
Koruma Statüleri : Yok

Nif Daðý

 216

Yüzölçümü : 21398 ha Yükseklik : 70 m - 1446 m
Boylam : 27,34ºD Ýl(ler) : Ýzmir
Enlem : 38,38ºK Ýlçe(ler) : Bornova, Kemalpaþa, Buca, Torbalý

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Kemalpaþa Kaymakamlýðý; Bornova Kaymakamlýðý.

Bahtiyar Kurt

Alanýn Tanýmý: Nif Daðý, Ýzmir þehrinin hemen doðu ucunda bulunan bir ÖDA�dýr ve Ýzmir�i
Ankara�ya baðlayan karayolunun güneyinde yer alýr. Bornova düzlüðünden hýzla yükselen dað,
pek çok akarsu ile sarp vadilere ayrýlmýþtýr ve geniþ kayalýk alanlar içerir. Ýzmir�e yakýnlýðýna
raðmen Akdeniz orman ve maki topluluklarýnýn iyi korunmuþ örneklerini içerir.
Habitatlar: Alan, Akdeniz bitki örtüsünün tipik örneklerini içerir. Alçaktan yükseðe doðru sýrasýyla
frigana topluluklarý, kermes meþesinin (Quercus coccifera) baskýn olduðu makilikler, kýzýlçam
ormanlarý, karaçam ormanlarý ve daðýn zirvesini kaplayan yüksek dað çayýrlarý ÖDA�daki temel
yaþam alanlarýný oluþturmaktadýr.
Türler: Alanda bu güne kadar kaydedilmiþ 600�den fazla bitki taksonunun 21�i ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bunlardan ikisinin - Centaurea zeybekii ve Minuartia nifensis � bilinen dünya
daðýlýmý Nif Daðý ile sýnýrlýdýr.

ÖDA, pürtüklü semender (Triturus karelinii) için bölgesel ölçekte önem taþýr.
Þeritli engerek (Montivipera xanthina) ve ev yýlaný (Zamenis situla) alanda korumada öncelikli

sürüngen türleridir.
Capoeta bergamae adlý içsu balýðý, Türkiye�ye endemik ve nesli tehlikedeki bir türdür ve bu

nedenle ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.
Nesli bölgesel ölçekte tehlike altýndaki karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis),

Himalaya mavi kelebeði (Pseudophilotes vicrama) ve sarý lekeli zýpzýp (Thymelicus acteon)
alandaki önemli kelebek türleridir.
Alan Kullanýmý: ÖDA�daki en yaygýn kullaným þekli ormancýlýktýr. Daðýn alçak kesimlerinde ise
tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri yürütülmektedir. Öte yandan, alanýn çevresinde birçok yerleþim
yeri bulunmaktadýr. Bunlardan biri olan Kemalpaþa ilçesi sanayi açýsýndan geliþmiþ bir yerdir.
Tehditler: Ýzmir�in bu bölgeye doðru büyümesi ÖDA üzerindeki tehditlerin baþýnda gelmektedir.
Alanýn karþýlaþtýðý diðer büyük sorunlar arasýnda özellikle yaz aylarýnda görülen orman yangýnlarý
gelmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmamaktadýr.

Gökardýç (Monticola solitarius) © Özkan Üner
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Ev yýlaný (Zamenis situla) © Bayram Göçmen
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Nif Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Nif Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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