malar, daha kegfedilmeden yiizlerce veya birlerce hayvan ve bitki
qegidinin daha kegfedilmeden yok oldugunu gosteriyor. Bu bolgbir an once koruma alt~naal~nmazsaToroslar k ~ s asiirede yok olur"

I

ylllarln ortalarlnda Almanlar,
Franslzlar ve ltalyanlar bagta olmak uzere degigik ulkelerden buraya gelen aragtlrmacllar Rana Holtzi ismi
verilen Toros Kurbaga'sl gegidi ilk kez kegfettiler. Sonraki ylllarda yapllan gall$malarda da bu ture bagka
higbir yerde rastlanrlamadl.
Belki bu kurbaia-

L
Gulen Giiven

~ a i l a r ~ ngeldigini
ln
ha~lkemizdekive
tlrlatan Karatag, Turkiye'de
diinyadaki biitiin
ise universitelerin 1933 yrbiyologlarrn goziind
qevirdigi Bolkar daglan I;-4 'r,.llnda kurulmas~naragmen
CHBolkar Daglarlnln oneminin
yo& olma tehlikesi ile
karsr karyya. Koca bir
4ancak 1950'li ylllardan sondag yerinden
d d a farklna vanldlgln~belirtti.
kaybolmayacak ama
r Aladaglar'ln 1994 ylllnda
iizerinde barmndrrdi&
allnan kararla Milli Park habinlerce endemik bit@ I!
lini donugturulmesine ragve hayvan, her gegen
men, Bolkar dagln~nhenuz
gun azalan popiilasyonu
bundan nasibini alamadlglile tehlike sinyalled
nl da vurgulayan Karatag,
veriyor. Nigde
Turkiye'de endemizm den~niversitesiFen
digi zaman akla ilk gelecek
; Edebiyat Fakiilted
yerlerin baglnda Bolkar
Bdliimii 0gretim
Daglarlnln oldugunu ifade
~ y e sDoq.
i
Dr. Ahme!
ederek;
"Bizler, bu eksikliKaratag, ulkemizin
ginde bilincinde olarak, Bi1830'1~yrllardan ltlbaren
bolijmunden bazl hoyoloji
biyolojik anlamda
arkadaglarlmlz
ve ogrenca
aragtrrma yapan yabancl
dagln
cilerimizle
birlikte,
aragtrrmacrlarrn yogun
Nigde
kesiminde
biyolojik
zlyaretql akrnmna
aragtlrmalar yaptlk. 1800'1u
u#radrOrnr sbyledl.

a
@

igin bir bayrak tur olarak sbyleyebiliriz
ama bu-

mayan canilmlzln da
burada oldugunu goruyoruz. Bunlar~nigerisinde yuzlerce bitki gegidi, degigik
gruplardan boceginden memelisine kadar hayvanlarl
gormemiz mumkiin. Bu kadar nadir ozelliklere sahip
olan Toros Daglarlnln Bolkar kesimi bilim adamlarlnln
her zaman dikkatini geken
bir yer olmugtur" dedi.
Bolkar daglnda bulunan endemik turlerin yuzlerce oldugunun altlnr gizen
Karatag, "Ne yazlk ki, bu
konuda vatandag olarak yeterince bilincimiz yok. Bu
nedenle bu endemik turlerin
pek goguna Turkge bir isim
bile verilememig. Bu belki
bizim bir eksikligimizden,
d u y a r s ~ z l ~ g ~ m ~ zveya
dan
yeterince kiginin bu igle ug-

ragmaylglndan da kaynaklanlyor olabilir. En nadir
canlllar araslnda dunya gaplnda koruma altlna allnmlg
ve her an tukenebilecek durumda olan 1O'dan fazla bitki turunu oncelikle goruyoruz. Bu bitki turleri sadece
Bolkar daglarlnda var ve SInlrll kesimde ve saylda var.
Bunun otesinde gok nadir
kelebek gegitlerimiz, tayyare veya helikopter denilen
boceklere, kurbagalardan
kuyruklu kurbaga kertenkeleyi andlran semender gegitleri, yine Toroslara has ve
gok nedir gorulen Bolkar
engerek yllan~.Kuglardan
endemik gegidimiz olmamaslna ragmen, dunyada ve
Turkiye'de tukenme riski altlnda olan pek gok ylrtlcl
kus, oMcu kuglar bu bolgede bulunmaktadlr. Memeli
hayvanlarda ise gok nadir
turler burada yagamaktadlr.
1950'li y~llarlnsonuna kadar burada yagayan ancak
gu anda sadece Konya
Bozdag'da yagayan Anadolu Yaban koyununun da kay~tlar~na
burada rastllyoruz.
50% ylllarln sonundan itibaren de aglrl avclllga bag11
olarak bu can11turu bir daha
karglmlza glkmryor. Anadolu Pars'l ise 1970'11 ylllara
kadar bu bolgede gorulurken, gu anda Turkiye'de bir
tane bile kaldl ml, bu tartlgmall bir konu. Bunlarln dlglnda 1990'11ylllarln baglna
kadar slrtlardan bahsetmek
mumkun.

Bu hayvanlardan biraz d
gansll olan Vagak ise hale
bolgede yagamaktadrr. B
gede bir bagka hayva
ise fare~iandlran ama
mayan, fakat fareye benremesi nedeni~le'SivriblJriJnl
denilen arlslpasl h a ~ v a
munesi var, biri Maden koy
da, digeri ise Antalya'n~nElmal
varlarlndaki daglarda ya9amaktadlr.
rastlanrlamayan toplamda bin
de canllqegidi buhma
ye'de biyolog saylsl yeni yeni art$ gosteriyor. 19401150'1i ylllardan itibaren bu ige ilk baglayan
meslektaglarrm ~ zBolkar da8l a m a yonelmigler. dzellikle
Botanik i ~ i nqok saylda Gall$ma yap~lmrg.Biiyle bir yer Av-

saylslnl yuzlerle binlerle ifade
memiz mumkun olurdu"

SI

Endemik turlerin yurt dlglna
i ~ i nallnan onlem ve tedbirlerin artrrllmasl
gerektigine deginen Karatag, "Giimrii
lerde mutlaka biyolog bulunmasl I
zlm, bunu pek ~ o ulkede
k
goruyo
ruz ama bizim gumruklerimizd

gelen bilim adamlarl, kendi ulkelerinde olmayan
pek qok soganll bitkiler basta olmak uzere qegitli
can11turleri ulkemizden kaqlrll~yor.Bunun dlglnda
arrc~l~kta
kullan~lanve Bombus ad1 verilen, bal aqlsrndan bir onemi olmayan ancak qiqekleri tozlagt~rma aqlslndan gayet onemli olan an turu buradan
allnarak d ~ gulkelere goturulmektedir. ~zelliklekoleksiyon amaqll endemik kelebek qegitleri toplanlyor veya vatandaglmlza para kargrllgl toplatlllyor.
~ u ~ k ~guzel
~ bir
l ~ i var,
~ 'saklnllan
d ~
gaze
batat deriz. ijzerinde
qok fazla durulan, qok
nadir oldugu soylenen ve reklam~bolca yapllan
can11 tijrleri uzerinde boyle bir aklbetle kargllayabiliyoruz. Boylece can11qegidini korumaya kalkarken
tam tersine bir sonuqla kargllaglyoruz. 1830'lu ylllardan itibaren Rona Holtzi kurbagasl kegfedildikten sonra dunyanln pek qok yerinden gelen bilim
adamlarr, bunlar uzerinde aragt~rmalaryaplyorlar
ancak bu aragtlrmalarl yaparken yag tayinleri veya
DNA analizi gibi qegitli qallgmalar nedeniyle bu
hayvanlar~oldurmek zorunda da kalabiliyorlar. Veya can11hayvan1 oldugu gibi ulkelerine allp goturebiliyorlar. Bu kadar nadir canlldan birkaq yuz tane
veya belli bir oranda goturunce onemli bir populasyon kayblna neden olabiliyor"
Bolkar dagrnrn kesinlikle Milli Park alanr olmayl
hak ettigine inandlgrnr soyleyen Karatag, sozlerini
goyle sdrdurdii; "Fakat Milli Park olabilmesi iqin
Bakanl~g~n
teklif etmesi ve Bakanlar kurulundan
ge~mesigibi rutin prosedurler var. Ote yandan
Bolkar dad1 sadece Nigde'nin degil, aynl zamanda
Mersin, Adana, Karaman ve Konya'n~nbir parqasl.

