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TAHILIN ATALARI

GELECEĞİMİZİN SİGORTASI YABANİ BİTKİ
TÜRLERİMİZİ KORUYALIM!

Triticum dicoccoides
(Yabani gernik)
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Şanlıurfa’da Tahılın Atalarını Korumak

Şanlıurfa ili, Türkiye’de bozkır
denilince ilk akla gelen yerlerden
biridir. Tarımın başladğı Verimli Hilal
içinde yer alan Şanlıurfa bozkırları
tahılın atalarına ve birçok endemik
bitkiye ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemizde gen kaynaklarının korunmasında iki temel yaklaşım uygulanmaktadır:
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Özellikle buğday, arpa, mercimek ve
nohut gibi türlerin atasal formlarının
hala Şanlıurfa bozkırlarında doğal
olarak yaşaması, bölgenin bir gen
merkezi olmasını sağlamıştır.
Triticum sp. (Buğday) ve
Hordeum sp. (Arpa)
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İnsanlığın tarım tarihinin bir özetini
sunan Şanlıurfa ili, tarıma geçiş sürecini
yeniden değerlendirmeyi sağlayacak
Göbeklitepe Dünya Miras Alanı gibi çok
önemli bir kültürel ve bilimsel mirasa da
ev sahipliği yapmaktadır. Göbeklitepe’nin
kuzeyindeki Karacadağ’ın dağ
bozkırlarında ise buğdayın bilinen en eski
atasının bulunduğu ve kültüre alındığı
belirlenmiştir.

· Dışarıda koruma (ex situ):
Canlıların doğal yaşam alanları
dışında korunmasını ifade eder.
Bu yaklaşımda türler; tohum
bankaları, arazi gen bankaları
ve botanik bahçeleri gibi yapay
olarak kontrol edilen ortamlarda
muhafaza edilmektedir.

· Yerinde koruma (in situ): Canlıların doğal
yaşam alanlarında, farklı statülerde koruma
altına alınmasını ve yönetimini ifade eder.
Ülkemizde yerinde koruma çalışmaları
Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat
Parkı, Tabiat Anıtı, Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası, Ulusal ve Mahalli Öneme Haiz Sulak
Alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Sit,
Muhafaza Ormanı, Gen Koruma Ormanı,
Tohum Meşcereleri gibi koruma kategorileri
altında yapılmaktadır.

Şanlıurfa bozkırları haritası

Verimli Hilal Bölgesi’nden toplanan
buğday türlerinin en eski atasının
Karacadağ’da doğal olarak bulunan
yabani siyez olduğu belirlenmiştir.

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
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Aegilops sp.

Ayrıntılı bilgi için
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Aegilops sp.

Cicer pinnatifidum
(Çakıl nohutu)

Karacadağ bozkırları, buğdayın
atası olarak bilinen yabani siyez
(Triticum boeticum) ve yabani
gernik (Triticum diccoccoides)
türlerine ait popülasyonları
barındırmaktadır. Alanda arpanın
üç (Hordeum spontaneum,
Hordeum bulbosum, Hordeum
murinum), buğdayınsa iki (Aegilops
triuncialis, Aegilops columnaris)
yabani akrabası kayıt altına
alınmıştır. Ayrıca mercimeğin bir
(Lens culinaris subsp. orientalis),
bezelyenin bir (Pisum sativum) ve
nohutun bir (Cicer pinnatifidum)
yabani akrabası belirlenmiştir.

Tarımın Başladığı Coğrafya: Verimli Hilal
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Bu alanlarda bulunan türlerin
doğal yaşam alanları ile birlikte
korunması ana hedeflerden
biridir. Bu alanlarda bulunan
türlerin ve bulundukları yaşam
ortamlarının birlikte korunması
için yöre halkı ve ilgi gruplarıyla
iş birliği içinde çalışmalar
yapılmaktadır.
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Pisum sativum
(Bezelye)

Karacadağ Bozkırları

Ova bozkırlarını barındıran
Tek Tek Dağları Milli Parkı’nda
arpanın iki (Hordeum
spontaneum, Hordeum
bulbosum), buğdayın dört
(Triticum diccoccoides, Aegilops
triuncialis, Aegilops biuncialis,
Aegilops columnaris) yabani
akrabası belirlenmiştir. Tek Tek
Dağları’nda mercimeğin bir
(Lens culinaris subsp. orientalis),
mürdümüğün bir (Lathyrus
cicera), bezelyenin bir (Pisum
sativum) ve nohutun bir (Cicer
pinnatifidum) yabani akrabası
kayıt altına alınmıştır.

Mısır
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Kızılkuyu Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası’nda (YHGS)
ova bozkırları ekosisteminde
arpanın üç (Hordeum
spontaneum, Hordeum
bulbosum, Hordeum murinum),
buğdayınsa iki (Aegilops
geniculata, Aegilops triuncialis)
yabani akrabası tespit edilmiştir.
Baklagillerden ise mercimeğin
bir (Lens culinaris subsp.
orientalis) mürdümüğün iki
(Lathyrus setifolius, Lathyrus
cicera), bezelyenin bir (Pisum
sativum) yabani akrabası bu
alanda kaydedilmiştir.

Tek Tek Dağları Milli Parkı

Arkeolojik, botanik ve genetik bilimlerinden elde
edilen kanıtlara göre tarımın en eski izlerine
“Verimli Hilal” olarak adlandırılan ve bugünkü
Güneydoğu Anadolu ve Suriye’nin kuzeyinde,
Dicle ve Fırat nehirlerinin yukarı kısımlarındaki
alanda rastlanmaktadır.

Verimli Hilal Bölgesi’nin haritası

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü
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https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP

https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM
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