Berit Daðý AKD070

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

© Cüneyt Oðuztüzün

Yüzölçümü : 73008 ha
Boylam
: 36,89ºD
Enlem
: 37,98ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 600 m - 3027 m
Ýl(ler)
: Kahramanmaraþ
Ýlçe(ler) : Kahramanmaraþ merkez, Afþin, Göksun, Ekinözü

Alanýn Tanýmý: Berit Daðý, Kahramanmaraþ ili sýnýrlarý içinde, Ceyhan Nehrinin batýsýnda, Engizek
ve Binboða daðlarý arasýnda yer alýr. Güneybatý-kuzeydoðu doðrultusunda uzanýr ve zirvesi
3027 metreyi bulur. Hemen doðusunda yer alan ayný doðrultudaki bir baþka zirve ise 2967
metreye ulaþýr. Çeþitli metamorfik kayaç türlerinden oluþan dað, Akdeniz iklimi ile karasal iklim
kuþaklarý arasýndaki geçiþ alanýnda bulunmasý nedeniyle zengin bitki çeþitliðine sahiptir.
Habitatlar: ÖDA; alanýn alçak kesimlerinde kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, karýþýk iðneyapraklý
ormanlar, ardýç (Juniperus) ve karýþýk çalý topluluklarý, kayalýk bitki topluluklarý, bozkýrlar ve
yüksek dað bozkýrlarý ile tarým alanlarýndan oluþur. 20002200 metreye kadar yükselen alanlar
orman üst sýnýrýný oluþturmaktadýr. Daha yüksek seviyelerde dað bozkýrlarý görülür. Tarým
alanlarý, alandaki dere ve çay boylarýnda bulunur.
Türler: Berit Daðý bitkiler için önemli bir alandýr. Alanda 44 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Ülkemize endemik birçok bitki türünü barýndýran alanda dünya daðýlýmý ÖDA
ile sýnýrlý olduðu bilinen üç bitki türü yaþamaktadýr; Achillea armenorum, Aethionema papillosum
ve Heracleum marashicum. Alan dar yayýlýþlý ve Akdeniz biyomuna özgü Eirenis barani sürüngen
türü için önemlidir.
Alanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan Anadolu zýpzýpý (Muschampia proteides)
ve çok gözlü poseydon (Polyommatus poseidon) yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Alanýn engebeli yapýsý tarým alanlarýnýn geniþ yer tutmasýný engellemiþtir. ÖDA,
insanlar tarafýndan daha çok yaylacýlýk faaliyetleri için kullanýlmaktadýr. Alanýn güneyindeki
Ilýca beldesinde kaplýca bulunur. Belediyenin havuz ve dinlenme salonlarý yaptýrarak tesis haline
getirdiði kaplýcaya Zeytin Kaplýcasý adý verilmiþtir. Berit Daðýnda saflýk oraný düþük olmakla
birlikte demir cevherleri bulunmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehditlerden biri orman alanlarýndaki yasadýþý aðaç kesimleridir.
Alanýn kuzeydoðu sýnýrýna Kandil Barajý inþa edilmektedir. Doðu kýsmýna ise Sarýgüzel Barajýnýn
yapýmý planlanmaktadýr. Barajlarýn alandaki önemli bitki türlerini nasýl etkileyeceði henüz
bilinmemektedir.

Alandaki bir diðer önemli tehdit ise aþýrý otlatmadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Kahramanmaraþ Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Afþin Kaymakamlýðý; Göksun Kaymakamlýðý; Ekinözü Kaymakamlýðý.
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Murat Ataol

Berit Daðý önemli doða alaný topografya haritasý

Berit Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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