Güney Van Gölü Kýyýlarý DOG048
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
ve Alacabük Daðý

Ýnci kefali (Alburnus tarichi) © Mustafa Sarý

Yüzölçümü : 44850 ha
Yükseklik : 1650 m - 3050 m
Boylam
: 42,77ºD
Ýl(ler)
: Bitlis, Van
Enlem
: 38,40ºK
Ýlçe(ler) : Tatvan, Gevaþ
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, dünyanýn en büyük alkalik gölü olan Van Gölünün güney kýyýlarýndaki
Tatvan ve Gevaþ ilçeleri arasýnda uzanan bakir kýyý þeridi, Akdamar Adasý ve Bitlis-Van sýnýrýnda
yer alan Alacabük Daðýný içine alýr. Van Gölü'ne derelerin açýldýðý yerlerde küçük sazlýklar ve
dalyanlar oluþmuþtur. Bunlardan en büyüðü çoðunlukla sazlar ve hasýrotlarýyla kaplý Horkum
Sazlýðý'dýr. Akdamar Adasý'nýn batýsýndaki kýyý þeridi hýzla yükselerek 3000 metreye kadar
ulaþýr. Bu kýsýmda bulunan Alacabük Daðý, oldukça sarp ve engebelidir.
Habitatlar: Alanýn önemli bir kýsmýný göl yüzeyi, kýyý habitatlarý ve Alacabük Daðý oluþturur.
Kýyýdan güneye doðru uzanan engebeli araziyi dað bozkýrlarý, yer yer meþe ve ardýç topluluklarý,
tarým alanlarý ve zirveye doðru yüksek dað çayýrlarý kaplar. Meþe topluluklarý alanýn batý
bölgesinde yoðunluk gösterir.
Alacabük Daðýnýn doðu ve güneydoðu yamaçlarý bozkýr alanlarýyla batý ve kuzey yamaçlarý
ise meþe (Quercus) ve ardýç (Juniperus) ormanlarýyla kaplýdýr. Meþe türleri arasýnda Quercus
petrae ssp. pinnatiloba, Quercus libani ve Q. robur ssp. pedunculiflora yoðun ve yaygýn olan
türlerdir. Daha düþük rakýmlý, özellikle güneye bakan sýcak yerlerde Q. infectoria ssp. boissieri
iyi geliþmiþtir. Ardýç türleri arasýnda Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus ve Juniperus excelsa
ssp. excelsa yaygýn olarak görünür. Alandaki nemli habitatlar ve Kesan Deresi ile birleþen Narsi,
Oranýs, Singer gibi büyük dereler ve çevresinde sucul bitki örtüsü geliþmiþtir.
Türler: Alan 36 farklý bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerin 23ü Türkiyeye,
Paronychia turcica adlý tür ise yalnýzca bu alana endemiktir ve nesli tehlike altýndadýr. ÖDA
içinde yer alan Alacabük Daðýnda ÖDA kriterini saðlayan 27 türün 17si ülkemize endemiktir.
Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve uludoðan (Falco cherrug) alanda üreyen nesli dünya
ölçeðinde tehlikedeki kuþ türleridir. Bölgede önemli sayýlarda kýþlayan Van Gölü martýsýnýn
(Larus armenicus) Akdamar Adasýnda küçük bir üreme popülasyonu bulunur. Alacabük
Daðýnda ise küçük kerkenez (Falco naumanni), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve
kaya kartalý (Aquila chrysaetos) gibi önemli yýrtýcý türleri üremektedir.
ÖDA, Karadeniz köstebeðinin (Talpa levantis) ve Acem köstebeðinin (Talpa davidiana)
kopuk popülasyonlarýný ayný anda barýndýrýr ve bu nedenle bölgesel öneme sahiptir. Benekli

semender (Neurergus strauchii strauchii) alanda yaþayan diðer nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan bir türdür.
Gölden iç bölgelere açýlan dereler bölgeye endemik inci kefali (Alburnus tarichi) için önemli
bir yaþam alanýdýr. Bu tür göl içinde yaþamasýna raðmen üremek için akarsulara göç eder ve
üreme sonrasýnda tekrar göle döner. Capoeta kosswigi ÖDAdaki diðer bir dar yayýlýþlý balýk
türüdür.
Güney Van Gölü Kýyýlarý, sekiz kelebek türü için önemlidir. Bunlardan çokgözlü Van esmeri
(Polyommatus kurdistanicus) dar yayýlýþlý bir tür olup Türkiyeye endemiktir.
Alan Kullanýmý: Turizm bölgedeki baþlýca faaliyetler arasýnda yer almaktadýr. Tatvan Gevaþ
arasýndaki bölgede deniz yolculuðu yapýlabilmektedir. Akdamar Adasý, Van Gölündeki en
popüler ziyaret noktalarýndan biridir.
ÖDAnýn güneyindeki yamaçlar aðýrlýklý olarak hayvancýlýk, vadi tabanlarý ise tarým amaçlý
kullanýlmaktadýr. Yaz aylarýnda ot kesimi yöre halký için önemli geçim kaynaklarýndan biridir.
Alanda bunlarýn yanýndan inci kefali balýkçýlýðý yapýlmaktadýr.
Tehditler: Göl kýyýsý üzerindeki tehditlerin baþýnda tarým alanlarýndan dönen sularýn ve kentsel
atýklarýn oluþturduðu kirlilik gelir.
Aþýrý otlatma, alandaki doðal bitki örtüsü ve tür çeþitliliðini tehdit etmenin yaný sýra odunsu
bitkilerin kendini toparlamasýna ve çoðalmasýna olanak vermemektedir. Alandaki yoðun ot
biçimi ve geven bitkilerinin sökülmesi de bitki örtüsünü tehdit etmektedir.
Alacabük Daðýnda yakacak temin etme amacýyla yapýlan kaçak aðaç kesimi meþe ve ardýç
ormanlarýný tehdit etmektedir.
Günübirlik insan baskýsý ve adadaki martý yumurtalarýnýn toplanmasý Akdamar Adasýnda
odaklanmýþ iki ana tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Gözcüleri Derneði alaný düzenli olarak izlemektedir. Derneðin çalýþmalarý
sonucunda inci kefalinin korunmasý konusunda önemli yol kat edilmiþtir. Bunun yanýnda
Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Kuþ Gözlem Topluluðu alanda düzenli izleme
çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Bitlis Valiliði; Van Valiliði; Bitlis Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tatvan Kaymakamlýðý; Gevaþ Kaymakamlýðý; Tatvan Ýlçe
Jandarma Komutanlýðý; Gevaþ Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Doða
Gözcüleri Derneði.
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Özdemir Adizel, Atilla Durmuþ, Bahtiyar Kurt, Fevzi Özgökçe, Halil Özkul

Güney Van Gölü Kýyýlarý ve Alacabük Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Güney Van Gölü Kýyýlarý ve Alacabük Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

B

369

ÖDA Kriteri

Kýrmýzý Liste
Takson Adý

E

TE

Popülasyon Büyüklüðü
K

370

B

ÖDA Kriteri

Akdamar Adasý © Nezaket Adýgüzel

Fritillaria crassifolia © Mecit Vural
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