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Yüzölçümü : 40103 ha Yükseklik : 950 m - 2160 m

Boylam : 29,57ºD Ýl(ler) : Burdur, Muðla

Enlem : 37,00ºK Ýlçe(ler) : Çavdýr, Gölhisar, Altýnyayla, Fethiye

Yerel Ýlgi Sahipleri

Burdur Valiliði; Muðla Valiliði; Burdur Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Altýnyayla Kaymakamlýðý; Altýnyayla Belediyesi.

Bahtiyar Kurt

AKD009
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Doðu Boncuk Daðlarý, Burdur ilinin güney ucunda kalan ve Altýnyayla ilçesini
içine alan bir dað silsilesidir. Daðýn güney yamaçlarý Patara kumsalýna dökülen Eþen Çayý ve
kollarýný, kuzey yamaçlarý ise Dalaman Çayý ve onun ana kollarýndan biri olan Çavdýr Çayý�ný
besler. Alan içerisinde birçok yerleþim yeri bulunur. Gölhisar � Çatak karayolu alaný ikiye böler.
Kozaðaç Barajý Göleti ve bölgenin kuzeyindeki Gölhisar Gölü alanýn sýnýrlarý içerisinde kalýr.
Alanda birçok anýt aðaç bulunmaktadýr.
Habitatlar: ÖDA; ardýç (Juniperus sp.), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana), sedir (Cedrus

libani) ve kýzýlçam (Pinus brutia) ormanlarý, maki ve öncü maki topluluklarý, kireçtaþý kayalýklarý
üzerindeki bitki topluluklarý, tarým alanlarý, tatlý göl ve baraj gölü, sazlýk alanlar, ýslak çayýrlardan
oluþur. Alanýn özellikle batý kýsmý genel olarak karýþýk ibreli ormanlarla kaplýdýr. Daðlarýn bir
kýsmý açýk, kayalýk yamaç ve tepelere sahiptir. Bu bölgelerde açýk alan bitkileri oldukça iyi bir
yayýlým göstermektedirler. Bölgede bulunan Karanlýkiçi Kanyonu bitkiler açýsýndan oldukça
önemlidir.
Türler: Doðu Boncuk Daðlarý sahip olduðu bitki çeþitliliði ve deðerleri nedeniyle ÖDA statüsü
kazanmaktadýr. Alanda 35 bitki taksonu ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bölge birçok endemik
bitki türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Bu türlerden Cephalaria dirmilensis, Gonocytisus dirmilensis

ve Verbascum serpenticola�nýn dünya üzerinde sadece bu alanda yaþadýðý bilinmektedir.
Alan Kullanýmý: Alanda ormancýlýk, tarým, hayvancýlýk ve arýcýlýk yapýlýr. Köylerin çoðu orman
içinde veya kenarýnda bulunduðundan orman ve tarým iþçiliði yoðun olmamakla birlikte
yaygýndýr. Bölgede büyükbaþ ve küçükbaþ hayvancýlýk faaliyetleri ve arýcýlýk yapýlmaktadýr.
Bölgedeki yaylalar özellikle Antalya�dan gelenlerce günübirlik mesire yeri olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda, özellikle Dirmil Geçidi çevresinde gerçekleþtirilen aðaçlandýrma çalýþmalarý
açýk alanlarda yaþamakta olan nadir bitki türleri için bir tehdit oluþturmaktadýr.

Geçtiðimiz yýllarda yeni yollarýn açýlmasý ve yol geniþletme çalýþmalarý nedeniyle bitki
topluluklarý oldukça zarar görmüþtür.

Daðýn kuzeydoðusunda, Dalaman Çayý�nýn kollarýndan biri olan Çavdýr Çayý üzerine Çavdýr

Barajý inþa edilmektedir. Barajýn özellikle alandaki nadir canlýlarý nasýl etkileyeceði bilinmemektedir.
Ayný zamanda alanýn güney sýnýrýnda Çataloluk Sulama Projesi planlanmaktadýr.

Alanda faaliyet gösteren taþ ocaklarý yine bitki türlerini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Phlomis grandiflora © Mecit Vural
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Doðu Boncuk Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý Doðu Boncuk Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Muscari muscarimi © Önder Erdem
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Güllük Daðý - Colchicum baytopiorum © Yasemin Konuralp


