
Koruma Statüleri : Yok
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Yüzölçümü : 127887 ha Yükseklik : 610 m - 3523 m

Boylam : 44,49ºD Ýl(ler) : Hakkâri

Enlem : 37,21ºK Ýlçe(ler) : Þemdinli

Yerel Ýlgi Sahipleri

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

Burcu Meltem Arýk

DOG069
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Türkiye�nin en güneydoðu ucunda bulunan Þemdinli Vadisi, güneyde Irak ve
doðuda Ýran sýnýrlarýyla çevrilidir. Alanýn kuzey sýnýrý kabaca doðuda Þehidan Daðý�ndan Ýkiyaka
Daðý�nýn eteklerindeki Meþelik�e kadar çekilen çizgiyi takip eder. ÖDA, geniþ bir alana yayýlýr
ve birbirine paralel Þemdinli ve Hacýbey çaylarýnýn yukarý kýsýmlarýný ve bu çaylarýn oluþturduðu
derin vadileri içerir. Alandaki önemli yükseltiler Þehidan Daðý, Çimen Daðý ve Karadað�dýr.
Ýkiyaka Daðlarý ÖDA�nýn kuzeybatýsýnda kalýr. Vadide kalkerli yapý nedeniyle çok sayýda maðara
bulunur.

Alanýn alçak ve yüksek kesimleri arasýnda iklim büyük farklar gösterir. Vadinin güneyinde,
Irak sýnýrýna yakýn olan bölgelerde iklim daha yumuþak olduðu için burada önemli miktarda
sebze yetiþtirilir.
Habitatlar: Alan, büyük oranda meþe ormanlarýyla kaplýdýr. Meþelik alanlar çoðunlukla vadilerin
yamaçlarýnda uzanýr ve alanýn engebeli ve dar yapýsý nedeniyle oldukça saðlýklý durumdadýr.
Meþe ormanlarý daha yükseklerde yer yer aðaçlý bozkýr þeklini alýr. Yaklaþýk 2500 metreye
kadar çýkabilen meþe ormanlarý bu yükseklikten sonra yerini dað bozkýrlarýna býrakýr.
Türler: Alanda ÖDA kriterini saðlayan 18 bitki türü bulunur ve bunlarýn dokuzu Türkiye�ye
endemiktir. Aðlayan gelin (Þemdinli lalesi) (Fritillaria imperialis), dünya üzerinde yaygýn bir
tür olduðundan ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte alanýn korunmasý için bayrak tür iþlevi
görmektedir.

Vadi kuþlar açýsýndan da oldukça önemlidir. Alanda sakallý akbaba (Gypaetus barbatus),
kýzýl akbaba (Gyps fulvus), puhu (Bubo bubo), çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) gibi
nesli bölgesel ölçekte tehlikedeki türler üremektedir.

ÖDA, dar yayýlýþlý ve nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Urmiye semenderinin (Neurergus

crocatus) önemli yaþam alanlarýndan biridir. Alanda ÖDA kriterlerini saðlayan türler arasýnda
dar yayýlýþlý Acem köstebeði de (Talpa davidiana) yer almaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda özellikle yüksek kesimlerde hayvancýlýk; alçak bölgelerde ve vadi içlerinde
ise aðaç kesimi, sebze tarýmý ve arýcýlýk yapýlmaktadýr.

Fritillaria imperialis © Mecit Vural

Tehditler: Az miktarda olmakla birlikte soðanlý bitkiler doðadan toplanýp yurtdýþýna satýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda yapýlan herhangi bir koruma çalýþmasý yoktur.

Þemdinli © Ali Ýhsan Gökçen
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Þemdinli Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý Þemdinli Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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