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Yüzölçümü : 20092 ha Yükseklik : 1250 m - 1440 m

Boylam : 41,64ºD Ýl(ler) : Muþ

Enlem : 38,78ºK Ýlçe(ler) : Muþ merkez, Korkut, Hasköy

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

DOG038
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Muþ il merkezinin kuzeydoðusunda yer alýr. Türkiye�nin 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 Müdürlüðü�ne 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 Müdürlüðü�ne baðlý olarak iþletilen Alparslan Çiftliði�nde 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, Türkiye�de 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.

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 Ovasý�ndaki
menderesler ortadan kaldýrýlarak nehir uzunluðunun 119�dan 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 Planý�nda 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.
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Muþ Ovasý önemli doða alaný topografya haritasý Muþ Ovasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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