
doðal ceylan popülasyonunun güçlenmesini saðlamak amacýyla 75. Yýl Ceylan Üretme
Ýstasyonu�nda yetiþtirilen ceylanlardan 82�sini Akçakale bozkýrlarýna býrakmýþtýr. 2006 yýlýnda
bu alanýn yaban hayatý geliþtirme sahasý olarak ilan edilmesine yönelik süreç devam etmektedir.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ile Doða Derneði, alandaki ceylanlarýn korunmasý
için ulusal bir kampanya baþlatmýþtýr.

Koruma Statüleri : Yok

Akçakale Bozkýrlarý
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Yüzölçümü : 108703 ha Yükseklik : 380 m - 800 m

Boylam : 38,70ºD Ýl(ler) : Þanlýurfa

Enlem : 36,96ºK Ýlçe(ler) : Suruç, Akçakale, Þanlýurfa merkez

Yerel Ýlgi Sahipleri

Urfa Valiliði, Urfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Doða Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu, Fehmi Yüksel

GDA008
Acil
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Þanlýurfa il merkezi, Suruç ve Akçakale arasýnda kalan ve Suriye sýnýrýna
kadar uzanan geniþ taþlýk bölgeyi kapsar. Kireçtaþlarýyla kaplý alanlar güneyden kuzeye doðru
yükselerek küçük tepeler oluþturur. Tepelerin arasýnda Suriye�ye doðru uzanan mevsimsel
dereler ÖDA�nýn güneyindeki alüvyal çöküntü ovasýný oluþturur.
Habitatlar: ÖDA�nýn kuzeyindeki kireçtaþý tepeleri ince bir toprak örtüsü ve cýlýz otsu bitkilerle
kaplýdýr. Bu alan tarýma uygun olmadýðýndan doðal bozkýr özelliðini korumaktadýr. Güneydeki
çöküntü ovasýný dolduran alüvyal topraklarda ise kuru tarým alanlarý uzanýr. Özellikle yüksek
kesimlerinde, kuru dere yataklarý boyunca bodur çalý topluluklarý yer alýr.
Türler: Ülkemizin bozulmadan kalmýþ zengin bozkýr alanlarýndan biridir. Alan kuþlar için küresel,
bitki, sürüngen, memeli ve kelebek türleri içinse bölgesel ölçekte öneme sahiptir. ÖDA, çöl
varaný (Varanus griseus) ve kýlkuyruklu baðýrtlaðýn (Pterocles alchata) yaþadýðý son alanlardandýr.
Ayrýca toyun (Otis tarda) Türkiye�deki en önemli kýþlama alanlarýndan biridir.

Türkiye�nin en nadir memelilerinden ceylanýn (Gazelle subgutturosa) ülkemizdeki son üç
yabani popülasyonundan biri ve en büyük olaný bu alanda yaþamaktadýr. Yabani ceylan
popülasyonunun 80 civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. Akçakale bozkýrlarý, Asya bahçe
yediuyuru (Eliomys melanurus) için bölgesel ölçekte öneme sahiptir.
Alan Kullanýmý: Alanýn tarýma elveriþli olmayan yüksek kesimlerinde hayvancýlýk, daha alçak
rakýmlardaki ovalarda ise kuru tarým yapýlýr. Mercimek, buðday ve arpa bölgede yetiþtirilen
baþlýca tarým ürünleridir.
Tehditler: ÖDA�daki en ciddi tehdit ceylanlar ve kuþ türleri üzerindeki yasadýþý avcýlýk baskýsýdýr.
Öte yandan, alanýn güneyinde yapýlmasý planlanan sulama projeleri bölgedeki bozkýr türlerini
olumsuz yönde etkileyebilir.

Küçükbaþ hayvan sürülerinden kaynaklanan aþýrý otlatma, tepelerdeki hassas bozkýr bitki
örtüsünün bozulmasýna ve ceylanlar baþta olmak üzere alandaki doðal otçullar için uygun
yaþam alanlarýnýn küçülmesine neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: 2005 yýlýnda Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, alanda bulunan
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Akçakale Bozkýrlarý önemli doða alaný topografya haritasý Akçakale Bozkýrlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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