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Yüzölçümü : 183854 ha Yükseklik : 550 m - 3231 m

Boylam : 42,93ºD Ýl(ler) : Þýrnak, Hakkari

Enlem : 37,48ºK Ýlçe(ler) : Uludere, Betüþþebap, Çukurca, Silopi, Þýrnak merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Þýrnak Valiliði; Hakkâri Valiliði; Þýrnak Ýl Jandarma Komutanlýðý; Hakkâri Ýl Jandarma Komutanlýðý.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu

DOG064
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Hakkâri Daðlarý silsilesinin batý ucunda yer alýr. Dað silsilesinin yükseklik
ortalamasý 2500 metrenin üzerinde olup 3231 metre ile Gelincik Tepesi alanýn en yüksek
noktasýdýr. Derelerle yarýlmýþ sarp vadiler ve dik kayalýklar geniþ yer kaplar. Zengin su
kaynaklarýna sahip ÖDA�da ormanlar bölgedeki diðer ÖDA�lara göre daha geniþ yer kaplar.
Daðýn yüksek kesimlerinde ve yamaçlarda açýklýk alanlar bulunur.
Habitatlar: Alanda özellikle vadi içlerinde meþe ormanlarý geniþ yer kaplar. Akarsu boylarýnda
yoðunlaþmýþ insan yerleþimlerinin çevresinde meyve bahçeleri, kavaklýklar ve ufak tarlalar yer
alýr. Daðlar yüksek eðimli olduðu için akarsular dik kanyonlar oluþturmuþtur. Kanyon duvarlarýnda
seyrek meþe topluluklarý ve ardýçlar görülür. Vadilerin eðimi daha düþük üst kýsýmlarýnda
gevenlerin baskýn olduðu dað bozkýrlarý uzanýr.
Türler: Tanin Tanin Daðlarý, özellikle yýrtýcý kuþlar ve kelebekler açýsýndan önem taþýr. Sakallý
akbaba (Gypaetus barbatus), kýzýl akbaba (Gyps fulvus) ve küçük akbaba (Neophron
percnopterus) alanda üreyen yýrtýcý kuþlardandýr. Bunun dýþýnda boz kirazkuþu ( Emberiza
cinerecea) ve kýzýlca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna) gibi nadir türler de bu daðlarda
yayýlým gösterir. ÖDA ayný zamanda yoz atmacanýn (Accipiter brevipes) ürediði bilinen çok
az sayýda alandan biridir.

Nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderi (Neurergus crocatus) için ÖDA büyük
önem taþýr.

ÖDA�da yaþayan çok sayýdaki kelebek türünün 13�ü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu
türlerden Urartu esmer perisi (Hyponephele urartua), çokgözlü fatma (Polyommatus fatima)
ve apollo (Parnassius apollo) alanda bulunan küresel koruma önceliðine sahip kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: Alandaki ormanlar ve dað bozkýrlar hayvancýlýk amaçlý kullanýlýr. Ormanlar ayný
zamanda baltalýk olarak kullanýlýr. Arazi sarp olduðu için tarým alanlarý çok az yer kaplar ve
bölge halký ancak kendi ihtiyacýna yetecek kadar tarým yapabilir. Derelerde günlük tüketime
yönelik balýkçýlýk yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alanýn güneydoðusunda Kýrkemir ve Hezil barajlarýnýn yapýmý planlanmaktadýr.
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Kaçak avcýlýk önemli bir tehdittir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir çalýþma yoktur.
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Tanin Tanin Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Tanin Tanin Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B

Kirazkuþu (Emberiza hortulana) © Yasemin Konuralp
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Nazuðum (Euphydryas aurinia) © Ahmet Baytaþ


