Dönemeç Deltasý ve DOG050
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)
Edremit Sazlýklarý

© Yýldýray Lise

Yüzölçümü : 9334 ha
Boylam
: 43,19ºD
Enlem
: 38,35ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 1800 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Edremit, Gevaþ

Alanýn Tanýmý: Van Gölünün güneydoðu kýyýsýnda yer alan ÖDA, kuzeyde Van merkez ilçe,
güneyde ise Gevaþ ile sýnýrlýdýr. Alan iki ana kýsýmdan oluþur. Kuzeydeki Edremit Sazlýklarý
Dönemeç Çayýnýn bir kolu ile küçük derelerin oluþturduðu sýð dalyaný ve sazlýk alanlarý içerir.
Güneydeki Dönemeç Deltasý ise Güzelsu Çayýnýn Van Gölüne döküldüðü yerde oluþan sulakalan
sistemidir.
Habitatlar: Dönemeç Deltasý yer yer sazlýklar, kamýþlýklar ve kumullarla kaplýdýr. Sulakalanýn
etrafýný çevreleyen bölgede tuzcul bozkýrlar, meralar, meyve bahçeleri ve tarým alanlarý bulunur.
Edremit Sazlýklarý bölümü sýð bir dalyan ve az miktarda kalan sazlýklardan oluþur.
Türler: ÖDA, inci kefalinin (Alburnus tarichi) derelerin iç kesimlerine göç ederken kullandýðý
önemli bir giriþ noktasýdýr. Van Gölüne akan dereler ayný zamanda Capoeta kosswigi adlý dar
yayýlýþlý balýk türü için de önemlidir.
Nesli küresel ölçekte tehdit altýndaki dikkuyruk (Oxyura leucocephala) alanda önemli
sayýlarda üremektedir. Son gözlemler bölgede az sayýda Hazar sumrusunun (Sterna caspia)
ürediðini göstermiþtir.
ÖDA ayrýca Coenagrion ornatum adlý kýzböceði türüne ev sahipliði yapar.
Alan Kullanýmý: Dönemeç bölgesinde genel olarak sulu ve kuru tarým ile meyvecilik yapýlmaktadýr.
Bölgedeki diðer geçim kaynaklarý büyük ve küçükbaþ hayvancýlýk ile balýkçýlýktýr. Sazlýklarýn
çevresindeki bazý köylerde ticari amaçlý saz kesimi yapýlmaktadýr. Van Gölü su seviyesinin
yükselmesi sonucunda son yýllarda deltanýn bir kýsmý sular altýnda kalmýþtýr.
Tehditler: Van merkeze yakýn yerlerde konut inþaatlarý son yýllarda artmýþtýr. Dönemeç Deltasý
civarý çeþitli kanallarla kurutularak tarýma uygun hale getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Öte yandan,
Edremit kýyýlarý büyük ölçüde doldurulmuþ ve doðal halini kaybetmiþtir.
Dönemeç Deltasýnda yoðun hayvancýlýk kuþ türlerini ve bitki örtüsünü olumsuz etkilemektedir.
Koruma çalýþmalarýna raðmen üreme döneminde inci kefali kaçak olarak avlanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Doða Gözcüleri Derneðinin baþarýlý giriþimleri sonucunda inci kefali göç
döneminde Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Tarým Ýl Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðý

tarafýndan etkin koruma çalýþmalarý yürütülmektedir.
Sulakalanda Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü uzmanlarýnca
düzenli olarak kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý ve kuþ gözlemleri yapýlmaktadýr.

Pasbaþ patka (Aythya nyroca) © Melih Özbek
Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Tarým Ýl Müdürlüðü; Ýl Jandarma Komutanlýðý; Edremit Kaymakamlýðý; Gevaþ Kaymakamlýðý; Yüzüncü Yýl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Yüzüncü Yýl Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu; Doða Gözcüleri Derneði.
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Dönemeç Deltasý ve Edremit Sazlýklarý önemli doða alaný topografya haritasý

Dönemeç Deltasý ve Edremit Sazlýklarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

