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Van Doðusu Daðlarý
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Yüzölçümü : 197904 ha Yükseklik : 2020 m - 3548 m
Boylam : 44,14ºD Ýl(ler) : Van
Enlem : 38,48ºK Ýlçe(ler) : Özalp, Saray, Gürpýnar, Baþkale

Yerel Ýlgi Sahipleri

Van Valiliði; Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi; Saray Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

DOG060
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, yüksek dað çayýrlarý, taþlý yamaçlar, sarp kayalýklar, dað gölleri ve derin
vadilerden oluþan geniþ bir daðlýk alan sistemidir. Van ili ve Ýran sýnýrý arasýnda yer alan dað
silsilesi, Saray ilçesi sýnýrlarýný tümüyle içine almaktadýr. Alandaki Hasantimur Gölü, Deðirmi
Gölü, Tuz Gölü ile Karasu Çayý ve Çýðýlý Suyu birçok tür için önemli yaþam alanlarýdýr.
Habitatlar: Daðlarýn üst kesimlerinde yüksek dað çayýrlarý, daha alçak alanlarda ise dað bozkýrlarý
uzanýr. ÖDA�daki irili ufaklý göllerin çevresinde mevsimsel ýslak çayýrlar bulunur.
Türler: Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olup Türkiye�nin yaný sýra komþu ülkelerde de
daðýlým gösteren Carduus onopordioides ssp. onopordioides, Centaurea albonitens, Iris barnumae

f. barnumae ve Scrophularia variegata adlý bitkiler alanýn ÖDA kriterlerini saðlamasýna neden
olmaktadýr. Bölgenin bitkileri konusunda daha detaylý çalýþmalar yapýlmasý gerekmektedir.

ÖDA sýnýrlarý içinde yer alan göller nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki dikkuyruk (Oxyura

leucocephala) için önemli bir üreme alanýdýr. Daðlýk kesimler ise kaya kartalý (Aquila chrysaetos),
sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) gibi yýrtýcý
kuþlar ve urkeklikler (Tetraogallus caspius) için önemli bir üreme alanýdýr.

ÖDA, yabankoyununun (Ovis orientalis gmelinii) ülkemizde yaþamýný sürdürdüðü ve Ýran
ile Türkiye arasýnda mevsimsel göç yaptýðý en önemli alanlardan biridir. Alandaki gelengiler
(Spermophilus xanthaphyrmnus) Anadolu�nun diðer bölgelerinden kopuk Van popülasyonuna
aittir.

Süphan kertenkelesi (Eremias suphani) alandaki diðer bir öncelikli türdür.
Alan Kullanýmý: Bölgenin ana geçim kaynaklarýnýn baþýnda küçükbaþ hayvancýlýk gelir. Daðlarýn
yüksek kesimleri yaz aylarýnda mera olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en önemli tehdit aþýrý otlatma sonucunda meralarýn tahribidir. Özellikle
odunsu köklü olan bitkiler yakacak amacýyla toplanmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Van Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerince av koruma çalýþmalarý
yapýlmaktadýr. Bunun dýþýnda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Taþ bülbülü (Irania gutturalis) © Murat Bozdoðan

Anadolu yaban koyunu (Ovis orientalis anatolica) © Aykut Ýnce
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