
Koruma Statüleri : Milli park, arkeolojik sit alaný

Spil Daðý
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Yüzölçümü : 26449 ha Yükseklik : 50 m - 1513 m
Boylam : 27,42ºD Ýl(ler) : Ýzmir, Manisa
Enlem : 38,53ºK Ýlçe(ler) : Manisa merkez, Bornova, Kemalpaþa

Yerel Ýlgi Sahipleri

Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü; Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Manisa Valiliði; Manisa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Manisa Ýl Kültür ve

Turizm Müdürlüðü; Manisalýlar Mesir ve Dayanýþma Derneði

Damla Akyýldýz, Murat Bozdoðan, Yýldýray Lise

EGE023
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Spil Daðý, Ýzmir ilin doðusunda ve Manisa il merkezinin güneyinde yer alan bir
ÖDA�dýr. Alanýn güneybatý sýnýrýný Kemalpaþa deresi, doðu sýnýrýný ise Yamanlar Daðý
oluþturmaktadýr. ÖDA�nýn orta bölümünde Spil Daðý Milli Parký yer alýr. Kuzeydoðuda Sülüklü
Göl adýnda küçük bir sulak alan bulunur. Daðý çok sayýda vadiye ayýran akarsularýn kalker
serilerinin altýný eritip oymalarý ile çok sayýda maðara oluþmuþtur. Bunlarýn en büyüðü �Paþaini�
Maðarasý�dýr.
Habitatlar: ÖDA�daki bitki örtüsü batý Ege�deki pek çok dað silsilesine benzer þekilde maki
topluluklarýndan karaçam ormanlarýna doðru deðiþen aðaç ve çalý birliklerini içerir. Daðýn alçak
kesimlerinde kermes meþesinin (Quercus coccifera) baskýn olduðu maki topluluklarý uzanýr.
Bunu kýzýlçam, meþe ve karaçam ormanlarý takip eder. En yüksekte ise Akdeniz tipi yüksek
dað çayýrlarý bulunur. Dik kayalýklar ve çok sayýda maðara içeren nehir vadileri bölgedeki yaban
hayatý için büyük önem taþýr.
Türler: Spil Daðý sahip olduðu bitki türleri nedeniyle büyük önem taþýr. ÖDA�daki 13 bitki taksonu
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Yaygýn bir tür olduðu için ÖDA kriterlerini saðlamamakla birlikte
Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) alanýn korunmasý için bir bayrak tür olmuþtur.

Alan, Anadolu sývacýsý (Sitta krueperi), gökdoðan (Falco peregrinus) ve pürtüklü semender
(Triturus karelinii) için bölgesel ölçekte önem taþýr. Ev yýlaný (Zamenis situla) alandaki korumada
öncelikli sürüngen türlerindendir.

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: Alan, Manisa ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafýndan hem günübirlik hem
de daha uzun süreli ziyaret amacýyla kullanýlýr. Spil Daðý Milli Parký en çok ziyaretçi alan bölgedir.
Spil Daðý�nýn Milli Park sýnýrý dýþýnda kalan bölgelerinde ormancýlýk, tarým ve hayvancýlýk

faaliyetleri yürütülmektedir.
Tehditler: ÖDA içinde yer alan Spil Daðý Milli Parký yoðun ziyaretçi sayýsýný kaldýrmamaktadýr.
Yaz aylarýnda piknik amacýyla ateþ yakýlmasý ÖDA�daki orman yangýný riskini artýrmaktadýr.

Alan, Manisa kent merkezinin bitiþiðindedir ve bu nedenle þehrin tüm olumsuz etkilerine
açýktýr. Manisa kent merkezinde kýþ aylarýnda fosil yakýt kullanýmýnýn artmasýyla ÖDA�da da
hava kirliliði oluþmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Spil Daðý Milli Parký�nýn Uzun Devre Geliþme Planý çerçevesinde yönetim
uygulamalarý yapýlmaktadýr. Ayrýca Manisa Valiliði önderliðinde Spil Daðý imar planý oluþturulmaya
baþlanmýþtýr.

Manisalýlar Mesir ve Dayanýþma Derneði, üniversitelerle iþbirliði içerisinde Atalaný mevkiinde
Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan tahsis edilen bir alanda Manisa lalesi yetiþtirip çoðaltmak
amacýyla çalýþmaktadýr.
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Spil Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Spil Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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