisi (Hyponephele urartua), çokgözlü fatma (Polyommatus fatima)
ve apollo (Parnassius apollo) alanda bulunan küresel koruma önceliðine sahip kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Alandaki ormanlar ve dað bozkýrlar hayvancýlýk amaçlý kullanýlýr. Ormanlar ayný
zamanda baltalýk olarak kullanýlýr. Arazi sarp olduðu için tarým alanlarý çok az yer kaplar ve
bölge halký ancak kendi ihtiyacýna yetecek kadar tarým yapabilir. Derelerde günlük tüketime
yönelik balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alanýn güneydoðusunda Kýrkemir ve Hezil barajlarýnýn yapýmý planlanmaktadýr.
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Kaçak avcýlýk önemli bir tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.

© Hillary Welch, Geoff Welch
Yerel Ýlgi Sahipleri
Þýrnak Valiliði; Hakkâri Valiliði; Þýrnak Ýl Jandarma Komutanlýðý; Hakkâri Ýl Jandarma Komutanlýðý.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Tanin Tanin Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Tanin Tanin Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Kirazkuþu (Emberiza hortulana) © Yasemin Konuralp
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Nazuðum (Euphydryas aurinia) © Ahmet Baytaþ
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Zap Suyu Vadisi

DOG065
Çok Acil
Gerileme (-1)

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 92025 ha
Boylam
: 43,74ºD
Enlem
: 37,54ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 770 m - 3650 m
Ýl(ler)
: Hakkâri, Van
Ýlçe(ler) : Hakkâri merkez, Baþkale, Çukurca, Yüksekova

Alanýn Tanýmý: Alan, Hakkâri þehir merkezinin güneyinde Baþkale-Hakkâri-Yüksekova sýnýrýnýn
kesiþtiði noktadan baþlayýp Irak topraklarýna kadar uzanan yaklaþýk 150 kilometre uzunluðundaki
vadi sistemini içine alýr. Baþkale-Hakkâri, Hakkâri-Çukurca ulaþýmýný saðlayan yollar bu alaný
takip eder. Zap Suyu, Güneydoðu Toros Daðlarýnýn en doðuya uzanan ucundaki daðlarýn
arasýndan akar ve ülkemizin en dar ve derin vadilerinden birini oluþturur. Zap Suyu ayný zamanda
Türkiye'nin en hýzlý akan nehri olma özelliðini taþýr. Vanýn Baþkale Ýlçesinin kuzeyindeki Havril
Daðlarýndan doðan nehir, irili ufaklý dereleri de içine alarak Irak sýnýrlarý içinde Dicle Nehrine
ulaþýr.
Habitatlar: Daðýn yamaçlarýnda ve vadi içinde parçalanmýþ meþe topluluklarý bulunur. Özellikle
Çukurca ilçesinde meþeler geniþ yar kaplar. Aðaç topluluklarý arasýndaki açýk alanlarda çayýrlar
ve çalýlýklar uzanýr. Yükseklere çýkýldýkça gevenler ve çok yýllýk otsu bitkiler yoðunlaþýr. Vadi
tabanýnda bitki örtüsü daha gürdür, kavak ve söðüt gibi türler aðýrlýk kazanýr.
Türler: Zap Suyu Vadisi 30 bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve bu türlerin 15i
Türkiyeye endemiktir. ÖDA, Galium zabense adlý bitkinin yeryüzünde bulunduðu bilinen tek
yerdir.
Vadi, özellikle yýrtýcý kuþlar için hem üreme hem de göç bölgesi özelliðindedir. Vadideki sarp
kayalýklarda sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus)
gibi yýrtýcýlar üremektedir.
Alan dar yayýlýþlý ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderinin (Neurergus
crocatus) önemli yaþam alanlarýndan biridir.
Alan, yedisi ülkemize endemik birçok kelebek türü için ÖDA kriterini saðlar. Zap Suyu
Vadisi, dünya daðýlýmý sadece Hakkari il sýnýrlarý içerisinde yer alan çokgözlü Cilo mavisi
(Polyommatus ciloicus) ve çokgözlü Hakkâri çillisi (Polyommatus dezinus) türlerinin önemli
yaþam alanlarýndandýr.
Vadide ayný zamanda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Onychogomphus assimilis
yaþamaktadýr.
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Alan Kullanýmý: Vadi boyunca 27 köy muhtarlýðý ve bunlara baðlý çok sayýda mezra ve mahalle
bulunmaktadýr. Vadi tabanýndaki kýsýtlý tarým alanlarýnda küçük ölçekte çeltik, tütün, susam,
yonca ve domates, salatalýk, biber gibi sebze yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Alanýn ormanlýk
kýsmýnda köylüler tarafýndan aðaç kesimi yapýlmaktadýr.
Vadinin geri kalan bölümleri mera olarak kullanýlmaktadýr ve keçi, koyun ve büyükbaþ
hayvan yetiþtirilmektedir. Vadinin tabaný özellikle güz ve ilkbaharda küçükbaþ hayvanlarý
otlatmak için kullanýlmaktadýr.
Baþkale, Yüksekova, Hakkâri ve Çukurcada kullanýlan inþaat kumunun önemli bir kýsmý
buradan temin edilir.
Tehditler: ÖDAda Hakkâri, Çukurca, Doðanlý ve Geçitli barajlarýnýn yapýmý planlanmaktadýr.
Yöre halký tarafýndan yapýlan plansýz çalý ve aðaç kesimi nedeniyle erozyon ve heyelan riski
artmaktadýr.
1990 yýlýndan sonra güvenlik nedeniyle dað köylerinin anayol güzergâhý olan vadi tabanýna
yerleþmesi sonucunda alçak kesimlerde doðal yaþam alanlarý üzerindeki insan baskýsý artmýþtýr.
Özellikle daðkeçisi, tavþan ve keklik üzerindeki yasadýþý av baskýsý sürmektedir.
Dere yataðýnda açýlan kum ocaklarý akarsu sistemini ve birçok canlýnýn yaþam alanýný
olumsuz etkilemektedir. Sümbül Daðý eteðinde bulunan termik santrali çevreyi olumsuz
etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Hakkâri Valiliði; Hakkâri Ýl Tarým Müdürlüðü; Hakkâri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yedi Baþak Derneði; Hakkâri Doða Tarihi Güzelliklerini ve Ters Lale Koruma
Derneði; Cilo Doða Derneði; Yüksekova Haber Gazetesi.

Yusuf Taþkýn

Zap Suyu Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Zap Suyu Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Zap Suyu © Ali Ýhsan Gökçen

Zap Suyu kýyýlarý © Ali Ýhsan Gökçen
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Buzul ve Ýkiyaka DOG066
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
Daðlarý

© Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 111524 ha
Boylam
: 44,13ºD
Enlem
: 37,41ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 900 m - 4135 m
Ýl(ler)
: Hakkâri
Ýlçe(ler) : Hakkâri merkez, Yüksekova, Þemdinli

Alanýn Tanýmý: Buzul (Cilo) ve Ýkiyaka (Sat) Daðlarý, Hakkâri il merkezinin doðusunda, kuzeyde
Zap Suyuyla þekillenen, Sümbül (3467m) ve Mere (3200m) zirveleri ile birdenbire yükselen
dað silsilesidir. Alan kuzeybatý-güneydoðu doðrultusunda kuþ uçuþu yaklaþýk 60 km
uzunluðundadýr. Buzul ve Ýkiyaka dað silsilesi arasýnda Ýnci Çayýnýn geçtiði büyük bir vadi
bulunur.
Hakkâri il merkezi, Cilo Daðlarýnýn Uludoruk buzulunun olduðu vadideki Mergan Yaylasýna
(2400 m) 37 kilometre uzaklýktadýr. Ayrýca, Cilo Daðý'na güneyden, Yüksekova Daðlýca köy
yolundan da ulaþým mümkün olmakla birlikte bu yol güvenlik nedeniyle kullanýlmamaktadýr.
Sat Daðý'na ulaþým ise yine Yüksekova üzerinden, 23 kilometresi motorlu araçlarla 8 kilometresi
ise yaya olarak ya da atla saðlanmaktadýr.
Dað silsilesi, buzul aktiviteleri ve donma çözülme etkisi ile meydana gelen aþýnma, çatlama
ve erozyona baðlý olarak çok sarp ve dik bir topografyaya sahiptir. ÖDA, Türkiyenin en önemli
kalýcý buzul alanlarýný içerir. Alandaki derin buzul vadiler, morenler ve göller günümüzden 2
milyon yýl önce baþlayan buzullaþmanýn derin etkilerini gösterir.
Habitatlar: Daðýn üst kesimleri taþlýk alanlarýn yoðun olduðu yüksek dað çayýrlarýyla kaplýdýr.
Bu alanlar çok sayýda dar yayýlýþý ve tehlike altýndaki bitki türüne ev sahipliði yapar. Daha üst
kesimlerde yer yer kalýcý buzullar ve özellikle Sat Daðlarýnda yoðunlaþan buzul gölleri bulunur.
Güneye bakan alçak vadilerde kalýntý meþe ormanlarý ve ceviz topluluklarý uzanýr.
Türler: Cilo Daðlarý bitkiler açýsýndan Türkiye ve dünyanýn en önemli alanlarýndan biridir. Alanda
botanik araþtýrmalarý çok az yapýlmýþ olmakla birlikte 53 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu türlerden Cephalaria hakkiarica ve Cirsium hakkaricum dahil olmak üzere
toplam altý bitki türünün dünya üzerinde baþka bir yaþam alaný bilinmemektedir.
Alanda ürediði bilinen kuþ türleri arasýnda kaya kartalý (Aquila chrysaetos), sakallý akbaba
(Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus) ve urkeklik (Tetraogallus caspius) bulunmaktadýr.
Nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderi (Neurergus crocatus) için ÖDA önemli
bir yaþam alanýdýr.
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ÖDA, bölgesel veya küresel ölçekte önem taþýyan altý memeli taksonu için ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu türler arasýnda nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki daðkeçisi (Capra aegagrus)
ve dar yayýlýþlý Acem köstebeði (Talpa davidiana) yer almaktadýr.
Cilo Daðlarý ülkemize endemik ve dar yayýlýþý dört tür dahil olmak üzere 11 kelebek taksonu
için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Dünya üzerinde yalnýzca Hakkâri il sýnýrlarý içinde yaþayan
çokgözlü Hakkâri çillisine (Polyommatus dezinus) ÖDA ev sahipliði yapmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Daðlarýn çok sarp ve dik oluþu ve yerleþime uygun olmayýþý nedeniyle alandaki
insan kullanýmý çok düþüktür. Daðlardaki yaylalarda hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Birkaç yüz
kiþinin yaþadýðý Mergan ve Balayý gibi yaylalar 2000 yýlýndan bu yana yaz aylarýnda yeniden
kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu yaylalarda koyun ve keçi yetiþtirilmektedir. Ayrýca az sayýda
yerleþik arýcý bulunmaktadýr. Daðýn büyük kýsmýnda yerleþik köy bulunmamaktadýr.
Cilo ve Sat daðlarý Türkiyenin peyzaj güzelliði en fazla yüksek silsilelerinden biri olmasýna
raðmen güvenlik nedeniyle doða sporlarý açýsýndan henüz kullanýlamamaktadýr.
Tehditler: ÖDAda yasadýþý avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Hakkâri Valiliði; Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Hakkâri Belediye Baþkanlýðý; Cilo Doða Derneði.

Ali Ýhsan Gökçen

Buzul ve Ýkiyaka Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Buzul ve Ýkiyaka Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Buzul gölleri © Ali Ýhsan Gökçen
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Yüksekova

DOG067
Acil
Gerileme (-2)

Kaþýkçý (Platalea leucorodia) © Özden Saðlam

Yüzölçümü : 28599 ha
Boylam
: 44,26ºD
Enlem
: 37,51ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1850 m - 2600 m
Ýl(ler)
: Hakkâri
Ýlçe(ler) : Yüksekova, Þemdinli

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Dicle Nehri'nin bir kolu olan Nehil Çayýnýn Yüksekova ilçesindeki kýsmýný
ve bu çayý çevreleyen mera ve tarým alanlarýný içerir. Alan güneyde Cilo Daðlarý, kuzeyde ise
Yüksekova-Þemdinli karayolu ile sýnýrlýdýr. Alanýn güney ucunda, Nehil Çayýnýn oluþturduðu
geniþliði bir buçuk kilometreyi bulan sazlýk alanlar ve yine geniþliði dört kilometreyi bulan sulak
çayýrlar bulunur. Kuru tarým alanlarý alanýn kuzey yarýsýnda yoðunlaþmýþtýr. 1985 yýlýndan 1993
yýlýna kadar Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan yapýlan drenaj çalýþmalarý sonucunda, sulakalanýn
büyük bir kýsmýnýn doðal özelliði bozulmuþtur. Bununla beraber 1990 yýlýndan sonra alan
üzerinde insan kaynaklý baský artmýþ ve bugün özellikle yem temini için çevredeki meralar
bozularak tarlaya dönüþtürülmeye baþlanmýþtýr.
Habitatlar: Alan aðýrlýklý olarak sazlýklar, sazlýklarý çevreleyen sulak çayýrlar, ova bozkýrý ve tarým
alanlarýndan oluþur. Alanýn etrafýndaki daðlarda Doða Anadoluya özgü dað bozkýrlarý uzanýr.
Özellikle orkideler bakýmýndan zengin sulak çayýrlar, saz ve kamýþlarla kaplýdýr. Bataklýk alanlar
bitki çeþitliliði açýsýndan zenginlik gösterir. Alanýn batýsýndaki gölet ve çevresinde çeþitli su
bitkileri yoðun olarak bulunur.
Türler: Alan özellikle bitki türleri açýsýndan önem taþýr ve 23 takson için ÖDA kriterlerini saðlar.
Bu türlerin 11i ülkemize endemiktir. ÖDA, bu türlerin birçoðu için dünyadaki en önemli yaþam
alanlarýndan biridir. Bunlar arasýnda adýný Hakkâriden alan Centaurea hakkariensis, Pyrus
hakkiarica ve Gypsophila hakkiarica yer alýr.
Yalýçapkýný (Alcedo atthis), erguvani balýkçýl (Ardea purpurea), uzunbacak (Himantopus
himantopus), küçük balaban (Ixobrychus minutus), çayýr delicesi (Circus pygargus), saz
delicesi (Circus aeruginosus) ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan toy (Otis tarda)
alanda üreyen kuþ türlerindendir.
Alan dar yayýlýþlý ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderinin (Neurergus
crocatus) önemli yaþam alanlarýndan biridir. ÖDA, Leuciscus (Petroleuciscus) kurui adlý balýk
türünün dünyada bilinen en önemli yayýlýþ alanýdýr.
Yüksekova, yedi kelebek türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden çokgözlü
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Cilo mavisi (Polyommatus ciloicus) büyük önem taþýr.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk alandaki en yaygýn alan kullaným þeklidir. Sulakalanýn çevresinde
yem bitkisi ekilmekte ve sulak çayýrlardaki otlar biçilmektedir. Özellikle evlerin üst kaplamalarýnda
kullanýlmak üzere saz kesimi de yapýlmaktadýr.
Alanýn batý sýnýrýndaki köylerde aðýrlýklý olarak yem bitkisi, sulama imkâný bulunmayan diðer
yerlerde ise kuru tarým yapýlmaktadýr.
Havzadaki tek büyük tesis Yüksekova-Þemdinli karayolunun on yedinci kilometresindeki
mezbahadýr. Alanýn kuzeydoðusunda yer alan meralar havaalaný yapýlmak üzere kamulaþtýrýlmýþtýr.
Tehditler: Dað köylerinden ilçe merkezine ve ovadaki köylere yapýlan göç sonucunda alan
üzerindeki baský artmýþtýr. Artan nüfusla birlikte tarým alanlarýnýn geniþletilmesi ve aþýrý otlatma
çayýr ve meralar ürerindeki önemli tehditler haline gelmiþtir.
DSÝnin kurutma çalýþmalarý sonucunda alan büyük ölçüde zarar görmüþtür. Bunun yaný sýra
yöre halký da tarla tapusu alabilmek için kurutma çalýþmalarý yapmaktadýr. Nehil Çayýnýn ana
kollarýndan biri olan Büyük Dere üzerine Dilimli Barajýnýn yapýmý planlanmaktadýr.
Yüksekova ilçesinin ovaya doðru geniþlemesi alan üzerindeki baskýyý artýrmaktadýr. Alanda
ticari amaçla soðanlý bitkilerin kontrolsüz ve aþýrý toplanmasý devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Yedi Baþak Derneði, Doða Derneði, Hakkâri Doða Tarihi Güzelliklerini ve
Ters Lale Koruma Derneði; Dünya Bankasý Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Fonu desteðiyle
Nehil Sazlýklarýný korumak için ortaklaþa çalýþmaktadýr. Çalýþmaya yerel resmi kurumlar da
destek olmaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Hakkâri Valiliði; Yüksekova Kaymakamlýðý; Yüksekova Belediyesi; Hakkâri MYO; Hakkâri Tarým Ýl Müdürlüðü; Yüksekova Tarým Ýlçe Müdürlüðü; Hakkâri Ýl Çevre
ve Orman Müdürlüðü; Hakkâri DSÝ Þube Müdürlüðü; Yüksekova Ziraat Odasý Baþkanlýðý; Yedi Baþak Derneði; Hakkâri Doða Tarihi Güzelliklerini ve Ters Lale
Koruma Derneði; Cilo Doða Derneði; Doða Derneði.

Burcu Meltem Arýk, Yusuf Taþkýn

Yüksekova önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý
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Yüksekova © Fatih Pýnar
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© Ali Ýhsan Gökçen

© Hakan Öge
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Mordaðlar

DOG068
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Iris iberica © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 100640 ha
Boylam
: 44,29ºD
Enlem
: 37,77ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1630 m - 3807 m
Ýl(ler)
: Hakkâri, Van
Ýlçe(ler) : Baþkale, Yüksekova

Alanýn Tanýmý: Van-Hakkâri sýnýrlarýnýn kesiþim noktasý ile Türkiye-Ýran sýnýrý arasýnda kalan dað
silsilesidir. Alanýn batý kýsmýndaki Esenyamaç, Büyük Dere ve Süphihane dereleri Nehil Çayýna
boþalýr. Doðu kýsmýndaki Esendere Çayý ise Ýran topraklarýna dökülür. Alanda, Nehil Çayý ve
kollarý derin vadiler oluþturur. Çorak arazilerle çevrili vadilerde yer yer sarp kayalýklar bulunur.
Güvenlik ve zor yaþam koþullarý nedeniyle alandaki insan nüfusu kýsýtlýdýr.
Habitatlar: Alan yüksek dað bozkýrlarý ve yer yer ova bozkýrlarýyla kaplýdýr. Arazi oldukça engebeli,
çorak ve taþlýdýr. Nehil Çayýnýn kollarýnda nehir kýyýsý bitki örtüsü ince bir hat halinde uzanýr.
Türler: Alan, 13 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve bunlardan üçü Türkiyeye
endemiktir. Dünya daðýlýmý kýsýtlý olan ve nesli tehlikedeki Crocus kotschyanus ssp. hakkariensis
alandaki en nadir bitki taksonudur.
Mordaðlar, dar yayýlýþlý ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderinin (Neurergus
crocatus) önemli yaþam alanlarýndan biridir.
ÖDA, ayný zamanda kelebek türleri için önem taþýr ve dördü Türkiyeye endemik sekiz tür
için ÖDA kriterlerini saðlar. Özellikle çokgözlü Cilo mavisi (Polyommatus ciloicus) ve çokgözlü
Hakkari çilllisinin Polyommatus dezinus dünyada yaþadýðý nadir alanlardandýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyeti hayvancýlýktýr.
Tehditler: Alanýn batý sýnýrýnda Baþkale Barajýnýn yapýmý planlanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma bulunmamaktadýr.

© Ali Ýhsan Gökçen
Yerel Ýlgi Sahipleri
Hakkâri Valiliði; Hakkâri Ýl ve Çevre Orman Müdürlüðü; Van Ýl ve Çevre Orman Müdürlüðü; Yüksekova Kaymakamlýðý; Baþkale Kaymakamlýðý; Yüksekova Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý; Baþkale Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Yedi Baþak Derneði.

430

Dicle Tuba Kýlýç

Mordaðlar önemli doða alaný topografya haritasý
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Popülasyon Büyüklüðü

ÖDA Kriteri

Þemdinli Vadisi

DOG069
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Þemdinli © Ali Ýhsan Gökçen

Yüzölçümü : 127887 ha
Boylam
: 44,49ºD
Enlem
: 37,21ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 610 m - 3523 m
Ýl(ler)
: Hakkâri
Ýlçe(ler) : Þemdinli

Alanýn Tanýmý: Türkiyenin en güneydoðu ucunda bulunan Þemdinli Vadisi, güneyde Irak ve
doðuda Ýran sýnýrlarýyla çevrilidir. Alanýn kuzey sýnýrý kabaca doðuda Þehidan Daðýndan Ýkiyaka
Daðýnýn eteklerindeki Meþelike kadar çekilen çizgiyi takip eder. ÖDA, geniþ bir alana yayýlýr
ve birbirine paralel Þemdinli ve Hacýbey çaylarýnýn yukarý kýsýmlarýný ve bu çaylarýn oluþturduðu
derin vadileri içerir. Alandaki önemli yükseltiler Þehidan Daðý, Çimen Daðý ve Karadaðdýr.
Ýkiyaka Daðlarý ÖDAnýn kuzeybatýsýnda kalýr. Vadide kalkerli yapý nedeniyle çok sayýda maðara
bulunur.
Alanýn alçak ve yüksek kesimleri arasýnda iklim büyük farklar gösterir. Vadinin güneyinde,
Irak sýnýrýna yakýn olan bölgelerde iklim daha yumuþak olduðu için burada önemli miktarda
sebze yetiþtirilir.
Habitatlar: Alan, büyük oranda meþe ormanlarýyla kaplýdýr. Meþelik alanlar çoðunlukla vadilerin
yamaçlarýnda uzanýr ve alanýn engebeli ve dar yapýsý nedeniyle oldukça saðlýklý durumdadýr.
Meþe ormanlarý daha yükseklerde yer yer aðaçlý bozkýr þeklini alýr. Yaklaþýk 2500 metreye
kadar çýkabilen meþe ormanlarý bu yükseklikten sonra yerini dað bozkýrlarýna býrakýr.
Türler: Alanda ÖDA kriterini saðlayan 18 bitki türü bulunur ve bunlarýn dokuzu Türkiyeye
endemiktir. Aðlayan gelin (Þemdinli lalesi) (Fritillaria imperialis), dünya üzerinde yaygýn bir
tür olduðundan ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte alanýn korunmasý için bayrak tür iþlevi
görmektedir.
Vadi kuþlar açýsýndan da oldukça önemlidir. Alanda sakallý akbaba (Gypaetus barbatus),
kýzýl akbaba (Gyps fulvus), puhu (Bubo bubo), çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) gibi
nesli bölgesel ölçekte tehlikedeki türler üremektedir.
ÖDA, dar yayýlýþlý ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderinin (Neurergus
crocatus) önemli yaþam alanlarýndan biridir. Alanda ÖDA kriterlerini saðlayan türler arasýnda
dar yayýlýþlý Acem köstebeði de (Talpa davidiana) yer almaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda özellikle yüksek kesimlerde hayvancýlýk; alçak bölgelerde ve vadi içlerinde
ise aðaç kesimi, sebze tarýmý ve arýcýlýk yapýlmaktadýr.
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Tehditler: Az miktarda olmakla birlikte soðanlý bitkiler doðadan toplanýp yurtdýþýna satýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda yapýlan herhangi bir koruma çalýþmasý yoktur.

Fritillaria imperialis © Mecit Vural
Yerel Ýlgi Sahipleri
Hakkâri Valiliði; Hakkâri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Hakkâri Doða Tarihi Güzelliklerini ve Ters Lale Koruma Derneði; Yedi Baþak Derneði.

Burcu Meltem Arýk

Þemdinli Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Þemdinli Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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