Cizre ve Silopi GDA018
Çok Acil
Ayný (0)

Cizre © Hillary & Geoff Welch

Yüzölçümü : 11750 ha
Boylam
: 42,35ºD
Enlem
: 37,23ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 340 m - 600 m
Ýl(ler)
: Þýrnak
Ýlçe(ler) : Cizre, Silopi, Þýrnak merkez

Alanýn Tanýmý: Alan, Cudi Daðýnýn güneyinde Cizre ve Silopi ovalarýnýn Suriye ve Iraka sýnýr
oluþturan bölgesinde yer alýr. Batýda Kasrik Geçidi doðuda ise Habur sýnýr kapýsýyla sýnýrlýdýr.
Sýnýr boyunca batýda Dicle Nehri, doðuda ise Dicle Nehrinin bir kolu olan Hezil Çayý ve
taþkýnlarýndan oluþur. Güneye doðru alçalan Cizre ve Silopi ovalarý, Dicle Nehri ile Hezil Çayýnýn
kesiþtiði noktada en alçak seviyeye ulaþýr. Bu noktada küçük bir sulakalan oluþmuþtur.
Habitatlar: ÖDA, el deðmemiþ nehir kýyýsý taþkýn alanlarý, taþlýk düzlük ve adalar, sazlýklar,
subasar söðüt topluluklarý, ýslak çayýrlar, bozkýrlar ve tarým alanlarýndan oluþur. Zengin nehir
kýyýsý yaþam alanlarý nedeniyle nadir kuþ türleri için önemli bir üreme alanýdýr. Dicle Nehri ile
Hezil Çayýnýn kesiþiminde oluþan sulakalan özellikle kýþ aylarýnda su kuþlarý için önemli bir
kýþlama alanýdýr.
Türler: Alanýn kuzey ucundaki Kasrik Geçidi nesli tehlike altýndaki Isatis mardinensis bitkisinin
dünyadaki bilinen tek yaþam alanýdýr.
ÖDA, balýkçýl ve ördek türleri için önemli bir konaklama ve kýþlama alanýdýr. Ayný zamanda
büyük kýzkuþunun (Hoplopterus indicus) ülkemizde ürediði en önemli alandýr. Tür, alandaki
nehir ve dereler boyunca bulunan çakýl adalarýnda üremektedir. Alanýn güney ucundaki
bozkýrlarda ülkemizde nadir bir kuþ türü olan yeþil arýkuþu (Merops supercillosus) yuvalamaktadýr.
Çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena), Fýrat kaplumbaðasý (Rafetus euphraticus) ve çöl varaný
(Varanus griseus) bölgedeki diðer önemli türlerdir.
Alan Kullanýmý: Tarýma elveriþli topraklardan oluþan alanýn güney kýsmýnda aðýrlýklý olarak sulu
tarým yapýlýr. Diðer kýsýmlarda kuru tarým ve az miktarda küçükbaþ hayvancýlýðý yapýlýr. Sýnýr
bölgesi baþta olmak üzere alanýn bir kýsmý askeri kullanýma aittir.
Tehditler: Alanýn kuzeyine yapýmý planlanan Cizre Barajý, ÖDA üzerindeki en büyük tehdittir.
Baraj, ÖDA sýnýrlarý içinde yapýlmayacak olsa da, Dicle Nehrinin doðal rejimini deðiþtireceði
için muhtemelen alanýn doðal yapýsýnda önemli bozulmalara neden olacaktýr.
Bozkýrlarýn tarým arazilerine dönüþmesi, sulu tarým alanlarýnýn artmasý ve yasadýþý avcýlýk
alandaki diðer tehditlerdir. Tarým faaliyetlerinde kullanýlan kimyasal ilaçlar bölgedeki yaþam

kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Küçük sumru (Sterna albifrons) © Soner Bekir - DoðaBel
Yerel Ýlgi Sahipleri
Þýrnak Valiliði, Cizre Kaymakamlýðý, Silopi Kaymakamlýðý.
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Adnan Gençay, Dicle Tuba Kýlýç

Cizre ve Silopi önemli doða alaný topografya haritasý

Cizre ve Silopi önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Bataklýk kýrlangýcý (Glareola pratincola) © Soner Bekir - DoðaBel
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