Dicle Vadisi GDA015
Çok Acil
Ayný (0)

Hasankeyf © Atlas Arþivi

Yüzölçümü : 135548 ha
Yükseklik : 420 m - 1408 m
Boylam
: 41,43ºD
Ýl(ler)
: Batman, Mardin, Siirt, Þýrnak
Enlem
: 37,68ºK
Ýlçe(ler) : Kurtalan, Bismil, Beþiri, Batman merkez, Siirt merkez, Eruh, Gercüþ, Hasankeyf, Savur, Dargeçit, Güçlükonak
Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alaný
Alanýn Tanýmý: ÖDA, Dicle Nehrinin Bismil Ovasýyla Eruh Daðlarý arasýnda kalan kýsmýný içerir.
ÖDA, vadinin yaný sýra güneye doðru uzanan dað bozkýrlarýný da içerir.
Dicle Nehri, kuzey ve güneydeki baraj projelerinin tehdidi altýnda olmasýna karþýn büyük bir
kýsmý henüz el deðmemiþ doðal bir nehir parçasýdýr ve nehir kýyýsý yaþam ortamlarýnýn hemen
tüm çeþitlerini barýndýrýr. Dicle Nehri üzerinde toplam dört önemli doða alaný bulunmaktadýr.
Bu alanlar nehrin akýþ yönüne göre sýrasýyla Bismil Ovasý, Dicle Vadisi, Küpeli Daðý ile Cizre
ve Silopi taþkýnlarýdýr. Bu dört önemli doða alaný birbirinin devamý ve tamamlayýcýsý niteliðinde
olmakla birlikte barýndýrdýðý canlý türleri ve yaþam ortamý özellikleri açýsýndan farklýlýk
göstermektedir.
Fýratla birlikte ülkemizin toplam yerüstü su kaynaklarýnýn dörtte birini oluþturan Dicle
Nehrinin yýllýk debisi ortalama 16 milyar metreküptür. Mevsime göre su seviyesi ve debisi (akýþ
hýzý) deðiþen nehirdeki en yüksek debi mart ve nisan aylarýnda ortaya çýkar.
Habitatlar: Fýrat Nehri üzerindeki doðal alanlarýn büyük barajlar nedeniyle yok olmasýndan sonra,
temsiliyet açýsýndan Dicle Nehrinin biyolojik çeþitlilik önemi daha da artmýþtýr. Dicle Vadisi,
bölgedeki son kalan bakir nehir ve kanyon ekosistemi örneðidir. ÖDA, su seviyesinin ve hýzýnýn
mevsimsel deðiþimi sonucunda oluþan taþkýn sahalarý, taþlýk veya çalýlýk adacýklar, sarp
kayalýklar ve sulak çayýrlardan oluþan bir akarsu ekosistemi mozaiðidir. Nehrin taþkýn yaptýðý
kýsýmlarda yer yer taþlý ve kumlu düzlükler bulunur. Nehrin çevresinde Güneydoðu Anadolu
dað ve ova bozkýrlarý, daðlýk kesimlerde ise yer yer seyrek meþe ormanlarý bulunur.
Türler: Akdeniz, bozkýr ve yarý çöl yaþam birliklerinin iç içe geçtiði bölge, bu birliklere özgü nadir
ve hassas canlý türlerine ev sahipliði yapar. Nesli tehlike altýnda olan ve Türkiyeye endemik
bitki türlerinden Cicer echinospermum ÖDAdaki koruma önceliði en yüksek bitki türüdür.
Vadinin orta bölümünde bulunan Hasankeyf, tarihi ve arkeolojik deðerlerinin yaný sýra üreyen
yýrtýcý kuþlar için de büyük önem taþýr. Dik kayalýklar tavþancýl (Hieraaetus fasciatus), küçük
kerkenez (Falco naumanni), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve kýzýl akbaba (Gyps
fulvus) gibi yýrtýcý kuþlarýn bölgedeki en önemli popülasyonlarýný barýndýrýr. Sarp yamaçlar
küçük ebabil (Apus affinis), eðimli ve çorak yamaçlar boz kirazkuþu (Emberiza cineracea),
nehir kýyýsý bitki örtüsü ve kumlu yamaçlar ise alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) gibi nadir kuþlar

için önemli üreme alanlarýdýr.
Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus), tüm dünyada Türkiyenin güneydoðusundan
baþlayarak sadece Fýrat ve Dicle nehirlerinde yaþar. Dicle Nehrinin su hattýna yakýn olan
kýyýlarýndaki kumullarda yuvalar.
Vadideki kayalýklarý ve dik kanyonlarý kullanan yabankeçisi (Capra aegagrus) ve vadilerin
aþaðýsýndaki maðara ve oyuklarý kullanan çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) ÖDAda öncelikli
olarak korunmasý gereken memeli türleridir. Dicle Vadisinin jeolojik yapýsý yer yer kalkerli
kayalardan oluþtuðundan, ana nehir ve kollarý boyunca birçok maðara bulunmaktadýr ve bu
maðaralarýn yarasalar için büyük önem taþýdýðý tahmin edilmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda yoðun olarak tarým, hayvancýlýk, baðcýlýk ve az miktarda balýkçýlýk yapýlýr.
Ayrýca Doðu Anadolu Bölgesinden kýþý geçirmek için gelen göçerler bölgedeki hayvancýlýk
faaliyetini geçici bir süre için artýrýr.
Turizm faaliyetleri bölge için önemli gelir kaynaklarýndan biridir. Hasankeyf barýndýrdýðý
kültürel ve doðal özellikleri ile uluslararasý boyutta önemli bir turizm merkezidir. ÖDAdaki nehir
ekosistemi doða fotoðrafçýlýðý ve kuþ gözlemciliði aktiviteleri için büyük öneme sahiptir.
Tehditler: Ilýsu Barajý Projesi, ÖDAnýn biyolojik çeþitliliðinin büyük ölçüde yok olmasýna neden
olacak en büyük tehdittir. Baraj, 170 km uzunluðundaki nehir hattý boyunca nehir kýyýsý
ekosisteminin ve bu ekosisteme birleþik diðer yaþam ortamlarýnýn kalýcý kaybýna neden olacaktýr.
Nehir üzerinde iþletmede olan kum ve çakýl ocaklarýnýn pek çok tür için olumsuz etkileri
bulunmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Ilýsu Barajý projesinin iptal edilmesi için Doða Derneði hem ulusal hem de
uluslararasý ölçekte çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. Dernek ayný zamanda Atlas dergisiyle
ortak bir imza kampanyasý baþlatmýþtýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Batman Valiliði, Siirt Valiliði, Diyarbakýr Valiliði, Doða Derneði, Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu, Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði.
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Adnan Gencay, Dicle Tuba Kýlýç, Nuri Özbaðdatlý

Dicle Vadisi önemli doða alaný topografya haritasý

Dicle Vadisi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus) © Akif Aykurt

Dicle Vadisi © Cüneyt Oðuztüzün
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Alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) © Soner Bekir - DoðaBel

Çöl varaný (Varanus griseus) © Gertrud & Helmut Denzau
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