Cudi Daðý

GDA019
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Cudi Daðý © Umut Kaçar

Yüzölçümü : 44952 ha
Yükseklik : 420 m - 2114 m
Boylam
: 42,44ºD
Ýl(ler)
: Þýrnak
Enlem
: 47,41ºK
Ýlçe(ler) : Þýrnak merkez, Cizre, Silopi
Koruma Statüleri : Yaban hayatý geliþtirme sahasý
Alanýn Tanýmý: Cudi Daðý, Þýrnak il merkezi, Silopi ve Cizre arasýnda yer alýr. Yan yana sivri
tepelerden oluþan bir dað sýrasýdýr. Bunlardan en yüksekleri alanýn ortasýnda yer alan Helanipir
(2114 metre) ve güneybatýsýndaki Deryizihi (2102 metre) tepeleridir. Suyu çok az olan bir
bölgedir. Daðdaki en önemli su kaynaðý alanýn doðusunda akan Çaðlayan Deresidir.
Habitatlar: Az ve seyrek bitki örtüsü bulunan bir daðdýr. Yaygýn olarak çayýrlýk ve yükseklerde
kayalýklardan oluþur. Özellikle doðudaki aðaçlýk alanlarda hâkim aðaç türü meþedir. Daðýn
batýsýnda alt kýsýmlarýnda erozyondan dolayý aþýnmýþ çýplak araziler bulunur. Yukarýlardaki
yamaçlarda yer yer geven birlikleri vardýr. Baþeri Deresi boyunca söðütlük ve kavaklýklar uzanýr.
Bölgede güvenlik nedeniyle uzun zamandýr kullanýlmayan elma bahçeleri ve cevizlikler de
yaban hayatý için çok önemli bir konuma gelmiþtir.
Türler: Alan özellikle bitki türleri için önemlidir. Centaurea davisii sadece bu ÖDAda yaþayan
ve nesli tehlike altýnda bir bitki türüdür. Primula davisii alandaki diðer nesli dünya ölçeðinde
tehlikede olan endemik bitki türüdür. Bunlarýn dýþýnda ÖDAda beþ dar yayýlýþlý ve/veya bölgesel
ölçekte tehlike altýndaki bitki türü taksonu bulunur.
Türkiyenin en ender kertenkelelerinden çöl varaný (Varanus griseus) bu bölgede yaþar.
Daðlarýn kayalýk kýsýmlarýnda yabankeçisi (Capra aegagrus) bulunur.
Alan Kullanýmý: Bölgede yaygýn olarak hayvancýlýk yapýlýr. Özellikle inek, koyun ve keçi yetiþtirilir.
ÖDAda uzun yýllar süren terör olaylarýndan dolayý bazý köyler boþaltýlmýþtýr. Bu yüzden yakýn
zamana kadar alandaki insan kullanýmý çok sýnýrlý kalmýþtýr. Ancak son yýllarda yaylalar ve
köyler yerel halk tarafýndan tekrar kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Þu an Cudi Daðýndaki alçak
yaylalarda otlatma, bazý köylerde ise tarýmsal faaliyetler eskiden olduðu gibi devam etmektedir.
Tehditler: Alandaki yaban hayatý üzerindeki bilinen tek tehdit yasadýþý avcýlýktýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur. Ancak GAP idaresinin 2004
yýlýnda bölgenin biyolojik çeþitliliðinin deðerlendirilmesi konusunda hazýrlattýðý raporda yaban
hayatý koruma sahasý dahilinde kaçak avcýlýðýn engellenmesi için kontrollerin arttýrýlmasý
önerilmiþtir.

Yabankeçisi (Capra aegagrus) © Hakan Uðurlu
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Gaziantep Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Çevre Topluluðu (GÜÇET), Çöçelli Köyü Muhtarlýðý.
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Dicle Tuba Kýlýç, Süreyya Ýsfendiyaroðlu

Cudi Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Cudi Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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