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Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi
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.

Tahılın Ataları

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

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
dünyada sağlıklı bir yaşamın güvencesinin biyolojik
çeşitliliğe bağlı olduğunu belirtmektedir. Gıdaların
yabani atalarını barındıran doğal alanların varlığını
sürdürmesi de çok önemlidir. Sağlıklı beslenmek ve
sağlıklı yaşamak için sağlıklı ve doğal alanların varlığını
sürdürmesi gereklidir.

Kızılkuyu Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahası

Şanlıurfa Bozkırları

GCP/TUR/061/GFF

Şanlıurfa ili, Türkiye’de bozkır denilince ilk
akla gelen yerler arasındadır. Uçsuz bucaksız
düzlükleri, yarı-kurak iklimi ve sade topoğrafik
yapısıyla Şanlıurfa’daki doğal bitki örtüsü büyük
ölçüde bozkırlardır.

TAHILIN ATALARI

Şanlıurfa bozkırlarında özellikle çok yıllık
kurakçıl bitkilerden olan geven (Astragalus spp.),
sığırkuyruğu (Verbascum spp.), çalba (Phlomis
spp.), peygamberçiçeği (Centaurea spp.), korunga
(Onobrychis spp.), emzikotu (Onosma spp.),
topuz (Echinops spp.) ve köygöçüren 		
(Cirsium spp.) türleri göze çarpar.

GELECEĞİMİZİN SİGORTASI
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Bozkırların da bir parçası olduğu çayırlar, dünyada en
fazla türe sahip bitki grubunu, yani otları barındırır.
Yaklaşık 10.000’i bulan türlerin arasında ana besin
kaynağı olan buğday (Triticum spp.), arpa (Hordeum
spp.), yulaf (Avena spp.) gibi tahılların yabani ataları
bulunmaktadır.

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”

Astragalus plumosus
(Tavşan topağı)

Bu broşür
Doğa Koruma Merkezi Vakfı tarafından
Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması
ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi 		
kapsamında hazırlanmıştır.
Ayrıntılı bilgi için
Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
www.fao.org/turkey E-posta: fao-tr@fao.org
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Thymus sp.
(Kekik)

Onobrychis megataphros
(Bağ korungası)

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
www.milliparklar.gov.tr
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
www.tarim.gov.tr/BUGEM
Orman Genel Müdürlüğü
www.ogm.gov.tr
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Triticum sp. (Buğday) ve
Hordeum sp. (Arpa)

le

Dic

İran

Irak

Batı Şeria

Ürdün
İsrail

Korunan alanlar dışında
kalan bölgelerde yabani
türlerin üzerindeki en önemli
tehditler otlatma baskısı
ve bozkırların tarla veya
bahçeye dönüştürülmesidir.
Özellikle baklagillerin üyesi
yabani bitkiler için taşlık
yaşam ortamları büyük önem
taşır. Bu alanlardaki taşların
toplanarak buraların tarım
arazisine dönüştürülmesi bu
türlere doğrudan zarar verir.

Mısır
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ilk yerleşik hayata geçiş ve
yabani bitkileri ilk kültüre alma,
yani ilk tarım deneyimleri bu
coğrafyada gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin
Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi
Projesi kapsamında yapılan arazi
çalışmaları sonucunda Şanlıurfa’da
Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası’nda arpanın üç, buğdayınsa
iki yabani akrabası tespit edilmiştir.
Tek Tek Dağları Milli Parkı’nda ise
arpanın iki, buğdayın dört yabani
akrabası belirlenmiştir. Karacadağ
bozkırlarında da arpanın üç,
buğdayınsa iki yabani akrabası kayıt
altına alınmıştır.

Şanlıurfa’daki tarım uygulamaları çok eskiye dayanmaktadır.
Bugün sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok tahılın atası da
Şanlıurfa’nın bozkırlarında doğmuştur. Hala kültürü yapılan

Buğday tanesi

Şanlıurfa bozkırları,
arpa gibi yem bitkileri açısından da
önem taşımaktadır. Arpanın atası olan yabani arpa,
Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası’ndaki bozkır alanlarında yaygın olarak bulunur. Mercimek,
mürdümük, bezelye, nohut gibi baklagillerin yabani akrabaları da
yine Şanlıurfa bozkırlarında yaşamaktadır.

Tek Tek Dağları Milli Parkı
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buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek, bezelye, fiğ,
mürdümük, korunga gibi birçok tahıl ve mercimekgil
bitkilerinin yabani ataları Şanlıurfa bozkırlarında
yaşamaktadır.

Aegilops sp.

Tek Tek Dağları Milli Parkı
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Bunların arasında buğday
(Triticum spp.), arpa (Hordeum
spp.), mercimek (Lens spp.) ve
nohut (Cicer spp.) yer almaktadır.
Bu bölgenin insanlık tarihi için
önemi büyüktür. Özellikle verimli
su kaynaklarını barındırdığı için
bundan yaklaşık 12.000 yıl önce

©Cengiz Tapan

Verimli Hilal Bölgesi’nin haritası

Cicer pinnatifidum
pinnatifidum
(Çakıl nohutu)

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Tek Tek Dağları
Milli Parkı

Gelecek nesiller için önem taşıyan bitki gen kaynaklarını
koruma çalışmaları için iki yaklaşım vardır: Yerinde koruma
(in situ) ve dışarıda koruma (ex situ). Ülkemizde bitki gen
kaynaklarının korunması çalışmaları Ulusal Bitki Genetik
Kaynaklarının/Çeşitliliğinin Korunması Ulusal Programı
kapsamında yapılmaktadır. Yerinde koruma çalışmaları
ülkemizin korunan alanlar ağındaki farklı koruma
statülerinde gerçekleştirilir. Dışarıda koruma çalışmalarında
ise türler, tohum bankaları, gen bankaları ve botanik
bahçeleri gibi yapay olarak kontrol edilen ortamlarda
muhafaza edilir.
Aegilops sp.

Ülkemizde bitki gen kaynaklarının
muhafaza edildiği iki gen bankası
bulunmaktadır: Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü ve Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü gen bankaları.
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’na
bağlı 17 araştırma enstitüsünde birçok
bitki örneği tarla gen bankalarında
muhafaza edilmektedir.

Yine günümüzde pek çok yabani bitki türü, gerek klasik gerekse
modern ıslah uygulamaları için önemli genlerin kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Bu yabani genetik çeşitlilik; kültür çeşitlerine
hastalıklara, kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklılık gibi yeni uyum
sağlayıcı özelliklerin kazandırılması bakımından önem taşımakta
ve küresel gıda güvenliği için bir sigorta görevi görmektedir.
Doğal alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi kadar, bu
tip bilimsel çalışmaların devam ettirilmesi geleceğin güvenceye
alınması için büyük önem taşımaktadır.
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Suriye
Lübnan İsrail
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Türkiye

Nil

Bugün yediğimiz
temel gıdaların
birçoğu Verimli Hilal
denilen ve Türkiye’nin
güneydoğusunu, Irak,
Suriye, Lübnan, İsrail,
Filistin, Ürdün ve
İran’ın belirli kısımlarını
içeren bölgede ilk kez
kültüre alınmıştır.

Ancak, birçok bitkinin yabani akrabaları olan bu türler; doğal
yaşam ortamlarının kaybı, bozulması, parçalanması ve yabancı
türlerin yayılması nedeniyle tehdit altındadır. Bu türlerin
doğal alanlarında korunması, varlıklarının sürmesi için büyük
önem taşımaktadır. Özellikle Tek Tek Dağları Milli Parkı ve
Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yapılacak koruma
çalışmalarında bu türlerin korunması öncelikli olarak ele
alınmaktadır.
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İlk Kez Kültüre Alınan
Bitkiler

