
Koruma Statüleri : Yok

Iðdýr Ovasý
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Yüzölçümü : 65173 ha Yükseklik : 790m - 1580m

Boylam : 44,27ºD Ýl(ler) : Iðdýr

Enlem : 39,94ºK Ýlçe(ler) : Tuzluca, Iðdýr merkez, Karakoyunlu, Aralýk, Doðubayazýt

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

DOG028
Acil
Gerileme (-1)

Tuzluca Bozkýrlarý © Fatih Pýnar

Uzunkulaklý kirpi (Hemiechinus auritus calligoni) © Ahmet Karataþ

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 Ovasý�nýn bir kýsmýný ve Dil Ovasý�ný 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 Azerbaycan�ýn 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: ÖDA�nýn 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 Türkiye�nin 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 Türkiye�de
leylek kýþlayan ender coðrafyalardandýr. Uludoðan (Falco cherrug) ve küçük kerkenez (Falco

naumanni) gibi nesli tehlike altýnda doðan türleri de Iðdýr Ovasý�nda yaþar. Alan ÖDA kriterlerini
saðlamayan yeþil arýkuþunun (Merops persicus) Türkiye�deki birkaç daðýlým noktasýndan biridir.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan çöl sýçaný (Meriones dahli) alanda yaþar.
Uzunkulaklý kirpi (Hemiechinus auritus calligoni) Türkiye�deki en kuzey daðýlýmýna Iðdýr
Ovasý�nda 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

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 Bölgesi�nin inþaatý devam etmektedir. Bu tesisin ÖDA�ya 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.
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Iðdýr Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý

Iðdýr Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
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Yeþil arýkuþu (Merops superciliosus) © Murat Biricik


