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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
Karacadağ
gerçekleştirilmektedir.
Bozkırları

Hyaena hyaena
(Çizgili sırtlan)

Şanlıurfa bozkırları özellikle yarı kurakçıl,
kurakçıl ve soğuk seven bazı türlere ev sahipliği
yapması nedeniyle kendine özgün bir hayvan
çeşitliliğine sahiptir. Bazı hayvan türlerinin de
dünya dağılımlarının en kuzey sınırı Şanlıurfa
bozkırlarıdır.

Kızılkuyu Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahası

CEYLANLARIN ANAVATANI
ŞANLIURFA BOZKIRLARININ
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Rhodospiza obsoleta
(Boz alamecek)

Cursorious cursor
(Çölkoşarı)
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Harran kertenkelesi (Acanthodactylus harranensis) ve basık
burunlu kör yılan (Letheobia episcopus), dünya üzerinde yalnızca
Şanlıurfa’da yaşayan sürüngen türleridir. Yaprak parmaklı
keler (Asaccus elisae), Fırat keleri (Eublepharis angramainyu),
karinalı keler (Cyrtopodion scabrum), tarak parmaklı kertenkele
(Acanthodactylus boskianus), kısa
burunlu çöl kertenkelesi (Mesalina
microlepis), benekli yılan (Platyceps
ventromaculatus), ipliksi yılan
(Myriopholis macrorhyncha) ve çöl
varanı (Varanus griseus) ise Şanlıurfa
Acanthodactylus harranensis
ve çevresinden kayıtları bulunan
(Harran kertenkelesi)
bölgeye özgü sürüngenlerdir.

Vormela peregusna
(Alaca sansar)
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Kuşlar

Vanellus indicus
(Büyük kızkuşu)

Kuş türleri açısından önemli olan başlıca
alanlar Güney Fırat Vadisi, Birecik bozkırları,
Karkamış, Bozova, Akçakale bozkırları, Harran
harabeleri, Ceylanpınar , Kızılkuyu Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ’dır.
Bu alanlar bölgede gözlenen kuş türlerinin
en önemli üreme, konaklama, kışlama ve
beslenme alanlarıdır.
Toy (Otis tarda), çölkoşarı (Cursorious cursor), kılkuyruk bağırtlak
(Pterocles alchata), çöl toygarı (Ammomanes deserti), bozkır
ötleğeni (Sylvia conspicillata), kum kekliği (Ammoperdix
griseogularis), büyük kızkuşu (Vanellus indicus),
sürmeli kızkuşu (Vanellus gregarius)
ve boz alamecek (Rhodospiza
obsoleta) bölgede bozkırlarda
dağılım gösteren önemli
kuş türleridir.
Otis tarda
(Toy)

Bu türlerden çöl varanı
130 cm’ye varan
uzunluğu ile Türkiye’de
yaşayan en büyük
kertenkele türüdür ve
Varanus griseus Şanlıurfa bozkırları için
(Çöl varanı) öncelikli bir türdür.

Böcekler
Şanlıurfa diğer tür grupları gibi
böcek çeşitliliği açısından da oldukça
zengindir. Öyle ki, çoğunlukla
Karadeniz, Ege, Yunanistan,
Kafkasya, ve Balkanlarda dağılış
gösteren tombul karınlı çekirgeler
(Isophya spp.) ve çalı çekirgelerine
(Poecilimon spp.) ait bazı türleri
Isophya sp.
Şanlıurfa’da gözlemlemek
mümkündür. İldeki bozkırlarda Osthelder’in zıpzıpı
(Spialia osthelderi), Akdeniz şeytancığı (Cigaritis cilissa),
Mezopotamya kolotisi (Colotis fausta), yalancı apollo
(Archon apollinus), dağ öyklosu (Euchloe ausonia) 		
gibi kelebek türleri de dikkat çeker.

Archon apollinus
(Yalancı apollo)
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Allactaga euphratica
(Fırat Araptavşanı)
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Bozkırlarda memeli türlerinden ceylan (Gazella marica), kurt (Canis
lupus), çizgili sırtlan (Hyaena hyaena), oklu kirpi (Hystrix indica),
çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes), porsuk (Meles meles),
yaban tavşanı (Lepus europaeus), Filistin körfaresi (Nannospalax
ehrenbergi), alaca sansar (Vormela peregusna), Fırat Araptavşanı
(Allactaga euphratica), Libya çölfaresi (Meriones libycus), Anadolu
çölfaresi (Meriones tristrami), Urfa çölfaresi (Meriones crassus),
Vinograd’ın çölfaresi (Meriones vinogradovi), kayalık gerbili (Gerbillus
dasyurus), Asya bahçe yediuyuru (Eliomys melanurus) ve heybeli sıçan
(Mesocricetus auratus) türleri yaşar. Bunlar arasında Şanlıurfa’nın
sembolü haline gelen ceylan, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde (TİGEM) koruma altına
alınmıştır.
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Ammoperdix griseogularis
(Kum kekliği)

Sürüngenler
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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.

Memeliler
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Gazella marica
(Ceylan)
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Varanus griseus
(Çöl varanı)

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
www.tarim.gov.tr/BUGEM
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Kızılkuyu Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası

Bunlardan ceylan (Gazella
marica) ve alaca sansar
(Vormela peregusna)
küresel ölçekte “Duyarlı”
(VU) statüsündedir.

Kurt (Canis lupus), tilki
(Vulpes vulpes) ve kaya
sansarı (Martes foina)
özellikle küçük kemirici
türlerinin popülasyonlarının
belirli bir seviyede kalmasını
sağlayarak önemli bir ekolojik
rol üstlenir.

Lepus europaeus
(Yaban tavşanı)

Vormela peregusna
(Alaca sansar)

Vanellus indicus
(Büyük kızkuşu)
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Macrovipera lebetina
(Koca engerek)
Letheobia episcopus
(Basık burunlu kör yılan)

Alanda gözlemlenen kelebek
türlerinden Mezopotamya
kolotisi (Colotis fausta) ve
Afrika göçmeni (Catopsilia
florella) ise Kuzey Afrika
ve Ortadoğu gibi daha
güney enlemlerdeki kurak
alanlarda yaşar ve dünyadaki
dağılımlarının en kuzey ucu
Şanlıurfa’dır.
Catopsilia florella
(Afrika göçmeni)
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Bozkır ötleğeni (Sylvia conspicillata),
çöl serçesi (boz serçe) (Carpospiza
brachydactyla) ve kum kekliği (Ammoperdix
griseogularis) alanda yaşadığı bilinen önemli
kuş türlerindendir. Karacadağ bozkırları,
bozkır ötleğeninin (Sylvia conspicillata)
Türkiye’de bilinen tek üreme alanı olması
açısından ayrıca önemlidir.
Sylvia conspicillata
(Bozkır ötleğeni)

Eublepharis angramainyu
(Fırat keleri)
Ammoperdix griseogularis
(Kum kekliği)

Endemik çekirge türleri
de (Isophya sikorai ve
Bradyporus karabagi) bu
alanda gözlemlenmiştir.
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Koca engerek (Macrovipera
lebetina), ipliksi yılan
(Myriopholis macrorhyncha),
çöl varanı (Varanus griseus)
ve Fırat keleri (Eublepharis
angramainyu) de Tek Tek
Dağları’nda yaşayan önemli
sürüngen türlerindendir.

Büyük kızkuşu
(Vanellus indicus), çöl
serçesi (Carpospiza
brachydactyla), kum
kekliği (Ammoperdix
griseogularis) ve çöl
toygarı (Ammomanes
deserti) alanda
kaydedilen kuş
türleridir.
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Toy (Otis tarda), çölkoşarı (Cursorious cursor), kum kekliği
(Ammoperdix griseogularis), büyük kızkuşu (Vanellus indicus),
sürmeli kızkuşu (Vanellus gregarius), yeşil arıkuşu (Merops
persicus), çöl serçesi (boz serçe) (Carpospiza brachydactyla),
sarı boğazlı serçe (Gymnoris
xanthocollis), kılkuyruk bağırtlak
(Pterocles alchata) gibi kuş
türlerinin yanında koca engerek
(Macrovipera lebetina),
çöl kobrası (Walterinnesia
morgani), ipliksi yılan
(Myriopholis macrorhyncha)
ve basık burunlu kör yılan
(Letheobia episcopus) gibi
önemli sürüngen türleri de
alanda yaşar.

Otis tarda
(Toy)

Ammomanes deserti
(Çöl toygarı)

Paranothrotes opacus rectus
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Pterocles alchata
(Kılkuyruk bağırtlak)
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Cursorious cursor
(Çölkoşarı)
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Gazella marica
(Ceylan)

Karacadağ bozkırlarında memeli türlerinden kurt (Canis lupus),
tilki (Vulpes vulpes), porsuk (Meles meles), yaban tavşanı (Lepus
europaeus), yaban domuzu (Sus scrofa), kaya sansarı (Martes
foina), Filistin körfaresi (Nannospalax ehrenbergi), oklu kirpi
(Hystrix indica) ve uzunkulaklı çöl kirpisinin (Hemiechinus auritus)
yaşadığı bilinmektedir.

Vulpes vulpes
(Tilki)
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Nannospalax ehrenbergi
(Filistin körfaresi)

Sus scrofa
(Yaban domuzu)

Karacadağ Bozkırları

Yırtıcı türlerden olan tilki
(Vulpes vulpes) ve kaya
sansarı (Martes foina)
özellikle küçük kemirici
türlerin popülasyon
seviyelerinin dengede
kalmasını sağlayarak önemli
bir ekolojik rol üstlenir.
Alandaki yaban tavşanı
yırtıcı memeli türlerinin
önemli bir besin kaynağıdır.
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Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ülkemizde ceylanın (Gazella
marica) doğal olarak bulunduğu tek alandır. Ayrıca YHGS içinde
bulunan 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’ndaki ceylanlar sayıları
arttıkçe saha içinde doğaya salınmaktadır. Ceylana ek olarak alanda
memeli türlerinden çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes), yaban
tavşanı (Lepus europaeus), porsuk (Meles meles), oklu kirpi (Hystrix
indica), uzunkulaklı çöl kirpisi (Hemiechinus auritus), alaca sansar
(Vormela peregusna), kaya sansarı (Martes foina) ve Filistin körfaresi
(Nannospalax ehrenbergi) de bulunmaktadır.

Meles meles
(Porsuk)
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Martes foina
(Kaya sansarı)
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Tek Tek Dağları Milli Parkı barındırdığı derin vadiler, ağaçlık alanlar,
mağaralar, kayalık-taşlık alanlar ve ova bozkırlarıyla birçok farklı
yaşam alanını barındırır. Kurt (Canis lupus), tilki (Vulpes vulpes),
gelincik (Mustela nivalis), yaban tavşanı (Lepus europaeus), kaya
sansarı (Martes foina), oklu kirpi (Hystrix indica), uzunkulaklı
çöl kirpisi (Hemiechinus auritus) ve Fırat Araptavşanı (Allactaga
euphratica) gibi türler bu alanda yaşayan memeli türleridir.
Bunlardan kurdun (Canis lupus) besin zincirinin tepesinde yer alması
ve avladığı türlerin popülasyon yoğunluklarını belirli bir seviyede
tutması ile bozkır ekosistemi üzerinde düzenleyici bir rolü vardır.
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