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Bulut- Altıparmak Dağları, 3500 m'yi aşan zirveleriyle, Doğu
Karadeniz Dağları'nın kuzeydoğusunda yeralır. Bu kesimde kuzeye
bakan yamaçlarda yer alan buzul vadileri ( Palakcur, Avucur,
Kaçkar, Bocunus , Topluca ve Ergisu vadileri) 3000-2800 m'ler
arasındaki sirklerle başlayarak 1740-1920 m'lere kadar uzanır.
Bunlar arasında Bocunus buzul vadisi taşma kolu ile ayrı bir yere
sahiptir. Avucur buzul vadisi ise, Doğu Karadeniz Dağları'nın diğer
pek çok buzul vadisinde olduğu gibi , iki farklı seviyede uzanan yan
moren sıraları ile dikkati çeker.
Bulut- Altıparmak Dağları ndaki yaylacılık faaliyetlerinde
geleneksel
özelliklerin devam ettiği,
ulaşım koşullarındaki
olumsuzluklar nedeniyle de bu yaylalarda Karadenizin diğer pek çok
yaylalasındaki gibi sayfiye amaçlı kullanımın olmadığı görülür.
Bulut-Altıparmak Dağları gurubunun sahip olduğu doğal ve
beşeri özellikler nedeniyle, yapılacak yeni bir düzenleme ile, Kaçkar
Dağı Milli Parkı alanına dahil edilmesi gerekmektedir.
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G İR İŞ
Türkiye'de buzullaşmanın en iyi örneklerinin görüldüğü
yerlerden olan Doğu Karadeniz Bölümü'nde; Kaçkar, Verçenik,
Göller (Hunut) dağlarının yanısıra bunların doğusunda kalan
Altıparmak dağı grubunda da (Bkz.Şekil: 1) buzullar ve Pleistosen
buzullaşmasına ait şekiller bulunmaktadır.
Altıparmak dağları; 3500 m'yi aşan zirveleriyle, Doğu
Karadeniz Dağları'nın kuzeydoğusunda bulunur ve aynı yönde
alçalarak devam eder.
Bulut-Altıparmak dağları güneybatı-kuzeydoğu yönünde
uzanan pekçok zirveden oluşmuştur. Bulut Dağlarında; Kuşaklıkul
tepe 3281 m., Kındevul tepe 3562 m., Lazgediği tepe 3353 m.,
Altıparmak dağlarında ise Hızarkapı tepe 3330 m. Liblin tepe 3492
m. bu ünitenin önemli zirvelerindendir (Foto:l).
Doğu Karadeniz dağlarının büyük kısmında olduğu gibi
Bulut-Altıparmak dağlarında da yükseltinin kısa mesafede artması,
yaylacılık etkinliklerine ve buna bağlı bir takım geçici yerleşmelerin
kurulmasında doğrudan etkili olmuştur. Bu dağ grubu gerek
morfolojik üniteleri, buzulları, gölleri, bitki örtüsü ve yaban hayatı,
gerekse beşeri etkinlikleri gözönüne alındığında önemli bir turizm
potansiyeline de sahiptir.
Doğu Karadeniz dağlarında 1991 yılından beri sürdürülmekte
olan araştırmalarımızda ilk önce Kaçkar Dağı ve yakın çevresinde,
bunun ardından 1992 yılında Göller Dağı ve yakın çevresinde, 1993
yılında da Göller (Hunut) dağının batısında yer alan Dilek (Tatos)Verçenik (Üçdoruk) dağlarının oluşturduğu kesimdeki buzul vadileri
ile yaylalar ele alınmıştır (A F.D oğu vd 1993, 1994,1996), sözü
edilen her üç çalışmada yörenin turizm imkanları ve potansiyeli de
ortaya konmuştur. 1995 yılında ise Bulut-Altıparmak dağlarının
Palakcur, Avucur, Kaçkar, Topluca ve Ergusu buzul vadileri ile
bunların içerisinde bulunan yaylalar ve bu kesimin turizm potansiyeli
araştırılmıştır.
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Foto 1 : Altıparm ak D ağı zirvelerinin Yukarı K açkar yaylası yakınlarından görünüşü.

Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri
Doğu Karadeniz dağlarında kuzeye bakan zirveler ve
çevresinin jeomorfolojik ve klimatolojik özellikleri, güney
yamaçlarından ve iç kesimlerindeki diğer dağ sıralarından belirgin
farklarla ayrılır. Kuzeye bakan yamaçlardaki eğimin fazla ve bu
şekliyle kıyıya dek uzanıyor olması Karadeniz üzerinden gelen nemli
hava kütlelerinin etkisini bu kısımda yoğunlaştırmaktadır. Bu
özellikler Pleistosen buzullaşmasını ve buna bağlı olarak gelişen
buzul şekilleri ile günümüzde de sürdürülen bazı beşeri etkinliklerin
kuzey yamaçlarda daha belirgin olmasını sağlamıştır. Bu nedenle
önceki çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da sözkonusu dağlık
ünitenin daha çok kuzeye bakan yamaçları incelenmiştir.
Palakcur Vadisi:
Palakcur buzul vadisi, çalışma alanının güneyinde, Bulut
dağlarının kuzeybatıya bakan yamaçlarında, taban yükseltileri 2900
m civarında olan sirklerle başlar. 4,5 km uzunluğundaki bu buzul
vadisi sonlandığı 1900 m.den sonra fluvyal vadi karakterinde devam
eder. Uzunluğu fazla olmamakla birlikte, bu vadinin güney
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yamaçlarında (kuzey ve kuzeydoğuya bakan yamaçlarda) yer alan
diğer sirklerin de etkisiyle vadinin kök kısmı 2 km.ye varan genişliğe
sahiptir. Çalışma alanının eğimi en fazla olan bu vadisinde, belirgin
eşiklerle, ana vadiye bağlanan sirklerin bazılarının tabanlarında küçük
göller bulunur. Karakteristik bir U profile ve % 22'yi aşan eğim
değerine sahip olan vadinin aşağı kesimlerinde taban morenleri
akarsularla yarılarak seki görünümü almıştır. Vadiye ismini veren
Palakcur yaylası (2150 m.) belirtilen moren yarıntısı ile buraya
doğudan ulaşan çığ oluğunun bulunduğu yerde kurulmuştur.
Avucur Vadisi:
İçinde bulunan şekiller açısından zengin bir görünüme sahip
olan Avucur buzul vadisi 6.5 km uzunluğundadır. Ortalama eğimi %
13,5 olan vadi Kemerlikaçkar (3125 m.) zirvesinin iki yanında yer
alan sirklerin uzantısındaki vadilerin birleşmesiyle meydana gelmiştir
Bunlardan doğuda bulunan sirk içerisinde, yamaçlara çekilmiş
durumda küçük bir aktüel buzul yer alır. Bu ve yanındaki sirk
içerisinden başlayarak aşağıya doğru uzanan kaya buzulları, bu
kesimin önemli şekilleridir. Kaya buzullarıyla karakteristik olan bu
sirklerin oluşturdukları küçük buzul vadileri Kemerlikaçkar zirvesinin
kuzeydoğusunda yer alan büyük bir eşikle ana vadiye kavuşur. Çok
sayıda cilalı yüzey ve hörgüçkayanın da yer aldığı bu kesimde kayşat
konileri de vardır.
Kındevul tepe kuzeybatısında yer alan sirkler bölümü,
diğerine göre, daha sade bir görünüme sahiptir. Bu vadi içerisinde
dikkati çeken birim Büyük Göl'dür.
Kemerli Kaçkar'ın iki yanından gelen bu buzul vadileri,
Avucur yaylasının kurulduğu kesimde birleşir. Bu kesimde genişliği
2 km.yi aşan vadi kuzeybatı yönünde devam eder. Dobape
yaylasından itibaren hafif bir dönüşle batıya yönelen buzul vadisi
Taşlık yaylanın batısında 1920 m. de son bulur.
Avucur vadisinde glasyal birikim şekilleri bakımından en
dikkat çekici kesim Avucur yaylası civarıdır. Burada kesintisiz 2 km
ye yaklaşan uzunlukta yan moren depoları dikkati çeker. Bu depolar,
belirgin iki farklı seviye halinde uzanır (Bkz. Şekil:2). Bu geniş
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vadinin tabanını dolduran kalın dip moren depoları Avucur Dere
tarafından yer yer 40 m.ye ulaşan derinlikte yarılmıştır.
Avucur vadisinin 3 km. güneydoğusunda yer alan Kırmızı
Gedik'ten (3190 m ), Altıparmak dağlarının güneyinde bulunan
vadilere geçilir. Bu alanda Lazgediği tepenin (3353 m.) doğusunda,
çevresi yüksek zirvelerle kuşatılmış, kuzeye bakan korunaklı bir sirk
içerisinde, Doğu Karadeniz Dağlarının önemli aktüel buzullarından
birisi yer alır. 600 m. eninde 500 m. boyunda olan bu buzul, sirk
çanağı içerisine çekilmiş durumdadır. Derin bir rimaye ile 3100 m
civarında başlayan buzul 2950 m.ye kadar iner. Eğimi % 30'u aşan
buzulun yüzeyi çevredeki yamaçlardan dökülen molozlarla büyük
oranda kaplanmış durumdadır. Buzulun dil kısmında ise genç moren
yığınları bulunur. Buradaki moren depolarının önünde yeralan eşikten
sonra Libler gölüne inilir (Foto:2).

Foto 2 : İçerisinde L ibler Gölü ’nün y e r aldığı buzul vadisi ve sağda aktüel buzul ile
önündeki genç moren dizileri
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Kaçkar Vadisi:
8.5
km.ye ulaşan uzunluğu ile araştırma alanının en uzun
vadisi olan Kaçkar buzul vadisi 2900 m.lerde yer alan sirklerden
itibaren güneydoğu kuzeybatı yönünde uzanır ve Lodicur yayla
doğusunda 1740 m.lerden itibaren fluvyal karakterde devam eder.
Buzul vadisi boyunca yer alan sirklerin dağılışına bakıldığında
belirgin bir asimetri göze çarpar. Buradaki sirklerin hemen hemen
tamamı kuzeye bakan yamaçta sıralanmıştır. Bu özellik Palakcur ve
Avucur vadilerinde de belirgindir. Bu durum hava kütlelerinin geliş
yönleriyle de ilgili olmakla birlikte daha çok bakı koşulları ile
açıklanabilir, içinde Derebaşı yaylasının kurulmuş olduğu basamaklı
sirklerle başlayan vadi, güneyden katılan bir sirkle birleşerek
kuzeybatı yönünde dümdüz uzanır. Vadinin bu yüksek kesimi yer
yer moren depoları, belirgin eşikler ve cilalı yüzeylerle
karakterlenmektedir. Buradan itibaren eğimi azalarak devam eden
(Bkz.Şekil:3) Kaçkar buzul vadisi içerisinde de yan moren depoları
tipik şekillerdir. Buzullaşmadan sonra başlayan fluvyal etkilerle, diğer
buzul vadilerinde olduğu gibi, Kaçkar vadisinin tabanında yer alan
dip morenleri de, Yukarı Kaçkar yaylası yakınındaki eşiğe kadar
derin bir şekilde yarılmıştır.
Bocunus Vadisi:
Bocunus vadisi, Altıparmak Dağlarında yer alan buzul
vadilerinin içinde, 4 km.lik boyuyla en kısa olanıdır. Bu vadi,
uzunluğu fazla olmamasına karşın, sahip olduğu morfolojik özellikler
nedeniyle farklı bir yere sahiptir. Bu farklılıklar sirk alanlarında ve
buzul vadisinin dil kısmında belirgindir
Vadi, taban yükseklikleri 2830 m. ile 2480 m. 1er arasında
bulunan çok sayıda sirkin yer aldığı basamaklı sirkler bölgesiyle
başlar. İçerisinde küçük göllerinde yer aldığı bu kesimin uzunluğu 2
km. kadardır. Bocunus yaylası güneyinde bir eşikle sirkler
bölgesinden ana vadiye geçilir. Vadi burada biri kuzeye diğeri
doğuya yönelen iki kola ayrılır. Bunlardan kuzeye giden kolun
oluşturduğu morfoloji, vadinin ana uzanışı görüntüsünü vermesine
rağmen gerçekte bir "taşma kolu" özelliğindedir. Sirkler bölgesinden
kuzeye doğru sarkan buzul, yerleştiği dönemdeki topografık şartlara
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bağlı olarak önce doğuya yönelmiştir.
Bu yönelişte 2439 m
yükseklikteki Samayile T.nin oluşturduğu engelin etkisi büyüktür
(Bkz. Şekil:2 ). Bu engel önünde yığılan buzul, paleotopoğrafyadaki
alçak bir eşiği aşarak kuzey yönünde yeni bir vadiye doğru akmıştır
Nitekim bu zayıf kol, olgun bir buzul vadisi karakteri
taşımamaktadır. Doğuya doğru uzanan ana buzul vadisi içerisinde
dikkati çeken çok sayıdaki moren sıraları da buzulun önce doğuya
doğru aktığının diğer bir kanıtıdır. Moren sıraları arasında bulunan
sığ göller çevreden gelen malzemeyle hızla dolmaktadır, örneğin
yayla alanı içerisinde yer alan bir göl tamamen dolarak karalaşmış
durumdadır, benzer şekilde Bocunus yaylası doğusunda yer alan göl
de (Büyük Göl) çevreden gelen küçük akarsuların deltaları ile
giderek küçülmektedir (Foto:3). Büyük Göl'ün 300 m. doğusunda ki
büyük eşikten sonra vadi kuzeydoğu yönünde 1 km. kadar daha
devam ederek Topluca buzul vadisine bağlanır.

F oto 3 : Bocunus Yaylası doğusunda y e r alan Büyük G öl bir molen şeddi gölüdür.
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Topluca Vadisi :
Güney-kuzey yönünde uzanan Topluca buzul vadisi, 6 km
uzunluğundadır. Eğimi ortalama % 17 olan vadinin her iki yamacında
da çok sayıda sirk bulunmaktadır. Kaçkar Gölü’nün bulunduğu
seviyelerde (2800 m.) bulunan pek çok sirkle başlayan Topluca buzul
vadisi 1800 m ye dek iner. Kaçkar Gölü ve çevresi çok sayıda sirkin
arasındaki duvarların ortadan kalkmasıyla oluşan tek ve büyük bir
sirk görünümündedir. Diğer vadilerde olduğu gibi burada da çok
sayıda cilalı ve çizikli yüzeyler, hörgüç kayalar sirklerin önünden
itibaren ve özellikle eşikler üzerinde yoğunluk kazanmaktadır.
Sözkonusu sirkler bölgesinden büyük bir eşikle tekne vadiye geçilir.
Yukarıda belirtildiği gibi vadinin güney-kuzey doğrultusunda
uzanması, bu vadideki buzullaşmayı
etkilemiş ve vadinin
yamaçlarında kuzeydoğuya ve kuzeybatıya bakan sirklerin
oluşmasına neden olmuştur. Kaynakları sirkler içerisinde bulunan yan
dereler taşıdığı malzeme, ana tekne içerisinde koniler oluşturarak,
yer yer taban morenlerini örtmüşlerdir. Bu derelerin birleşerek
oluşturdukları
Sanu deresi, Topluca buzul vadisinin taban
morenlerini 30-40 m kadar yararak, oluşturduğu genç vadi içerisinde
akar. Vadi içerisinde 2430 m de, bir eşik gerisinde kurulmuş olan
Topluca yaylası civarında belirgin yan ve taban morenleri yer
almaktadır.
Ergusu Vadisi:
Altıparmak dağları kuzeyinde, Derebaşı geçidi (3030 m.)
civarında taban seviyesi 2850 m.de olan büyük bir sirkle başlayan
Ergusu buzul vadisi 7 km uzunluğundadır. Çalışma alanındaki diğer
vadilerde yer alan buzul şekilleri bu vadide de görülmektedir. Ancak
Ergusu vadisinin en dikkat çekici özelliği, tüm sirklerin doğu
yamaçta yer alması ve bunlar içerisinde çok sayıda göl bulunmasıdır.
Bunlardan Ambar gölü; konumu, sahip olduğu şekil unsurları ve
büyüklüğü ile diğerlerinden ayrılır. Basamaklı sirklerin bulunduğu
bölümü ana vadiye bağlayan büyük bir eşiğin hemen gerisinde yer
alan Ambar Gölü 2740 m dedir. Göl, vadi kökündeki sirkten gelen
bir akarsuyla beslenmektedir. Göl çanağı, ayağının açtığı 40 m.
derinliğinde dar, küçük bir boğazla yarılmıştır. Bu yarıntı sebebiyle
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göl, çanak içerisinde alçalarak günümüzdeki seviyesine inmiştir. Bu
40 metrelik seviye alçalması gölün etrafını çevreleyen dik sirk
duvarlarını meydana çıkarmıştır (Foto:4). Gölün önündeki dik ve
yüksek eşiğin nispi yükseltisi 150 m.yi aşmakta ve eşik üzerinden
boşalan göl suları burada bir şelale oluşturmaktadır.
2100 m. de kurulmuş olan Ergusu yaylasına kadar güneyden
kuzeye doğru uzanan vadi buradan itibaren kuzeybatıya yönelerek
1800 m.ye kadar devam etmektedir.

Foto 4 : Ergusu vadisi gerisindeki büyük sirke yerleşm iş olan A m bar Gölü.

Bulut-Altıparmak dağlarında 1995 yılı arazi çalışmalarında
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Doğu Karadeniz dağlarının yüksek kesimlerinde daha önce
yapılan çalışmalarımızla belirlenen, (Bkz. Doğu vd. 1993, 1994,
1996) Pleistosen buzullaşmasına ait, şekiller Bulut-Altıparmak
dağlarında da mevcuttur.
Doğu Karadeniz dağları, ülkemizin az sayıdaki aktüel buzul
alanlarından birisidir, bu dağlarda yeralan çeşitli aktüel buzullara
ilave olarak, Avucur vadisi sirkler kesimi ve bunun doğusunda,
Lazgediği Tepe civanda da aktüel buzullar saptanmış ve bu
buzulların da diğerleri gibi hızla küçülmekte oldukları belirlenmiştir.
Pleistosen kalıcı kar sınırı, çevre dil metoduna göre araştırma
alanında bulunan vadilerden Palakcur'da 2550 m., Avucur'da 2645
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m., Kaçkar'da 2470 m., Topluca'da 2385 m, ve Ergusu'da 2530 m.
olarak hesaplanmıştır.
Topluca vadisi dışındaki diğer buzul vadilerinde sirklerin
dağılışı açısından bakıya bağlı olarak belirgin bir asimetri
sözkonusudur. Bu asimetri, güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan
Palakcur, Avucur ve Kaçkar buzul vadilerinde kuzeye dönük
yamaçlarda, güney-kuzey yönünde uzanan Topluca vadisinde her iki
yamaçta, Ergisu da ise vadinin kuzeybatıya bakan yamaçlarında
belirgindir.
Daha önceki çalışmalarla, Verçenik, Hacıvanak ve Palovit
vadilerinde de görülen farklı seviyelerdeki yan moren sıraları Avucur
vadisinde de belirgin olarak izlenmektedir. Avucur vadisinin bir diğer
önemli özelliği de Kemerlikaçkar tepe doğusunda gelişkin kaya
buzullarına sahip olmasıdır.
Doğu Karadeniz dağlarının diğer kesimlerinde yer alan göller
dikkate alındığında Ergusu vadisindeki Ambar gölü, içine yerleştiği
çanağın ve önündeki eşiğin boyutları ve sahip olduğu karakteristik
görüntüsü ile bir sirk gölü için model oluşturacak özelliktedir.
Araştırma alanında görülen diğer bir farklı özellik de
Bocunus vadisinin şeklidir. Aşağı kesiminde bir “taşma kolu” ile
ikiye ayrılan buzul vadisi, bu hali ile diğer vadilerden ayrılır. Bilindiği
kadarıyla, bu tip bir oluşum ülkemizin başka bir yerinde
bulunmamaktadır.
Bulut-AItıparmak Dağlarında Yaylalar ve Yaylacılık
Doğu Karadeniz dağlarının en yüksek kesimlerini oluşturan
Kaçkar dağlarının kuzeydoğu ucundaki Bulut, Altıparmak kesiminin
kuzey yamaçlarında çeşitli seviyelerde yaylalar bulunmaktadır. Bu
yaylalara 300 ile 700 m.ler arasındaki yükseltilerde kurulu köylerden
çıkılmaktadır. Yöre halkı, köylerinde çay, patates, fasulye, mısır vb.
tarım ürünleri yetiştirilmesi gibi ekonomik faaliyetlerle, yüksek dağlık
kesimde de, hayvancılığın ülkemizin pek çok bölgesinde olduğu gibi
ayrılmaz bir parçası durumundaki, yaylacılıkla uğraşmaktadır.
Bulut ve Altıparmak dağı zirvelerinin kuzeye bakan
yamaçlarında Rize'ye bağlı Pazar, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinin
pek çok köyünün yaylası yer almaktadır. Sözkonusu alandaki
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m., Kaçkar'da 2470 m., Topluca'da 2385 m, ve Ergusu'da 2530 m.
olarak hesaplanmıştır.
Topluca vadisi dışındaki diğer buzul vadilerinde sirklerin
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sözkonusudur. Bu asimetri, güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan
Palakcur, Avucur ve Kaçkar buzul vadilerinde kuzeye dönük
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vadisinde de belirgin olarak izlenmektedir. Avucur vadisinin bir diğer
önemli özelliği de Kemerlikaçkar tepe doğusunda gelişkin kaya
buzullarına sahip olmasıdır.
Doğu Karadeniz dağlarının diğer kesimlerinde yer alan göller
dikkate alındığında Ergusu vadisindeki Ambar gölü, içine yerleştiği
çanağın ve önündeki eşiğin boyutları ve sahip olduğu karakteristik
görüntüsü ile bir sirk gölü için model oluşturacak özelliktedir.
Araştırma alanında görülen diğer bir farklı özellik de
Bocunus vadisinin şeklidir. Aşağı kesiminde bir “taşma kolu” ile
ikiye ayrılan buzul vadisi, bu hali ile diğer vadilerden ayrılır. Bilindiği
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Doğu Karadeniz dağlarının en yüksek kesimlerini oluşturan
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yaylalara 300 ile 700 m.ler arasındaki yükseltilerde kurulu köylerden
çıkılmaktadır. Yöre halkı, köylerinde çay, patates, fasulye, mısır vb.
tarım ürünleri yetiştirilmesi gibi ekonomik faaliyetlerle, yüksek dağlık
kesimde de, hayvancılığın ülkemizin pek çok bölgesinde olduğu gibi
ayrılmaz bir parçası durumundaki, yaylacılıkla uğraşmaktadır.
Bulut ve Altıparmak dağı zirvelerinin kuzeye bakan
yamaçlarında Rize'ye bağlı Pazar, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinin
pek çok köyünün yaylası yer almaktadır. Sözkonusu alandaki
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yaylaların bir kısmı orman içerisinde bulunmakla beraber büyük
bölümü orman üst sınırı üzerinde, 2000 m den daha yüksekte
kurulmuştur. Bu yaylaların pek çoğu, genel uzanışları güney-kuzey
ve güneydoğu-kuzeybatı yönünde olan ve buzul aşındırması ile
şekillenmiş vadilerin içlerinde kurulu, geçici yerleşmelerdir.
Yörede bulunan yaylalardan Komati ve Lodiçur dışındaki
tüm yaylalar buzul vadileri içerisinde kurulmuşlardır. Bunlardan
Yukarı Kaçkar, Bocunus (Guvant) ve Topluca yaylaları buzul
vadilerindeki birer eşiğin gerisinde yer alırlar. Aşağı Kaçkar ve
Ergusu yaylaları buzul vadilerinin dip morenlerle kaplı taban
düzlükleri üzerinde, Taşlık ve Dobape yaylaları ise buzul vadisinin
dil kısmındaki vadi yamaçlarında kurulmuşlardır (Bkz. Şekil: 4).
Çalışma alanındaki yaylaların büyüklükleri ve kullanım
süreleri ile kuruldukları yükselti arasında sıkı bir ilişki vardır. Çalışma
alanında bulunan yaylalar 1400 m. ile 2900 m. 1er arasında farklı
yükseltilerde yer almaktadırlar. Bölgede bulunan Komati (1480 m.),
Lodicur (1780 m.), Taşlık (2000 m.), Dobape (2180 m.) gibi aşağı
kesimlerde yer alan yaylalar, daha yukarıda bulunan yaylalara
çıkarken ve geri dönüşte kullanilan ve mezra olarak nitelenebilecek
yerleşmelerdir.
Sözü edilen aşağı yaylaların (mezraların) daha yukarısında
bulunan Avucur (2350 m ), Yukarı Kaçkar (2380 m.), BocunusGuvant (2380 m.) ve Topluca (2430 m.) diğerlerine göre daha
büyük olan yaylalardır. Bunlardan Topluca yaylası, sadece bir köy
tarafından kullanılmaktadır (700 metrede yer alan Topluca Köyü).
Ancak diğer yaylalar, farklı köylerden gelenlerin kullandıkları geçici
yerleşmelerdir. Bunlardan Avucur yaylasına Çamlıhemşin'e bağlı
Köprübaşı (350 m.), Muratköy (500 m.), Ardeşen'e bağlı Duygulu
(450 m.) ve Pazar'a bağlı Handağı (400 m.) köylerinden, Kaçkar
Yaylalarına Çamlıhemşin'e bağlı Dikkaya (500 m.) ve Çayırdüzü
(400 m.), Ardeşen'e bağlı Köprüköy (400 m.) ve Yamaçdere (300),
Pazar'a bağlı Uğrak (450 m ), Bucak (500 m.) ve Akbucak (500 m.)
köylerinden, Guvant, Derebaşı ve Komati yaylalarına Çamlıhemşin'e
bağlı Dikkaya (500 m.) ve Çayırdüzü (400 m.) köylerinden
çıkılmaktadır (Bkz. Şekil: 5).
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Köylerden yaylalara çıkış nisan ayı ortalarından itibaren
başlamaktadır. İlk önce, karın yerden henüz kalktığı mezraalar ve
aşağı yaylalarda konaklanmaktadır. Burada kalış süresini daha
yukarılarda yer alan yaylalarda,
karın yerden
kalkması
belirlemektedir. Yayladan dönüş dönemi de kar yağışı ile birlikte
başlamakta ve karın yerde kalmaya başlamasıyla beraber önce aşağı
yaylalara ve bu çevredeki otlakların karla kaplanmasından sonra da
daha aşağı kesimlerde bulunan mezraalara yahut köylere
dönülmektedir (Bkz. Şekil: 6). Yaylalara çıkış dönemi Topluca ve
Bocunus yaylasını kullananlar için nisan ayında, Avucur ve Kaçkar
yaylasını kullananlar için ise mayıs ayında başlamaktadır. Köylere
dönüşün başlaması yaylalarda şenliklerle kutlanmakta, bu dönemde
tulum eşliğinde "horon tepilmekte" adeta yaylacılık döneminde elde
edilen ürünlerden duyulan mutluluk böyle dile getirilmektedir.
Topluca köyü halkı önce Nisan ayı başında çalışma alanı
dışında yer alan Marselevat mezrasına (950 m) gelmekte buradan
haziran ayında Ergusu (2100 m.) yaylasına çıkmakta, temmuz ayında
ise 2430 m.de bulunan Topluca yaylasına çıkmaktadır. Yayladan
dönüş üst yaylaya karın yağmasıyla başlar. Eylül ayı başında önce
Ergusu yaylasına inilmekte, Ekim ayında da yeniden Marselevat
mezraasına geçilmekte, bu ayın sonunda köye dönülmektedir.
Bocunus (Guvant) yaylasını kullananlarda da benzer bir durum
sözkonusudur. Nisan ayı içerisinde, köylerden yaylacılık amacıyla
Boğaz (1980 m ), Satable (2270 m.), Çökenimeşe (1880 m.)
isimlerindeki aşağı yaylalara çıkılmakta, Haziran ayı sonunda da
Bocunus yaylasına geçilmektedir. Bu kesimde, aşağı yaylaların
herbiri farklı köylerden gelenlerce kullanılmaktadır, aynı şekilde
yukarı yaylada (Bocunus-Guvant) da her köy, yayla alanı içinde
farklı kesimlerde mesken yapmıştır ve bunları "Dikkaya mahallesi,
Çayırdüzü mahallesi" gibi köylerin isimleriyle tanımlamaktadırlar.
Bocunus yaylasından, ağustos ayı sonunda aşağı yaylalara, ekim
ayında da köylere dönülmektedir, ancak Bocunus yaylasını kullanan,
küçükbaş hayvan besleyen ailelerden bir kısmı ağustos ayını 2900
m.deki Derebaşı yaylasında geçirmektedir.
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Avucur ve Kaçkar yaylalarını kullananlar, mayıs ayı içerisinde
Aşağı Kaçkar, Lodicur, Taşlık ve Dobape yaylalarına çıkmakta,
haziran ayında da Avucur ve Yukarı Kaçkar yaylalarına
geçmektedirler. Yayladan dönüş ise ağustos ayı sonunda aşağı
yaylalara (mezraalara), eylül ayı sonu ile ekim ayı başında da köye
iniş şeklindedir. Avucur yaylasında da, Bocunus yaylasında olduğu
gibi, gerek aşağı yaylalarda gerekse yukarı yaylada her köy, yayla
alanının farklı kesimlerini kullanmaktadır.
Bulut Altıparmak dağlarına ulaşım için kıyıdaki devlet
karayolundan, Ardeşen İlçesi'nde, güneye dönülerek Fırtına Deresi
boyunca Çamlıhemşin İlçesi'ne, buradan da Ayder'e dek asfalt bir
yolla gelinmektedir. Ayder'den itibaren güneye doğru yol giderek
kötüleşmektedir. Ayder yaylası güneyinde, çalışma alanı batısında
kalan Aşağı Kavran yaylasına kadar araçların rahatlıkla gidebileceği
bir yol (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Doğu ve Diğerleri 1993)
bulunmaktadır. Ayder' den bu yol boyunca yaklaşık 2 km gidildikten
sonra doğuya dönülerek Avucur yaylasına ulaşılabilir.
Ayder ile Avucur arasındaki mevcut yol genişletilmeye
başlanmıştır, ancak hafriyat çalışmaları Ağustos 1996 tarihi itibarı ile
Dobape yaylası civarındadır, karayolu araçlarıyla Taşlık yaylanın 1,5
km batısına kadar gelmek mümkünse de Taşlık yayladan itibaren yol
bu niteliğini de yitirmektedir.
Aşağı ve Yukarı Kaçkar, Bocunus, Komati, Topluca ve
Ergusu yaylalarının yolları da karayolu araçlarının ulaşımına uygun
durumda değildir. Bu yaylalara Çamlıhemşin-Topluca Köyü yolu
kullanılarak gidilebilmektedir.
Köylerden yaylalara çıkışta, yaylalara kadar araç yolu
olmadığı için eşyalar çoğunlukla katırlarla ya da insan sırtında
taşınmaktadır.
Yaylalara ulaşım vadi içlerinde bulunan değişik nitelikteki
patikalarla sağlanmaktadır. Yaylalar arasında da genellikle patikalar
vardır,
bunlardan
Bocunus-Topluca-Ergusu-Komati
arasında
bulunan patika son derece muntazam ve geniş, çoğu yerde de yöre
halkı tarafından taşlarla döşenmiş durumdadır. Ancak yaylalardan
güneye, daha yüksek kesimlere doğru gidildikçe patikalar giderek
kötüleşmekte belirsiz bir iz halini almakta ve daha sonrasında da
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tümüyle ortadan kalkmaktadır. Aşağı yaylalara kadar bile ulaşımın
güçlükle sağlanması yörenin turizm potansiyelinin değerlendirilme
sine engel olabilecek en önemli unsurdur.
Yaylaların arasında ulaşım, bunların hep buzul vadilerinin
içerisinde yer almaları sebebiyle vadilerin arasında kalan sırtların
üzerinde bulunan boyunlar aracılığıyla yapılmaktadır ve bunların
sıklıkla kullanılıyor olmasından dolayı belirgin oldukları dikkati
çeker. Ancak güney ile olan bağlantı sirklerin geri duvarlarında yer
alan, aşılması zor boyunlar aracılığıyla olmaktadır.
Avucur-Yukarı Kaçkar, Yukarı Kaçkar-Bocunus, ToplucaErgusu arası yaya olarak 4-5 saatte, Bocunus-Topluca arası ise 1,5-2
saatte gidilebilmektedir. Ancak özellikle dağcılık amacıyla gidişlerde
birlikte götürülmek zorunda olunan malzemeler sebebiyle bu süre
uzamaktadır. Yaylalar arası ulaşımda ya da daha güneyde yer alan
zirveler kısmına gidişlerde katırlardan faydalanmak da mümkündür,
bu imkanı elde etmek için 3-4 saat sürecek bir yolculuğa 30 dolar
kadar bir para ödenmesi gerekmektedir.
Çalışma alanında bulunan yaylalarda 2000 dolayında
büyükbaş, bir o kadar da küçükbaş hayvan beslenmektedir, ancak
küçükbaş hayvanların çoğunluğu keçidir. Çünkü sarp ve engebesi bol
olan sirkler kısmında sakatlanma ve yaralanmaların daha fazla olması
koyun beslenmesine engel oluşturmaktadır. Büyükbaş hayvanlar
genellikle buzul vadilerinin iç kısımlarında, taban düzlüklerinde ve
fiziksel ufalanma, çığ gibi süreçler sonucu’ oluşan döküntülerin
etkisiyle eğimleri azalmış olan yamaçlarda beslenmektedir. Küçükbaş
hayvanlar ise buzul vadilerinin sirkler kısmında dik ve engebeli
alanlarda da beslenebilmekte, buralarda yer alan alpin vejetasyondan
yararlanılmaktadır.
Bulut-Altıparmak dağlarının zirveler kuşağı dışında kalan
kesimlerinin tümü yaylacılık amacıyla yararlanılan alanlar
durumundadır. Doğu Karadeniz dağlarının bu kesiminde, arazinin
hayvan beslenmesi amacıyla değerlendirilmesi, Kaçkar, Göller, Tatos
ve Verçenik dağlarının benzer kısımlarına oranla daha yoğundur. Bu
farklılıkta, Bulut-Altıparmak dağlarının daha emles bir topografyaya
sahip olmasının etkisi büyüktür, ancak zirveler kuşağında dar bir şerit
halinde, dik duvarlar şeklinde uzanan sirkler bölgesi, diğer dağlarda
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olduğu gibi, hayvan beslenmesi amacıyla kullanıma uygun olmayan
alanlardır (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Doğu ve diğerleri
1993-1994-1996).
Yöredeki yaylalarda elde edilen peynir, süt, tereyağı, yoğurt
gibi hayvansal ürünler sadece yaylaya çıkan halkın kendi ihtiyacını
karşılamaya dönük olmayıp bunların bir kısmı Çamlıhemşin, Pazar ve
Ardeşen pazarlarında satışa sunulmakta ancak bu, gerek beslenen
hayvan sayısının potansiyelden az olması ve gerekse beslenen
büyükbaş hayvanların süt verimi düşük yerli ırklardan oluşması
sebebiyle, fazla miktarlara ulaşmamaktadır.
Yaylacılık dönemi içerisinde gerek aşağı yaylalarda ve
mezralarda gerekse yukarı yaylalarda geniş alanlara yayılmış olan
ormangülleri (yöresel tanımla Komar) ile ormana yakın
yerleşmelerde, ağaçlar ve çalılar kesilerek bir sonraki yılda yakacak
olarak kullanmak üzere meskenlerde depolanmaktadır. Tüm
yaylaların çevresindeki çayırlar da hayvan beslemek amacıyla
biçilerek kurutulmakta, ve depolanmakta bunlardan da yaylaya ilk
çıkışta faydalanılmakta, bir kısmı ise yayla dönüşü köylere
götürülmektedir (Foto:5).
Yaylaları kullanan köylerden gelen aile sayılarında eskiye
oranla önemli azalmalar olmuştur,
araştırma alanı içerisindeki
yaylalarda mevcut mesken sayısı çalışma sırasında yaptığımız
gözlemlere göre 600 civarındadır. Ancak, bunların kullanılmakta
olanları (yöre halkının ifadesiyle "şenlikli") 250 kadardır, geriye kalan
meskenler ise terkedilmiş durumdadır hatta bunlardan bir kısmı
harabeye dönmüştür. Örneğin Topluca yaylasında 200 kadar mesken
varken bunların yarısı kullanılmaktadır, yine aynı şekilde Yukarı
Kaçkar yaylasında bulunan 100 civarındaki meskenin sadece 25
tanesi kullanılmakta-dır. Yaylalardaki nüfus ise 700 kişi kadardır.
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Foto 5 : Topluca Yaylası yolunda yaylaya o t taşıyan kadınlar.

Topluca ve Bocunus yaylalarının dışında kalan yaylalara
gelenlerin çoğunluğunu yaşlılar ve çoçuklar oluşturmaktadır. Ancak
Topluca ve Bocunus'ta ise aile fertlerinin hemen hemen tümünün
yaylaya çıktığı dikkati çeker. Yaylalarda ailelerin tümünün
bulunmayışı diğer aile bireylerinin köylerde tarımsal faaliyetleri
sürdürüyor olmalarıyla ilgilidir. Köylerde sürdürülen ekonomik
faaliyetlerin hayvancılığa oranla daha fazla gelir getirmesi, tarım dışı
sektörlere yönelme ve büyük şehirlere göç yaylalarda beslenen
hayvan sayısını günden güne azaltmakta ve dolayısıyla yaylaya çıkan
aile ve kişi sayısını düşürmektedir .
Yaylalarda bulunan meskenlerin ortak özellikleri basit planlı
yapılar olmasıdır. Ormana yakın olan yaylalardaki meskenlerde ahşap
malzemenin daha fazla kullanılmış olması dikkati çekmektedir Söz
konusu yaylaların tümünde meskenlerin önemli bir kısmı iki katlıdır
ve taştan yapılan alt kat ahır olarak kullanılmaktadır, ancak üst
katların da her cephesi ahşap malzeme ile inşa edilmemiştir (Foto:6).
Evlerin çoğunlukla sadece giriş cepheleri ve iç mekanlara ait
bölümleri ahşaptandır (Bkz. Şekil:7 ). Topluca, Bocunus gibi
yaylalarda, ailelerin birey sayısına bağlı olarak meskenlerde oda
sayısının fazlalığı dikkati çeker. Meskenlerde çatı malzemesi olarak
hartama, çinko ya da toprak kullanılmıştır. Ormandan nisbeten uzak
olan Avucur, Yukarı Kaçkar ve Derebaşı yaylalarında ise evlerin
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hemen tümüyle taştan yapılmış oldukları görülür. Tek katlı, oda
bölümlemesi olmayan bu tip basit yapılı meskenlere "pak" adı
verilmektedir .
Ahşap malzemenin kullanıldığı ve sade hatları olan yayla
evlerinin iç mekan düzenlemesinde de sadelik ön plandadır. Zaruri
ihtiyaçlara yönelik olarak
evlerde genellikle ahşap duvarlarla
ayrılmış oda, ambar, odunluk gibi birimler vardır. Bu konutlarda
odaların taş olan dış duvarı dibinde, yemek pişirmek, süt kaynatmak
ve ısınmak amaçlarıyla kullanılan bir ocak yahut kuzine, duvar
diplerinde ise sedir ve yataklar yer almaktadır.
Pak tipi meskenlerde ise mekan içinde bölümleme sadece ahır
olarak kullanılan kısmı ayırmak için yapılmaktadır. Mekan içi
yüksekliği duvarlarda 160-180 cm. orta kesimlerde ise çatı
örtüsünün etkisiyle 200-210 cm kadar olan paklarda pencere
bulunmamakta, mekanın aydınlatılması kapıdan giren ışıkla
sağlanmaktadır. Pakların zeminleri topraktır ve pak içinde kullanım
alanları duvarlarla ayrılmamıştır ancak iç mekan planlaması
belirgindir. Pakların içerisinde de diğer meskenlerde olduğu gibi,
ocağın iki yanında sedirler yer alır. Bunların gerisinde ise odunluk,
ambar ve ahır olarak kullanılan kısımlar vardır (Bkz. Şekil:6).
Pakların üzerleri de ahşap meskenlerde olduğu gibi hartama ile
kaplanmaktadır (Foto:7).

Foto 6 : Bocurıus Yaylası 'ııda taş ve ahşap malzemenin birlikte kullanıldığı b ir ya y la evi.

M
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b otu 7 : Bocunus Yaylası rıdan b ir pak örneği.

Çalışma alanında yer alan yaylaların tümünde vadi
yamaçlarına yakın meskenlerin duvarları kısmen yere gömülüdür,
bu özellik pak tipi meskenlerde daha belirgindir.
Çalışma alanının kuzey ve batısında yer alan orman
alanlarının üzerinde ağaç üst sınırı , yer yer 2500 m. ye dek çıkmakta
ve bu kesimde kızılağaç (Alnus barbata), ladin (Picea orientalis) ve
göknarlar (Abies nordmanniana) başlıça türleri oluşturmaktadır. Söz
konusu ağaçlar yükselti sebebi ile bodur ve cılız bir karakter
kazanmıştır. Ayrıca Kafkas Ormangülleri '
(Rhododendron
caucasicum) Doğu Karadeniz dağlarının bu kesiminde en yüksek ve
yaygın alanına sahiptir.
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Bulut-Altıparmak Dağlarında Turizm
Son yıllarda ülkemizdeki turizm aktiviteleri çeşitlenerek
bunlara
dağ ve yayla turizmi de eklenmiştir. Doğu Karadeniz
Bölümü'nün dağlık kesimleri ve buralardaki yaylalar, bu amaçla
turizmin gelişmesi için tanıtılmakta, turizm amaçlı yatırımlar ve
insanların buraya gitmeleri teşvik edilmektedir. Kaçkar dağının
kuzeydoğusunda yer alan Bulut ve Altıparmak dağları da bu açıdan
önem taşımaktadır. Çalışma alanı, 1994 yılında ilan edilen Kaçkar
Dağı Milli Parkının doğu ucunda, fakat sınırları dışında kalmaktadır.
Araştırma alanına ulaşım kolay olmamakla birlikte, yaylaları, sarp
dorukları, çeşitli tiplerdeki buzul gölleri, vadileri, akarsuları, yaban
hayatı, ve doğal vejetasyonuyla turizm açısından zengin bir
potansiyele sahiptir. Fakat bu kesim henüz yeterince tanıtılmamıştır,
bu sebeple turizme dönük bir yapılanma da sözkonusu değildir.
Yaylalardan kuşuçuşu birkaç kilometre ötede bulunan, Bulut
ve Altıparmak dağlarının zirveler kısmı, birdenbire yükselen dik
yamaçları ile, dağcılık açısından uygun bir ortam hazırlamaktadır.
Ancak bunlar içerisinde bu amaçla en çok değerlendirilmekte olanları
Avucur yaylasının güneydoğusunda bulunan Kemerli Kaçkar (3125
m) ve Kındevul Tepe (3562 m)'dir. Buranın tercih edilmesindeki en
önemli faktör Avucur yaylası yakınlarına kadar araçla ulaşımın
mümkün olmasıdır. Ayrıca gerek Avucur yaylası çevresinde, gerekse
Büyük Göl yakınlarında uygun kamp yerlerinin olması da buraların
tercih edilmesine yol açmaktadır (Bkz. Şekil: 4).
Bunların dışında Altıparmak grubu içerisinde yükseklikleri
3300-3500 mler arasında değişen pek çok zirve daha bulunmaktadır.
Fakat bunlara ulaşımın rahat bir şekilde sağlanamaması bu amaçla
kullanımı kısıtlamaktadır. Ulaşımın zor olması dışında bunların dağ
turizmi
amacıyla
kullanılmasını
engelleyecek
bir
faktör
bulunmamaktadır, çünkü hem yerleşmeler zirvelere yakındır hem de
yerleşmelerle zirvelerin arasında kamp kurmak için uygun düzlükler,
su kaynaklan bulmak .mümkündür. Altıparmak dağlarının dağ turizmi
amacıyla değerlendirilmesi için Aşağı Kaçkar yaylasına kadar
araçların ulaşabileceği bir yolun açılmasında yarar vardır. Böylece, bu
kesim de, hemen batısında yer alan Kaçkar, Göller, Verçenik dağlan
gibi (Ayrıntılı bilgi için bkz Doğu ve diğerleri 1993-1994-1996) gibi
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sportif amaçlarla gelmek isteyenler için çekicilik kazanacaktır. Diğer
taraftan yöre halkı gelenlerin barınma, gıda gibi çeşitli ihtiyaçlarını
karşılayarak gelir elde edebileceklerdir.
Çalışma alanı sadece dağ sporları için değil diğer pek çok
turizm aktivitesi için de imkanlar sunmaktadır. Bunlardan en önemlisi
ülkemizde son yıllarda adından sıkça söz edilen yayla turizmidir.
Avucur, Bocunus, Topluca ve Ergusu yaylaları bu amaca hizmet
edebilecek duruma getirilebilirler. Ancak hemen tümünde ortak
problem ulaşım imkanlarının kısıtlı olmasıdır. Arazi çalışmaları
sırasında yapılan görüşmelerde yöre halkının, Karadeniz'in hemen her
yerinde olduğu gibi, turizme, psikolojik anlamda hazır oldukları
görülmüştür. Sözkonusu yerleşmelerin tümünde doğal güzellikler
insanları buraya çekebilecek niteliktedir. Ancak bunlar içerisinde
Bocunus yaylası, ormana yakınlığı, yerleşme alanı içerisinde çeşitli
göllerin yer alması, kuzeyinde derin bir manzaraya sahip olması ve
yaylanın büyüklüğü gibi faktörler göz önüne alındığında, yayla
turizmi için geliştirilebilecek en uygun yerleşmedir. Fakat burası da
daha önce değinildiği gibi ulaşım imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle
günümüzde sadece potansiyel alan olarak kalmaktadır.
Diğer taraftan yaylaların turizme hizmet eder hale gelebilmesi
için karayolu dışında başka bazı değişikliklere de ihtiyaç vardır.
Örneğin Bocunus, Avucur ve Ergusu yaylalarında turizme dönük
bazı temel ihtiyaçların karşılanabileceği birer alışveriş ünitesinin
açılması, Bocunus yaylasında haberleşmenin sağlanabilmesi için bir
telefon bağlantısının sağlanması zorunludur. Ayrıca gelenlerin
barındırılacağı meskenlerde bir takım düzenlemeler yapılması
gerekmektedir. Bu amaçla mevcut olan ve ahşap kullanılarak
yapılmış meskenlerde, su temini, tuvalet gibi küçük bazı
değişikliklerin yapılması yeterli olacaktır. Yeni yapılacak meskenlerin
ise yöre mimarisine uygun malzeme ve tarzda yapılması, tuvaletbanyo-mutfak gibi kısımları içermesi, kullanım suyunun mesken
içinde olması gerekmektedir.
Yayla turizmi amacıyla düzenlenecek olan yerleşmelerde
yöreyi tanıtıcı slayt, kartpostal, otantik el sanatları vb. ürünlerin
satılması ve buralardan çevreye, fotoğrafçılık, bitki ve hayvan
varlığının incelenmesi gibi çeşitli sportif ya da bilimsel amaçlı
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günübirlik gezilerin düzenlenmesi mümkündür. Yöre sadece sportif
etkinlikler ya da yayla turizmi için değil bilimsel amaçlı araştırmalar
için de büyük bir potansiyele sahiptir.
Sonuç
Çalışma alanı yukarıda ayrıntıları ile anlatılan jeomorfolojik
özellikleri ile ülkemizin ilginç yörelerinden birisidir.
Bocunus
yaylasının yer aldığı buzul vadisi, yayla kuzeyinde bulunan tepenin
engellemesiyle doğu ve batı yönünde iki kola bölünerek, oluşturduğu
“taşma kolu” ile gerek Doğu Karadeniz dağları içerisinde, gerekse
ülkemizde bilinen buzul vadileri içerisindeki tek örneği
oluşturmaktadır. Bu nedenle de büyük bir bilimsel öneme sahiptir.
Yine aynı şekilde Ergusu yaylası güneyinde bulunan Ambar gölü
oluşum yeri, barındırdığı şekil unsurları açısından ülkemizdeki en
karakteristik sirk göllerinden birisidir. Diğer taraftan Avucur yaylası
güneydoğusunda bulunan buzul, ülkemizde sayıları çok az olan
aktüel buzullardan bir tanesidir ve mutlaka hem bilimsel anlamda
hem de turizm amacıyla değerlendirilmelidir. Bunun dışında yöre
bitki örtüsü açısından da nadir örnekleri içerisinde barındırmaktadır.
Özellikle ormangüllerinin 3000 m nin üzerindeki, yayılışı buraya has
bir özelliktir.
Çalışma alanının yukarıda sıralanan doğal ve beşeri değerleri
gözönüne alınarak mutlaka korunması
gerekmektedir. Bunun
yapılabilmesi için ise Bulut-Altıparmak dağları grubunun kuzeyde
Lodicur, Aşağı Kaçkar, Bocunus ve Ergusu yaylasını içine alacak
şekilde, Ergusu yaylası doğusunda yer alan sırtlardan güneyde,
aktüel buzulu da içine alacak bir biçimde çizilecek sınırla mutlaka
Kaçkar Dağı Milli Parkı alanına dahil edilmesi zorunludur (Bkz.
Şekil: 8).
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