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Engizek Daðlarý

Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Fritillaria alfredae ssp. glaucoviridis © Mecit Vural

Yüzölçümü : 53460 ha
Boylam
: 37,24ºD
Enlem
: 37,83ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 600 m - 2814 m
Ýl(ler)
: Kahramanmaraþ
Ýlçe(ler) : Kahramanmaraþ merkez, Nurhak, Ekinözü, Çaðlayancerit

Alanýn Tanýmý: Engizek Daðlarý, Kahramanmaraþ ili sýnýrlarý içinde, Ahýr Daðýnýn kuzeyinde, Berit
Daðýnýn güneydoðusunda yer alýr. Batý sýnýrýndan Ceyhan Nehri geçer. Doðu-batý doðrultusunda
uzanan dað silsilesi, 2814 metrelik zirveye sahip olup yükseklikler doðuya gittikçe azalýr.
Kireçtaþý ve kireçtaþýnýn dönüþüme uðramýþ hali olan mermerlerden oluþan dað, Amanoslarýn
bitip Güneydoðu Toroslarýn baþladýðý kesimde bulunmasý, Anadolu diyagonalinin çatallandýðý
alanda yer almasý ve Akdeniz ile Ýran-Turan flora bölgeleri arasýnda geçiþ kuþaðýnda bulunmasý
nedeniyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.
Habitatlar: ÖDA; dað bozkýrlarý, sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana)
ve meþe (Quercus) ormanlarý, kayalýk bitki örtüsü topluluklarý, yüksek dað bozkýrlarý ile tarým
alanlarýndan oluþur. ÖDAnýn 1400 metreden 2300 metreye kadar yükselen alanlarýnda genel
olarak dað bozkýrlarý görülür. Alanda yayýlýþ gösteren sedir ormanlarý Türkiyedeki daðýlýþýnýn
doðu sýnýrýný oluþturur. 19002200 metre seviyeleri de alpin türlerin yayýlýþ sahasýdýr.
Türler: Bitki türleri için önem taþýyan Engizek Daðlarýnda 29 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Oxytropis engizekensis türü bu alan endemik olmakla birlikte adýný Engizek
Daðlarýndan almaktadýr. Öte yandan, alanda Astragalus ekimi, Graellsia davisiana, Oxytropis
engizekensis ve Prangos platychloena ssp. engizekensis gibi nesli tehlike altýnda taksonlar
bulunur.
Alan Kullanýmý: Alanda hayvancýlýk, yabani bitki toplayýcýlýðý ve az miktarda tarým yapýlýr. Yerleþim
alanlarý Engizek Daðlarýnýn eteklerinde kurulmuþtur.
Tehditler: ÖDAda bilinen en önemli tehdit unsuru aþýrý otlatmadýr. Bunun dýþýnda alanýn sýnýrlý
insan faaliyetleri sebebiyle tehdit altýnda olmadýðý söylenebilir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Muscari discolor © A. Þelçuk Ertekin
Yerel Ýlgi Sahipleri
Kahramanmaraþ Valiliði; Kahramanmaraþ Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Nurhak Kaymakamlýðý; Çaðlayancerit Kaymakamlýðý; Ekinözü Kaymakamlýðý.
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Murat Ataol

Engizek Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Engizek Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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ÖDA Kriteri

