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Binboða Daðlarý
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Yüzölçümü : 92117 ha Yükseklik : 1330 m - 2957 m

Boylam : 36,65ºD Ýl(ler) : Kahramanmaraþ, Kayseri

Enlem : 38,28ºK Ýlçe(ler) : Göksun, Afþin, Sarýz

Yerel Ýlgi Sahipleri

Kahramanmaraþ Valiliði; Kayseri Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kayseri Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Göksun Kaymakamlýðý; Afþin

Kaymakamlýðý; Sarýz Kaymakamlýðý; Göksun Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Afþin Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Sarýz Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.

Burcu Meltem Arýk, Bahtiyar Kurt

AKD069
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)
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Alanýn Tanýmý: Binboða Daðlarý Önemli Doða Alaný; Göksun, Afþin ve Sarýz ilçeleri arasýnda kalan
Binboða ve Delihöbek daðlarýný içerir. Alanýn ortasýndan Kömürsuyu Deresi akar. Batýda Sarýz
Çayý, güney ve doðuda ise Göksun ve Hurman çaylarý alaný çevreler. Bölgedeki daðlar aðýrlýklý
olarak kireçtaþýndan oluþmuþtur ve oldukça eðimlidir. Orta Toroslar�ýn kuzeye açýlan kollarýndan
olan Binboða Daðlarý, doðuya doðru yüksek platolara dönüþür. 1500�2000 metre arasýnda yer
alan bu platolarda Ceyhan Vadisi aracýlýðýyla Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Yerleþim birimleri
bölgenin genelde alçak yerlerinde toplanmýþtýr.
Habitatlar: ÖDA; göknar (Abies), ardýç (Juniperus), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana),
meþe (Quercus) ve karýþýk iðneyapraklý ormanlar ile dað bozkýrlarý ve tarým alanlarýndan oluþur.
Binboða Daðlarý Anadolu diyagonali üzerinde yer alýr ve zengin bitki çeþitliliði saðlayan habitatlara
sahiptir. Hem Akdeniz�e hem de Ýran-Turan bitki coðrafyasýna ait türleri barýndýrýr. Toroslar�ýn
devamý olan daðlarda Akdeniz tipi ormanlar bulunur. ÖDA�da baskýn olan bir diðer habitat dað
bozkýrýdýr. Zengin bitki çeþitliliðine sahip olan dað bozkýrlarý, endemik bitki türleri açýsýndan
önemli bir yere sahiptir.
Türler: Binboða Daðlarý, bitkiler için öncelikli bir alandýr ve ülkemize endemik birçok bitki türüne
ev sahipliði yapar. Alanda 44 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türler arasýnda
bulunan ve bir sümbül türü olan Muscari macbeathianum�un ise bilinen dünya daðýlýmý sadece
Binboða Daðlarý ile sýnýrlýdýr. Türkiye�ye endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
bitki türlerinin baþlýcalarý Allium glumaceum, Anthemis adonidifolia, Centaurea haussknechtii,

Ferula longipedunculata, Graellsia davisiana, Silene balansae, Verbascum subserratum�dur.
Akdeniz biyomuna özgü ve Türkiye�ye endemik olan Eirenis barani sürüngen türü alanda

bulunur.
ÖDA, bitki çeþitliliðinin yaný sýra nesli tehlike altýnda olan bavius (Pseudophilotes bavius)

ve Anadolu zýpzýpý (Muschampia proteides) gibi kelebek türleri için de önemlidir.
Alan Kullanýmý:  Hayvancýlýk alanda yaygýn olarak yapýlmaktadýr. Yazýn yüksek dað platolarý
yayla olarak kullanýlýr. Binboða Daðlarý, sert araziye sahip olduðu için yerleþim yerleri çoðunlukla

daðýn aþaðý bölgelerindedir. Tarým da alanýn alçak kesimlerindeki su kenarlarýnda yapýlýr.
Tehditler: Bölgede yapýlan yaylacýlýk ve buna baðlý olarak hayvancýlýk etkinliklerinin sonucunda
yoðun bir otlatma baskýsý ortaya çýkmakta ve bölgedeki nadir ve tehlike altýndaki bitki türlerini
tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Binboða Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Binboða Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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