Bendimahi Deltasý DOG055

Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus) © Tamer Zeybek

Yüzölçümü : 9267 ha
Boylam
: 43,72ºD
Enlem
: 38,94ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 1650 m - 1800 m
Ýl(ler)
: Van
Ýlçe(ler) : Muradiye

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Bendimahi Çayýnýn Muradiye ilçesinden Van Gölüne döküldüðü noktaya
kadar uzanan ovayý ve çayýn deltasýný kapsar. Çayýn göle döküldüðü bölgede besince zengin
geniþ sazlýklar ve sýð bataklýklar bulunur. Kuzeyi daðlýktýr ve doðu sýnýrýnda Pirreþit Daðý yer
alýr.
Habitatlar: Çayýn Van Gölüne döküldüðü yerde geniþ sazlýklar ve subasar alanlar uzanýr.
Bendimahi Çayýnýn üzerinde yer yer küçük saz adalarý bulunur. Alanýn sulakalan ekosistemi
dýþýnda kalan bölümleri büyük ölçüde tarým alanlarý ve ova bozkýrlarýyla kaplýdýr.
Türler: Bendimahi Sazlýklarý çok sayýda sukuþunun üreme ve beslenme alanýdýr. Nesli tehlike
altýndaki üç ördek türü alanda yuvalar; yaz ördeði (Marmonetta angustirostris), pasbaþ patka
(Aythya nyroca) ve dikkuyruk (Oxyura leucocephala). Küçük karabatak (Phalacrocorox
pygmeus), küçük sumru (Sterna albifrons) ve gülen sumru (Sterna nilotica) sulakalanda üreyen
diðer türler arasýndadýr. Yüksek sayýda ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), Van Gölü martýsý
(Larus armenicus) ve Hazar sumrusu (Sterna caspia) yaz aylarýnda alanda beslenmektedir.
Nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki fare benzeri yediuyur (Myomimus setzeri) ÖDAdaki diðer
bir öncelikli türdür.
Dar yayýlýþlý ve Türkiyeye endemik Bendimahi kertenkelesi (Darevskia bendimahiensis)
adýný bu bölgeden almaktadýr ve ÖDAda dünya ölçeðinde önemli bir popülasyonu bulunur.
Delta, Van Gölü havzasýna endemik inci kefali balýðýnýn (Alburnus tarichi) önemli bir üreme
alanýdýr. Mayýs-haziran aylarýnda bu balýklar sürüler halinde Bendimahi Çayýna girerek üreme
göçü yapar. Capoeta kosswigi alandaki diðer dar yayýlýþlý balýk türüdür.
Alan Kullanýmý: ÖDA, Kuzeydoðu Anadolu Bölgesine giden önemli bir geçiþ noktasýnda yer alýr.
Çevresinde yoðun tarýmsal faaliyetler yapýlmaktadýr. Buðday, arpa ve yem bitkileri yaygýn
olarak ekilir. Bölgede hayvancýlýk da yoðundur. Muradiye Þelalesi ve kiliseler gibi tarihi yapýlar
nedeniyle önemli bir turizm cazibe merkezidir.
Tehditler: Alanda yaz aylarýnda suyun tarýmsal amaçlý aþýrý kullanýlmasý nedeniyle su seviyesi
çok azalmaktadýr. Bunun sonucunda zaman zaman toplu balýk ölümleri görülür.

Sulakalanda Muradiye Ovasýndaki tarým alanlarýnda kullanýlan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan
kirliliðin etkisi görülür. Ýnci kefali kaçak olarak yoðun bir þekilde avlanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda inci kefali balýðýnýn üreme dönemi sýrasýnda kaçak avcýlýðýnýn
önlenmesi için Doða Gözcüleri Derneði ve Jandarma iþbirliði yapmaktadýr. Bunun yaný sýra
üreme dönemi av baskýsýnýn azaltýlmasý için Tarým Ýl Müdürlüðü ve Yedi Baþak Derneði tarafýndan
ilköðretim öðrencilerine ve yöre halkýna yönelik eðitim çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
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Yerel Ýlgi Sahipleri
Van Valiliði; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Tarým Ýl Müdürlüðü; Muradiye Belediyesi; Doða Gözcüleri Derneði; Yedi Baþak Derneði; Van Yüzüncü Yýl
Üniversitesi.
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Ercan Çiplak

Bendimahi Deltasý önemli doða alaný topografya haritasý

Bendimahi Deltasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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