
Koruma Statüleri : Yok

Bulanýk ve
Malazgirt Ovalarý
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Yüzölçümü : 33353 ha Yükseklik : 1450 m - 1650 m

Boylam : 42,35ºD Ýl(ler) : Muþ

Enlem : 39,15ºK Ýlçe(ler) : Bulanýk, Malazgirt

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

DOG035
Çok Acil
Gerileme (-1)

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 Nehri�nin 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.
Türkiye�de 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)
Türkiye�de kesin olarak ürediði üç alandan biridir ve büyük akbalýkçýlýn (Casmerodius albus)
Anadolu�da 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 Anadolu�daki en büyük üreme kolonisi
bulunur.

Bulanýk ve Malazgirt ovalarýnýn dünya ölçeðinde önemli olma nedenlerinden bir diðeri nesli
dünya ölçeðinde tükenmekte olan sürmeli kýzkuþunun (Vanellus gregarius) bilinen dünya
nüfusunun yüzde 25�inden 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 Barajý�dýr. 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 Valiliði�nin 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 2003�te Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü�ne sunmuþtur.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafýndan
Bulanýk Ovasý Türkiye�deki on yedi aday Ramsar alanýndan biri olarak kabul edilmiþtir.

Telli turna (Grus virgo) © Soner Bekir
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Bulanýk ve Malazgirt Ovalarý önemli doða alaný topografya haritasý

Bulanýk ve Malazgirt Ovalarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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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


