Yörede bozkır bitki örtüsünde endemik ve nadir bitkilere de rastlanmaktadır. Bu endemik bitkiler arasında
harmel, saçaklıkaside, şıkşıkı ve yemenigeveni dikkat
çekmektedir.
Şanlıurfa bozkırları kültüre alınmış pek çok türün yabani akrabalarını da barındırır. Buğday, arpa, nohut,
mercimek, mürdümük bunlardan birkaçıdır. Aynı zamanda bozkırın bitkilerinin bazıları yöre halkı tarafından gıda olarak da tüketilir. Kenger, tollik, acı yavşan,
zilikeraba bunlardan bazılarıdır.
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TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ PROJESİ
GCP/TUR/061/GFF

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.

BOZKIRIN
BİTKİ
ÇEŞİTLİLİĞİ

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

Tavşantopağı
Astragalus plumosus

Çeren
Achillea formosa subsp. amanica
Salkımbakla
Vicia noeana var. noeana

Saçaklıkaside
Scutellaria orientalis subsp. haussknechtii
Colban-Lathyrus cicera

Şanlıurfa bozkırlarının önemli temsilcileri olan bitkiler
sıcaklıkların artması ile ortaya çıkarlar. Bunlar arasında gubel, kenger, acı yavşan, acı süpürge, boğa dikeni ve zahter öne çıkan bitki türleridir. Bu türlere eşlik
eden diğer bozkır elemanları arasında civanperçemi,
eşek dikeni, topuz, emzik otu, geven, dağ reyhanı, ada
çayı, peygamber çiçeği, sıracaotu, sütleğen, yabani
nohut ve venüsgöbeği göze çarpar.
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Bozkır nedir?

Bozkır bitki örtüsü

Biyolojik çeşitlilik “hayatın çeşitliliği” anlamına gelir
ve dünya üzerindeki canlı formlarının çeşitliliğini ifade eder. Bu çeşitlilik biyolojik organizasyonun her
düzeyindeki değişimleri kapsar. Biyolojik çeşitlilik, bir
bölgedeki genlerin, türlerin ve ekosistemlerin oluşturduğu bir bütündür.

Bozkır, tek yıllık otların ve çok yıllık çalımsı bitkilerin bulunduğu kurakçıl bodur otsu bitkilerin hâkim olduğu,
odunsu bitkilerin az bulunduğu kurakçıl alanlara ait bir
bitki örtüsüdür. Yıllık yağışların yetersizliği karakteridir.

Bozkır bitki örtüsü genel olarak Baklagiller, Papatyagiller, Ballıbabagiller ve Buğdaygiller familyasına ait
elemanlar tarafından karakterize edilmektedir.

Bozkırdan bir görünüş

Arapkopçası-Hyacinthella nervosa

İnce geven-Astragalus angustiflorus subsp. angustiflorus

Ağ yıldızı-Gagea reticulata

İnsanların başta gıda olmak üzere temel
ihtiyaçlarını karşılamasında vazgeçilmez bir yeri
olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeşitliliktir.
Bu nedenle tüm uygulamalarda; biyolojik
çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların
sürdürülebilir kullanımı dikkate alınmalıdır.

Bozkır bitki örtüsünde baharın habercisi soğanlı ve
yumrulu bitkilerdir. Acı çiğdem, ağ yıldızı, akpandur,
arapkopçası, çiğdem ve kaya navruzu bunlardan bazılarıdır.

Çorakfiği-Vicia mollis

Biyolojik çeşitlilik başta insan müdahalesi olmak üzere pek çok faktörden etkilenir. Habitat kayıpları, türlerin neslinin tükenmesi, istilacı türlerin baskısı, hastalıklar, doğal felaketler ve jeolojik olayların yanı sıra
iklim değişikliği, ormanların tahrip edilmesi ve kirlilik
bu faktörlerin başlıcalarıdır.

Yumrulusalkım-Poa bulbosa

Zahter-Thymbra spicata subsp. spicata

Fiğ-Vicia sativa

Türkiye’de bozkırlar Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu
bölgelerinde hâkim bitki örtüsüdür. Yaygın bir şekilde
antropojen karakterli bozkırlar olarak tanımlanır. Güneydoğu Anadolu bozkırları yaz mevsiminin kavurucu
sıcaklıkları ve sonbaharda görülen kuraklık ile şekillenir ve bozkır karakterine sahip olur. Burada bozkır bitki
örtüsünün şekillenmesinde antropojenik faktörler de
önemli bir rol oynar.

Gubel-Phlomis kurdica

Biyolojik çeşitlilik nedir?

