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Ahýr Daðý
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Yüzölçümü : 34485 ha Yükseklik : 450 m - 2339 m

Boylam : 37,03ºD Ýl(ler) : Kahramanmaraþ

Enlem : 37,65ºK Ýlçe(ler) : Kahramanmaraþ merkez, Çaðlayancerit

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kahramanmaraþ Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çaðlayancerit Kaymakamlýðý; Kahramanmaraþ Kültür Çevre Derneði.

Murat Ataol

AKD072
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Maras - Yedikuyular - Kenger © Ali Ýhsan Gökçen

Büyük esmer (Maniola megala) © Ahmet Baytaþ

Alanýn Tanýmý: Doðu batý doðrultusunda uzanan yayvan þekilli bir dað kütlesi olan Ahýr Daðý,
Kahramanmaraþ�ý kuzey ve kuzeybatý doðrultusunda çevreler. Ceyhan Nehri, Ahýr Daðý�nýn
batý sýnýrýný oluþturur. Tektonik hareketler sonucu kývrýlarak yükselmiþ olan dað, büyük oranda
kalkerlerden oluþmuþtur. Kalkerin gözenekli yapýsýnýn içine giren yaðmur ve eriyen kar sularýnýn
daðýn eteklerinde kaynaklar halinde ortaya çýkmasý sayesinde Kahramanmaraþ�ýn içme suyu
olarak kullanýlan kaynaklar oluþmuþtur. Daðýn yüksek kesimlerindeki düzlükler sýð göller
barýndýrmaktadýr. 1600 metrelerdeki Karagöl bu göllerden en büyüðüdür. ÖDA, insan eliyle
kýsmen bozulmuþ olmasýna raðmen halen zengin bir bitki varlýðýna sahiptir. Akdeniz�den Ýran-
Turan bitki örtüsüne geçiþ bölgesinde yer almasý bu zenginliðin baþlýca nedenidir.
Habitatlar: ÖDA; çoðunlukla bozulmuþ meþe topluluklarýndan oluþan orman örtüsü, kýzýlçam
ormaný (Pinus brutia), yüksek dað bozkýrlarý, mevsimsel sýð gölcükler, baðlar ve meyve
bahçelerinden oluþur. Kýzýlçam ormanlarý alanýn kuzey yamaçlarýndadýr ve bu bölgede bir de
kýzýlçam aðaçlandýrma sahasý bulunur. Baðlar ve meyve bahçeleri ise daðýn güney yamaçlarýndadýr.
Türler: Ahýr Daðý ülkemize endemik birçok bitki türünü içermektedir. 36 bitki taksonu ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerden üç tanesinin bilinen dünya daðýlýmý Ahýr Daðý ile sýnýrlýdýr;
Ajuga relicta, Ankyropetalum reuteri ve Polygonum ekimianum.

Bitki türlerinin yaný sýra 13 kelebek türü de alana ÖDA statüsünü kazandýrmaktadýr. Bunlarýn
arasýnda yer alan çokgözlü teresya (Polyommatus theresiae) ülkemizde dar bir alanda yaþayan
önemli bir kelebek türüdür. Akdeniz biyomuna endemik büyük esmer (Maniola megala) de
alandaki bir diðer önemli kelebektir.
Alan Kullanýmý: Ahýr Daðý�nýn yüksek düzlükleri yaz aylarýnda yaylacýlýk faaliyetleri için
kullanýlmaktadýr. Þehir merkezine yakýn olan yamaçlarda baðlar ve meyve bahçeleri bulunur.
Ormanlýk alanlar özellikle hafta sonlarý yoðun olarak rekreasyonel amaçlý kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Yüksek düzlüklerin yayla olarak kullanýlmasý sonucu doðal orman dokusu zarar
görmektedir. Aþýrý otlatma bazý endemik türlerin alandan neredeyse silinecek hale gelmesine
yol açmaktadýr. Ankyropetalum reuteri bu türlerden biridir.

Ahýr Daðý�nýn þehir merkezine yakýn yamaçlarý yazlýk ev yapýmý ve piknik amaçlý kullanýmlar
sonucu kýsmen tahrip edilmiþtir.

Dað eteklerinde yasadýþý aðaç kesimleri de görülmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Ahýr Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Ahýr Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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Asphodeline damascena © A. Selçuk Ertekin
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