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Yüzölçümü : 59400 ha Yükseklik : 940 m - 2799 m

Boylam : 30,64ºD Ýl(ler) : Isparta

Enlem : 38,03ºK Ýlçe(ler) : Senirkent, Uluborlu, Eðirdir, Gönen, Atabey

Yerel Ýlgi Sahipleri

Isparta Valiliði; Isparta Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Orman Mühendisliði Bölümü; Eðirdir Turizm

Tanýtma ve Doða Sporlarý Derneði (ETUDOSD).

Bahtiyar Kurt

AKD027
Ýzlenmesi Gerekli
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Barla Dað�larý, Göller Bölgesi�nde Eðirdir Gölü�nün batýsýnda yer alan dað silsilesidir.
Kuzeyde Uluborlu ve Senirkent ilçelerinin tarým alanlarýyla, güneyde ise Gönen-Atabey karayoluyla
sýnýrlanýr. Uluborlu ilçesinin güneyindeki Uluborlu Barajý da alan içinde kalýr. Batý Toroslar dað
silsilesine dahildir. Yüksekliði 2000 metreyi aþan daðlardan oluþan alanda kalkerli kayaç yapýsý
hâkimdir. Arkeolojik öneme sahip Pisidia bölgesinde olduðundan içinde çok sayýda antik kent
ve höyük bulunur. Akdeniz ve Ýç Anadolu bölgeleri arasýnda geçiþ bölgesi olmasý nedeniyle de
her iki bölgeye ait iklim ve canlý çeþitliliði özelliklerini yansýtýr.
Habitatlar: ÖDA; boylu ardýç (Juniperus excelsa), sedir (Cedrus libani) ve karaçam (Pinus nigra

ssp. pallasiana) aðýrlýklý karýþýk iðneyapraklý ormanlar, kermes meþesi (Quercus coccifera)
aðýrlýklý maki ve öncü maki topluluklarý, dað bozkýrlarý, yüksek dað çayýrlarý ve kuru tarým
alanlarýndan oluþur. Maki bitki örtüsü 1300 metre yüksekliðe kadar gözlenebilirken, iðneyapraklý
aðaç türlerinin bulunduðu saf ve karýþýk orman topluluklarý 1800 metreye kadar yayýlýþ gösterir.
Orman örtüsünün üzerinde ise alpin kuþak için karakteristik olan bitki türleri bulunmaktadýr.
Türler: Bitki türleri açýsýndan son derece zengin bir alandýr. Alan 16 bitki taksonu için ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bunlar arasýnda nesli küresel ölçekte tehlike altýnda ve dar yayýlýþlý
türler bulunur: Centaurea mykalea, Clypeola ciliata, Cyclamen mirabile, Erysimum pallidum,
Festuca punctoria, Verbascum sorgerae.

Alanda yaþayan kelebek türlerinin arasýnda nesli bölgesel ölçekte tehlike altýnda olan turuncu
süslü doðu kelebeði (Anthocharis damone) ve sarý lekeli sýpzýp (Thymelicus acteon) bulunur.
Alan Kullanýmý: Alanda hayvancýlýk, ormancýlýk ve az miktarda tarým yapýlýr. Alanda çok fazla
yerleþim birimi bulunmaz. Daðýn eteklerinde bir dokuma fabrikasý bulunmaktadýr ve yöre
insanýnýn geçim kaynaklarýndan olan halýcýlýk için hizmet vermektedir. Doða yürüyüþleri,
týrmanma ve fotoðrafçýlýk için alan ziyaretçi almaktadýr.
Tehditler: Özellikle alçak alanlardaki bitki örtüsü aþýrý otlatma tehdidi altýndadýr.

Yasadýþý orman kesimi ve tarla açma faaliyetleri diðer tehditlerdir. Bitki dokusundaki tahribat,
erozyon ve dolayýsýyla toprak kaybýný getirmektedir.

Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.
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Barla Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Barla Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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