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Yüzölçümü : 96913 ha Yükseklik : 380 m - 1848 m
Boylam : 42,03ºD Ýl(ler) : Þýrnak, Mardin, Siirt
Enlem : 37,51ºK Ýlçe(ler) : Eruh, Þýrnak merkez, Dargeçit, Güçlükonak, Ýdil, Cizre

Yerel Ýlgi Sahipleri

Þýrnak Valiliði, Dicle Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu, Diyarbakýr Çevre Gönüllüleri Derneði.

Adnan Gencay, Dicle Tuba Kýlýç

GDA017
Çok Acil
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Þýrnak ilinin kuzeydoðusunu kaplayan Küpeli Daðý, Eruh Daðlarý�nýn hemen
güneyinde yer alýr. ÖDA, daðýn batý ve güneyini sýnýrlayan Dicle Nehri ve kollarýnýn oluþturduðu
dik yarlarý da içine alýr. Bu vadilerde Akdeniz ikliminin etkileri görünür. Yüksek yamaçlarýnda
yer yer parçalanmýþ meþe ormanlarý ve ardýç topluluklarý bulunan alan, ülkemizde en yabanýl
coðrafyalardan biridir. Güvenlik nedeniyle alandaki insan kullanýmý sýnýrlýdýr.
Habitatlar: ÖDA, nehir kýyýsýnýn hemen hiç bozulmamýþ yaþam alanlarý, sarp kayalýklar, meþe
ormanlarý, ardýç topluluklarý, dað bozkýrlarý ve kuru tarým alanlarýndan oluþur. Nehir boyunca
bulunan aðaç ve çalý topluluklarý, taþlýk düzlükler ve adalar farklý kuþ türlerini bir arada barýndýrýr.
Türler: Daðýn güneydoðusundaki Kýzýlsu beldesi Onosma davisii bitkisinin dünyadaki bilinen
tek daðýlýþ alanýdýr.

Dicle Vadisi�ndeki sarp kayalýklara yuvalayan tavþancýl (Hieraaetus fasciatus) ve yüksek
sayýlarda koloni oluþturan kýzýl akbaba (Gyps fulvus) alandaki önemli yýrtýcý kuþlardýr. Nehir
kýyýsýnda yaþayan alaca yalýçapkýný (Ceryle rudis) ve kayalýk yamaçlarda yuvalayan boz çinte
(Emberiza cineracea) alandaki diðer önemli kuþ türleridir.

Alan, daðkeçisi (Capra aegagrus), çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) ve vaþak (Lynx lynx) gibi
önemli memeli türlerini barýndýrýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn büyük bir kýsmý mayýnlý arazilerden oluþur ve güvenlik nedeniyle insan
kullanýmýna açýk deðildir. ÖDA�nýn batý kýsmýnda kuru tarým, insan kullanýmýna açýk diðer
alanlarda ise yaygýn olarak küçükbaþ hayvancýlýk yapýlýr. Ilýsu Barajý�nýn yapýlacaðý mevkide,
bölgedeki tek kaplýca olan Hýsta Taruni Kaplýcasý bulunur.
Tehditler: ÖDA üzerindeki en önemli tehdit, Dicle Nehri üzerine inþa edilmesi planlanan Ilýsu ve
Cizre barajlarýdýr. Bu barajlar, sularýn yükselmesiyle, nehir kýyýsýndaki yaþam alanlarýna baðýmlý
olan ve sarp kayalýklarda yuvalayan kuþ türlerinin büyük ölçüde yok olmasýna neden olacak,
ayný zamanda Güneydoðu Anadolu Bölgesi�ndeki tek doðal nehir ekosistemini de geri dönüþsüz
yok edecektir.

Alandaki birçok kuþ ve memeli türü yasadýþý olarak avlanmaktadýr.

Yakacak amacýyla aðaç kesimi, ormanlarýn yakýlmasý ve keçilerin ormanlarda yoðun olarak
otlatýlmasý alan üzerindeki diðer tehditlerdir.
Koruma Çalýþmalarý: Ilýsu Barajý projesinin iptal edilmesi için Doða Derneði hem ulusal hem de
uluslararasý ölçekte çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. Projenin iptali için Atlas dergisi ve Doða
Derneði ortak bir imza kampanyasý yürütmektedir.

Kýzýlsýrtlý örümcekkuþu (Lanius collurio) © H. Çaðlar Ýnce

Kýzýl akbaba (Gyps fulvus) © Melih Özbek
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