
Koruma Statüleri : Yok

Feke
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Yüzölçümü : 167840 ha Yükseklik : 450 m - 2576 m

Boylam : 35,91ºD Ýl(ler) : Adana, Kayseri

Enlem : 37,95ºK Ýlçe(ler) : Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli, Kozan, Develi,

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kayseri Valiliði; Adana Valiliði; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Adana Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Feke Kaymakamlýðý; Saimbeyli Kaymakamlýðý;

Feke Belediyesi; Saimbeyli Belediyesi.

Murat Ataol

AKD068
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Teucrium antitauricum © Zeki Aytaç

Ophrys reinholdii ssp. leucatenia © Yasemin Konuralp

Alanýn Tanýmý: Adana ile Kayseri arasýnda uzanan ÖDA, Aladaðlar�ýn doðusundaki Tahtalý
Daðlarý�nýn bir kýsmýný ve Sarýz Çayý�nýn Zamantý ile birleþmeden önceki kesimi olan Göksu
Nehri ile kollarýný içerir. Feke ve Saimbeyli ilçe merkezleri de ÖDA sýnýrlarý içinde kalýr. Alanýn
kuzey kesiminde bulunan güneybatý � kuzeydoðu uzanýþlý Tahtalý Daðlarý, Aladaðlar�ýn doðudaki
devamýdýr. Bu yüksek kesimler bitki örtüsü açýsýndan cýlýz olup dað sýrasýnýn düzleþtiði yerlerde
yüzlerce dolin (karstik erime çukurlarý) bulunmaktadýr. Bu daðlýk alanlarýn güneyinde Göksu
Nehri ve kollarý tarafýndan oluþturulmuþ vadiler zengin bitki örtüsüne sahiptir. Arazinin yüksek
eðim koþullarý, zaman zaman yerleþim birimlerine zarar verecek ölçüde heyelanlara sebep
olmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; ardýç (Juniperus), sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana),
kýzýlçam (Pinus brutia), kermes meþesi (Quercus coccifera) ve karýþýk iðneyapraklý ormanlar
ile maki topluluklarý ve tarým alanlarýndan oluþur.
Türler: ÖDA, bitkiler açýsýndan oldukça zengindir. Alanda 18 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Dünya daðýlýmý ÖDA ile sýnýrlý olduðu bilinen yedi bitki türü (Allium gorumsense,

Allium stenopetalum, Anthemis antitaurica, Galium pterocarpum, Onosma tschichatschevii,

Paronychia kayseriana, Verbascum hadschinense) bölgede yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanda tarým, hayvancýlýk ve az miktarda ormancýlýk yapýlýr. Oldukça engebeli
bir yapýya sahip olan ÖDA�nýn sýnýrlarý içerisinde yerleþimler çoðunlukla vadi yamaçlarýna
kurulmuþ olup tarým alanlarý da yine düzlük alanlarýn azlýðý nedeniyle fazla yer kaplamamaktadýr.
Bölgede küçük iþletmeler halinde linyit ocaklarý bulunmaktadýr.
Tehditler: Alandaki en ciddi tehdit, Devlet Su Ýþleri�nin baraj projeleridir. Göksu Nehri üzerinde
Feke ve Menge barajlarýnýn yapýmý için master planlarý hazýrlanmýþtýr. Alanda kaçak orman
kesimi yapýlmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Feke önemli doða alaný topografya haritasý Feke önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste
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