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Yüzölçümü : 132463 ha Yükseklik : 440 m - 2280 m

Boylam : 42,09ºD Ýl(ler) : Siirt, Þýrnak

Enlem : 37,75ºK Ýlçe(ler) : Siirt merkez, Þirvan, Kurtalan, Pervari, Eruh, Þýrnak merkez, Güçlükonak

Yerel Ýlgi Sahipleri

Siirt Valiliði, Siirt Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Siirt Avcýlýk ve Atýcýlar Derneði.

Halim Diker

GDA016
Acil
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Eruh Daðlarý ÖDA�sý, Siirt ve Þýrnak karayolunun her iki yanýnda yer alan ve
Güneydoðu Toroslar�ýn uzantýsý olan Þeyh Ömer Daðý ve Yassý Dað�ýn tamamý ile Yazlýca
Daðý�nýn kuzeybatý kýsýmlarýný ve Uzunca Daðý�nýn batý eteklerini içine alýr. Dað silsileleri yoðun
deniz kökenli fosil yataklarýna ev sahipliði yapar. Aniden yükselen sarp kayalýklarla birbirinden
ayrýlan daðlarýn arasýnda dere yataklarý ve çaylar bulunur. Alanýn merkezinden geçen Zarova
Çayý, kuzey ve batý sýnýrlarýný çizen Uluçay alandaki en önemli akarsulardýr.
Habitatlar: Alan yüksek dað, orman ve nehir ekosistemlerini birlikte barýndýrýr. Uçurumlar ve
vadilerle birbirinden ayrýlan daðlarýn yamaçlarý kayalýk ve maðaralarla kaplýdýr. Daðlarýn orta
kesimlerinde meþe ormanlarý, vadilerde ise yaygýn olarak menengiç ve býttým aðaçlarý bulunur.
Özellikle kayalýk alanlar ve derin vadiler nadir bitki türlerine ev sahipliði yapar. Daðlarýn yerleþim
yerlerine uzak kesimleri çok yaþlý meþe ormanlarýný barýndýrýr. Açýk alanlarda ise bodur meþe
ve ardýç türlerinin oluþturduðu aðaçlýklara rastlanýr.
Türler: Eruh Daðlarý, nesli küresel ölçekte tehlike altýndaki Verbascum globiferum ile bölgesel
ölçekte tehlike altýndaki ve dar yayýlýþlý Amygdalus kotschyi, Astragalus xanthogossypinus,
Cyclotrichium longiflorum, Pimpinella sintenisii ve Scutellaria orientalis ssp. porphyrostegia

için büyük önem taþýr. Bu bitki türlerinin yaný sýra ormanlýk alan içerisinde yer alan çayýrlarda
çeþitli orkide ve iris gibi nispeten daha yaygýn türler bulunur.

ÖDA, ormanlýk, kayalýk ve uçurumlarla kaplý olmasý nedeniyle büyük ölçüde bakirdir ve
bölgesel ölçekte nesli tehlike altýndaki birçok memeli türüne ev sahipliði yapar. Çizgili sýrtlan
(Hyaena hyaena), vaþak (Lynx lynx), karakulak (Caracal caracal), daðkeçisi (Capra aegagrus)
ve Zarova Çayý�nda bulunan susamuru (Lutra lutra) ÖDA kriterlerini saðlayan büyük memeli
türleridir. ÖDA�da parsýn (Panthera pardus) yaþamýný sürdürdüðü tahmin edilmektedir.

Þeyhömer Daðý ile diðer daðlýk alanlar arasýndaki derin vadilerde sakallý akbaba (Gypaetus

barbatus), çok sayýda küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve kýzýl akbaba (Gyps fulvus)
üremektedir. Eruh Daðlarý kelebek türlerinden küçük yalancý apollo (Archon apollinaris) için
önemli bir alandýr.

Alan Kullanýmý: Yöre halkýnýn en önemli geçim kaynaklarý tarým ve hayvancýlýktýr. Tarým vadi
boylarýnda sýnýrlý alanlarda yapýlýr. En yoðun yetiþtirilen tür Siirt fýstýðýdýr. Nehir kýyýlarýndaki sýnýrlý
alanlarda pamuk da yetiþtirilir.
Tehditler: lýsu Barajý yapýldýðý takdirde ÖDA�nýn batý sýnýrýný oluþturan bakir akarsu ekosistemi
sular altýnda kalacaktýr.

Yasadýþý çizgili sýrtlan, karakulak, susamuru ve daðkeçisi avcýlýðý ve zehirlenmesi alandaki
en büyük tehditlerden biridir. Son yýllarda bölgede bir tüccarýn yoðun olarak susamuru kürkü
satýn almasý sebebiyle avcýlýðý yasak olmasýna raðmen bu tür çok sayýda avlanmýþtýr. ÖDA�daki
tehditlerden bir diðeri izinsiz meþe kesimidir.
Koruma Çalýþmalarý: Kaçak avcýlýkla mücadele için ilgili birimlerce gerekli kontroller yapýlmaktadýr.

Kýzýl akbaba (Gyps fulvus) © Halim Diker

Kaya kartalý (Aquila chrysaetos) © Soner Bekir
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Boynuzlu engerek (Vipera ammodytes) © Yýldýrým Güngör Yassýdað güneyi © Halim Diker


