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Yüzölçümü : 28599 ha Yükseklik : 1850 m - 2600 m

Boylam : 44,26ºD Ýl(ler) : Hakkâri

Enlem : 37,51ºK Ýlçe(ler) : Yüksekova, Þemdinli

Yerel Ýlgi Sahipleri

Hakkâri Valiliði; Yüksekova Kaymakamlýðý; Yüksekova Belediyesi; Hakkâri MYO; Hakkâri Tarým Ýl Müdürlüðü; Yüksekova Tarým Ýlçe Müdürlüðü; Hakkâri Ýl Çevre

ve Orman Müdürlüðü; Hakkâri DSÝ Þube Müdürlüðü; Yüksekova Ziraat Odasý Baþkanlýðý; Yedi Baþak Derneði; Hakkâri Doða Tarihi Güzelliklerini ve Ters Lale

Koruma Derneði; Cilo Doða Derneði; Doða Derneði.

Burcu Meltem Arýk, Yusuf Taþkýn

DOG067
Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Dicle Nehri'nin bir kolu olan Nehil Çayý�nýn Yüksekova ilçesindeki kýsmýný
ve bu çayý çevreleyen mera ve tarým alanlarýný içerir. Alan güneyde Cilo Daðlarý, kuzeyde ise
Yüksekova-Þemdinli karayolu ile sýnýrlýdýr. Alanýn güney ucunda, Nehil Çayý�nýn oluþturduðu
geniþliði bir buçuk kilometreyi bulan sazlýk alanlar ve yine geniþliði dört kilometreyi bulan sulak
çayýrlar bulunur. Kuru tarým alanlarý alanýn kuzey yarýsýnda yoðunlaþmýþtýr. 1985 yýlýndan 1993
yýlýna kadar Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan yapýlan drenaj çalýþmalarý sonucunda, sulakalanýn
büyük bir kýsmýnýn doðal özelliði bozulmuþtur. Bununla beraber 1990 yýlýndan sonra alan
üzerinde insan kaynaklý baský artmýþ ve bugün özellikle yem temini için çevredeki meralar
bozularak tarlaya dönüþtürülmeye baþlanmýþtýr.
Habitatlar: Alan aðýrlýklý olarak sazlýklar, sazlýklarý çevreleyen sulak çayýrlar, ova bozkýrý ve tarým
alanlarýndan oluþur. Alanýn etrafýndaki daðlarda Doða Anadolu�ya özgü dað bozkýrlarý uzanýr.
Özellikle orkideler bakýmýndan zengin sulak çayýrlar, saz ve kamýþlarla kaplýdýr. Bataklýk alanlar
bitki çeþitliliði açýsýndan zenginlik gösterir. Alanýn batýsýndaki gölet ve çevresinde çeþitli su
bitkileri yoðun olarak bulunur.
Türler: Alan özellikle bitki türleri açýsýndan önem taþýr ve 23 takson için ÖDA kriterlerini saðlar.
Bu türlerin 11�i ülkemize endemiktir. ÖDA, bu türlerin birçoðu için dünyadaki en önemli yaþam
alanlarýndan biridir. Bunlar arasýnda adýný Hakkâri�den alan Centaurea hakkariensis, Pyrus

hakkiarica ve Gypsophila hakkiarica yer alýr.
 Yalýçapkýný (Alcedo atthis), erguvani balýkçýl (Ardea purpurea), uzunbacak (Himantopus

himantopus), küçük balaban (Ixobrychus minutus), çayýr delicesi (Circus pygargus), saz
delicesi (Circus aeruginosus) ve nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan toy (Otis tarda)
alanda üreyen kuþ türlerindendir.

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

crocatus) önemli yaþam alanlarýndan biridir. ÖDA, Leuciscus (Petroleuciscus) kurui adlý balýk
türünün dünyada bilinen en önemli yayýlýþ alanýdýr.

Yüksekova, yedi kelebek türü için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden çokgözlü

Cilo mavisi (Polyommatus ciloicus) büyük önem taþýr.
Alan Kullanýmý: Hayvancýlýk alandaki en yaygýn alan kullaným þeklidir. Sulakalanýn çevresinde
yem bitkisi ekilmekte ve sulak çayýrlardaki otlar biçilmektedir. Özellikle evlerin üst kaplamalarýnda
kullanýlmak üzere saz kesimi de yapýlmaktadýr.

Alanýn batý sýnýrýndaki köylerde aðýrlýklý olarak yem bitkisi, sulama imkâný bulunmayan diðer
yerlerde ise kuru tarým yapýlmaktadýr.

Havzadaki tek büyük tesis Yüksekova-Þemdinli karayolunun on yedinci kilometresindeki
mezbahadýr. Alanýn kuzeydoðusunda yer alan meralar havaalaný yapýlmak üzere kamulaþtýrýlmýþtýr.
Tehditler: Dað köylerinden ilçe merkezine ve ovadaki köylere yapýlan göç sonucunda alan
üzerindeki baský artmýþtýr. Artan nüfusla birlikte tarým alanlarýnýn geniþletilmesi ve aþýrý otlatma
çayýr ve meralar ürerindeki önemli tehditler haline gelmiþtir.

DSÝ�nin kurutma çalýþmalarý sonucunda alan büyük ölçüde zarar görmüþtür. Bunun yaný sýra
yöre halký da tarla tapusu alabilmek için kurutma çalýþmalarý yapmaktadýr. Nehil Çayý�nýn ana
kollarýndan biri olan Büyük Dere üzerine Dilimli Barajý�nýn yapýmý planlanmaktadýr.

Yüksekova ilçesinin ovaya doðru geniþlemesi alan üzerindeki baskýyý artýrmaktadýr. Alanda
ticari amaçla soðanlý bitkilerin kontrolsüz ve aþýrý toplanmasý devam etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Yedi Baþak Derneði, Doða Derneði, Hakkâri Doða Tarihi Güzelliklerini ve
Ters Lale Koruma Derneði; Dünya Bankasý Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Fonu desteðiyle
Nehil Sazlýklarý�ný korumak için ortaklaþa çalýþmaktadýr. Çalýþmaya yerel resmi kurumlar da
destek olmaktadýr.

Kaþýkçý (Platalea leucorodia) © Özden Saðlam
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Yüksekova önemli doða alaný topografya haritasý Yüksekova önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Yüksekova © Fatih Pýnar
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