
Yüzölçümü : 372779 ha Yükseklik : 0 m - 2240 m
Boylam : 36,34ºD Ýl(ler) : Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraþ, Gaziantep
Enlem : 36,85ºK Ýlçe(ler) : Dörtyol, Erzin, Hassa, Antakya, Ýskenderun, Kýrýkhan, Belen, Samandaðý, Osmaniye merkez, Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli, Kahramanmaraþ merkez,
          Andýrýn, Türkoðlu, Nurdaðý, Islahiye
Koruma Statüleri : Tabiatý koruma alaný, yaban hayatý geliþtirme sahasý
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AKD063
Korumaya Baðýmlý
Gerileme ( -1 )

Alanýn Tanýmý: Amanos (Nur) Daðlarý, Kahramanmaraþ Sýr Baraj Gölü�nden baþlayýp Hatay ilinin
Samandað kýyýlarýna doðru yaklaþýk 175 kilometre boyunca uzanan dað silsilesidir. Deniz
kýyýsýndan itibaren dik bir þekilde yükselerek Dörtyol ilçesinin doðusundaki Bozdað�ýn (Mýðýr
Tepe) zirvesine (2240 metre) kadar yükselir. Bu dað silsilesi üç bölüme ayrýlýr: En kuzeyde
yer alan Çimen Daðý, orta kýsýmda yer alan Bozdað ve Samandað kýyýlarýna yakýn Musa Daðý.
Bitki coðrafyasý bakýmýndan oldukça önemli olan Amanos Daðlarý silsilesi, Doðu Karadeniz
Daðlarý�nýn güney ucundan baþlayarak, Munzur Daðlarý ve Doðu Toroslar�a uzanan Anadolu
diyagonalinin güney ucunu oluþturur.

Avrupa�nýn korumada öncelikli yüz orman alanýndan bir olan Amanos Daðlarý, bütünlüðü
bozulmamýþ ormanlarý, çeþitli yaþam alanlarý, farklý jeolojik yapýlarý, sarp kayalýklarý ve maðaralarý,
korunaklý vadileriyle yaban hayatý açýsýndan önemlidir. Bölgenin orta ve güney kesiminde batý
yamaçlardan doðarak Akdeniz�e dökülen ve çoðu yazýn kuruyan küçük akarsular doðu-batý
yönlü pek çok vadiyi, alanda kuzey ve güney bakýlý yamaçlarý ve bu vadi tabanlarý da kýyýda
geniþleyerek kýyý ovalarýný oluþturur.
Habitatlar: ÖDA; Karadeniz�e özgü ormanlar ile Akdeniz�e özgü maki topluluklarý ve ormanlarý,
yüksek dað çayýrlarý, derin ve nemli vadilerdeki nehir kýyýsý bitki topluluklarý ve az miktarda
tarým alanýndan oluþur.

Amanoslar�ýn bitki örtüsü açýsýndan en önemli özelliði, orta ve yüksek bölgelerinin Doðu
Karadeniz Bölgesi�ne, orta yüksekliklerin ise Balkanlar�ýn Karadeniz kýyýlarýna benzerlik gösteriyor
olmasýdýr. Özellikle daðlarýn batý kýsýmlarýndaki nemli ormanlar, günümüzde yayýlýþ alaný Doðu
Karadeniz ve Orta Avrupa olan doðu kayýný (Fagus orientalis), doðu gürgeni (Carpinus orientalis),
porsuk (Taxus baccata), ýþýlgan (Ilex colchica), ýhlamur (Tilia argentea), þimþir (Buxus

sempervirens) gibi Öksin ve Avrupa-Sibirya bitki coðrafyasý elemanlarýnýn en güney yayýlýþýný
temsil eden kalýntý (relik) aðaç topluluklarýný içermektedir. Sýk doðu kayýný ormanlarýna dað
silsilesinin orta bölümünde yer alan kuzey yamaçlarda 900 - 1850 metre arasýnda rastlanýr.

Amanos Daðlarý�nýn batý yamaçlarýnda yaklaþýk 600 metre yüksekliðe kadar kermes meþesi

(Quercus coccifera) baskýn Akdeniz maki topluluklarý görülür. Akdeniz orman bitki örtüsü 350
metreden baþlayarak 1900 metreye kadar çýkar. Aðýrlýklý olarak 200-750 metre arasýnda görülen
kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý bu bitki örtüsünde ilk görülen ormanlardýr. Saçlý meþe (Quercus

cerris) ormanlarý 600 metreden baþlayarak 900 metreye kadar çýkar. Karaçam (Pinus nigra

ssp. pallasiana) ormanlarý genelde 1000 � 1500 metre arasýnda yaygýndýr ve yaprak döken
aðaç türleri ile karýþýk ormanlar oluþturur. Toros göknarý (Abies cilicia spp. cilicica) ve sedir
(Cedrus libani) özellikle orta bölümün doðusunda yüksek kesimlerde yer alýr. Orman sýnýrýnýn
(yaklaþýk 1900 metre) üzerinde ise bodur çalýlar ve otsu bitkiler bakýmýndan zengin bir bitki
örtüsü içeren dað bozkýrlarý yer alýr.

Alanýn doðu yamaçlarý ise býçakla kesilmiþ gibi farklý bir bitki örtüsüne sahiptir. Saçlý meþe
(Quercus cerris) ve kermes meþesi baskýn maki topluluklarý geniþ alanlar kaplar. Bunlara yer
yer kýzýlçam topluluklarý eþlik eder.

Kahramanmaraþ�a yakýn kuzey bölümündeki ormanlar büyük ölçüde tahrip edilmiþtir.
Kýzýlçam baskýn ormanlarýn yükseklerinde karaçam, göknar, sedir ve ardýçlara (Juniperus)
rastlanýr. Buradaki dere yataklarýnda yer yer Karadeniz bitki örtüsü elemanlarý görülür.

Toros göknarý ve sedir türleri için Islahiye�nin Huzurlu Yaylasý oldukça önemli noktalardan
biridir. Ayrýca Hassa ilçesi, sedirin Türkiye�de en düþük rakýmda yetiþtiði bilinen yerdir.

Amanos Daðlarý�nýn doðu yamaçlarýndaki dere kenarlarýnda yalankoz aðacý (Pterocarya

fraxinifolia) topluluklarýna da rastlanýr.
Türler: ÖDA, Türkiye�deki bitki endemizm merkezlerinden biri olarak ÖDA kriterlerini saðlayan
174 bitki taksonuna ev sahipliði yapar. Bunlardan 20�si dünya üzerinde sadece burada
yaþamaktadýr. Amanos Daðlarý, tür çeþitliliði açýsýndan Türkiye�nin en zengin ÖDA�sýdýr.

Amanos Daðlarý, yýrtýcý ve süzülen kuþlarýn göç yolu olmasý ve barýndýrdýðý önemli kuþ türleri
açýsýndan uluslararasý düzeyde önemli bir alandýr. Göç zamaný leylek (Ciconia ciconia), ak
pelikan (Pelecanus onocrotalus), kara leylek (Ciconia nigra), kaþýkçý (Platalea leucorodia),
turna (Grus grus), sakarca (Anser albifrons), boz kaz (Anser anser), þahin (Buteo buteo), arý
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þahini (Pernis apivorus), kara çaylak (Milvus migrans), küçük akbaba (Neophron percnopterus),
saz delicesi (Circus aeruginosus), yoz atmaca (Accipiter brevipes), küçük orman kartalý
(Aquila pomarina), yýlan kartalý (Circaetus gallicus), büyük orman kartalý (Aquila clanga),
küçük kartal (Hieraaetus pennatus) ve bozkýr kartalý (Aquila nipalensis) gözlenmektedir.
Ayrýca alanda nesli bölgesel ölçekte tehlike atýnda olan kuþ türlerinden Ýzmir yalýçapkýný
(Halcyon smyrnensis), gökkuzgun (Coracias garrulus), tavþancýl (Hieratus fasciatus) ve
küçük ebabil (Apus affinis) üremektedir.

Bunlarýn yaný sýra ÖDA, memeliler için de önemlidir. Karaca (Capreolus capreolus),
Anadolu'nun güneyinde alnýzca Amanos Daðlarý'nda yaþar. Samandað çevresi ve Amanos
Daðlarý�nýn doðu yamaçlarý çizgili sýrtlanýn (Hyaena hyaena) yaþam alanlarýdýr. ÖDA�nýn
güney kýyýlarý Akdeniz foklarý (Monachus monachus) için önemli yaþam alanlarýdýr.  Bunlarýn
yaný sýra yabankeçisi (Capra aegagrus), vaþak (Lynx lynx), susamuru (Lutra lutra) ve uzun
ayaklý yarasa (Myotis capaccinii) bölgede yaþayan önemli memeli türleridir.

Alanda, Akdeniz biyomuna özgü Eirenis levantinus, Eirenis lineomaculatus, Eirenis rothiii,
Lacerta laevis ile ülkemize endemik Eirenis barani adlý sürüngen türleri yaþamaktadýr.

Kelebekler açýsýndan da özel bir alan olan ÖDA, 12 kelebek taksonu için ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Alan, küresel ölçekte nesli tehlike altýnda olan kelebeklerden apollo (Parnassius

apollo) ve ülkemize endemik büyük esmer (Maniola megala) gibi birçok türe ev sahipliði
yapar.

Nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan Brachythemis fuscopalliata ve Onychogomphus

macrodon adlý kýzböcekleri de alanda yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alandaki ana geçim kaynaklarý sanayi, tarým, narenciye ve meyvecilik, turizm,
ormancýlýk ve arýcýlýk faaliyetleridir. Dörtyol ve Erzin civarýnda narenciye üretimi aðýrlýk
kazanýrken Ýskenderun ve civarýnda demir çelik ve yan sanayi tesisleri en önemli geçim
kaynaklarýdýr. Bölgede yaylacýlýk faaliyetleri hayvansal üretimin yaný sýra yazýn daðýn serin
ikliminden faydalanmak amacýyla rekreatif olarak da yapýlmaktadýr. Deðirmendere Havzasý,
yaylacýlýðýn en yoðun yapýldýðý yerlerin baþýnda gelir. Üretim amacýyla yaylacýlýk Amanoslar�ýn
doðu ve kuzey kesimindeyken, rekreasyonel yaylacýlýk ise batý kesimlerde görülmektedir.
Yaylalardaki ve Arsuz kýyýlarýndaki ikincil konut inþaatlarý artmaktadýr. Amanos Daðlarý�nda
defne, kekik, ýhlamur, kantaron veya daha birçok bitki beslenme, saðlýk ve ticari amaçlarla
toplanmaktadýr.
Tehditler: Bölgedeki en önemli tehditlerin baþýnda plansýz turizm ve yaylacýlýk faaliyetleri
gelmektedir. Yaylalarýn yerleþim alanlarýna dönüþtürülmesi sonucu artan nüfus baskýsý,
yapýlaþma ve betonlaþma, altyapý hizmetlerinin getirilmesi ve günübirlik ziyaretçiler nedeniyle

oluþan çöp sorunu baþlýca tehditlerdir.
Amanos Daðlarý�nda orman kaynaklarýnýn yoðun kullanýmý ve kaçak aðaç kesimlerinin

yaný sýra, yaz aylarýnda daðlarýn doðu kesiminde yükseklerde görülen aþýrý otlatma, baþta
karaca ile Samandað kesiminde yapýlan yýrtýcý kuþ avcýlýðý ve derelerde yoðun balýk avcýlýðý
olmak üzere  yasadýþý avcýlýk, bazý nadir bitki ve mantar türlerinin aþýrý toplanmasý, su
kaynaklarýnýn tahrip edilmesi, plansýz yol açým çalýþmalarý, özellikle alanýn güneyine doðru
görülen orman yangýnlarý; kum, taþ ve mermer ocaklarýnýn açýlmasý ve iþletilmesi; sanayi
tesislerinin yarattýðý hava kirliliði gibi etkinliklerinde, nadir doðal türleri ve yaþam alanlarýný
tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda iki resmi koruma statüsü bulunur; 1987 yýlýnda iki bölümden
oluþan ve toplam 182 hektar alan kaplayan Tekkoz-Kengerlidüz Tabiatý Koruma Alaný ve
karacanýn korunmasý için 1980 yýlýnda ilan edilen 2.874 hektarlýk Zorkun Yaban Hayatý
Geliþtirme Sahasý. Ayrýca Samandað bölgesinde yer alan þimþir topluluklarý gen koruma
ormaný olarak ayrýlarak koruma altýna alýnmýþtýr.

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ve WWF-Türkiye, Dünyaya Armaðanlar
Projesi kapsamýnda alanda bir milli park oluþturulmasý için bilimsel ve sosyal çalýþmalarýný
bölge sivil toplum kuruluþlarýnýn desteði ile 2004 yýlýndan beri sürdürmektedir.

Ýskenderun Çevre Koruma Derneði, Erzin Çevre Koruma Derneði, Samandað Çevre
Koruma ve Turizm Derneði ve Amanoslar Çevre Koruma ve Dayanýþma Derneði (AÇED)
gibi bölgesel sivil toplum kuruluþlarý bölgenin korunmasý için çeþitli etkinlikler düzenlemektedir.

Kuþ Araþtýrmalarý Derneði (KAD) bölgedeki kuþ göçünü incelemek üzere Hatay Göç
Projesi�ni 2000 yýlýnda tamamlamýþtýr. Bu projeyi takiben Ýskenderun Çevre Koruma Derneði�nin
önderliðinde Doðu Akdeniz Çevre Eðitim Platformu ve KAD�ýn katýlýmý ve Birleþmiþ Milletler
GEF Küçük Destek Programý�nýn finansal desteði ile Doðu Akdeniz Bölgesi'nin Kuþ Göçü
Açýsýndan Öneminin Vurgulanmasý Ýçin Eðitim ve Bilinçlendirme Çalýþmalarý 2001-2002
yýllarýnda bölgede gerçekleþtirilmiþtir.

Ortadoðu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ýskenderun Körfezi�nde Akdeniz
foklarý konusunda araþtýrmalar yürütmektedir.

Amanos Daðlarý�yla ilgili kapsamlý bilimsel çalýþmalardan biri de Berlin Teknik Üniversitesi
ve Çukurova Üniversitesi iþbirliðinde 1998-2004 yýllarý arasýnda yapýlmýþ olan "Güney-Doðu
Anadolu�da Amanos Daðlarý Peyzaj-Ekolojik Kompleks Analizi" adlý projedir. Bu çalýþma
kapsamýnda toprak, iklim, bitki örtüsü konularý detaylý olarak incelenmiþ ve koruma önerileri
sunulmuþtur.

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Hatay Valiliði; Osmaniye Valiliði, Kahramanmaraþ Valiliði; Gaziantep Valiliði; Hatay Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü;

Osmaniye Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kahramanmaraþ ÝL Çevre ve Orman Müdürlüðü; Hatay Ýl Jandarma Komutanlýðý Çevre Koruma Timi Komutanlýðý;

WWF-Türkiye (Doðal Hayatý Koruma Vakfý); Kuþ Araþtýrmalarý Derneði; Doða Derneði; Ýskenderun Çevre Koruma Derneði; Erzin Çevre Koruma Derneði;

Amanoslar Çevre Koruma ve Dayanýþma Derneði; Hatay Ýl Jandarma Çevre Koruma Timi Komutanlýðý.

Yýldýray Lise
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