
Koruma Statüleri : Yok

Haçlý Gölü
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Yüzölçümü : 3411 ha Yükseklik : 1580 m - 1670 m

Boylam : 42,30ºD Ýl(ler) : Muþ

Enlem : 39,02ºK Ýlçe(ler) : Bulanýk

Yerel Ýlgi Sahipleri

Muþ Valiliði; Muþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Jandarma Komutanlýðý; Doða Derneði.

Burcu Meltem Arýk

DOG036
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe) © Soner Bekir

Haçlý Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Haçlý Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

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
Gölü�dür. 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 Nehri�ne dökülen Korsu Çayý�dýr. Gölün doðusuna bir sedde inþa edilmiþ ve
Korsu Çayý�nýn üzerine regülatör kurulmuþtur.
Habitatlar: Alanýn yarýsýný göl yüzeyi, diðer yarýsýný ise Doðu Anadolu�ya 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 Ovasý�nda 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 Çayý�na 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.



Angýt (Tadorna ferruginea) © Soner Bekir
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