
Koruma Statüleri : Yok

Buzul ve Ýkiyaka
Daðlarý

 422

Yüzölçümü : 111524 ha Yükseklik : 900 m - 4135 m

Boylam : 44,13ºD Ýl(ler) : Hakkâri

Enlem : 37,41ºK Ýlçe(ler) : Hakkâri merkez, Yüksekova, Þemdinli

Yerel Ýlgi Sahipleri

Hakkâri Valiliði; Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Hakkâri Belediye Baþkanlýðý; Cilo Doða Derneði.

Ali Ýhsan Gökçen

DOG066
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Buzul (Cilo) ve Ýkiyaka (Sat) Daðlarý, Hakkâri il merkezinin doðusunda, kuzeyde
Zap Suyu�yla þekillenen, Sümbül (3467m) ve Mere (3200m) zirveleri ile birdenbire yükselen
dað silsilesidir. Alan kuzeybatý-güneydoðu doðrultusunda kuþ uçuþu yaklaþýk 60 km
uzunluðundadýr. Buzul ve Ýkiyaka dað silsilesi arasýnda Ýnci Çayý�nýn geçtiði büyük bir vadi
bulunur.

Hakkâri il merkezi, Cilo Daðlarý�nýn Uludoruk buzulunun olduðu vadideki Mergan Yaylasý�na
(2400 m) 37 kilometre uzaklýktadýr. Ayrýca, Cilo Daðý'na güneyden, Yüksekova Daðlýca köy
yolundan da ulaþým mümkün olmakla birlikte bu yol güvenlik nedeniyle kullanýlmamaktadýr.
Sat Daðý'na ulaþým ise yine Yüksekova üzerinden, 23 kilometresi motorlu araçlarla 8 kilometresi
ise yaya olarak ya da atla saðlanmaktadýr.

Dað silsilesi, buzul aktiviteleri ve donma çözülme etkisi ile meydana gelen aþýnma, çatlama
ve erozyona baðlý olarak çok sarp ve dik bir topografyaya sahiptir. ÖDA, Türkiye�nin en önemli
kalýcý buzul alanlarýný içerir. Alandaki derin buzul vadiler, morenler ve göller günümüzden 2
milyon yýl önce baþlayan buzullaþmanýn derin etkilerini gösterir.
Habitatlar: Daðýn üst kesimleri taþlýk alanlarýn yoðun olduðu yüksek dað çayýrlarýyla kaplýdýr.
Bu alanlar çok sayýda dar yayýlýþý ve tehlike altýndaki bitki türüne ev sahipliði yapar. Daha üst
kesimlerde yer yer kalýcý buzullar ve özellikle Sat Daðlarý�nda yoðunlaþan buzul gölleri bulunur.
Güneye bakan alçak vadilerde kalýntý meþe ormanlarý ve ceviz topluluklarý uzanýr.
Türler: Cilo Daðlarý bitkiler açýsýndan Türkiye ve dünyanýn en önemli alanlarýndan biridir. Alanda
botanik araþtýrmalarý çok az yapýlmýþ olmakla birlikte 53 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu türlerden Cephalaria hakkiarica ve Cirsium hakkaricum dahil olmak üzere
toplam altý bitki türünün dünya üzerinde baþka bir yaþam alaný bilinmemektedir.

Alanda ürediði bilinen kuþ türleri arasýnda kaya kartalý (Aquila chrysaetos), sakallý akbaba
(Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus) ve urkeklik (Tetraogallus caspius) bulunmaktadýr.

Nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderi (Neurergus crocatus) için ÖDA önemli
bir yaþam alanýdýr.

ÖDA, bölgesel veya küresel ölçekte önem taþýyan altý memeli taksonu için ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu türler arasýnda nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki daðkeçisi (Capra aegagrus)
ve dar yayýlýþlý Acem köstebeði (Talpa davidiana) yer almaktadýr.

Cilo Daðlarý ülkemize endemik ve dar yayýlýþý dört tür dahil olmak üzere 11 kelebek taksonu
için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Dünya üzerinde yalnýzca Hakkâri il sýnýrlarý içinde yaþayan
çokgözlü Hakkâri çillisine (Polyommatus dezinus) ÖDA ev sahipliði yapmaktadýr.
Alan Kullanýmý: Daðlarýn çok sarp ve dik oluþu ve yerleþime uygun olmayýþý nedeniyle alandaki
insan kullanýmý çok düþüktür. Daðlardaki yaylalarda hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Birkaç yüz
kiþinin yaþadýðý Mergan ve Balayý gibi yaylalar 2000 yýlýndan bu yana yaz aylarýnda yeniden
kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu yaylalarda koyun ve keçi yetiþtirilmektedir. Ayrýca az sayýda
yerleþik arýcý bulunmaktadýr. Daðýn büyük kýsmýnda yerleþik köy bulunmamaktadýr.

Cilo ve Sat daðlarý Türkiye�nin peyzaj güzelliði en fazla yüksek silsilelerinden biri olmasýna
raðmen güvenlik nedeniyle doða sporlarý açýsýndan henüz kullanýlamamaktadýr.
Tehditler: ÖDA�da yasadýþý avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Buzul ve Ýkiyaka Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Buzul ve Ýkiyaka Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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