
Koruma Statüleri : Yok

Zap Suyu Vadisi

 418

Yüzölçümü : 92025 ha Yükseklik : 770 m - 3650 m

Boylam : 43,74ºD Ýl(ler) : Hakkâri, Van

Enlem : 37,54ºK Ýlçe(ler) : Hakkâri merkez, Baþkale, Çukurca, Yüksekova

Yerel Ýlgi Sahipleri

Hakkâri Valiliði; Hakkâri Ýl Tarým Müdürlüðü; Hakkâri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Yedi Baþak Derneði; Hakkâri Doða Tarihi Güzelliklerini ve Ters Lale Koruma

Derneði; Cilo Doða Derneði; Yüksekova Haber Gazetesi.

Yusuf Taþkýn

DOG065
Çok Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Alan, Hakkâri þehir merkezinin güneyinde Baþkale-Hakkâri-Yüksekova sýnýrýnýn
kesiþtiði noktadan baþlayýp Irak topraklarýna kadar uzanan yaklaþýk 150 kilometre uzunluðundaki
vadi sistemini içine alýr. Baþkale-Hakkâri, Hakkâri-Çukurca ulaþýmýný saðlayan yollar bu alaný
takip eder. Zap Suyu, Güneydoðu Toros Daðlarý�nýn en doðuya uzanan ucundaki daðlarýn
arasýndan akar ve ülkemizin en dar ve derin vadilerinden birini oluþturur. Zap Suyu ayný zamanda
Türkiye'nin en hýzlý akan nehri olma özelliðini taþýr. Van�ýn Baþkale Ýlçesi�nin kuzeyindeki Havril
Daðlarý�ndan doðan nehir, irili ufaklý dereleri de içine alarak Irak sýnýrlarý içinde Dicle Nehri�ne
ulaþýr.
Habitatlar: Daðýn yamaçlarýnda ve vadi içinde parçalanmýþ meþe topluluklarý bulunur. Özellikle
Çukurca ilçesinde meþeler geniþ yar kaplar. Aðaç topluluklarý arasýndaki açýk alanlarda çayýrlar
ve çalýlýklar uzanýr. Yükseklere çýkýldýkça gevenler ve çok yýllýk otsu bitkiler yoðunlaþýr. Vadi
tabanýnda bitki örtüsü daha gürdür, kavak ve söðüt gibi türler aðýrlýk kazanýr.
Türler: Zap Suyu Vadisi 30 bitki türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve bu türlerin 15�i
Türkiye�ye endemiktir. ÖDA, Galium zabense adlý bitkinin yeryüzünde bulunduðu bilinen tek
yerdir.

Vadi, özellikle yýrtýcý kuþlar için hem üreme hem de göç bölgesi özelliðindedir. Vadideki sarp
kayalýklarda sakallý akbaba (Gypaetus barbatus) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus)
gibi yýrtýcýlar üremektedir.

Alan dar yayýlýþlý ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderinin (Neurergus

crocatus) önemli yaþam alanlarýndan biridir.
Alan, yedisi ülkemize endemik birçok kelebek türü için ÖDA kriterini saðlar. Zap Suyu

Vadisi, dünya daðýlýmý sadece Hakkari il sýnýrlarý içerisinde yer alan çokgözlü Cilo mavisi
(Polyommatus ciloicus) ve çokgözlü Hakkâri çillisi (Polyommatus dezinus) türlerinin önemli
yaþam alanlarýndandýr.

Vadide ayný zamanda nesli dünya ölçeðinde tehlike altýndaki Onychogomphus assimilis

yaþamaktadýr.

Alan Kullanýmý: Vadi boyunca 27 köy muhtarlýðý ve bunlara baðlý çok sayýda mezra ve mahalle
bulunmaktadýr. Vadi tabanýndaki kýsýtlý tarým alanlarýnda küçük ölçekte çeltik, tütün, susam,
yonca ve domates, salatalýk, biber gibi sebze yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Alanýn ormanlýk
kýsmýnda köylüler tarafýndan aðaç kesimi yapýlmaktadýr.

Vadinin geri kalan bölümleri mera olarak kullanýlmaktadýr ve keçi, koyun ve büyükbaþ
hayvan yetiþtirilmektedir. Vadinin tabaný özellikle güz ve ilkbaharda küçükbaþ hayvanlarý
otlatmak için kullanýlmaktadýr.

Baþkale, Yüksekova, Hakkâri ve Çukurca�da kullanýlan inþaat kumunun önemli bir kýsmý
buradan temin edilir.
Tehditler: ÖDA�da Hakkâri, Çukurca, Doðanlý ve Geçitli barajlarýnýn yapýmý planlanmaktadýr.

Yöre halký tarafýndan yapýlan plansýz çalý ve aðaç kesimi nedeniyle erozyon ve heyelan riski
artmaktadýr.

1990 yýlýndan sonra güvenlik nedeniyle dað köylerinin anayol güzergâhý olan vadi tabanýna
yerleþmesi sonucunda alçak kesimlerde doðal yaþam alanlarý üzerindeki insan baskýsý artmýþtýr.

Özellikle daðkeçisi, tavþan ve keklik üzerindeki yasadýþý av baskýsý sürmektedir.
Dere yataðýnda açýlan kum ocaklarý akarsu sistemini ve birçok canlýnýn yaþam alanýný

olumsuz etkilemektedir. Sümbül Daðý eteðinde bulunan termik santrali çevreyi olumsuz
etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

© Ali Ýhsan Gökçen
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Zap Suyu Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý Zap Suyu Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) © Ahmet Baytaþ Zap Suyu © Ali Ýhsan Gökçen
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