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ŞANLIURFA’NIN
GİZLİ HAZİNESİ

Pistacia palaestina
(Menengiç)

Önemli Bir Gen Merkezi:
Özellikle buğday, arpa,
mercimek ve nohut gibi
türlerin atasal formlarının
hala Şanlıurfa bozkırlarında
doğal olarak bulunması,
bu bölgeyi önemli
bir gen merkezi
yapmaktadır.

BOZKIR BİTKİLERİMİZİ
KORUYALIM!
Yüzölçümünün %39’u bozkırlarla kaplı olan
Şanlıurfa’da dış görünüş açısından 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.
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Şanlıurfa bozkırları haritası
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Colchicum trigynum
(Üç mahrut)

Onobrychis megataphros
(Bağ korungası)

Bu bozkır tiplerini en iyi temsil eden alanlar olarak
proje uygulama sahası seçilen Kızılkuyu Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası’nda geniş yapraklı bitkilerin
baskın olduğu bozkır tipi, Tek Tek Dağları Milli
Parkı’nda ise boğadikeni gibi dikenli bitkilerin baskın
olduğu bozkır tipi hakimdir. Karacadağ’da ise her iki
bozkır tipi de görülmektedir.

Clinopodium congestum
(Başlı fesleğen)

©Cengiz Tapan

Şanlıurfa ili, Türkiye’de bozkır denilince ilk akla gelen
yerlerden biridir. Şanlıurfa bozkırları tahılın atalarına
ve birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır.
Bozkır bitkileri yöre halkı tarafından gıda, yakacak,
tıbbi ve kozmetik gibi çeşitli kullanım amacıyla
toplanmaktadır.
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Tek Tek Dağları Milli Parkı

Karacadağ Bozkırları

Ayrıntılı bilgi için

Burada 6’sı endemik 254 bitki taksonu
tespit edilmiştir. Rüstem Vadisi ve
Silesor Deresi, Milli Park içindeki
önemli doğal alanlar arasındadır.
Bu vadiler özellikle kültüre alınmış
türlerin yabani akrabalarını da
barındırmaktadır.

Pistacia palaestina
(Menengiç)

©Nihan Yenilmez Arpa

Ranunculus
bingoeldaghensis
(Karaz, Bölgesel
endemik )
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Poa bulbosa
(Yumrulu salkım)
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Şanlıurfa’daki ova ve dağ bozkırlarının
örneklerini, TRT vericisi ve askeri alan
çevresindeki bölge gibi alanın nispeten
korunmuş kısımlarında barındırmaktadır.
Alanda bitki türleri açısından öne çıkan
yerler Karabahçe dağ yolu, Kollubaba
Tepesi ve Simo Deresi’dir.

Ayrıca ekonomik değeri olan önemli
türlerden menengiç, Milli Park alanı
içinde doğal yayılış göstermektedir.

Astragalus plumosus
(Tavşan topağı)

Yaygın otsu bitkiler arasında
yumrulu salkım, şifan, üçkılçık,
iyeotu gibi buğdaygiller, yamaç
geveni, dağşekeri gibi dikenli
bitkiler, kara çalba, gubel gibi
geniş yapraklı çok yıllık bitkiler
göze çarpar.

Şanlıurfa’daki ova bozkırlarının
ve çalılık habitatların örneklerini
barındıran önemli bir korunan alandır.
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Ülkemizde doğal bozkır
ekosistemlerinin nadir örneklerini
barındıran bir korunan alandır.
Burada 5’i endemik 252 bitki
taksonu tespit edilmiştir.
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Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Pisum sativum
(Bezelye)
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Burada 15’i endemik olmak üzere
332 bitki taksonu tespit edilmiştir.
Bu endemiklerden üçü dünyada sadece
Karacadağ’da yayılış göstermektedir:
Dost akşamyıldızı, gelin burçağı, karaca
çarşığı.

Crocus leichtlinii
(Mardin çiğdemi, Endemik)

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

