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Yüzölçümü : 6912 ha Yükseklik : 74 m - 80 m

Boylam : 28,02ºD Ýl(ler) : Manisa

Enlem : 38,63ºK Ýlçe(ler) : Gölmarmara, Salihli, Ahmetli

Yerel Ýlgi Sahipleri

Manisa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Gölmarmara Belediyesi; Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði; Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu.

Ferdi Akarsu, Orhan Gül, Barýþ Uzilday

EGE025
Yeterince Bilinmiyor
Bilinmiyor (?)

Alanýn Tanýmý: Önemli Doða Alaný, Manisa ilinin doðusunda ve Gediz Irmaðýnýn kuzeyinde yer
alýr. Gördes Çayý ve yer altý sularýyla beslenen, rezervuara dönüþtürülmüþ bir tatlýsu gölüdür.
En derin yeri 3-4 metredir. Gölün çevresinde kuzeyde Sazköy, güneyde Tekelioðlu ve doðuda
Kemerdamlarý adlý köyler bulunur. Gölün batýsýnda 1034 metre yüksekliðindeki Çal Daðý,
kuzeyinde ise yüksekliði 250 ile 700 metre arasýnda deðiþen irili ufaklý tepeler yer alýr.
Habitatlar: Marmara Gölü�nün güneyi tarým alanlarýyla ve bahçelerle; kuzeyi ise kýzýlçam ve
meþe ormanlarýyla çevrilidir. Göle daha yakýn bölgelerde sazlýklar, ýslak çayýrlar ve çamur
düzlükleri bulunur. Alanýn su seviyesi hemen her yýl deðiþmekle birlikte göl kuzey kýyýlarýnda
düzenli olarak geniþ sazlýk alanlar içermektedir ve bu sazlýklar çok yüksek sayýlarda sukuþu
için beslenme ve üreme alanýdýr.
Türler: ÖDA, sukuþlarý için önemli üreme, göç ve kýþlama alanýdýr. Tepeli pelikan (Pelicanus

crispus), mahmuzlu kýzkuþu (Vanellus spinosus), pasbaþ pakta (Aythya nyroca) ve alaca
balýkçýl (Ardeola ralloides) alanda kuluçkaya yatan önemli su kuþlarýdýr. Göl, fiyu (Anas

penelope), elmabaþ patka (Aythya ferina), kýlýçgaga (Recurvirosta avosetta) ve tepeli pelikanýn
(Pelicanus crispus) önemli kýþlama popülasyonlarýný barýndýrýr.

Türkiye�ye endemik Ladigesocypris mermere ve göle endemik Kripowitschia mermere balýk
türleri göle ÖDA statüsünü kazandýran diðer türlerdir.
Alan Kullanýmý: Gölü çevreleyen alüvyal topraklar çok verimlidir. Bölge yörenin tarým merkezi
konumundadýr. Karpuz, kavun, pamuk, tütün yetiþtirilen baþlýca tarým ürünleridir. Son yýllarda
sanayileþme de tarýma dayalý olarak geliþme göstermiþtir. Gölde uzun yýllardan beri yörenin
baþlýca geçim kaynaklarýndan olan balýkçýlýk yapýlmaktadýr. Gölün çevresinde özellikle de batý
ve kuzey taraflarýnda büyük ve küçükbaþ hayvan otlatýlmaktadýr.
Tehditler: Su seviyesinin düþük olduðu dönemde ortaya çýkan, ekolojik açýdan deðerli çamur
düzlükleri ve bataklýklar, çiftçiler tarafýndan kýsa sürede tarým alanýna çevrilmektedir. Alanda
kaçak avcýlýk yapýlmaktadýr. DSÝ tarafýndan gölün su rejimine sürekli müdahale edilmektedir.
Rezervuar olarak kullanýlmasý nedeniyle gölün su seviyesinin hemen her yýl deðiþmesi, alanda

üreyen kuþ popülasyonlarýnýn sürekliliðini engellemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda Ege Üniversitesi Kuþ Gözlem Topluluðu ve Ege Doðal Yaþamý
Koruma Derneði düzenli olarak izleme ve envanter çalýþmalarý yapmaktadýr.

Alaca balýkçýl (Ardeola ralloides) © Kazým Çapacý

Marmara Gölü önemli doða alaný topografya haritasý Marmara Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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