Bozkırlar: Geçmişten Geleceğe Miras
Bitki türlerinin değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmesinde rol oynayan en önemli bileşen türlerin
genetik çeşitliliğidir. Günümüzde modern ıslah çalışmaları ile geliştirilen yeni çeşitlerdeki genetik çeşitlilik giderek azalmaktadır. Kültür bitkilerinin yabani
akrabaları halen değişen çevre koşullarına ve insan
ihtiyaçlarına uygun özellikleri barındırmaya devam
etmektedir. Ancak kültür bitkilerinin yabani akrabaları
da pek çok tehdit ile karşı karşıyadır. Geleneksel çeşitlerin yerini ıslah edilmiş çeşitlerin alması, aşırı otlatma, tarla açma, yabancı ot ilaçlarının kullanılması,
doğadan aşırı bitki toplanması ve habitat kaybı bunlardan en önemlileridir. Böyle giderse, binlerce yıldır
yaşamını sürdüren bu gen kaynaklarını, gelecekte gereksinim olduğunda artık doğada bulmak mümkün
olmayabilecektir.
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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.

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
www.tarimorman.gov.tr
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
www.tarim.gov.tr/DKMP

Yabani siyez-Triticum baeoti cum

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
www.tarim.gov.tr/BUGEM

Bozkırların sahip olduğu değerleri bilmek
ve korumak, yerküreye ve gelecek
nesillere karşı en büyük sorumluluktur.
Görseller: Nihan Yenilmez Arpa - Şenay Boyraz Topaloğlu

Orman Genel Müdürlüğü
www.ogm.gov.tr

BOZKIR
MERALARININ
ZENGİNLİĞİ
Kültür Bitkilerinin
Yabani Akrabaları

Bozkırın Zenginliği: Kültür Bitkilerinin
Yabani Akrabaları

Gernik-Triticum dicoccum

Yabani gernik-Triticum dicoccoides

Ana besin kaynağı olarak kullanılan ve sofraların vazgeçilmezi olan bir çok tahılın ilkel formları ilk kez Güneydoğu Anadolu bozkırlarında kültüre alınmıştır.

Bozkırlar, günümüzde kültüre alınmış pek çok türün yabani akrabaları için bir sığınak ve pek çok
kuş, kelebek, memeli ve sürüngen türü için de
son derece önemli yaşam alanlarıdır.
Bozkırlar; tahıllar, yemeklik baklagiller
ve yem bitkilerinin yabani akrabaları
için doğal gen merkezi ve geleceğin gıda
güvencesidir.
Bugün beslenme kaynağımızı oluşturan bir çok tahıl ve
baklagil türleri, bozkırlardaki yabani akrabalarının kültüre alınması sonucu elde edilmiştir. Anadolu Bozkırlarında halen kültürü yapılan birçok bitkinin yabani akrabaları doğal yayılış göstermektedir. Bunlardan bazıları;
buğday (Triticum spp. Aegilops spp.), arpa (Hordeum
spp.), çavdar (Secale spp.), nohut (Cicer spp.), mercimek (Cicer spp.), bezelye (Lens spp.), fiğ (Vicia spp.),
mürdümük (Lathyrus spp.), korunga (Onobryehis spp.)

Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
Şanlıurfa ilinde Tek Tek Dağları Millî Parkı (MP), Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) ve Karacadağ bozkırlarında yürütülen “Türkiye’nin Bozkır
Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”, bozkırların kültüre alınmış türlerin yabani akrabalarının korunması açısından önemini bir
kez daha ortaya koymuştur. Zira, Kızılkuyu YHGS’nda arpa ve buğdayın; Tek Tek Dağları MP’nda arpa,
buğday, mercimek, bezelye, mürdümük ve nohutun
yabani akrabaları bu proje ile tespit edilmiştir. Karacadağ bozkırları ise buğdayın bilinen en eski atasının
bulunduğu ve kültüre alındığı bölgedir.
BUĞDAYIN
ANAVATANI

TAHIL VE
BAKLAGİLLERİN
GEN MERKEZİ

Yabani bezelye-Pisum sativum subsp. elatius

Yabani nohutCicer pinnatifidum

Yabani mercimekLens orientalis

Buğday kültüre alınan ilk bitkidir. Bugün hala Anadolu’nun çeşitli yerlerinde tarımı yapılan siyez ve gernik
gibi yerel buğday çeşitleri, doğadaki yabani akrabalarının yüzlerce yıl insanlar tarafından seçilim yapılmasıyla bugünkü formlarını almıştır.

Şanlıurfa bozkırları, gıda güvencesi
açısından çok önemli bir sigorta görevi
gören, bir çok tarımsal ürünün gen
merkezidir.

Karacadağ bozkırları

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

