Dünyanın, Antarktika ve Grönland hariç, %40’ını
kaplayan çayır ve bozkırlar yaşamın devamı için en
önemli ekosistemler arasındadır:

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi

- Dünyayı besleyen buğday, arpa, yulaf gibi
temel besin kaynakları bozkırlarda yetişir.

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.

- Hayvan yetiştiriciliği büyük ölçüde bozkırlara
dayanır. Yoksulluk sınırı altında yaşayan
yaklaşık 1 milyar insan geçimini küçükbaş ve
büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden sağlar.
Süt üretiminin %27’si ve et üretiminin %23’ü
sadece bozkırlardan karşılanır.

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”
GCP/TUR/061/GFF

Projenin bozkır biyolojik çeşitliliğinin geniş peyzajlarda etkin
korunması için uygun ortamın oluşturulması bileşeni
kapsamındaki çalışmalar Doğa Koruma
Merkezi Vakfı (DKM) tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Karacadağ
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Hayatı Geliştirme
Sahası

Tek Tek Dağları
Milli Parkı

- Yeryüzündeki karbonun %33’ü bozkırlarda
tutulur.
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- Bozkırlar otçul memeliler, kelebekler ve
bitkiler açısından en önemli ekosistem
tipidir.
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Gazella marica
(Ceylan)
Erinaceus concolor
(Kirpi)

Ayrıntılı bilgi için

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

Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
www.fao.org/turkey E-posta: fao-tr@fao.org

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

Dünya’da Bozkırlar
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Achillea formosa
subsp. amanica
(Çeren)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
www.milliparklar.gov.tr
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Bozkırlar dünyadaki ana biyocoğrafya grupları arasında
çayırların içinde yer alır. Çayırlar da bulundukları bölgeye göre
iki gruba ayrılır: Tropik çayırlar ve ılıman çayırlar. Tropik çayırlar,
bütün yıl boyunca sıcaktır, bu bölgelerde kış soğuğu olmaz.
Kurak ve yağışlı olmak üzere iki ayrı mevsimi bulunur. Afrika’da
belgesellerden bildiğimiz, altın rengi otların parladığı savanlar
bu gruba örnek olarak verilebilir.
Ammoperdix griseogularis
(Kum kekliği)

Tek Tek Dağları Milli Parkı

Bozkırlar, otsu bitkilerin egemen olduğu doğal
alanlardır. Bozkırda ağaçlar da görülebilir ancak
bunlar ya kalıntı niteliğindeki çok yaşlı ağaçlar ya da
kuraklığa dayanıklı ufak tefek ağaççıklardır. Avrupa’nın
bir ucundan başlayıp Çin’in doğusuna kadar yayılan
uçsuz bucaksız bozkırların temel özelliği yağış azlığıdır.

Bozkırların bilinmeyen bir diğer özelliği de diğer ekosistemlerden
daha fazla nadir bitki türünü barındırmasıdır. Türkiye’deki
bitki tür zenginliği en fazla olan, dünyada başka hiçbir yerde
bulunmayan yani endemik bitki türlerini en çok barındıran
ekosistem bozkırlardır. Yaygın kanı ormanların ve sulak
alanların daha zengin olduğu yönünde olsa da ülkemizdeki
endemik bitki türlerinin neredeyse %80’i bozkır alanlarında
yayılış gösterir. Bozkırlar yine düşünülenin aksine aslında çok
renkli canlı türlerini barındıran, eşsiz ekosistemlerdir.
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Bozkırlar, biyolojik çeşitlilik
açısından oldukça zengin
ve nadir tür oranı yüksek
ekosistemlerdir.

Sedum sp.
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Yılda
yaklaşık 250600 mm yağış alan
ılıman çayırlarda daha kısa
otlar hakimdir. Örneğin İç Anadolu’da
ve Ankara’daki bozkırlar, 400 mm yağış
miktarıyla bu grupta yer alır. Ilıman çayırlarda
durağan ve büyüme olmak üzere iki ayrı dönem bulunur.
Durağan dönemde soğuk yüzünden bitki büyümesi durur.

©Cengiz Tapan

©Nihan Yenilmez Arpa

Hyaena hyaena
(Çizgili sırtlan)

Karacadağ Bozkırları
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Ülkemizin Bozkırları
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Gazella marica
(Ceylan)

Ovis gmelinii anatolica
(Yaban koyunu)
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tipidir. Doğu Anadolu dağ
bozkırlarını karakterize eden
başlıca türler buğdaygillerin
(Poaceae) yanı sıra, lokman
ayıpençesi (Acanthus dioscoridis
var. perringii), yaylapatı (Aster
alpinus), mantuvar (Helichrysum
plicatum subsp. plicatum),
taş boncukotu (Myosotis
lithospermifolia), kaf şebnemlisi
(Alchemilla caucasica), dağ
papatyası (Anthemis cretica),
kaya dolaması (Draba bruniifolia
subsp. bruniifolia), gentiyan
(Gentiana spp.), tıstısotu
(Minuartia anatolica) yaygın ve
egemen durumdadır.
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Orta Asya’da geniş̧ alanlar kaplayan bozkırlar, en batıda İç
Anadolu’ya kadar uzanır. Anadolu bozkırları, eskiden karaçam ve
meşe ormanlarıyla kaplı alanların açılmasıyla ortaya çıktığından
Asya bozkırlarından farklıdır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü
Asya bozkırlarında buğdaygiller (Poaceae) hakimken, Akdeniz
ikliminin etkisi altında olan ülkemizde genellikle geniş̧ ve
yumuşak yapraklı otsu türler hakimdir. Bu geniş yapraklı otsu
bitkilerin, nispeten nemli şartlarda ve derin topraklarda, aşırı
otlatma sonucu buğdaysı bozkırlardan türediği düşünülmektedir.
Buğdaysı bozkırlar, buğdaygillerin baskın olduğu ve bugün artık
nadir rastlanan bozkırlardır.

Karacadağ Bozkırları
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Tarım faaliyetlerinde
makineleşmenin de artması ile ova
bozkırındaki tahribat günümüzde
daha da artmaktadır. Ayrıca
yatırımlar, madencilik faaliyetleri,
enerji yatırımları, yanlış yerde
ağaçlandırma uygulamaları,
kentleşme baskısı sonucunda da
bozkır alanları kaybedilmektedir.
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Acantholimon acerosum
subsp. acerosum var. acerosum
(Pişikgeveni)
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Kurakçıl, yarı kurakçıl yaşam ortamlarına ev sahipliği yapması
nedeniyle ülkemizdeki bozkırlar kendine özgün bir hayvan çeşitliliğine
sahiptir. Önemli ve ilgi çekici memelilerinden ceylan (Gazella
marica), dağ ceylanı (Gazella gazella), yaban koyunu (Ovis
gmelinii anatolica), çizgili sırtlan (Hyaena hyaena),
kurt (Canis lupus), yer sincabı (gelengi)
(Spermophilus xanthoprymnus), Fırat
Araptavşanı (Allactaga euphratica)
gibi hayvanlar ülkemizin
bozkırlarında yaşar.

Bozkırların bitki örtüsünün
bozulmasına neden olan
önemli etkenlerden biriyse aşırı
otlatmadır. Bugün bozkırlar,
tarım arazileri ve otlatma
alanları arasında doğal bitki
örtüsüne ait kalıntıları barındıran
adacıklar olarak taşlık veya
kayalık alanlarda varlıklarını
sürdürmektedir.

Otis tarda
(Toy)

Toy (Otis tarda), mezgeldek (Tetrax tetrax), çölkoşarı (Cursorius
cursor), bozkır kartalı (Aquila nipalensis), küçük kerkenez (Falco
naumanni), şah kartal (Aquila heliaca), sürmeli kızkuşu (Vanellus
gregarius), bağırtlak (Pterocles orientalis) türleri bozkırlarda yaşayan
önemli kuş türleridir.
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Testudo graeca
(Tosbağa)
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Ayrıca bozkırlar, kelebek türlerinin
varlığı için de önemlidir; ulusal
ölçekte tanımlanmış 65 Öncelikli
Kelebek Alanı’ndan (ÖKeA)
33’ü bozkır ekosistemlerinde
bulunmaktadır. Akdeniz şeytancığı
(Cigaritis cilissa), zegris (Zegris
eupheme), Hazer Piri Reisi (Satyrus
parthicus), yalancı apollo (Archon
apollinus), dağ öyklosu (Euchloe
ausonia), Acem zıpzıpı (Spialia
phlomidis) ve Mezopotamya
kolotisi (Colotis fausta) gibi türler
ülkemizde görülen bazı bozkır
kelebekleridir.

Bozkır ekosistemlerini
ve barındırdığı canlı türlerini tehdit eden
diğer unsurlar arasında yasadışı avcılık ve tür kaçakçılığı, yasadışı
bitki toplama ve yoğun tarımsal faaliyetler gelmektedir.

Sürüngenler açısından da
oldukça zengin olan bozkırlarda
birçok kaplumbağa, yılan ve
kertenkele türü yaşar. Öne çıkan
bozkır sürüngen türleri arasında
tosbağa (Testudo graeca), dikenli
keler (Stellagama stellio), bozkır
keleri (Trapelus lessonae), çöl
varanı (Varanus grisues), kara
yılan (Dolichophis jugularis)
ve koca engerek (Macrovipera
lebetina) türleri sayılabilir.

Euchloe ausonia
(Dağ Öyklosu)

©Nihan Yenilmez Arpa

24

Anthemis cretica
(Dağ papatyası)
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Stellagama stellio
(Dikenli keler)
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Türkiye’de bozkırlar ağırlıklı olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır.
Ülkemizde bozkırların yeknesak bir görüntüsü varsa da seyrek
olarak ağaç veya çalılar da bulunmaktadır. Ekolojik özelliklere
göre buğdaygiller (Poaceae) ve geven gibi yastıksı türler
egemendir. İç Anadolu floristik bakımdan oldukça zengindir.
Horozibiğigiller (Amaranthaceae [sin.: Chenopodiaceae]),
kardikenigiller (Plumbaginaceae), baklagiller (Fabaceae),
ballıbabagiller (Lamiaceae), sıracaotugiller (Scrophulariaceae),
karanfilgiller (Caryophyllaceae), turpgiller (Brassicaceae),
hodangiller (Boraginaceae) ve ladengiller (Cistaceae) aileleri
en çok türe sahip ailelerdir.
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Geven (Astragalus spp.) gibi yastık teşkil eden dikenli bitkilerin
baskın olduğu dikenli bozkırlar ve halofit bitkilerin
oluşturduğu horozibiğigiller (Amaranthus spp.)
ve kardikenigiller (Acantholimon spp.)
ailelerine ait türlerin egemen
olduğu tuzcul bozkırlar diğer
bozkır türleridir.
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Bozkır türlerinin öneminin
ülkemizde yeterince bilinmemesi,
bu türlere yönelik koruma
çalışmalarının büyük oranda
korunan alanlarla sınırlı olmasıysa,
bozkır biyolojik çeşitliliğini olumsuz
etkileyen diğer unsurlardır. Bu
tehditlerin önlenmesi için
bozkırların korunmasına ve
sürdürülebilir yönetimine
yönelik çalışmalar giderek önem
kazanmaktadır.
Cicer pinnatifidum
(Çakıl nohutu)
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Türkiye’nin bozkırları, bütün doğal ekosistemler arasında insan
faaliyetleri nedeniyle en çok tehdit altındaki ekosistemlerdir.
Bu tehditlerin başında bozkır habitatlarının bozulması ve geri
dönüşü olmayacak şekilde kaybı gelmektedir.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’yu içine alan dağlık
bozkırlar, taban suyunun belirleyici olmadığı eğimli veya az eğimli
alanlardaki nemli çayırlardır. 1.800-2.700 m yükseklikler arasında,
orman ve tarım arazileri dışında kalan en yaygın vejetasyon

