Farklı Bozkır Tipleri

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi

Yüzölçümünün %39’u bozkırlarla kaplı olan Şanlıurfa’da
fizyonomik (dış görünüş) açıdan çeşitli bozkır tipleri
görülür: Buğdaygiller ve geniş yapraklı türlerin veya
gevenlerle kardikenlerinin baskın olduğu bozkırlar ile
bazen de nadir ve endemik bitkilerin yayılış gösterdiği
ova ve dağ bozkırları.

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir
Yönetimi Projesi; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
ile Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü (DKMPGM), Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
(BÜGEM) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından
Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülmektedir.
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Projenin bozkır biyolojik çeşitliliğinin geniş peyzajlarda etkin
korunması için uygun ortamın oluşturulması bileşeni
kapsamındaki çalışmalar Doğa Koruma
Merkezi Vakfı (DKM) tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Karacadağ

ŞANLIURFA’NIN GİZLİ HAZİNESİ:

BOZKIR BİTKİLERİ

Bozkırları

Kızılkuyu Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahası

Clinopodium congestum (Başlı fesleğen)
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Şanlıurfa bozkırlarındaki bitki türü zenginliği,
Anadolu’nun diğer bozkırları kadar yüksek değildir.
Yine de iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak
kendine özgü bitki türleri ve bu türlerin oluşturduğu
bitki toplulukları mevcuttur. Şanlıurfa bozkır
örtüsünde çok yıllık kserofit (kurakçıl) bitkiler; örneğin,
geven (Astragalus spp.), sığırkuyruğu (Verbascum
spp.), çalba (Phlomis spp.), peygamberçiçeği
(Centaurea spp.), korunga (Onobrychis spp.), emzikotu
(Onosma spp.), topuz (Echinops spp.) ve köygöçüren
(Cirsium spp.) türleri dikkat çekmektedir.

ŞANLIURFA
Tek Tek Dağları
Milli Parkı

Bu broşür
Doğa Koruma Merkezi
Vakfı tarafından Türkiye’nin
Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi
kapsamında hazırlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için

Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
www.fao.org/turkey E-posta: fao-tr@fao.org
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
www.milliparklar.gov.tr
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
www.tarim.gov.tr/BUGEM

Astragalus plumosus
(Tavşan topağı)
Iris aucheri
(Kaya navruzu)

Orman Genel Müdürlüğü
www.ogm.gov.tr

Şanlıurfa Bozkırlarının
Bitkileri
Şanlıurfa ili, Türkiye’de bozkır denilince ilk akla gelen yerlerden
biridir. Uçsuz bucaksız düzlükleri, yarı-kurak iklimi ve sade
topoğrafik yapısıyla Şanlıurfa’daki doğal bitki örtüsü büyük
ölçüde bozkırlardır.
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Özellikle buğday (Triticum
spp.), arpa (Hordeum spp.),
mercimek (Lens spp.),
nohut (Cicer spp.) gibi
türlerin atasal formlarının
hala Şanlıurfa bozkırlarında
doğal olarak bulunması,
bu bölgeyi önemli bir
gen merkezi haline
getirmektedir.

Pirinç hasadı

Şanlıurfa’da bozkır-insan
etkileşimi binlerce yıl öncesine
dayanır. Tarımın başladığı ve
hayvanların ilk evcilleştirildiği
yer olan bölgede tarım ve
hayvancılık hala en önemli geçim
kaynağıdır.
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Karacadağ Bozkırları
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Verimli Hilal Bölgesi’nin haritası
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Kargalı Mahallesi

Aegilops sp.

Astragalus gummifer
(Sakızlı geven)
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Şanlıurfa bozkırlarının
oluşumunda rol oynayan en
önemli etkenler, şiddetli yaz
sıcaklığı ve sonbaharda görülen
kuraklıktır. Bu etkenler Şanlıurfa
bozkırının Orta ve Doğu Anadolu
bozkırlarından farklı olarak
kendine has özelliklere sahip
olmasını sağlamıştır. Türkiye’nin
en kurak ve en sıcak olan
bölgesinde bulunan Şanlıurfa’da
yağış azlığı nedeniyle genellikle
bozkır bitki örtüsü görülür.

Türkiye

Pisum sativum (Bezelye)
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Karacadağ Bozkırları

Verimli Hilal Bölgesi, avcı toplayıcı
insan topluluklarının yerleşik hayata
geçtiği ve tarım yapmaya başladığı
önemli bir bölgedir. Verimli Hilal
Bölgesi’nin kuzey ucunda bulunan
Şanlıurfa bozkırları birçok buğdaygil
(Poaceae) ve baklagil (Fabaceae)
bitkisinin yabani akrabalarının yanı
sıra endemik ve nadir bitkilerin
bulunduğu önemli bitki alanlarından
birisidir.

©Nihan Yenilmez Arpa

©Tamer Keçeli

Önemli Bir 		
Gen Merkezi

Kızılkuyu Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası
Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS), ülkemizde bozkır
alanlarını barındıran önemli korunan alanlardan birisidir. Kızılkuyu
YHGS’deki bozkırlar, Anadolu’daki bozkırların büyük kısmında
olduğu gibi insan etkisiyle şekillenmiş ova bozkırlarıdır.

Tek Tek Dağları Milli Parkı

Karacadağ bozkırları, Şanlıurfa’daki ova ve dağ bozkırlarının
örneklerini, TRT vericisi ve askeri alan çevresindeki bölge gibi alanın
nispeten korunmuş kısımlarında barındırmaktadır. Aşırı otlatma ve
bozkırların tarım arazilerine dönüştürülmesi nedeniyle doğallığını
kaybetmeye başlamıştır. Sönmüş bir volkan olan Karacadağ henüz
bir koruma statüsüne sahip değildir.

Tek Tek Dağları Milli Parkı, Şanlıurfa’daki ova bozkırlarının ve
çalılık habitatların örneklerini barındıran önemli bir korunan
alandır. Milli Park uzun yıllar boyunca, yerel adı menengiç olan
çöğre (Pistacia palaestina) bitkisinin hâkim olduğu çalılarla
kaplıyken, aşırı kesim ve otlatma sonucunda otsu bozkırlara ve
çıplak kayalıklara dönüşmüştür.

Alan içindeki bitki türleri açısından
öne çıkan alanlar Karabahçe dağ yolu,
Kollubaba Tepesi ve Simo Deresi’dir.

Kızılkuyu YHGS büyük düzlükleri
barındırması nedeniyle otlatma
için yoğun kullanılan bir alan
olmuştur. Alandaki yaygın otsu
bitkiler arasında yumrulu salkım
(Poa bulbosa), şifan (Avena
sterilis subsp. sterilis), üçkılçık
(Aegilops triuncialis subsp.
triuncialis), iyeotu (Bromus
japonicus subsp. japonicus) gibi
buğdaygiller (Poaceae), yamaç
geveni (Astragalus diphtherites
var. diphtherites), dağşekeri
(Echinops orientalis) gibi dikenli
bitkiler, kara çalba (Phlomis
bruguieri), gubel (Phlomis
kurdica) gibi geniş yapraklı çok
yıllık bitkiler göze çarpar.
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Poa bulbosa
(Yumrulu salkım)
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Karacadağ Bozkırları

Ranunculus
kochii (Karçiçeği)
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Karacadağ’da bozkır bitki
Crocus leichtlinii
örtüsünün yanında kısmen
(Mardin çiğdemi,
meşeliklerin olduğu alanlar da
Endemik)
mevcuttur. Alandaki diğer ağaç ve çalı
türleriyse karameşe (Quercus brantii), zindiyen
(Quercus infectoria subsp. veneris), dardağan (Celtis
tournefortii), müzmüldek (Crataegus azarolus var. azarolus),
alıç (Crataegus orientalis subsp. orientalis) ve çakal armududur (Pyrus
syriaca var. syriaca).
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Alanda bulunan 		
endemik türler özellikle
tarımsal uygulamalar ve
hayvancılık nedeniyle baskı
altındayken, gıda tüketimi,
tıbbi kullanım gibi amaçlarla
aşırı ve kontrolsüz toplayıcılık
nedeniyle zahter (Thymbra
spicata subsp. spicata), has
kenger (Gundelia tournefortii
var. armata) gibi türlerin
nesilleri de tehdit altındadır.

Alanda gerçekleştirilen
çalışmalara göre korunan
alanda 6’sı endemik 254
bitki taksonu bulunur.
Tek Tek Dağları Milli
Parkı’nda en fazla yayılış
gösteren bitkiler boğadikeni
(Eryngium spp.) türleridir.
Asphodeline damascena subsp.
gigantea (Harmel, Bölgesel endemik)
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Phlomis bruguieri
(Kaba çalba)

©Nihan Yenilmez Arpa

Triticum
dicoccoides
(Yabani gernik)
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Aegilops triuncialis
subsp. triuncialis
(Üçkılçık)

Karacadağ Bozkırları
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Bu topluluklar arasında
ilkbaharda erken çiçek açan
soğanlı bitkilerden çiğdem
(Crocus spp.), acıçiğdem
(Colchicum spp.), müşkürüm
(Muscari spp.) ve akyıldız
(Ornithogalum spp.) dikkat
çeker.

Günümüzde çok az bir alanda kalmış
menengiçler (Pistacia palaestina)
koruma altındadır. Milli Park içindeki
önemli doğal alanlar arasında Rüstem
Vadisi ve Silesor Deresi gelir. Bu
alanlar geofit türleri açısından da
zengindir.
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Colchicum trigynum
(Üç mahrut)

Tek Tek Dağları Milli Parkı
Biarum
carduchorum
(Kardi)

Pistacia palaestina
(Menengiç)

Karacadağ’ın bitki örtüsünde
kayalıklarla kaplı açık alanların
1.000-1.500 m’lik kısmında has
kenger (Gundelia tournefortii var.
armata) ve tavşantopağı (Astragalus
plumosus), 1.500-1.950 m’de sakızlı
geven (Astragalus gummifer), gubel
(Phlomis kurdica) ve boz şavlak
(Phlomis armeniaca) türlerinin hâkim
olduğu bitki topluluklarına rastlanır.
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Karacadağ Bozkırları

Gundelia tournefortii

Karacadağ’daki bitki çeşitliliği, büyük ölçüde otlatma baskısı
altındadır. Alanda 44 farklı aileye ve 199 farklı cinse ait, 15’i

YHGS içindeki önemli bitki alanları, Keberli ve Kızılkuyu köyleri
arası, Kızılkuyu Köyü’nün güneydoğusu, Bildim Köyü’nün
kuzeydoğusundaki kayalık alanlar ve İkizce Köyü’nün kuzeyindeki
taşlık alandır. Alanda gerçekleştirilen en güncel çalışmaya göre

YHGS’de 5’i endemik 252 bitki taksonu bulunur. Ayrıca
ülkemizin ve bozkırların sembol türlerinden ceylanların yoğun
olarak kullandığı bu alan öncelikli koruma alanları arasında
yer alır.
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Tehditler

27

Şanlıurfa’da özellikle
ova bozkırları
farklı nedenlerle
tehdit altındadır.
Tarım faaliyetlerinde
makineleşmenin
artmasıyla bozkırlar
tarım arazilerine
dönüştürülmektedir.

Artan yapılaşma baskısı, sulama
projeleri, enerji yatırımları, madencilik
faaliyetleri de bozkır alanlarının geri
dönüşü olmayacak şekilde kaybına
neden olmaktadır. Şanlıurfa bozkırlarının
bitki örtüsünün bozulmasına neden
olan önemli etkenlerden biri de aşırı
otlatmadır.

Pistacia vera
(Antep fıstığı)

Bugün bozkırlar, tarım arazileri ve otlatma
alanları arasında doğal bitki örtüsüne
ait kalıntıları barındıran adacıklar
olarak taşlık veya kayalık alanlarda
varlıklarını sürdürmektedir.
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Kızılkuyu Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası

Ranunculus
bingoeldaghensis
(Karaz, Bölgesel
endemik )
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endemik olmak üzere 332 bitki taksonu tanımlanmıştır.
Bu endemiklerden üçü dünyada sadece Karacadağ’da
yaşamaktadır.

Bozkır türlerinin öneminin bölgede yeterince
bilinmemesi, bu türlere yönelik koruma
çalışmalarının büyük oranda korunan alanlarla
sınırlı olması, bozkır biyolojik çeşitliliğini
olumsuz etkileyen diğer unsurlardır. Bu
tehditlerin önlenmesi için Şanlıurfa bozkırlarının
korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine
yönelik çalışmalar giderek önem kazanmaktadır.

Bozkır ekosistemlerini ve barındırdığı
canlı türlerini tehdit eden diğer unsurlar
arasında yasadışı avcılık ve tür kaçakçılığı,
aşırı bitki toplama ve bölgedeki yoğun
tarımsal faaliyetleri gelmektedir.
Kargalı Mahallesi

