
Koruma Statüleri : Yok

Yamanlar Daðý
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Yüzölçümü : 36227 ha Yükseklik : 10 m - 1114 m
Boylam : 27,20ºD Ýl(ler) : Ýzmir, Manisa
Enlem : 38,58ºK Ýlçe(ler) : Karþýyaka, Bornova, Menemen, Manisa merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Menemen Kaymakamlýðý; Bornova Kaymakamlýðý; Karþýyaka Kaymakamlýðý.

Yýldýray Lise

EGE014
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Ýzmir�in kuzeydoðusunda yer alan ÖDA, Yamanlar Daðý ve Dede Daðý ile kuzeyde
Gediz Nehri�nin oluþturduðu dar vadiyi içine alýr. Yamanlar Daðý genç bir volkan konisi olup
üzerinde derinliði dokuz metre olan Karagöl ve daha sýðý olan Ýkizgöl bulunur. Önemli bir kýsmý
kýzýlçam ormanlarý ve makiliklerle kaplý ÖDA, kuru maki topluluklarýndan kestane ormanlarýna
kadar deðiþen geniþ bir bitki örtüsü mozaiðini barýndýrýr.
Habitatlar: Daðýn alt bölgelerinde geniþ alanlar kaplayan bodur maki topluluklarý yüksek irtifalara
çýkýldýkça yerini sýrasýyla kýzýlçam ve karaçam ormanlarýna býrakýr. Karaçam ormanlarýnýn içinde
daðýnýk olarak saçlý meþe (Quercus cerris), tüylü meþe (Quercus pubescens); daha nemli
bölgelerde ise çiçekli diþbudak (Fraxinus ornus) bulunur. Yamanlar�ýn kuzeye bakan yamaçlarýnda
850-1000 metre arasýnda kestane (Castanea sativa) topluluklarý bulunur. Güneye bakan
yamaçlarda ise dik ve yazýn kuruyan dere yataklarý bulunur ve buralar geniþ zakkum (Nerium

oleander) topluluklarýyla kaplýdýr. Alandaki kayalýklar yaban hayatý; maðaralar ise birçok yarasa
türü için önemli yaþam alanýdýr.
Türler: Alan; bitkiler, memeliler, kuþlar, sürüngen ve çiftyaþamlýlar ve içsu balýklarý için önemlidir.
Nesli tehlike altýndaki Allium albotunicatum ssp. albotunicatum ve küresel ölçekte tehlike
altýnda olan endemik Haplophyllum megalanthum ve Tripleurospermum hygrophilum bitki
türleri ÖDA kriterlerini saðlayan türler arasýnda yer almaktadýr.

ÖDA, nadir bir tür olan çizgili sýrtlanýn (Hyaena hyaena) Ege Bölgesi�ndeki bilinen en kuzey
daðýlýmýný oluþturur. Bunun yaný sýra alandaki maðaralar uzunkanatlý çöl yarasasý (Miniopterus

schreibersii), uzunayaklý yarasa (Myotis capaccinii) ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
Akdeniz nalburunlu yarasasý (Rhinolophus euryale), nalburunlu büyük yarasa (Rhinolophus

ferrumequinum), nalburunlu küçük yarasa (Rhinolophus hipposideros) ve küçük farekulaklý
yarasa (Myotis blythii) için önem taþýr.

Ev yýlaný (Zamenis situla) ile nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan þeritli engerek
(Montivipera xanthina) ve adi tosbaða (Testudo graeca) alanda ÖDA kriterlerini saðlayan
sürüngen türleridir.

Ülkemize endemik iç su balýklarýndan Capoeta bergamae ve Chondrostoma holmwoodii

bölgede yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: Yamanlar Daðý�nda amatör dað sporlarý yapýlýr. Daðýn eteklerinde hayvancýlýk
yapýlýrken özellikle Gediz Vadisi�ne yakýn bölgelerinde ana geçim kaynaðý tarýmdýr. Karagöl�deki
mesire yeri günübirlik ziyaretçiler tarafýndan yoðun olarak ziyaret edilmektedir. Alandaki
ormanlarýn bir kýsmý üretim amaçlý iþletilmektedir.
Tehditler: ÖDA�nýn güney ve batý yamaçlarý Ýzmir�e olan yakýnlýðýndan dolayý yoðun yapýlaþma
baskýsý altýndadýr ve son on yýl içinde bu bölgenin bir kýsmý yerleþim alanýna dönüþmüþtür.

Alandaki yoðun günübirlik ziyaretçi baskýsýnýn doðal yaþam üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkilileri bölge yaban hayatýnýn korunmasý
için çalýþmalar yürütmektedir.

Boz çinte (Emberiza cineracea) © Emin Yoðurtcuoðlu

Akdeniz nalburunluyarasasý (Rhinolophus euryale) © Ahmet Karataþ



Karagöl © Cenk Durmuþkâhya
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Yamanlar Daðý önemli doða alaný topografya haritasý Yamanlar Daðý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
Kýrmýzý Liste

K B


