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Yüzölçümü : 384884 ha
Boylam
: 39,59ºD
Enlem
: 36,96ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 360 m - 764 m
Ýl(ler)
: Þanlýurfa
Ýlçe(ler) : Ceylanpýnar, Harran, Akçakale, Viranþehir

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Þanlýurfanýn doðusunda, Suriye sýnýrý boyunca yer alan Tarým Ýþletmeleri
Genel Müdürlüðüne (TÝGEM) ait çiftlik ve geniþ doðal bozkýrlarla batýsýndaki kuru tarým yapýlan
alanlarý kapsar. Alana Ceylanpýnar - Urfa yolu ile ulaþýlýr. Genellikle düz olan arazide güneye
doðru uzanan dere yataklarý bulunur. Mera ve tarým alanlarýda güneye doðru hafif meyillidir.
Ceylanpýnar ÖDAsýnýn doðusunda bulunan alüvyonlu topraklar, büyük ölçüde Karacadað
eteklerinden doðan Habur Çayý tarafýndan sulanýr.
Habitatlar: Alan tarým arazilerinden ve doðal bozkýrlardan oluþur. Ýlkbaharda, 15  20 gün yeþil
kalabilen yulaf, yabani arpa, yabani buðday, ince çayýr otlarý ve yabani hardal gibi mera bitkileri
bölgedeki baskýn türlerdir. ÖDA sýnýrlarý içerisinde yer alan Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliðinin
bir kýsmý yarý doðal bozkýrlarla kaplýdýr. Ancak ÖDAdaki doðal bozkýrlarýn büyük kýsmý çiftlik
sýnýrlarýnýn dýþýnda, batýdaki bazalt kayalýk ve taþlýk akarsu kenarlarýnda ve killi toprakla kaplý
yumuþak eðimli tepeler üzerinde geliþmiþtir.
Türler: ÖDA özellikle bozkýr türleri için büyük önem taþýr. Alanda nesli dünya ölçeðinde tehlikede
ve endemik üç farklý sýðýrkuyruðu (Verbascum sp.) türü bulunur. Bunlardan Verbascum
stepporum tüm dünyada sadece Ceylanpýnar ÖDAsý içinde yaþamaktadýr.
Nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan kuþ türlerinden sürmeli kýzkuþu (Vanellus gregarius)
ve toy (Otis tarda) üreme dönemi dýþýnda alanda önemli sayýlarda görülür.
Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne baðlý arazide çok sayýda ceylan (Gazella subgutturosa)
kafes içinde yetiþtirilmekle birlikte yabani ceylanlarýn çok az sayýda ve üretme çiftliðinin dýþýnda,
alanýn batýsýndaki tepelerde yaþadýðý tahmin edilmektedir.
Türkiyede kara çaylaðýn (Milvus migrans) en büyük kýþlama popülasyonu bu ÖDAda yer
alýr. Bunun yaný sýra üreyen baðýrtlak (Pterocles orientalis), kýlkuyruk baðýrtlak (Pterocles alchata)
ve kocagöz (Burchinus oedicnemus) popülasyonlarý alandaki diðer bölgelere göre nispeten
az bozulmuþ bozkýr ekosisteminin en güzel örneðidir.
Alan Kullanýmý: ÖDAnýn 175650 hektarlýk kýsmý Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliðine aittir.
Üretme çiftliðinde yoðun tarýmsal faaliyetin yanýnda hayvancýlýk da yapýlmaktadýr. ÖDAnýn

batýsýndaki tepelerde daðýnýk bir þekilde yaþayan bölge halký hayvancýlýkla uðraþýr. Devlet
üretme çiftliði dýþýndaki az miktarda tarýma müsait alanda genel olarak tahýl ekimi yapýlýr.
Tehditler: Geçtiðimiz yýllarda doðal bozkýrlarýn tarým arazisine dönüþtürülmesi ve var olan tarým
alanlarýndaki yoðunlaþma sonucunda, bölgedeki doðal ve yarý doðal habitatlar zarar görmüþtür.
Doðal bozkýrlarýn bakirliðini zamanla kaybetmesi ve aþýrý otlatma nedeniyle toy baþta olmak
üzere ÖDAdaki pek çok türün sayýsý azalmýþ, bir zamanlar alanda binlercesi görülen mezgeldek
(Tetrax tetrax) gibi türler muhtemelen tümüyle yok olmuþtur. Ayrýca devlet üretme çiftliði içinde
ve çevresinde yaygýnlaþan sulu tarým alandaki bozkýr türlerinin geleceðini tehdit etmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliði, 1994 yýlýnda Dünya Bankasý tarafýndan
desteklenen, Tarým ve Köy Ýþleri ile Çevre ve Orman Bakanlýklarý tarafýndan yürütülen Genetik
Çeþitliliðin Yerinde Korunmasý Projesi kapsamýnda pilot bölge seçilen üç alandan biridir. Bu
amaçla, Ceylanpýnarda hububat ürünlerinin yabani atalarýnýn yoðun olarak bulunduðu yedi
gen yönetim kuþaðý belirlenmiþtir. Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliði kýr korucularý aracýlýðýyla
korunmaktadýr.
Toy Ulusal Eylem Planý çerçevesinde alan, Doða Derneði tarafýndan izlenmektedir. Bunun
dýþýnda alanda bilinen bir koruma çalýþmasý yoktur.

Yerel Ýlgi Sahipleri
Ceylanpýnar TÝGEM Devlet Üretme Çiftliði, Þanlýurfa Valiliði, Þanlýurfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü.
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Kiraz Erciyas, Bülent Özmermer

Ceylanpýnar önemli doða alaný topografya haritasý

Ceylanpýnar önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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Pseudophilotes vicrama © Ahmet Baytaþ

Toy (Otis tarda) © Franz Kovacks
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