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ŞANLIURFA BOZKIRLARINDA
YAŞAYAN HAYVAN TÜRLERİNİ
KORUYALIM!
Gazella marica
(Ceylan)
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Varanus griseus
(Çöl varanı)
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Cursorious cursor
(Çölkoşarı)

Kızılkuyu
Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası

Tek Tek Dağları
Milli Parkı

Kızılkuyu Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası bozkır
ekosistemini barındıran
önemli korunan alanlardan
biridir ve ülkemizde ceylanın
doğal olarak bulunduğu tek
alandır.
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Isophya sp.

Karacadağ
Bozkırları

Tek Tek Dağları Milli Parkı
barındırdığı derin vadiler,
ağaçlık alanlar, mağaralar,
kayalık-taşlık alanlar ve ova
bozkırlarıyla birçok farklı
yaşam alanını barındırır.

Meles meles
(Porsuk)

Karacadağ bozkırlarında
memeli hayvanlardan kurt,
tilki, porsuk, kaya sansarı,
Filistin körfaresi, oklu kirpi
ve uzunkulaklı çöl kirpisinin
yaşadığı bilinmektedir.
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Kurt, tilki, kaya sansarı, oklu
kirpi, uzunkulaklı çöl kirpisi ve
Fırat Araptavşanı bu alanda
yaşayan önemli memeli
türleridir.
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Alanda çakal, tilki, yaban
tavşanı, porsuk, oklu kirpi,
uzunkulaklı çöl kirpisi, ve
Filistin körfaresi de görülür.

Sönmüş volkanik bir dağ
olan Karacadağ’ın bozkırları,
özellikle kuşlar, böcekler ve
sürüngenler için çok önemli
bir yaşam alanıdır. Ayrıca
bozkır ötleğeninin Türkiye’de
bilinen tek üreme alanıdır.

Vulpes vulpes
(Tilki)

Macrovipera lebetina
(Koca engerek)

Pterocles alchata
(Kılkuyruk bağırtlak)

Gazella marica
(Ceylan)
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Endemik çekirge türlerinden
Isophya sikorai de alandaki
önemli türlerden biridir.

Sylvia conspicillata
(Bozkır ötleğeni)

Kuş türlerinden büyük
kızkuşu, çöl serçesi, kum
kekliği ve çöl toygarı alanda
yaşar.

Toy, bozkır ötleğeni,
çöl serçesi (boz serçe)
ve kum kekliği alanda
yaşadığı bilinen önemli kuş
türlerindendir.

Koca engerek, ipliksi yılan,
çöl varanı ve Fırat keleri
de Milli Park sınırlarında
yaşayan önemli sürüngen
türlerindendir.

Alanda kaydedilen
endemik çekirge türleri
(Isophya sikorai ve
Bradyporus karabagi)
vardır.
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Toy, çölkoşarı, kum kekliği, büyük
kızkuşu, sürmeli kızkuşu, yeşil
arıkuşu, çöl serçesi (boz serçe),
sarı boğazlı serçe, kılkuyruk
bağırtlak gibi kuş türlerinin
yanında koca engerek, çöl
kobrası, ipliksi yılan ve basık
burunlu kör yılan gibi önemli
sürüngen türleri de alanda yaşar.
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Şanlıurfa ili, Türkiye’de bozkır denilince ilk akla
gelen yerlerden biridir. Özellikle yarı kurakçıl,
kurakçıl ve bazı soğuk seven türlere ev sahipliği
yapması nedeniyle Şanlıurfa bozkırları kendine
özgü bir hayvan çeşitliliğine sahiptir. Bazı
hayvan türlerinin en kuzey dağılımı Şanlıurfa
bozkırlarında görülür.

Vanellus indicus
(Büyük kızkuşu)

Martes foina
(Kaya sansarı)

Eublepharis angramainyu
(Fırat keleri)

Ammoperdix griseogularis
(Kum kekliği)

Isophya sp.

Ayrıntılı bilgi için
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Catopsilia florella
(Afrika göçmeni)
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Alandaki kelebek türlerinden
Mezopotamya kolotisi ve
Afrika göçmeni türlerinin
dünyadaki dağılımlarının en
kuzey ucu Şanlıurfa’dır.
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