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Yüzölçümü : 236126 ha Yükseklik : 40 m - 2159 m
Boylam : 27,98ºD Ýl(ler) : Ýzmir, Manisa
Enlem : 38,34ºK Ýlçe(ler) : Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Alaþehir, Kemalpaþa, Ödemiþ, Bayýndýr, Sarýgöl, Kiraz, Torbalý, Tire

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Manisa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.

Halil Fide, Bahtiyar Kurt

EGE024
Ýzlenmesi Gerekli
Gerileme (-1)

Alan Kullanýmý: Alan birçok yerleþim yeriyle çevrilmiþ durumdadýr ve yerleþim yerlerinin yakýnlarý
tarým amacýyla yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Üretilen tarým ürünlerinin baþýnda patates ve
domates gelmektedir. Boz Daðlarýn özellikle yüksek kesimlerinde otlatma faaliyetleri devam
etmektedir.

Geçtiðimiz yýllarda alanda bir kayak tesisi kurulmuþ ve kýþ aylarýnda iþletime açýlmýþtýr. Alan
yapýsý itibariyle çok kar tutmadýðýndan kayak tesislerinin kullanýmý sýnýrlý kalmýþtýr. Kayak
tesislerin açýlmasýný takiben alanda ikinci konut yapýlaþmasý da büyük oranda artmýþtýr. Boz
Daðlar bölge halký tarafýndan piknik ve mesire yeri olarak kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alandaki tehditlerin baþýnda plansýz yapýlaþma gelmektedir. Bölge halký tarafýndan
yoðun olarak kullanýlan alandaki insan baskýsý gittikçe artmaktadýr. Kayak merkezi yapýmý
alandaki yapýlaþmayý daha da artýrmýþtýr.

ÖDA�nýn özellikle orta kýsýmlarý tarýmsal amaçlý kullanýlmakta ve kullanýlan alan miktarý her
geçen gün artmaktadýr. Bölgede iðne yapraklý ormanlar yakacak ve inþaat amaçlý olarak
kesilmektedir. Otlatma faaliyetleri de özellikle alanýn yüksek bölgelerindeki bitki örtüsü üzerinde
baský oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanýn bir kýsmý doðal sit alaný olmakla birlikte bilinen bir koruma çalýþmasý
bulunmamaktadýr.

Alanýn Tanýmý: Boz Daðlar, Gediz ve Küçük Menderes nehirlerinin oluþturduðu ovalarýn arasýnda
kalmýþ bir dað kütlesidir. Etrafý birçok ilçe merkeziyle çevrilmiþ olan Boz Daðlar Ege bölgesinin
en büyük dað silsilesidir. Alanda yer alan Kelebek, Keleþ, Alaþehir, Medet, Þahyar ve Derbent
çayý ÖDA�daki en önemli su kaynaklarýdýr. Deniz seviyesinden 2 bin metrenin üzerine kadar
yükselen bu büyük dað kütlesi Akdeniz�e özgü pek çok bitki topluluðunu, bunun yanýnda,
Avrupa � Sibirya bitki coðrafyasýna ait bazý bitki türlerini barýndýrýr.
Habitatlar: Alan bölgedeki diðer daðlara benzer þekilde kermes meþesinin (Quercus coccifera)
baskýn olduðu makilik alanlarý, kýzýlçam ormanlarýný, daha yükseklerde ise meþe ve karaçam
ormanlarýný barýndýrýr. Aðaç sýnýrýnýn üzerinde ise yüksek dað çayýrlarý uzanýr. Daðýn orta
kesimlerinde küçük bir göl bulunur ve bu bölgedeki uygun alanlarda doðal kestane topluluklarý
yer alýr.
Türler: Boz Daðlar, bitkiler açýsýndan bölgenin en iyi çalýþýlmýþ alanlarýnýn baþýnda gelir. Bölgede
ülkemize endemik birçok bitki türü bulunmaktadýr. Alandaki 38 bitki taksonu ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu türlerden Anthemis xylopoda, Chionodoxa luciliae, Hieracium tmoleum ve
Ornithogalum improbum�un bilinen dünya daðýlýmý Boz Daðlar ile sýnýrlýdýr.

Alan yýrtýcý kuþ türleri ve orman kuþlarý açýsýndan önemlidir. ÖDA�da üreyen kuþ türleri
arasýnda kýzýl þahin (Buteo rufinus) ve yýlan kartalý (Circaetus gallicus) bulunur.

Akdeniz ve Ege Bölgesi�nde çok az yerde daðýlým gösteren karaca (Capreolus capreolus)
alanda bulunan önemli memeli türlerindendir. Küçük kazýcý fare (Microtus subterraneus) adlý
küçük kemirgen türünün bu ÖDA�ya has kopuk bir popülasyon bulunur.

Pürtüklü semender (Triturus karelinii) alandaki önemli çift yaþamlý türüdür.
ÖDA, nesli küresel ölçekte tehdit altýnda olan apollo (Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte

tehlike altýnda olan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) ve Himalaya mavi kelebeðine
(Pseudophilotes vicrama) ev sahipliði yapar.
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Boz Daðlar önemli doða alaný topografya haritasý

Boz Daðlar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Karaca (Capreolus capreolus) © Aykut Ýnce


