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Ballýca Tepeleri
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Yüzölçümü : 28034 ha Yükseklik : 640 m - 1916 m

Boylam : 36,34ºD Ýl(ler) : Tokat

Enlem : 40,22ºK Ýlçe(ler) : Tokat merkez, Pazar, Artova

Yerel Ýlgi Sahipleri

Tokat Valiliði; Tokat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Tokat Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü; Pazar kaymakamlýðý; Artova Kaymakamlýðý.

Dicle Tuba Kýlýç, Bahtiyar Kurt

OBK022
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Deveci Daðlarý�nýn doðu yarýsýndaki tepelik alanlardan oluþur. Doðuda
Tokat-Sivas karayoluyla, kuzeyde Yeþilýrmak Nehri�yle, güneyde ise Artova ilçesi ile sýnýrlýdýr.
Yeþilýrmak�ýn kollarýndan biri olan Çaylý Deresi alanýn içinden geçer. Bölgenin en yüksek noktasý
Ballýca Maðarasý�nýn batýsýndaki Akdað�dýr. Yarasalar için önem taþýyan Ballýca Maðarasý, ilçe
merkezine 8 kilometre uzaklýktadýr. Yaklaþýk 680 metre boyunda ve 95 metre yüksekliðindedir.
1995 yýlýnda turizme açýlan maðarayý yurtdýþýndan ve yurtiçinden binlerce turist ziyaret etmektedir.
Maðaranýn yaþýnýn 3,7 milyon yýl olduðu tahmin edilmektedir.
Habitatlar: ÖDA; Orta Anadolu meþe ormanlarý, dað ve ova bozkýrlarý ile tarým alanlarýndan
oluþur. Akdað�ýn yüksek kesimleri dað bozkýrlarýyla, özellikle güneye bakan yamaçlarý ise ova
bozkýrlarýyla kaplýdýr. Tarým alanlarý, alanýn kuzey sýnýrýnda Yeþilýrmak Nehri�ne dökülen dereler
boyunca görünür. Meþe ormanlarý ise alanýn batý kýsmý ve doðu ucunda yoðunlaþýr.
Türler: Ballýca Tepeleri nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan ve ülkemize endemik bir
adaçayý türüne (Salvia reeseana) ev sahipliði yapar.

Ballýca Tepeleri memeli türleri açýsýndan oldukça zengindir. Nesli küresel ölçekte tehlike
altýnda olan nalburunluyarasa (Rhinolophus mehelyi) bölgede yaþayan öncelikli bir memeli
türüdür.

Sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon) alanda yaþayan ve bölgesel ölçekte önem taþýyan bir
kelebek türüdür.
Alan Kullanýmý: Bölgedeki temel geçim kaynaklarýnýn baþýnda tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri
gelmektedir. Bunu dýþýnda bölgede bulunan Ballýca Maðarasý bölgeye turizm geliri saðlayan
bir cazibe merkezidir.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Ballýca Maðarasý�ndaki doðal yaþam üzerindeki etkisi
gözardý edilerek yürütülen turizm faaliyetleridir. Maðaranýn kullanýmý ve ýþýklandýrmasýnýn
maðarada yaþayan yarasalarý rahatsýz etmeyecek þekilde düzenlenmesi gereklidir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Farekulaklý büyük yarasa (Myotis myotis) © Mehmet Oktar Güllüoðlu

Uzunkanatlý yarasa (Miniopterus schreibersii) © Laurens Vogelaers
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Ballýca Tepeleri önemli doða alaný topografya haritasý Ballýca Tepeleri önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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