
Koruma Statüleri : Yok

Ziyaret Daðý ve
Ahlat Sazlýklarý
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Yüzölçümü : 28895 ha Yükseklik : 1650 m - 2542 m

Boylam : 42,63ºD Ýl(ler) : Bitlis

Enlem : 38,83ºK Ýlçe(ler) : Adilcevaz, Ahlat

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

DOG042
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Süphan Daðý ile Van Gölü arasýnda dað bozkýrlarý ile kaplý bir alandýr. Ziyaret
Daðý, Van Gölü�nün kuzey kýyýlarýnýn bir kýsmý, Ahlat Sazlýklarý ve Adilcevaz ilçesi ÖDA�nýn
içinde kalýr. Daðlýk alandan doðan dere ve çaylar ÖDA�nýn güney sýnýrýnda Van Gölü�yle buluþur.
Bunlardan en büyüðü alanýn batý kýsmýnda uzun ve derin bir vadi oluþturan Uluçay�dýr. Ziyaret
Daðý�nýn 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. ÖDA�nýn 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 Sazlýklarý�nda 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 Gölü�ne endemik ve dar yayýlýþlý inci kefali (Alburnus tarici) alanda dünya
ölçeðinde önemli nüfuslarý bulunan diðer türlerdir. Ýnci kefali Uluçay baþta olmak üzere ÖDA�daki
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 Ýlçesi�ndeki sazlýk alanlar Ýlçe Jandarma Komutanlýðý tarafýndan

korunmaktadýr.
Doða Gözcüleri Derneði, inci kefalinin kaçak avcýlýðýnýn engellenmesi için çalýþmaktadýr.

Bunun yanýnda Doða Derneði�nin 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.

Van Gölü kýyýsý © Murat Bozdoðan



Gri balýkçýl (Ardea cinerea) © Tamer Zeybek
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Ziyaret Daðý ve Ahlat Sazlýklarý önemli doða alaný topografya haritasý Ziyaret Daðý ve Ahlat Sazlýklarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B


