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Yüzölçümü : 399366 ha Yükseklik : 210 m - 3524 m

Boylam : 34,46ºD Ýl(ler) : Mersin, Niðde, Konya

Enlem : 37,26ºK Ýlçe(ler) : Ereðli, Pozantý, Ulukýþla, Ayrancý, Karaisalý, Halkapýnar, Tarsus, Çamlýyayla, Mersin merkez, Erdemli

Yerel Ýlgi Sahipleri

Niðde Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Konya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Mersin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Çamlýyayla Kaymakamlýðý; Pozantý

Kaymakamlýðý;Ulukýþla Kaymakamlýðý ; Halkapýnar Kaymakamlýðý; Çamlýyayla Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Pozantý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý; Ulukýþla Ýlçe

Jandarma Komutanlýðý; Halkapýnar Ýlçe Jandarma Komutanlýðý.

Bahtiyar Kurt

AKD054
Acil
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Doðu Akdeniz Bölgesi ve Orta Anadolu Platosu arasýnda kalan büyük bir dað
silsilesidir. Ýki bölgenin geçiþ noktasýnda bulunmasý ve büyük çeþitlilik gösteren jeomorfolojik
yapýsý, Bolkar Daðlarý'nýn doðal yaþam ve nadir türler açýsýndan Türkiye'nin en benzersiz
alanlarýndan biri olmasýný saðlamýþtýr. Daðýn orta bölümündeki yüksek dað çayýrlarý (alpin
kuþak) temmuz ayýna kadar karlarla kaplýdýr ve yer yer buzul gölleri içerir. Bu göllerden birinde
(Kara Göl) dünyanýn baþka hiçbir yerinde yaþamayan ve nesli tükenmekte olan Toros kurbaðasý
(Rana holtzi) yaþar. ÖDA, yaban hayatý açýsýndan çok zengindir.
Habitatlar: Akdeniz bölgesindeki en geniþ yüksek dað çayýrý topluluklarýný içerir. Daðlarýn güney
yamaçlarý farklý Akdeniz bitki örtüsü tipleri bulunur. Bu bölgedeki derin kanyonlar ýlýman ve
nemli mikroklimaya sahiptir, bu nedenle Türkiye'nin baþka bölgelerinde görülmeyen bazý yarý
tropikal canlý türlerini barýndýrýr. Kuzey yamaçlarda ise tipik Orta Anadolu karasal iklimi gözlenir
ve bu bölge dað bozkýrlarý ve seyrelmiþ orman örtüsüyle kaplýdýr.
Türler: Bölge ülkemizdeki en eþsiz yaban hayatý alanlarýndan birisidir. Birçok canlý grubundan
öncelikli türler alanda bulunmaktadýr.

Alanda Türkiye�ye endemik yaklaþýk 300 bitki türü bulunmaktadýr. Bu türlerden 10 kadarýnýn
bilinen dünya daðýlýmýnýn Bolkar Daðlarý ile sýnýrlý olduðu bilinmektedir.

Alan baþta yýrtýcýlar olmak üzere kuþlar açýsýndan da oldukça önemlidir. Alanda üreyen
býyýklý doðan (Falco biarmicus), sakallý akbaba (Gypaetos barbatus), küçük akbaba (Neophron

percnopterus), kara çaylak (Milvus migrans) ve urkeklik (Tetraogallus caspius) korumada
öncelikli kuþlardan bazýlarýdýr.

Bolkar Daðlarý sahip olduðu memeli türleri açýsýndan da ülkemizin en önemli alanlarýndan
bir tanesidir. Yabankeçisi (Capra aegagrus), vaþak (Lynx lynx), yünlü kaya uyuru (Dryomys

laniger) ve üç ayrý yarasa türü alana ÖDA statüsü kazandýrmaktadýr.
Dünya üzerinde yalnýzca bir noktada yaþadýðý bilinen Toros kurbaðasý (Rana holtzi) Bolkar

Daðlarý�nýn en önemli türlerinden birisidir. Kara Göl ve Çinili Göl bölgesine endemik bu canlý
türü Bolkar Daðlarý�nýn öncelikli türlerinin baþýnda gelmektedir.

Bolkar Daðlarý kelebekler ve kýzböcekleri açýsýndan da önemlidir. Ülkemize endemik iki ayrý
kelebek türü Bolkar Daðlarý�nda bulunmaktadýr.
Alan Kullanýmý: ÖDA'daki baþlýca insan faaliyetleri hayvancýlýk ve ormancýlýktýr. Bolkar Daðlarý,
Akdeniz göçer kültürünün yaþamaya devam ettiði nadir alanlardan biridir. Yaz aylarýnda yaylalara
göç eden yörükler alaný baþta hayvancýlýk faaliyetleri olmak üzere yoðun olarak kullanmaktadýr.
Tehditler: Alandaki tehditlerin baþýnda, bölgede inþa edilen barajlar gelmektedir. Baraj yapýmlarý
gerek su rejimine müdahale, gerekse doðal yapýnýn bozulmasý anlamýnda bölgeyi tehdit
etmektedir.

Bölgede yoðun þekilde yapýlan otlatma faaliyetleri bitki örtüsüne zarar ermektedir. Özellikle
keçilerin yoðun baskýsý yeni aðaçlarýn yetiþmesine birçok yerde izin vermemektedir.

Bölgede kaçak aðaç kesimi de devam etmekte ve alanýn doðal bütünlüðüne zarar vermektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Yünlü kaya uyuru (Dryomys laniger) © Ahmet Karataþ

© Ali Ýhsan Gökçen
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Bolkar Daðlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Bolkar Daðlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Bolkar Daðlarý © Ali Ýhsan Gökçen

Toros kurbaðasý (Rana holtzi) © Ali Ýhsan Gökçen


