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Yüzölçümü : 84521 ha Yükseklik : 740 m - 1112 m

Boylam : 32,13ºD Ýl(ler) : Ankara, Konya

Enlem : 39,18ºK Ýlçe(ler) : Polatlý, Haymana, Yunak, Çeltikurdaðý, Þahinbey

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ankara Valiliði; Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü; Polatlý TÝGEM Ýþletme Müdürlüðü; Polatlý Kaymakamlýðý; Polatlý Belediyesi; Polatlý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý;

Doða Derneði.

Bahtiyar Kurt

ORT006
Korumaya Baðýmlý
Ayný (0)

Alanýn Tanýmý: Alan, Tarým Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Polatlý Ýþletme Müdürlüðü
(TÝGEM) altýndaki üretme çiftliðini içine alýr. Polatlý�nýn yaklaþýk 50 km güneyinde geniþ bir alan
kaplayan TÝGEM arazisi batýda Sakarya Nehri�yle sýnýrlýdýr. ÖDA�ya, Polatlý�yý Kadýnhan�a ve
Konya�ya baðlayan karayolu üzerinden ulaþýr. Bölgenin çoðunluðu tarým alaný olmakla birlikte
nadasa býrakýlmýþ alanlar ve meralar geniþ yer kaplar.
Habitatlar: TÝGEM arazisinde ve civar tarlalarda kuru tarým yapýlýr ve yaygýn olarak tahýl ekilir.
Bunun yanýnda uygun alanlarda yonca ekimi yapýlýr. Tarýma açýlmayan alanlar mera olarak
kullanýlýr ve ova bozkýrlarýyla kaplýdýr.
Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlikedeki toy için (Otis tarda) önemli bir üreme ve beslenme
alanýdýr. Özellikle TÝGEM arazisinde tehditlerden uzak kalabilen toy kuþlarý bu bölgede önemli
sayýda bulunur. Bunun yanýnda alan yine küresel ölçekte tehlike altýndaki küçük kerkenezler
(Falco naumanni) için de önemli bir üreme bölgesidir.

Alanda ayrýca nesli küresel ölçekte tehlike altýnda bir sürüngen türü olan þeritli engerek
(Montivipera xanthina) ve ülkemize endemik bir içsu balýðý olan Aphanius villwocki yaþamaktadýr.
Alan Kullanýmý: TÝGEM iþletmesindeki arazinin çoðunluðu tarýmsal faaliyetler için kullanýlýr. Elde
edilen ürünün çoðunluðu buðdaydýr. Bunun yanýnda alanda küçükbaþ ve büyükbaþ hayvan
besiciliði de yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadýr. Ancak tarýmda kullanýlan ilaçlar özellikle
toy kuþu için tehdit oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Alanýn büyük bir kýsmý Tarým Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü
tarafýndan iþletilmektedir. Bu durum alandaki nadir türlerin korunmasý açýsýndan önemlidir.
Alandaki tarým faaliyetlerinin uzun vadede toy kuþunun üreme baþarýsýný artýracak þekilde
deðiþmesi beklenmektedir. Bunun dýþýnda alanda bilinen bir koruma çalýþmasý bulunmaktadýr.

Toy (Otis tarda) © Soner Bekir

Küçük kerkenez (Falco naumanni) © Melih Özbek
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