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Var ile Yokun Savaþý
Burasý, çok uzun deðil sadece yirmi beþ yýl kadar önce oklu kirpilerin
yaþadýðý, belki Anadolu leoparýnýn, karakulak ve yaban kedisinin dolaþtýðý,
sandal ormanlarýnýn bulunduðu makinin en güzel örneklerini görebileceðimiz
bir coðrafyaydý. Týpký Anadolumuz gibi üç yaný denizin güzel sularý ile
kucaklanan bu yarýmada, irili ufaklý otuz kadar adacýkla çevreleniyordu.
Akdeniz fokunun sakince yüzdüðü plajlar ve maðaralar vardý. Üzerinde, ilk
fidaný Kos adasýndan getirilmiþ mandalina bahçeleri, çoðu Romalýlar tarafýndan
aþýlanmýþ zeytinlikler uzanýyordu. Asýrlýk aðaçlarýn burgu burgu kývrýlan
gövdeleri arasýnda sincaplar birinden diðerine sevinçle zýplýyordu. Köylerde
doðal yollarla üretilen birçok yerel gýda vardý. Bu yarýmadanýn halký doða ile
uyumlu bir þekilde yaþýyor, kendini yaratan özü yok etmeden yaþamýný
sürdürüyordu.
Anlattýðým yer Bodrum Yarýmadasýndan baþka bir yer deðil. Bugün
okuldaki çocuklara Halikarnas neresi? diye sorulduðunda, disko deðil mi
diye cevap veriyorlar. Anlattýðým yerde bugün yabana dayalý insan yaþamýyla,
sentetik ve saygýsýz bir kent yaþamýnýn yer deðiþtirdiðini görüyoruz. Bu
sayfadaki fotoðraf, bundan 25 yýl kadar önce Bodrum Yarýmadasýnda dönen
son yel deðirmeninin bir hayali þimdi. Bugün, ne yel deðirmeni var, ne
deðirmenci ne de o deðirmenin öðüttüðü cinsten un isteyen insanlar. Üretim
ve tüketim döngüsü kýrýlmýþ, yok olmuþ bir geçmiþ yaþam.
Bodrum Yarýmadasý, varlýk ve bereket ülkesi Anadolunun ufak bir sembolü.
Anadoludaki son yaban yaþamlar Önemli Doða Alanlarýnda var oluþ
mücadelesi veriyor. Bu alanlar, sadece bizim ülkemizin deðil, bütün dünyanýn,
evrenin, geçmiþ ve gelecek bütün yaþamlarýn son sýðýnaklarý.
Onlarý korumak yegâne sorumluluðumuz.

Güneþin Oya AYDEMÝR
Doða Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný

© Victor Ananias arþivi

Bodrum Yalýkavaktaki son yel deðirmeni bundan 25 yýl önce son kez dönmek üzere onarýlýyor.
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Biyolojik çeþitliliðin ve doðal kaynaklarýn korunmasý ve sürdürülebilir
yönetimi, önceliði giderek artan bir konu olarak dünya gündeminde yer
almaktadýr. Genetik çeþitliliðin tür ve ekosistem çeþitliliðiyle birlikte korunmasý
ve devamlýlýðýnýn saðlanmasýnýn, gelecek nesiller için yaþamsal öneme sahip
bir konu olduðu tartýþmasýz olarak kabul edilmektedir. Günümüzde doða
koruma uygulamalarý, ulusal ve bölgesel ölçeðin ötesinde, küresel anlamda
ele alýnmaya baþlamýþtýr. Küresel biyolojik çeþitliliðin korunmasý için yapýlan
çalýþmalar, tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de özellikle son yýllarda büyük
hýz kazanmýþtýr.
Türkiye, bölgesel ölçekte biyolojik çeþitliliðin en zengin olarak temsil
edildiði alanlardan biridir. Neredeyse tüm Avrupanýn toplamýndan daha yüksek
tür çeþitliliðine ve endemizme sahip olan ülkemiz, farklý zoocoðrafik ve
fitocoðrafik bölgelerin kesiþim noktasýnda bulunmasý nedeniyle küresel ölçekte
de son derece önemli bir konumda bulunmaktadýr. Bu özelliklerinin yaný sýra,
topoðrafik yapýsýndan kaynaklanan zengin bir yaþam alaný çeþitliliðine de
sahip olan ülkemizin toplam yüzölçümünün yaklaþýk yüzde üçü hali hazýrda
korunan alan statüsüne kavuþturulmuþ durumdadýr. Bu oranýn artýrýlmasý ve
etkili bir korunan alan yönetim yapýsýnýn oluþturulmasý, ülkemizin ulusal
hedefleri arasýnda yer almaktadýr. Biyolojik Çeþitlilik Sözleþmesi ile getirilen
2010 yýlý hedeflerinin yaný sýra, Avrupa Birliðine uyum sürecinin parçasý
olarak Kuþ ve Habitat Direktifleriyle uyumlu bir korunan alan aðýnýn oluþturulmasý
da ulusal önceliklerimiz arasýndadýr.
Etkili bir korunan alan aðýnýn oluþturulmasýnýn ilk adýmý, korumada öncelikli
alanlarýn belirlenmesidir. Bitki ve hayvan varlýðýnýn yaný sýra, fiziksel ve coðrafi
özellikler ile alana yönelik tehditlerin bir arada analizini gerektiren böyle bir
önceliklendirme için gerekli bilimsel birikim elde bulunmaktaysa da, bu birikimi
bir arada deðerlendiren çalýþmalar açýsýndan bir boþluk söz konusudur.
Türkiyenin Önemli Doða Alanlarý Kitabý bu boþluðun doldurulmasýna
katký saðlayan çok deðerli bir yayýn olarak artýk elimizdedir.
Doða koruma ve doðal kaynak yönetimi konularýyla doðrudan ve dolaylý
olarak çalýþan uzman kiþi ve kurumlarýn yaný sýra amatör doðaseverlerin de
rahatlýkla kullanabileceði bir yayýn olan kitabýn, bundan sonraki çalýþmalarýmýzda
hepimiz için vazgeçilmez bir kaynak olacaðýna inanýyor, Doða Derneðini bu
deðerli kaynaðý bizlere kazandýrdýðý için yürekten kutluyorum.

Prof. Dr. M. Kemal YALINKILIÇ
Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü
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Bundan sadece üç yýl önceydi; kendini Türkiye doðasýnýn korumasýna
adamýþ küçük bir grup, haftalar boyunca, Ankara'daki devlet daireleri arasýnda
mekik dokuyarak, yeni hayata geçen Doða Derneði'ne bir ofis kurmaya
çalýþýyorlardý. Yoðun ve ilham verici 1000 günün sonunda Doða Derneði'nin
benzersiz ve dünya için temel bir referans kaynaðý olacak Önemli Doða Alanlarý
(ÖDA) kitabýný çýkartacaðý o günlerde kimsenin aklýna gelmezdi.
Ve iþte burdayýz. Tüm omurgalý ve bazý omurgasýz gruplarý için tüm
dünyaya örnek olacak bulgu ve analizler, öncelikli biyolojik çeþitlilik alanlarýnýn,
yani ÖDAlarýn belirlenmesinde kullanýldý. Bu kitap, bitkiler, kuþlar, memeliler,
çift yaþamlýlar, sürüngenler, içsu balýklarý, kýzböcekleri ve kelebekler üzerine
ülke çapýndaki tüm bilgilerin özetlendiði, en yetkin bilim adamlarý ve doða
korumacýlarýn Anadolu topraklarýnda topladýklarý verileri içeren muazzam bir
yayýn.
Avrupa'daki öncelikli biyolojik çeþitliliði koruma alanlarýyla ilgili bilmemiz
gereken her þey burada. Artýk hiçbirimizin - korumacýlar, devlet ve sivil toplum
temsilcileri, daha genel olarak tüm toplum - bu son derece önemli kaynaðýn,
yani Türkiye biyolojik çeþitliliðinin bozulmasý karþýsýnda özrümüz yok.
Türkiye'nin en zengin biyololojik çeþitliliðini barýndýran, doðal kaynaklarýn
azalmamasý için dikkatli bir biçimde yönetilmesi gereken en önemli 305 alan
hakkýndaki tüm bilgiler bu kitapta.
Bu kitap; ayný zamanda Doða Derneði'nin, Türkiye'de doða koruma
konusunda bir uzman kurum olduðunun bir kanýtýdýr. Öte yandan, Doða
Derneði'nin kurulduðu Aralýk 2002 tarihinden bu yana her geçen gün
güçlenmesinde BirdLife International ve Ýngiltere Kraliyet Kuþlarý Koruma
Derneði'nin (Dünya Kuþlarý Kurumu Ýngiltere Ortaðý) verdiði kapsamlý maddi
ve teknik desteðin rolü yatsýnamaz. Kuþ ve alan izleme programlarýnýn
uygulamaktan birçok alan için yönetim ve ekoturizm planlarý geliþtirmeye;
on binlerce insana ulaþan kampanyalar yürütmekten, doða konusunda binlerce
çocuk, genç ve uzmana eðitim vermeye kadar, Doða Derneði, bütün diðer
ilgi sahipleriyle (resmi koruma kurumlarý, donörler, Avrupa Birliði, yerel
yönetimler ve topluluklar, özel sektör ve diðer sivil toplum kuruluþlarý) iletiþim
içerisinde, Türkiye'deki biyolojik çeþitliliðin yok oluþunun önüne geçmek
üzere "Sýfýr Yok Oluþ"a doðru ilerliyor.
Bugün, baþarýlý olup olmadýðýmýzý görmek için nereye bakmamýz gerektiðini
biliyoruz. Kitap burada. Bunu hayata geçirebilecek insanlar da...

Jose Pedro TAVARES
BirdLife International - RSPB Ülke Programlarý Yöneticisi

BirdLife
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Kraliyet Kuþlarý Koruma Derneðinin (Royal Society for the Protection of
Birds - RSPB) tür, alan, habitat ve insan odaklý çalýþmalarýnda en güçlü
yanlarýndan biri biyolojik çeþitliliði en iyi nasýl koruruz hedefini somut
ölçütlere dayandýrmasýdýr.
Alan koruma, biyolojik çeþitlilik politikasýnýn temel yapý taþlarýndan biridir.
Ancak bunun gerçekleþmesi için öncelikli alanlarýn ve bu alanlarýn neler
barýndýrdýðýnýn somut olarak bilinmesi gerekir. BirdLife International (Dünya
Kuþlarý Koruma Kurumu), kuþlar için önemli alanlarýnýn belirlenmesinde
benzersiz bir çaba göstererek Önemli Kuþ Alanlarý (ÖKA) koruma programýný
geliþtirmiþtir. Bugün dünya ölçeðinde 20 binden fazla ÖKA tanýmlanmýþtýr.
Bu alanlar BirdLifeýn yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki koruma
çalýþmalarýnýn temelini oluþturmaktadýr.
ÖKAlar; basit ve bilimsel kriterler kullanýlarak tanýmlanan ve dünya
ölçeðindeki koruma çalýþmalarýnda yaygýn olarak kabul gören alanlardýr.
Avrupa Mahkemesi, ÖKAlarý Avrupa Birliði Kuþ Direktifi kapsamýnda koruma
altýna alýnmasý gereken alanlar için bilimsel referans olarak kabul etmiþtir.
Öte yandan, küresel ölçekte, Dünya Bankasý ve GEF (Küresel Çevre Programý)
de ÖKAlarý kendi strateji ve planlarýna dâhil etmiþtir.
Bugün, BirdLife ortaklýðý çerçevesinde desteklemekte olduðumuz Doða
Derneði, bu çalýþmalarý bir adým öteye taþýmýþtýr. Doða Derneði, binlerce
saatini bu kitap için gerekli araþtýrmalara ayýran ve doða korumaya gönülden
baðlý uzmanlardan, destekçilerden ve gönüllülerden oluþan geniþ bir aða
sahiptir. Doða Derneði bu að sayesinde ÖKA kavramýný bir adým öteye
taþýyarak ÖKA kriterlerini baþka canlý gruplarýna uyarlamýþ ve Türkiyenin
Önemli Doða Alanlarý envanterini hazýrlamýþtýr.
Bu olaðanüstü yayýn, Türkiyenin biyolojik çeþitliliðini korumak için insanlarý
harekete geçirebilecek eþsiz bir bilgi kaynaðýdýr. Ayný zamanda bir veri bankasý
özelliðini taþýyan bu envanter, Avrupa Birliði ile üyelik müzakereleri yürüten
Türk hükümetinin Kuþ ve Habitat direktifini etkili bir þekilde uygulayabilmesi
için de faydalý olacaktýr.
RSPB, bu kitapta tanýmlanan benzersiz alanlarýn korunmasý için Doða
Derneði ve Türkiyedeki diðer tüm ilgili kurumlarla yakýn iþbirliðini sürdürmeye
devam edecektir.

Graham WYNNE
Kraliyet Kuþlarý Koruma Derneði Genel Müdürü
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Biyolojik çeþitliliði nerede olduðunu bilmeden koruyamayacaðýmýz açýktýr.
Norman Myers tarafýndan 1988 yýlýnda yazýlan çýðýr açýcý bir makale, büyük
yoðunlukta biyolojik çeþitlilik barýndýran, ayný zamanda büyük tehdit altýndaki
geniþ alanlarý tarif eden sýcak noktalar fikrini ortaya atmýþtýr. Çalýþtýðým
kurum olan Conservation International, 2004 yýlýnda bu çalýþmanýn kapsamlý
bir revizyonunu yayýmlamýþ ve dünya ölçeðinde 34 sýcak nokta saptamýþtýr.
Dünyadaki tüm türlerin belki de yarýsý yalnýzca bu alanlarda bulunmakta ama
bu alanlardaki doðal alanlar yerkürenin yüzde 2,3ünden daha azýný
kaplamaktadýr.
Türkiye, topraklarýnda bu 34 sýcak noktanýn üçünü - Akdeniz, Kafkasya
ve Ýran-Anadolu - ayný anda barýndýrmasýyla göze çarpar. Elimizdeki bu bilgi
Türkiyenin dünya ölçeðinde ne kadar önemli olduðunu kanýtlamakla birlikte
ülke dâhilinde gerçekleþtirilecek koruma çalýþmalarý için gerekli olan asýl
bilgiyi temin edememektedir.
Elinizdeki bu yayýn, Önemli Doða Alanlarýný saptayarak sýcak bölgelerin
içinde biyolojik çeþitliliðin korunmasý açýsýndan önem taþýyan somut alan
koruma hedeflerini göstermektedir. Korunmasý gereken alanlar seçilirken
somut kriterlerin kullanýlmasý uluslar arasý ölçekte bir çýðýr açmaktadýr. Bu
kitap, tüm dünyadaki koruma çalýþmalarý için bir kilometre taþýdýr.
Birdlife Internationalýn uzun bir geçmiþi olan Önemli Kuþ Alanlarýný
belirleme çalýþmalarý Önemli Doða Alanlarý kavramýnýn temelini
oluþturmaktadýr. Bu çalýþma, kuþ türlerinin yanýnda diðer taksonomik gruplarý
da deðerlendirerek dünyada bir ülke için yayýnlanan ilk Önemli Doða Alanlarý
envanteri olmuþtur.
Peki sýrada ne var? Önemli Doða Alanlarýna yönelik bu saptama ve
önceliklendirme bir katalogdan çok daha fazlasýdýr, bu çalýþma, harekete
geçmek için bir davettir. Zor olan, bu alanlarýn küresel anlamda önemli olan
biyoçeþitliliðini koruyacak ve savunacak yönetim faaliyetlerini uygulamaktýr.
Bu mücadelenin aðýrlýðý ilk ve en öncelikli olarak doða koruma sektörünün
ve hükümetlerin omuzlarýndadýr, ancak bununla sýnýrlý kalmamalýdýr. Bu
çalýþmanýn çýktýlarý, toplumun tüm sektörleri tarafýndan sahiplenilmelidir. Bu
sektörlere þu anda Kafkasya bölgesinde yapýlan doða koruma çalýþmalarý için
milyonlarca dolar yatýran Kritik Ekosistem Ortaklýk Fonu dâhildir. Bakü
Tiflis Ceyhan Boru Hattý Þirketi gibi hâlihazýrda faaliyet gösterdikleri yerlerde
biyoçeþitliliðe zarar vermekten kaçýnmak için kurumsal sorumluluk üstlenen
kurumlara da büyük görevler düþmektedir. Tüm bunlarýn ötesinde, 305
Önemli Doða Alaný ve çevresindeki insanlarýn katýlýmý büyük önem
taþýmaktadýr. Bu insanlarýn yaþamlarý ve refahlarý biyoçeþitlilikle yoðrulmuþtur
ve bu nedenle Türkiyenin Önemli Doða Alanlarýnýn geleceði onlara emanettir.

Thomas BROOKS
Conservation International Koruma ve Bilim Departmaný Müdürü
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2005 yýlý baþlarýnda Türkiyeye geldiðimden bu yana bu ülkenin güzelliði,
peyzajýnýn zenginliði ve farklý coðrafik alanlarda rastladýðým olaðanüstü
biyoçeþitliliði beni fevkalade etkilemiþti. Anladým ki burada her yeni gün yeni
bir güzelliði keþfetmek mümkün. Ancak, ne yazýk ki bu güzel varlýklar her
geçen gün artan konut yerleþimleri, sanayi bölgeleri, endüstriyel projeler,
yeni turizm alanlarý ve kirliliðin baskýsý altýnda. Öte yandan Çevre ve Orman
Bakanlýðý biyolojik çeþitliliðin öne çýktýðý bu alanlarý korumak amacýyla yoðun
olarak çalýþmalar yürütmekte. Bu çok saygýdeðer görevi yerine getirirken
yalnýz olmamalarý ve bir sivil toplum kuruluþu olan Doða Derneðinin profesyonel
katkýlarýný alabilmeleri son derece sevindirici. Doða Derneði katýlýmcý bir süreç
sonunda Türkiyenin 305 Önemli Doða Alanýný belirledi. Dernek öte yandan,
resmi kurumlar, özel þirketler ve genel kamuoyu nezdinde Türkiyenin sahip
olduðu bu olaðanüstü mirasýn korunmasý ihtiyacýna dikkat çekmek için
destekleyici çok sayýda çalýþmayý da yürütmekte. Tüm bu çalýþmalar,
Ankaradaki sayýlý çalýþanýyla Doða Derneði ekibi ve onlarýn yereldeki heyecan
dolu gönüllüleri tarafýndan sürdürülmekte. Doða Derneðinin doða koruma
amaçlý bu önemli çalýþmalarýna MATRA-KNIP aracýlýðýyla destek olmak
Ankarada Hollanda Kraliyet Büyükelçiliði tarafýndan temsil edilen Hollanda
hükümeti için bir onurdur.
Bu yayýn, Türkiyenin biyolojik zenginliðini her yönüyle gözler önüne
sermektedir. Tüm bu güzelliklerin korunmasý yararýna yapýlacak çalýþmalarda
Doða Derneði ve onu destekleyen herkese baþarýlar dilerim.

Carla J.M. KONSTEN
Hollanda Büyükelçiliði Tarým Ateþesi

Türkiye kuþlar ve biyoçeþitlilik açýsýndan çok zengin bir ülkedir. Kendim
de dahil olmak üzere birçok ziyaretçi bunu yakýndan bilir, doðanýn, özellikle
de kuþlar ve orkidelerin tadýný çýkarmak için bu ülkeye gelir. Ýnanýlmaz derecede
zengin kültürel miras ile birleþen doða, turizm için çok önemli bir ekonomik
deðer teþkil eder. Tabiatý gereði kültürel miras korunmayý ne kadar hak
ediyorsa doða da korunmaya o kadar ihtiyaç duyar.
Bu doðal zenginlik Türkiyenin farklý biyocoðrafik bölgelerin geçiþ
noktasýndaki konumunun bir sonucudur.
Genç ama bu ülkenin önde gelen derneklerinden biri, ayný zamanda
BirdLife International Türkiye Temsilcisi olan Doða Derneði, Türkiyede
aralarýndan 255i Önemli Kuþ Alaný olan 305 Önemli Doða Alaný saptamýþtýr.
Bu alanlarýn çoðunun Avrupa Birliði (AB) Natura 2000 korunan alanlar aðýna
dâhil olmasý beklenmektedir. Diðer yandan Türkiye son on yýldan bu yana
ekonomisini geliþtirmek amacýyla çok sayýda stratejik faaliyet gerçekleþtirmiþtir.
Bu hýzlý kalkýnma Türkiyenin eþsiz biyoçeþitliliði üzerinde büyük bir baský
oluþturmaktadýr. Ýspanya ile birlikte en fazla sayýda tehdit altýnda kuþ türünü
barýndýran Türkiyede bu özelliðinden ötürü önümüzdeki yýllarda acil ve
bütüncül tedbirlerin alýnmasý gereklidir.
Aralýk 1999daki AB Helsinki zirvesinden bu yana Türkiye resmen AB
adayýdýr. AB Katýlým Anlaþmasýný imzalayarak ulusal mevzuatýný AB mevzuatýna
uyumlaþtýrmayý taahhüt etmiþtir. Kuþ ve Habitat Direktifleri ABde biyoçeþitliliðin
korunmasýnda en önemli yasal araçlardandýr. Bu Direktifler uyarýnca AB
üyeleri Natura 2000 alanlarýný belirlemek ve korumakla sorumludur. Buna ek
olarak bir aday ülke olarak Türkiye, Katýlým Ortaklýðý Belgesinin çevre
bölümünde kurumsal, idari ve izleme kapasitesinin çevrenin korunmasýný
güvence altýna alacak þekilde güçlendirilirken, özellikle çerçeve mevzuatýn
ve sektör mevzuatýnýn geliþtirilmesi yoluyla AB'nin çevre konusundaki
müktesebatýnýn yürürlüðe konmasý ve uygulanmasý maddesini orta vadede
öncelik olarak benimsemiþtir.
Türkiyenin Önemli Doða Alanlarý Kitabý tüm dünyada yayýnlanan ilk
ulusal Önemli Doða Alanlarý kitabýdýr. Türkiye ve tüm dünyada alan koruma
önceliklerini belirlemek isteyen tüm paydaþlar için eþsiz bir referans kitabý
olacaktýr. Türkiyenin Önemli Doða Alanlarý Kitabý ayný zamanda Türkiyenin
Önemli Kuþ Alanlarý (ÖKA) envanterini Avrupa Birliði ölçeðinde öneme
sahip yeni Önemli Kuþ Alanlarýný da ekleyerek güncellemektedir. Bu kitap
Türkiyedeki koruma stratejilerine ve Türkiyenin ABye katýlýmýna etkin
biçimde katkýda bulunacaktýr.
Þekiller, alan ve türlerin fotoðraflarý ve alanlarýn coðrafi ve bitki örtüsü
haritalarýyla zenginleþen bu rengarenk kitap Türkiyedeki Önemli Doða
Alanlarýný tanýtmak için mükemmel bir araç teþkil edecektir.
Doða Derneðini bu kitabý hazýrladýðý için kutluyorum. Bu kitabýn Türkiyenin
doðasýnýn korunmasýnda önemli bir rol oynayacaðýna ve bu yolda hem ulusal
hem de uluslar arasý kaynaklarý harekete geçireceðine inancýmýz tamdýr.

*

Bu çalýþmanýn yürütülmesine büyük katký veren Adri De Gelderi 2006 yýlý içinde bu kitap yayýna
hazýrlanýrken kaybettik. Kendisini minnetle anýyoruz.

Adri De GELDER *
Vogelbescherming Nederland Genel Müdürü
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Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý Þirketi (BTC), Türkiyede doða koruma
adýna özel sektör cephesinde yeni bir yol açmaya çalýþýyor. Bundan dört yýl
önce BTC, boru hattýnýn geçtiði doðal alanlarda doða korumaya anlamlý bir
katký saðlamak için kollarýný sývadý. Bu katkýnýn nasýl olmasý gerektiði konusunda
ise ulusal ve uluslararasý arenadaki doða korumacý kuruluþlara danýþtý ve
kendine bir program çizdi. BTC, amacý BTC Boru Hattý bölgesinde biyolojik
çeþitliliðin korunmasýna katkýda bulunmak olan bu programý uygulamaya
koyarken, kendi çevre ekibini oluþturan kiþilerin de bilgi ve deneyimlerine
dayanarak; özel sektörün verim odaklý sonuç alma yöntemlerini, bilimsel
anlayýþý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn olanak ve kýsýtlarýnýn doðru algýlanmasýný
harmanlayarak olabilecek en güzel doða koruma sonuçlarýný çýkartmayý
hedefledi.
BTC'nin ve uygulayýcý ortaklarýnýn Çevresel Yatýrým Programý, klasik bir
"hibe veren (sponsor) - hibe alan" iliþkisinin dýþýndaki bir yapýya göre tasarlandý
ve yürütülüyor. Bu bir ortaklýk. Bu ortaklýk, gerek BTC'ye gerekse uygulayýcý
ortaklara önemli yararlar saðlýyor. Bu yararlar, tüm ortaklar için vizyon,
uygulama ve topluma ve doðaya karþý sorumluluklarýný yerine getirmede
kendilerini gösteriyor.
BTC'nin 2003 yýlýndan beri sadece maddi deðil ayný zamanda, teknik,
politik ve manevi destek saðladýðý projelerin ilk aþamasý artýk sonuçlarýný
vermeye baþladý. Önemli Doða Alanlarý (ÖDA) kitabý da Doða Derneðinin
BTC Çevresel Yatýrým Programý kapsamýndaki Önemli Kuþ Alanlarý projesinin
bir ürünüdür. Projenin sonunda Önemli Kuþ Alanlarý kitabýnýn çýkmasý
tasarlanmýþken, Doða Derneði bu çalýþmayý daha da ileri götürmek istemiþ
ve BTCnin de rýzasýyla ÖDA kitabýný çýkartmýþtýr. Doða Derneðini bu çabalarý
dolayýsýyla kutluyoruz.
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) ve BirdLife International,
Çevresel Yatýrým Programýmýz kapsamýndaki Önemli Kuþ Alanlarý ve Dað
Horozu projelerine ve dolayýsýyla ÖDA Kitabýna önemli destek saðlamýþtýr.
Onlara da teþekkürlerimizi sunuyoruz.
Önemli Doða Alanlarý kitabýnýn Türkiyenin zengin doðasýna sahip
çýkýlmasýnda ve korumasýnda en yüksek yararý saðlamasýný dileriz.
Cem ÇAKIROÐLU
BTC Çevresel Yatýrým Programý ekibi adýna - Çevre Koordinatörü
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Üretken olmak, beraberinde sürekli aktif olmayý, yaþamý tüm dinamikleriyle
ele almayý ve onu anlamak için çaba harcamayý gerektiriyor. Bu süreçte
çevreye uyum saðlamanýn ve çevreye her zaman duyarlý davranmanýn gereði
aþikar. Biz de Motorola Türkiye olarak iletiþim teknolojileri dünyasýnýn güncel
süreçlerine odaklanmanýn önemine inandýðýmýz kadar, yaþadýðýmýz dünyanýn
deðiþim süreçlerine odaklanmanýn gereðine de inanýyoruz. Dolayýsýyla, yaþamýn
diðer kaçýnýlmaz süreçlerine katkýda bulunmak için gerçekleþtirilen iyileþtirici
faaliyetleri desteklemeyi, hem kurumsal vizyonumuz, hem de içinde yaþadýðýmýz
dünyaya karþý duyduðumuz sorumluluklar açýsýndan bir borç biliyoruz.
Yaþamýn süreç içerisinde deðiþen koþullarýný doðanýn lehine kontrol altýna
alabilmek, bu koþullarý rasyonel çözümlerle iyileþtirme hedefini de içermektedir.
Biz, Doða Derneðinin baþlatmýþ olduðu Sýfýr Yok Oluþ Projesini, giderek
deðiþen ve bozulan doðal yaþam alanlarýnýn korunmasý ve kalýcýlýðý için atýlmýþ
doðru bir adým olarak görüyoruz. Ýþ performansýmýzý, çevre, saðlýk ve güvenlik
performansýmýzla bütünleþtirmek olarak tanýmladýðýmýz kurumsal vizyonumuz
ve doðal çevrenin yaþatýlmasý için gerekli olan fonlara katkýda bulunarak
dünya ekosisteminin korunmasýna yardýmcý olma misyonumuz gereði, bu
anlamlý çabanýn desteklenmesi gerektiðine inanýyoruz.
Bu çerçevede, Motorola Türkiye olarak Doða Derneðinin geliþtirdiði bu
projenin içinde yer almaya karar verdik. Doða Derneðinin Sýfýr Yok Oluþ
Projesine katkýda bulunmayý, doðal çevrenin korunmasý ve geliþtirilmesi için
yaptýðýmýz çalýþmalarýn önemli bir parçasý olarak görüyoruz. Bu çalýþma,
Önemli Doða Alanlarýný göz önüne alarak hazýrlanmýþ ilk ulusal envanter
olma özelliðini taþýyor. Doða Derneði, Türkiyenin Önemli Doða Alanlarýný ve
bu alanlarýn barýndýrdýklarý biyolojik çeþitliliði kapsamlý ve uzun vadeli bir doða
koruma kampanyasý çerçevesinde ele alýyor. Türkiyede bugüne kadar
tanýmlanmýþ olan 305 Önemli Doða Alanýnýn her biri kitapta ayrýntýlý coðrafi
ve biyolojik nitelikleriyle tasvir ediliyor, haritalarý yer alýyor ve her alandaki
koruma önceliklerinin ve tehditlerin neler olduðu tartýþýlýyor. Doða Derneði,
alanlarý ve barýndýrdýklarý canlý türlerini en iyi tanýyan akademisyenleri ve yurt
çapýndaki uzmanlarý bu proje kapsamýnda bir araya getiriyor.
Ýçinde yaþadýðýmýz ancak çoðu zaman göz ardý ettiðimiz doða alanlarý,
þüphesiz ki dünyanýn en deðerli hazineleri. Bu nedenle doða alanlarýnýn giderek
küçülmesine ve bu hazinenin yaðmalanarak dünyanýn fakir bir gezegene
dönüþmesine hiçbir koþulda göz yummamamýz gerekiyor. Motorola Türkiye
olarak bu projeye yaptýðýmýz katkýyla üzerimize düþen sorumluluðu bir parça
da olsa yerine getirdiðimize inanýyoruz. Diðer kurumlara örnek olmak ve daha
geniþ kesimlerin bu çok önemli projeye sahip çýkmasýný saðlamak için Doða
Derneðine destek olmaya devam edeceðiz.

Yücel KUBANÇ
Motorola Türkiye Genel Müdürü
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Türkiyede bu güne kadar yapýlan bitki çalýþmalarý, ülkemizin hem Önemli
Bitki Alanlarý (ÖBA), hem de Önemli Doða Alanlarýnýn (ÖDA) saptanmasýna
önemli ölçüde destek olmuþtur. Bu alanlar ülkemizin doðasýnýn korunmasý
konusunda çalýþan iki önemli sivil toplum kuruluþunun çabalarý ile ortaya
çýkarýlmýþtýr. Bunlardan birisi Önemli Bitki Alanlarý envanterini hazýrlayan
Doðal Hayatý Korunma Derneði (DHKD), diðeri ise bu yayýný hazýrlayan Doða
Derneðidir. Doða Derneðinin kurucularý ve araþtýrýcýlarý daha çok ülkemiz
kuþlarý konusunda çok ayrýntýlý ve önemli, bu satýrlarýn yazarýný kýskandýracak,
çalýþmalar yapmakla birlikte ÖDAlarýnýn önemli bir parçasý olan bitkileri de
saf dýþý býrakmamýþtýr. Derneðin idarecileri ve diðer çalýþanlarý hayvanlar
yanýnda bitkilerimizi de iþin içine katarak ülkemizin ÖDAlarýný saptamýþlar
ve bunlarý bu kitapta yayýnlama baþarýsýný göstermiþlerdir. Hem ÖBA, hem
de ÖDA çalýþmalarý konusunda ülkemiz dünyada örnek gösterilecek çalýþmalar
yapmaktadýr ve bu çalýþmalarýn sivil toplum tarafýndan yapýlmasý dikkat
çekicidir. Böylece Türkiye biyolojik (floristik ve faunistik) özellikleri ile önemli
bir ülke olduðunu bir kere daha vurgularken bu çalýþmalar ülkemize tahmin
edilemeyecek kadar saygýnlýk kazandýracaktýr.
Bu alanlarýn saptanmasý her ne kadar zor, emek ve zaman tüketici bir iþ
olsa da, esas konu bu alanlarýn belirlenmesinden sonra baþlamaktadýr. Alanlarýn
korunmasý, korunma konusunda devlet kurumlarýnýn ve kamuoyunun desteðinin
saðlanmasý, alanlarýn belirlenmesi kadar zor, hatta bundan daha da zor bir
konudur.
Geliþmiþ ülkelerde, hatta dünya ülkelerinden maalesef ülkemizin de içinde
bulunduðu parmakla sayýlacak kadar az sayýdaki ülke dýþýnda, hemen hepsinde
doða tarihi müzeleri ve ulusal botanik bahçeleri asýrlar evvel kurulmuþtur.
Büyük kuruluþlar yardýmý ile o ülkelerin halklarý bir yandan ülkelerinde yaþayan
bitki ve hayvanlarý öðrenirken, diðer yandan bunlarýn neden ve nasýl korunmalarý
gerektiði konusunda bilgi sahibi olmaktadýr. Az sayýda ülke arasýnda yer
aldýðýný maalesef diyerek vurguladýðýmýz ülkemizde ise cumhuriyetimizin
kuruluþundan neredeyse bir yüzyýl geçmesine karþýlýk ne ulusal bir doða tarihi
müzesi, ne de botanik bahçesi kurulabilmiþ deðildir. Bu nedenle halkýmýz,
bütün kesimleri ile doðanýn tanýnmasý ve korunmasý konusunda ne yazýk ki
çaðdaþ bir eðitim alamamaktadýr.
Ülkemizde doða korunma konusunda meraklý, hassas bir ufak bir kesim
bulunmakla birlikte bunlarýn bu gayretleri bilimsel verilere dayanmaktan çok
hissi davranýþlarla kendini göstermekte ve bu nedenle bu grubun çabalarý
olumlu sonuçlar doðuramamak bir yana, tam tersine, sempati ile
karþýlanmamaktadýr.
Halen doða koruma amacý ile kurulmuþ çeþitli statülerde koruma alanlarýnýn
ne derecede amaca uygun korunduklarý þüphelidir. Halkýn bir parçasý olan
devletin bu konu ile ilgili bürokrat ve araþtýrýcýlarý yanýnda, üniversitelerimizdeki
konu ile ilgili elemanlarýn (profesöründen araþtýrma görevlisine kadar) da bu
konularda yeteri kadar hassas ve de bilgili olduklarý þüphelidir. Floristik ve
faunistik veriler çok gözlem yapýp bilgi toplayarak elde edilebilir ve bu da
mümkün olduðunca çok yer gezilip - görülerek elde edilebilir. Ülkemizde çoðu
üniversitelerimizde çalýþan doða bilimciler ancak çalýþtýklarý yer ve yöreler ile
sýnýrlý bilgilere sahiptir ki, bu sýnýrlý bilgiler çoðunlukla bu elemanlarýn özellikle
bitkilerin tehdit ve tehlike kategorilerinin saptanmasý açýsýndan yanlýþ kararlar
üretmesine neden olmakta ve bu nedenle inandýrýcý olamamaktadýr. Bu
nedenle, özellikle biyologlarýn çok ayrýntýlý ve geniþ doða gözlemleri yaptýktan
sonra karar üretmeleri çok önemlidir. Son yýllarda botanikçilerimiz yurt sathýnda
çeþitli projelerde çalýþarak daha yaygýn gözlemler yapabilmekteyseler de bu
tip çalýþmalar yapanlarýn sayýsý henüz istenilen düzeye ulaþamamýþtýr.
Bu nedenle sivil toplum kuruluþlarýnýn bu alanlarý zaman ve emek harcayarak
saptamalarý çok önemli ve takdire þayandýr. Umarým ileride bu alanlarýn
korunmasý ile ilgili kararlar alma durumunda olan bürokratlar da konuyla sivil
toplum kuruluþlarý kadar ciddi ilgilenerek olumlu çalýþmalar yaparlar ve
böylece ülkemiz sivil toplumunun dünyaya örnek olacak düzeyde yaptýklarý
bu çalýþmalarýn sonuçlarý alýnmýþ olur.

Prof. Dr. Tuna EKÝM
Ýstanbul Üniversitesi
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TEÞEKKÜRLER

Elinizde tuttuðunuz bu kitap benzer amaçlar için çalýþan insanlarýn ürünüdür.
Ortak noktalarý bu topraklara koþulsuz katký vermek olan resmi veya sivil çok
sayýda kurum, yýllarýný bu kitaptaki eþsiz bilgileri toplamaya adamýþ bilim
insanlarý, Türkiye doðasýný fotoðraf veya yazýlarýyla belgelemeye çalýþan çok
sayýda fotoðrafçý veya araþtýrmacý, bu envanterin oluþumuna büyük katký
koymuþtur.
Doða Derneði yönetim kurulu üyeleri Güneþin Oya Aydemir, Sancar Barýþ,
Solmaz Karabaþa, Nilgül Karadeniz ve Serkan Yalçýn kitabýn tüm hazýrlýk
aþamalarýný hem yönetsel hem de kiþisel olarak destekleyerek bu yayýnýn
ortaya çýkabilmesi için gerekli kurumsal zemini hazýrladýlar.
Bu iki ciltlik envanterin tasarýmý ve baskýya hazýrlanmasý gibi çok zorlu
görevleri üstlenen SVStudios ve deðerli ekibi Kutberk Kargýn, Amaç Ukav,
Ozan Ayýtkan, Gülay Yeþilyurt, Engin Oralgül, Onur F. Kapancýoðlu, Süleyman
Ukav ve Özge Kendirci yüzlerce insanýn emeðinin okuyuculara en anlaþýlýr ve
güzel þekilde sunulmasý için hem mükemmel bir profesyonellik, hem de eþsiz
bir gönüllülük anlayýþýyla çalýþtý.
Seksensekiz deðerli fotoðrafçýmýz Türkiye doðasý fotoðraflarýný bizimle
paylaþarak ÖDA kitabýnýn görsel açýdan da güçlü olmasýný saðladýlar. Ali
Ýhsan Gökçen, kitabýn en zor bölümlerinden biri olan fotoðraflarýn derlenmesi
ve temini sürecinde çok zor bir sorumluluk üstlendi ve bu yorucu çalýþmanýn
baþarýyla tamamlanmasýný saðladý. Öte yandan, Ýbrahim Baþtuð kendisine
ilettiðimiz kitap sayfalarýný büyük titizlikle, hýzlý ve eksiksiz okuyarak yayýnýmýzýn
dilini zenginleþtirdi ve anlatýmýný kolaylaþtýrdý.
Bu kitabýn temelini oluþturan Önemli Kuþ Alaný kavramýnýn yaratýcýlarý
Alistair Gammel ile Eduard Osieck, buluþlarý sayesinde Önemli Doða Alaný
(ÖDA) yöntemini þekillendirmek için gerekli bilimsel ve yasal zemini de
hazýrlamýþ oldular.
Conservation International, BirdLife International ve McArthur Foundationýn
desteðiyle; Thomas Brooks, Leon Bennun, Will Darwall, Lincoln D. C. Fishpool,
Matt Foster, David Knox, Penny Langhammer, Paul Matiku, Elizabeth Radford,
Paul Salaman, Wes Sechrest, Michael L. Smith, Sacha Spector ve Andrew
Tordoff, ÖDA yönteminin bilimsel olarak kabul görmesini ve yayýnlanmasýný
saðladý.
BirdLife International, Derneðimizi büyük bir doða koruma ailesinin parçasý
olarak kabul ederek, ÖDA kitabý gibi pek çok çalýþmamýzýn hayata
geçirilmesinde maddi ve manevi destek verdi. BirdLife International Avrupa
Bölümünün eski baþkaný Canan Orhun, hem bu görevi süresince, hem de
öncesinde, Türkiyenin ÖDAlarýnýn belirlenmesi ve korunmasý için büyük bir
katký koydu ve bu kitabýn hazýrlanma sürecini ilk günden itibaren destekledi.
Ýngiltere Kraliyet Kuþlarý Koruma Derneði (RSPB), bu kitabýn hazýrlanmasý

için gerekli paha biçilmez deneyimlerini büyük özen ve incelikle bizlere aktardý.
RSPB Avrupa Bölümü Baþkaný Norbert Schäffer Doða Derneðine kurulma
aþamasýndan bu yana aralýksýz destek verdi ve bu kitabýn oluþmasýný saðladý.
RSPBnin Doða Derneðine olan desteðini hayata geçirmekten sorumlu Jose
Pedro Tavares hiç þüphesiz bu çalýþmanýn en önemli gizli kahramanlarýndan
biri. Kendisi bu süreçte böylesine büyük bir heyecan ve dayanýþma ile bizimle
çalýþmamýþ olsaydý Doða Derneðinin bu envanteri tamamlayacak kurumsal
olgunluða ulaþmasý daha çok uzun yýllar sürerdi.
Doða Derneðinin kurumsal destekçilerinden Atlas Dergisinin Genel Yayýn
Yönetmeni Özcan Yüksek, ÖDA yaklaþýmýnýn ilk örneðini Türkiyede uygulama
fikrini heyecanla kendi kurumuna taþýdý ve Miras Coðrafyalar adýyla yayýnlanan
ilk ÖDA haritasýnýn hazýrlanmasýna destek verdi. Atlas Dergisi çalýþanlarýndan
Nazlý Keçe, Tülay Zihli, Gökhan Tan, Zühre Güldoðdu, Mustafa Türker Erþen,
Bahadýr Erþýk bu yayýnda ve diðer tüm Doða Derneði çalýþmalarýnda heyecan
ve emeklerini ortaya koydular.
Çevre ve Orman Bakanlýðý  Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü,
baþta Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mustafa Yalýnkýlýç ve Genel Müdür
Yardýmcýlarýmýz Osman Öztürk ve Mustafa Akýncýoðlu olmak üzere, Doða
Derneðinin kurumsal geliþimi boyunca sýnýrsýz teknik ve manevi destek verdi.
Doða Koruma Dairesi eski baþkaný Reyhan Akarsu ve Sulak Alanlar Þube
Müdürü Yusuf Ceran, bu kitapla ilgili çalýþmalarý da içeren devlet  dernek
iþbirliði projemizin en iyi þekilde ilerlemesi için büyük katký koydu.
Orman Genel Müdürlüðü Harita ve Fotogrametri Müdürlüðü Biyolojik
Çeþitlilik Ýzleme Birimi çalýþanlarý, ÖDAlarýn sýnýrlarýnýn belirlenmesi için
coðrafi bilgi sistemleri konusunda destek oldu. Özellikle, Fotogrametri Müdürü
Cemil Ün çalýþmamýzýn teknik açýdan hýz kazanmasýný saðladý.
BTC Boru Hattý Þirketi, bu proje kapsamýnda bir destekçi olmanýn çok
ötesine geçerek çalýþmanýn bir ortaðý gibi hareket etti. BTC, Çevre Yatýrýmlarý
Programý kapsamýnda yeni alanlarýn belirlenmesi veya daha önce Önemli
Kuþ Alaný olarak belirlenmiþ alanlarla ilgili bilgilerimizin güncellenmesi
konusunda sýnýrsýz destek verdi. Cem Çakýroðlu bu süreçte her zaman ekibimizin
bir üyesi gibi hareket etti ve BTC adýna getirdiði yapýcý önerileriyle bu yayýnýn
daha güçlü hale gelmesini saðladý.
Doðal Hayatý Koruma Derneði, benzer nitelikteki ilk önemli alan belirleme
çalýþmalarýný gerçekleþtirerek bize yol gösterdi. Türkiyenin ilk Önemli Kuþ
Alaný envanterlerini hazýrlayan Murat Yarar, Gernant Magnin, Aygün Kýlýç,
Asaf Ertan ve Max Kasparek ÖDA çalýþmasýný hazýrlayan ekibe örnek oldu.
Doðal Hayatý Koruma Derneði eski çalýþanlarýndan Andrew Byfield, Önemli
Kuþ Alaný kriterlerinin benzerinin diðer canlýlar için de uygulanabileceði fikrini
Türkiye ölçeðinde ortaya atan ilk insandý ve bu fikriyle ÖDA projesinin yolunu
açmýþ oldu.
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ÖDA kitabý ülkemizin önde gelen bilim insanlarý tarafýndan en baþýndan
bu yana sahiplenildi. Prof. Dr. Tuna Ekim, Prof. Dr. Mecit Vural, Barbaros
Demirci ve Serdar Aslan bitkiler; Prof. Dr. Ýbrahim Baran, Prof. Dr. Varol Tok,
Dr. Çetin Ilgaz, Doç. Dr. Ertan Taþkavak ve Dr. Ali Fuat Canbolat sürüngenler
ve çift yaþamlýlar; Prof. Dr. Füsun Erkakan, Doç. Dr. Mustafa Sarý ve Doç.
Dr. Ahmet Karataþ içsu balýklarý; Doç. Dr. Ahmet Karataþ, Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Sözen, Bahar Suseven, Thomas Schmitz, Harun Güçlüsoy, Nuray
Güven Veryeri ve Özgün Emre Can memeliler; Vincent Kalkman kýzböcekleri;
Evrim Karaçetin ve Dr. Ahmet Baytaþ kelebekler; Prof. Dr. Murat Biricik, Yrd.
Doç. Dr. Metehan Özen, Ortaç Onmuþ, Esra Per, Geoff Welch ve Hilary Welch
kuþlar konusundaki hazýrlýklarý yönlendirdi ve ÖDA yaklaþýmýnýn gerektirdiði
kriterler uygulamalarý, literatür analizi, arazi çalýþmalarý gibi pek çok çalýþmayý
yürüttü.

Asuman Aydýn, Özge Balkýz, Esra Baþak, Önder Cýrýk, Eray Çaðlayan, Turan
Çetin, Sezgin Erdoðan, Engin Gem, Hasan Gümüþ, Çaðlar Ýnce, Özgür Koç,
Petek Olcay, Esra Per, Hatice Dinç Sarýsoy, Bahar Suseven ve Can Yeniyurt
kitabýn sizlere kadar ulaþabilmesi için sayýsýz görev üstlendi.

Kuþ Gözlem Topluluklarý, çalýþmalarýmýzýn en temel unsurlarýndan biri
olan ülkemizin her noktasýndan güncel ve saðlýklý bilgilerin bize ulaþtýrýlmasýnda
yeri doldurulamaz bir rol üstlendiler.

Avrupa Birliði, Sivil Toplum Kamu Ýþbirliði (SKÝP) Programý kapsamýnda
maddi desteði yanýnda kitabýmýzýn hayata geçiþ sürecini dikkat ve sabýrla
izledi. Projenin yürütülme sürecinde Filiz Köksal ve Burak Erdenir teknik ve
manevi desteklerini vermekten kaçýnmadý.

Sualtý Araþtýrmalarý Derneði Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu (SAD-AFAG),
kuruluþumuzdan bu yana ÖDA kavramýný sahiplendi ve Akdeniz fokuyla ilgili
tüm birikimini bu yayýnýn kullanýmýna sunmaktan çekinmedi. Cem Orkun
Kýraç, SAD-AFAG adýna verdiði katkýlarla hiç þüphesiz bu kitabýn en büyük
destekçilerinden biri oldu.
Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða) ve Samsun - Doða ve
Yaban Hayatý Koruma Derneði, kitabýn hazýrlýk sürecinde ÖDAlar hakkýndaki
bilgilerin bir araya getirilmesine büyük katký saðladý. Yüzüncü Yýl Üniversitesi,
ÖDA kriterlerini dikkat ve özenle deðerlendirerek Doðu Anadolu Bölgesinde
yeni ÖDAlarýn belirlenmesinde önemli rol oynadý.
Ekolojik Araþtýrmalar Derneði, özelikle deniz kaplumbaðasý konusundaki
deneyimlerini ve güncel verilerini bizimle paylaþarak çalýþmamýzý zenginleþtirdi.
TEMA ve ODTÜ iþbirliðinde yürütülen Aþaðý Kafkas Ormanlarý Boþluk Analizi
projesinin sonuçlarýný paylaþan Doç Dr. Can Bilgin ve Uður Zeydanlý bu
bölgedeki ÖDAlarýn belirlenmesine büyük katký saðladý.
Burada adlarýný sýralamakta zorlanacaðýmýz yüz kýrküç yazar, bu yayýnýn
belkemiðini oluþturan ÖDAlarý birer birer kaleme aldý. Kitabýmýzýn yazarlarý,
gerek arazi, gerekse literatür çalýþmalarýyla eksik bilgileri derledi, alan sýnýrlarýný
belirleyebilmemizi ve tür tablolarýmýzý zenginleþtirmemizi saðladý.
Doða Derneði çalýþanlarýndan Bahtiyar Kurt ve Burcu Meltem Arýk, alan
metinlerinin yazýlmasý baþta olmak üzere pek çok konuda ÖDA kitabýnýn
hazýrlýk sürecine katký koydu.
ÖDA kitabý proje ekibinde olmasa da tüm Doða Derneði çalýþanlarý bu
envanterin tamamlanmasýna büyük katký koydu. Ferdi Akarsu, Damla Akyýldýz,
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Doða Derneði gönüllüleri ve manevi destekçileri her zaman olduðu gibi
büyük bir aile gibi hareket imkaný saðladý. Tuba Akoðlu, Nursen Aksan, Lale
Aktay, Hülya Alkan, Pýnar Altun, Nilüfer Araç, Selçuk Armaðan, Melek
Bozdoðan, Nil Bozdoðan, Cem Dalyan, Murat Gülsaçan, Esra Kartal, Uður
Erhan Kaya, Ufuk Özbek, E. Gülce Özkan, Burcu Parmak, Iþýl Sevingüler,
Necla Türemez, Hade Türkmen, Hatice Þen, Yakup Can Yýkýlgan ve Emin
Yoðurtçuoðlu kitap hazýrlýk sürecinde veri toplama, bilgi tarama, habitat
sýnýflandýrma ve buna benzer pek çok zorlu konuda yardýmlarýný esirgemedi.

Hollanda Kuþlarý Koruma Kurumu Vogelbescherming Nederland adýna
yakýn zamanda aramýzdan ayrýlan Adri De Gelder bu yayýnýn hazýrlanmasýna
büyük destek verdi. Hollanda Büyükelçiliði küçük hibe programý kapsamýnda
Tarým Ataþesi Carla J. M. Konsten yayýnýmýzýn hayata geçirilmesi ile ilgili her
adýmýmýzý destekledi. GEF Küçük Destek Programý kapsamýnda bu projenin
desteklenmesi fikrini ortaya atan Z. Bilgi Buluþ ve Özge A. Gökçe ÖDA
envanterinin zamanýnda yayýna girebilmesini saðladý. Motorola Türkiye, bu
çalýþmayý son derece önemli bir adým olarak deðerlendirerek Türkiyedeki
özel sektöre örnek oldu. Bu süreçte Genel Müdür Yardýmcýsý Sevim Kartal ve
Excel PR çalýþanlarý, kitaba olan inançlarýyla kiþisel katkýlarýný esirgemedi.
Ayþegül Domaç, önemli doða alanlarýnýn bitki örtüsü analizlerini
gerçekleþtirdi. Bu süreçte HAT Coðrafi Bilgi Sistemleri A.Þ. teknik altyapýnýn
oluþturulmasýna destek oldu.
Mas Matbaa ve Kitap Yayýnevi, bir yayýncý kuruluþ olarak bu çalýþmaya
daha en baþýnda inandý ve her türlü zorluða ve zaman kýsýtlamasýna raðmen
ÖDA kitabýna maddi ve manevi destek verdi.
Adýný istemeden de olsa eksik býraktýðýmýz kiþi veya kurumlarýn, doðanýn
birleþtirici gücü sayesinde tamamladýðýmýz bu kitabý bir özür olarak kabul
etmelerini diliyoruz.
Bu kitap bizi bir araya getirdi, artýk hiç birimiz bu yolda yalnýz deðiliz.

BU ENVANTERÝN YAYINLANMASINI DESTEKLEYEN PROJELER
Dað Horozunu Koruma Projesi

BirdLife

Doða Derneði, Çevre ve Orman Bakanlýðý - Doða Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Dünya Kuþlarý Koruma Kurumu
(BirdLife International) ve Ýngiliz Kraliyeti Kuþlarý Koruma Derneði
(Royal Society for the Protection of Birds) ortaklýðýyla ve BaküTiflis-Ceyhan Boru Hattý þirketinin desteðiyle 2003-2006 yýllarý
arasýnda Dað Horozu (Huþ Tavuðu) Koruma Projesini yürütmüþtür.
Proje süresince, hakkýnda yeterli bilgi sahibi olmadýðýmýz dað
horozunun (Tetrao mlokosiewiczi) daðýlýmý, sayýsý ve koruma durumu
hakkýnda güncel bilgi toplanmýþtýr. Türün geleceði için, yeni koruma
alanlarýnýn daðýlýmý konusunda öneriler geliþtirilmiþ ve bu öneriler
Önemli Doða Alanlarý kitabýna altlýk oluþturmuþtur. Projenin
sonuçlarý, kuþ verilerinin güncellenmesi ve vejetasyon sýnýflandýrmasý
çalýþmalarý için kullanýlmýþtýr.

Baku-Tiflis-Ceyhan Boru Hattýndaki
Önemli Kuþ Alanlarý Projesi

BirdLife

Doða Derneði, Dünya Kuþlarý Koruma Kurumu (BirdLife
International) ve Ýngiliz Kraliyeti Kuþlarý Koruma Derneði (Royal
Society for the Protection of Birds) ortaklýðýyla ve Bakü-Tiflis-Ceyhan
Boru Hattý þirketinin desteðiyle 2003-2006 yýllarý arasýnda Önemli
Kuþ Alanlarý Projesini yürütmüþtür.
Doða Derneði, proje süresince boru hattý bölgesindeki Önemli
Kuþ Alaný (ÖKA) araþtýrmasýný tamamlamýþ, bu kapsamda ilk
olarak Türkiyenin Önemli Kuþ Alanlarý 2004 güncellemesi basýlmýþtýr.
Ardýndan ülkemizde ilk kez Avrupa Birliði ölçeðinde Önemli Kuþ
Alanlarý belirlenmiþtir. Bu iki çalýþmanýn sonuçlarý Önemli Doða
Alanlarý kitabýnda bir bütün olarak yer almýþ, bu proje altýnda
yürütülen çalýþmalar kitaptaki kuþ verilerinin analizlerinin
yapýlmasýndan alan sýnýrlarýnýn çizimine kadar birçok konuda temel
oluþturmuþtur.

Önemli Doða Alanlarý:
Yerel Destekçiler Aðý Projesi

Doða Derneði, Hollanda Kuþlarý Koruma Derneði
(Vogelbescherming Nederlands) ve Dünya Kuþlarý Koruma Kurumu
(BirdLife International) Avrupa Bölümü Ofisi ortaklýðýyla ve Hollanda
Tarým, Doða ve Gýda Kalite Bakanlýðý desteðiyle 2005-2006 yýllarý
arasýnda Önemli Doða Alanlarý (ÖDA) yerel destekçiler aðý projesini
yürütmüþtür.
Projede, Türkiyenin ÖDAlarý hakkýndaki bilimsel verilerin
derlenmesi ve analizi için çalýþýlmýþtýr. Bu projeyle ayný zamanda
ÖDAlarýn korumasý için kullanýlabilecek pratik yöntemleri içeren
Doða Okulu eðitim programý oluþturulmuþtur.

Devlet ve Sivil Toplum Ortaklýðý Projesi

Doða Derneði, T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý ortaklýðýyla,
Avrupa Birliði Türkiye Temsilciliði Merkezi Finans ve Ýhale Birimi
SKÝP Programý desteðiyle 2005-2006 yýllarý arasýnda Türkiyenin
Natura 2000 Aðý Projesini yürütmüþtür.

Diðer projeler

Proje kapsamýnda, Türkiyede Natura 2000 Aðýnýn oluþturulmasý
için sivil toplum ve devlet kurumu paydaþlarýnýn ulusal ve yerel
ölçekte birlikte çalýþmasýnýn saðlanmasý hedeflenmiþtir. Bu amaçla,
Türkiyede Natura 2000 aðýnýn oluþturulmasý için sivil toplum ve
kamu kurumlarý arasýndaki uzun dönemli iþbirliði baþlatýlmýþtýr.

Doða Derneðinin Türkiyenin Önemli Doða Alanlarýnýn
belirlenmesi, korunmasý ve tanýtýlmasý yolundaki çabalarýna Hollanda
Büyükelçiliði Tarým Ataþeliði ve Motorola Türkiye A.Þ. bu kitabýn
basýmýna maddi katký saðlamýþlardýr.
Doða Derneðinin kurumsal destekçisi olan Atlas Dergisi ise
kitabýn hazýrlanmasýnda görsel arþivinin kullanýlmasýna olanak
tanýyarak bu projeyi de desteklemiþtir.
Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) GEF Küçük
Destek Programý (GEF-SGP), bu envanterin baský masrafýnýn önemli
bir bölümünü desteklemiþtir.
Wageningen Üniversitesi (SENSE) ve Conservation International,
bu envanterin bilimsel sonuçlarýnýn yayýnlanmasý için gerekli
çalýþmalarý desteklemektedir.
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ÖZET

Türkiye'nin doðasýndaki sýra dýþý çeþitlilik birçok biyocoðrafik etkenin
sonucudur. Bulunduðu konum, yer þekilleri ve iklimdeki deðiþkenlik nedeniyle
ülkemiz çok sayýda canlýya ev sahipliði yapmaktadýr ve üç kýta arasýnda köprü
iþlevi görmektedir. Türkiye'nin biyolojik çeþitliliðini þekillendiren bir diðer
önemli süreç 1 milyon 800 bin yýl ile 10 bin yýl öncesi arasýnda yaþanmýþ olan
buzul çaðlarýdýr. Anadolu'nun bugünkü doðasý tüm bu nedenlerin birleþimi
sonucunda her bir taþý ayrý bir tarihsel olayý tarif eden bir mozaik haline
dönüþmüþtür ve küresel ölçekte öneme sahiptir.
Türkiye, en son revizyonu Conservation International (Dünya Doða Koruma
Kurumu) tarafýndan yapýlan sýcak bölgeler (hotspots) analizine göre dünyadaki
34 sýcak bölgenin üçünün kesiþim noktasýnda yer almaktadýr. Bu bölgeler;
Kafkasya, Akdeniz Havzasý ve Ýran  Anadoludur. Ýran  Anadolu sýcak bölgesi,
2005 yýlýnda Doða Derneði ve Conservation International araþtýrma ekiplerinin
ortak çalýþmasý sonucunda belirlenmiþtir.
Günümüzde insan faaliyetlerinden kaynaklanan bitki ve hayvan türü yok
oluþlarý çok yüksektir, ancak, dünyada ve ülkemizde bu yok oluþu
durdurabilecek yeterli zaman ve kaynaklar mevcut deðildir. Bu nedenle pek
çok korumacý kurum ve kuruluþ kýsýtlý kaynaklarla doða koruma çalýþmalarýndan
en yüksek geri dönüþü almak için çalýþmaktadýr. Önemli Doða Alaný (ÖDA)
yaklaþýmý, kýsýtlý kaynaklarýn en öncelikli alanlarda kullanýlabilmesi için
geliþtirilmiþ yöntemlerden biridir.
ÖDA yaklaþýmý Doða Derneðinin de içinde olduðu dünyanýn önde gelen
doða koruma kuruluþlarýnda görev yapan bir uzman ekip tarafýndan
geliþtirilmiþtir. ÖDAlar uluslararasý öneme sahip olduðu kanýtlanmýþ alanlardýr
ve alan korumaya ihtiyaç duyan türlerin daðýlým ve nüfuslarýný esas alan
standart, küresel ölçekte uygulanabilir ve eþik deðerlerine baðlý bilimsel
kriterler vasýtasýyla seçilir. Bu kriterler alan koruma önceliklerini ortaya
çýkarýrken iki önemli noktaya vurgu yapmaktadýr; hassaslýk ve benzersizlik.
Hassaslýk kriterini saðlayan ÖDAlar, nesli tehlike altýnda olan canlý türlerinin
önemli popülasyonlarýný barýndýran alanlardýr. Benzersizlik kriteri ise dar
yayýlýþlý türler, yoðunlaþan türler ve biyoma özgü türler için önem taþýyan
alanlarý belirlemek için kullanýlýr.
Türkiyenin ÖDAlarý, Doða Derneðinin önderliðinde, Doða Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüðü ve bilim insanlarýnýn katkýsýyla tanýmlanmýþtýr.
Bu çalýþma dünyada, ÖDA metodolojisinin ülke ölçeðinde yapýlmýþ ilk
uygulamasýdýr. BirdLife International ve ortaklarý tarafýndan yürütülen Önemli
Kuþ Alanlarý çalýþmalarý kapsamýnda elde edilen deneyimler, bu kitapla
birlikte yedi farklý canlý grubunu daha (bitkiler, memeliler, sürüngenler,
çiftyaþamlýlar, içsu balýklarý, kelebekler ve kýzböcekleri) içerecek þekilde
geniþletilmiþtir.
Bu kitabýn iþlevleri aþaðýda özetlenmiþtir;
Önceliklerin belirlenmesi
Türkiyede Sýfýr Yok Oluþa ulaþmak için üzerinde çalýþýlmasý gereken
alanlar ve türler için kaynak teþkil etmek ve yeni koruma alanlarýnýn
belirlenmesine katký koymak;
Araþtýrma
Türkiyede kýrmýzý listelerin hazýrlanmasýný teþvik etmek;
Üniversiteleri Türkiyenin az bilinen önemli doðal alanlarý ve canlý türleri
üzerinde çalýþmak için teþvik etmek;
Türkiye doðasýný ve ÖDAlarý izleme çalýþmalarý için temel oluþturmak;
Tanýtým ve bilinçlendirme
Türkiyenin biyolojik zenginliðini yerel, ulusal ve uluslar arasý düzeyde
tanýtmak;
Doða koruma politikalarý
Planlayýcý ve uygulayýcý kurumlarýnýn proje ve çalýþma alanlarýný belirleme
sürecinde doða koruma ile ilgili altlýk oluþturmak;
Giriþimcilerin yatýrýmlarýný doðaya zarar vermeyecek þekilde planlamalarýna
destek olmak;
Gerek resmi kurumlarýn, gerekse danýþman firmalarýn Çevre Etki
Deðerlendirme (ÇED) sürecinde ihtiyacý olan verilere kolayca eriþimlerini ve
bu yolla ÇED sürecinin saðlýklý iþlemesini saðlamak;
Avrupa Birliði üyelik sürecinde Natura 2000 korunan alanlar aðý gibi
gerekli koþullarýn saðlanmasý için veri kaynaðý oluþturmak;
Doðal kaynak yönetimi politikalarýnýn oluþturulmasýna yön vermek ve bu
kapsamda, ulusal enerji, tarým ve turizm stratejilerinde doðal deðerlerin dikkate
alýnmasýný saðlamak;
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Uygulama
Alanlarýn bütüncül bir yaklaþýmla korunabilmesi için somut çözüm önerilerine
ve savunma çalýþmalarýna dayanak oluþturmak;
ÖDAlarda yürütülen koruma ve eðitim çalýþmalarý için bilgi alt yapýsý
oluþturmak;
Doðal alanlarýn yönetim ve kullaným planlarýna güncel veri saðlamak.
Bu kitapta 305 Önemli Doða Alaný tanýmlanmýþtýr. Bu alanlarýn toplam
yüzölçümü 20 milyon 280 bin 149 hektardýr ve bu alan Türkiyenin %26sýný
kaplamaktadýr. Bu alanlar bitki, kuþ, memeli, sürüngen, çiftyaþamlý, içsu
balýðý, kelebek ve kýzböceði türleri için küresel ve/veya bölgesel ölçekte önem
taþýmaktadýr. Alanlarýn 292si küresel ölçekte bir veya daha fazla tür grubu
için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. 13 tanesi ise yalnýzca bölgesel ölçekte
önemli alanlardýr.
Türkiyede bitki, çiftyaþamlý, içsu balýðý, kelebek, kýzböceði, kuþ, memeli
ve sürüngen tür gruplarýndan ÖDA kriterlerini küresel ölçekte saðlayan 2246
tür bulunmaktadýr. 750 takson ise ÖDA kriterlerini bölgesel ölçekte
saðlamaktadýr. Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan türlerin büyük
çoðunluðunu bitkiler oluþturmaktadýr.
Ülkemizde 2036 bitki, 36 kuþ, 28 memeli, 32 sürüngen, 11 çiftyaþamlý,
69 içsu balýðý, 25 kelebek, 7 kýzböceði taksonu küresel ölçekte ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Bu kapsamda bitkiler için 223, kuþlar için 106, memeliler için
95, sürüngenler için 108, çiftyaþamlýlar için 29, içsu balýklarý için 61, kelebekler
için 66, kýz böcekleri için 29 alanýn ÖDA kriterlerini küresel ölçekte saðladýðý
belirlenmiþtir.
Bu alanlardaki popülasyonlarýn yaný sýra pek çok tür veya alttür
popülasyonunun ÖDA kriterlerini saðladýðý saptanmýþtýr. Ancak bu
popülasyonlar hakkýnda bir ÖDA tanýmlayacak kadar güncel veri
bulunmadýðýndan bu taksonlarla ilgili daðýlým bilgileri noktasal olarak bu
envanterin Ek 6sýnda verilmiþtir. Zaman içerisinde güncel bilgiler toplandýðýnda
bu popülasyonlar için yeni ÖDAlarýn belirlenmesi veya var olan ÖDAlarýn
geniþletilmesi söz konusu olacaktýr.
451 canlý türünün dünyada sadece Türkiyede tek bir alanda yaþadýðý ve
bu alanda da tehlike altýnda olduðu belirlenmiþtir. Bu canlý türlerinin büyük
bir kýsmýný bitkiler oluþturmaktadýr. Bu türlerin 394 tanesi (%87si) 125 ÖDAnýn
içinde yer almaktadýr. 57 tanesi (%13ü) ise nokta olarak belirlenmiþtir ve bu
türlerin yaþadýðý alanlar veri yetersizliði nedeni ile henüz ÖDA olarak
tanýmlanmamýþtýr.
Geçtiðimiz yýllarda Seyfe Gölü, Eþmekaya Sazlýðý, Hotamýþ Sazlýðý, Sultan
Sazlýðý ve Ereðli Sazlýklarý tümüyle kuruyarak restorasyon aþamasýna gelmiþtir.
305 ÖDAnýn dörtte biri Çok Acil veya Acil statüsünde olup tamamen
veya kýsmen yok olma tehlikesiyle karþý karþýyadýr. 100 ÖDA ise Korumaya
Baðýmlý statüsüne yerleþtirilmiþtir ve müdahale yapýlmadýðý takdirde önemli
bir bölümü yok olma tehlikesi altýndadýr.
305 ÖDAdan sadece iki alanýn (Hodulbaba Daðý ve Nallýhan Tepeleri)
durumu geçtiðimiz yýllarda ilerleme göstermiþtir. Geçtiðimiz on yýlda 143
ÖDAnýn durumunda ciddi deðiþiklikler olmamýþ, 125 ÖDAdaki doðal yaþam
ise nispeten düþük zararlar görmüþtür.
ÖDAlar üzerindeki tehditlerin baþýnda su politikalarý ve bu çerçevede
yapýlan büyük barajlar ile tarým alanlarýný geniþletme, sulama ve kurutma
çalýþmalarý gelmektedir. Bu çalýþmalar sonucunda çok sayýda sulakalan ve
bozkýr ÖDAsý yok olmuþ, bir kýsmýnýn da ekolojik bütünlüðü büyük ölçüde
zarar görmüþtür. Öte yandan, özellikle büyük kentlerin yakýnýnda ve Ege 
Akdeniz kýyýlarýnda ikinci konutlar ve plansýz yapýlaþma birçok ÖDAnýn geri
dönüþsüz yok olmasýna neden olmaktadýr. ÖDAlar üzerindeki diðer tehditlerin
baþýnda yol yapýmlarý ve aþýrý otlatma gelmektedir.
Doða Derneði, Çevre ve Orman Bakanlýðý ve diðer pek kurumla iþbirliði
içinde ÖDAlarýn korunmasý için somut çalýþmalar yürütmektedir. Ancak
Türkiyenin biyolojik çeþitliliðinin korunmasý için tüm bu alanlarýn bütüncül
bir yaklaþýmla korunmasý gerekmektedir. Bu, doða koruma için çalýþan tüm
devlet kuruluþlarýnýn, özel sektörün, sivil toplum kuruluþlarýnýn, basýnýn,
akademik kuruluþlarýn ve uluslar arasý kuruluþlarýn ortak hareketi ile mümkün
olacaktýr.

SUMMARY

The exceptional diversity encountered in Turkeys nature is a result of
various biogeographic reasons. Due to its crossroads location and diversity
of its geographic features and climatic conditions Turkey hosts a rich and
irreplaceable biodiversity. Another factor that has shaped Turkeys biodiversity
is the ice ages ranging from 1 million 800 000 to ten thousand years ago.
The global map of biodiversity hotpots clearly reflects this richness. Three
out of 34 biodiversity hotspots meet in Turkey: Mediterranean, Caucasus
and the IranoAnatolian.

mammals, reptiles, amphibians, freshwater fish, butterflies and dragonflies.
Among all sites, 292 fulfil the KBA criteria for one or more taxonomic group
on a global scale. Thirteen sites are important on a regional scale.

The present extinction rate of plants and animals due to human activities
is tremendous, yet sufficient time and resources to reverse this trend is hardly
available in the world and in Turkey. Therefore, many conservation organisations
and institutions work towards obtaining optimal results from activities that
rely on very limited resources. The Key Biodiversity Area (KBA) approach
is a method developed in order to use these limited resources in the highest
priority areas of the world.

Analysed in more detail, 2036 plant, 69 freshwater fish, 36 bird, 32 reptile,
28 mammal, 25 butterfly, 11 amphibian and 7 dragonfly species trigger the
KBA criteria on the global scale. The following numbers of KBAs of global
importance have been identified for each taxonomic group: 223 sites for
plants, 29 sites for amphibians, 61 sites for freshwater fish, 66 sites for
butterflies, 29 sites for dragonflies, 106 sites for birds, 95 sites for mammals
and 108 sites for reptiles.

The KBA approach has been developed by an expert team representing
the leading conservation institutions globally, among which Doða Derneði
has been active. KBAs are areas of international importance and are selected
by using standard, globally applicable and threshold based criteria taking into
account the distribution and population of species for which site conservation
is appropriate. These criteria are built on two main principles of selection of
sites conservation: vulnerability and irreplaceability. KBAs selected under the
vulnerability principle host significant populations of threatened species
whereas the irreplaceability principle is used for determining sites important
for restricted range, congregatory and biome restricted species.

During this study, several trigger species populations have been identified
for which, currently, no KBAs are designated due to insufficiency of information
to deliniate site boundaries. However, location information on these trigger
species populations are provided in Annex 6.

Turkeys KBAs have been identified with the leadership of Doða Derneði
and the contribution of several institutions and scientists. This work is the first
application of the KBA methodology on a national scale. In this book,
experiences gained through Important Bird Areas approach by BirdLife
International and its global partners have been expanded to include seven
new taxonomic groups: plants, mammals, reptiles, amphibians, freshwater
fish, butterflies and dragonflies.

The conservation state of the KBAs is less than favorable. Over the past
ten years, five wetland KBAs; Seyfe Lake, Eþmekaya Marshes, Hotamýþ
Marshes, Sultan Marshes and Ereðli Marshes have completely dried and now
they require restoration. Respectively, 22 and 46 KBAs are classified as Very
Urgent and Urgent in terms of the need for conservation action. In other
words, one fourth of the 305 KBAs face immense threats that may result in
permanent loss of these sites. 100 sites are classified as Conservation
Dependent, meaning a significant part of these KBAs are under risk unless
conservation action is taken urgently.

The main functions of this book can be summarised as follows:

Among plants, birds, mammals, reptiles, amphibians, freshwater fish,
butterflies and dragonflies, Turkey hosts 2246 species that trigger the KBA
criteria on a global scale while 750 taxa trigger the KBA criteria on a regional
scale. The majority of the trigger species consist of plants.

Furthermore, 451 species have been identified that occur solely at a single
site in Turkey and that they are threatened from extinction. The majority of
these species consist of plants. A total of 394 species of these species (87%)
occur within 125 KBAs, while site boundaries were not drawn and KBAs were
not selected for 57 of these (13%) due do to data insufficiency.

Priority setting
Constitute a reference for sites and species that require work in reaching
the zero extinction goal in Turkey and contribute in identification of new
protected areas;

Only two sites conservation status among the 305 KBAs (Hodulbaba
Mountain and Nallýhan Hills) have improved over the past ten years.
Conservation status of 143 KBAs are thought to have not changed over the
past ten years, while 125 sites have partially lost their natural integrity.

Research
Encourage the preparation of national red lists in Turkey;
Encourage the universities in Turkey to conduct reseach on little known
KBAs and species;
Lay the infrastructure for monitoring Turkeys nature and KBAs;

The leading threat pertaining to the KBAs is water policies, and in particular
large dam constructions and land conversion for agriculture. As a result of
these pressures, several wetlands and steppe KBAs have disappeared or their
ecological integrity is lost severely. On the other hand, development for
tourism and urbanisation near cities and the Aegean and Mediterranean coasts
have resulted and continue to result in the loss of biodiversity at many KBAs.
Overgrazing and road constructions are among other major threats affecting
the sites.

Public awareness
Contribute to the promotion of Turkeys rich biodiversity on local, national
and international scales;
Nature conservation policies
Provide building blocks for conservation in the process of planning and
implementation of projects of development organisations;
Support the planning of environmentally-friendly investments;
Provide easy to use and easy to access data to both governmental and
private institutions that deal with Environmental Impact Assessments (EIA)
and thus ensure healthy functioning of the EIA process;
Provide data for adhering to conditions such as Natura 2000 protected
areas network in the European Union accession process;
Guide national natural resource management policies and in this framework,
ensure that natural values are taken into account within national energy,
agriculture and tourism strategies;

With the collaboration of the Turkish Ministry of Environment and Forestry
as well as other institutions, Doða Derneði implements on the ground projects
in order to conserve Turkeys KBAs. However, the objective of conserving
Turkeys biodiversity can only be made possible through collective effort and
motion of all institutions that shall contribute in conservation including state
authorities, private sector, non governmental organisations, media, academic
institutions and international institutions.

On the ground actions
Provide advocacy tools and concrete solutions towards holistic conservation
of the sites;
Constitute knowledge-basis for hands on conservation and education
work undertaken within the KBAs;
Provide data for the management plans of these natural areas.
This book identifies 305 KBAs which cover 20280149 hectares, equivalent
to Turkeys 26% surface area. These sites are selected for plants, birds,
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Önemli Doða Alaný Nedir?
Alan koruma, canlý türlerinin saðlýklý topluluklar oluþturmalarý ve yaþam
döngülerini devam ettirmeleri için gerekli tüm coðrafyalarýn doðal özellikleri
bozulmadan saklanmasýný esas alýr. Önemli Doða Alaný (ÖDA) kavramý bu
ilkeyi esas alarak doðadaki canlý türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel
önem taþýyan coðrafyalarý tanýmlar. Bu kavram, canlý türleri ve doðal kaynaklarla
birlikte yeryüzünün en özel doðal alanlarýnýn korunmasýný amaçlamaktadýr.
ÖDAlarýn en güçlü yaný, uluslararasý ölçekte önemli olan alanlarý iþaret
etmeleridir. Bu alanlar, Conservation International, BirdLife International ve
Planlifeýn önderliðinde 15 uzman tarafýndan geliþtirilen bilimsel kriterlere göre
uluslararasý öneme sahip olduðu kanýtlanmýþ alanlardýr (Eken ve ark. 2004).
Alanlarý belirleme sürecinde ölçülebilir ve somut kriterlerin kullanýlmasý, ÖDA
fikrini güçlendiren en temel noktadýr. ÖDA kriterleri bu güne kadar geliþtirilmiþ
en bütüncül ve kolayca uygulanabilen korunan alan tanýmlama yöntemi olarak
kabul edilmektedir.
ÖDA metodolojisi kaynaðýný IUCN Kýrmýzý Liste verilerinden yararlanýlarak
belirlenen tür koruma hedeflerinden ve bunlarla bütünleþmiþ daha geniþ ölçekli
koruma yaklaþýmlarýndan almýþtýr. ÖDAlar, alan korumaya ihtiyaç duyan
türlerin daðýlým ve nüfuslarýný esas alan standart, küresel ölçekte uygulanabilir
ve eþik deðerlerine baðlý somut kriterler vasýtasýyla seçilir. Bu kriterler alan
koruma önceliklerini ortaya çýkarýrken iki önemli noktaya vurgu yapmaktadýr;
hassaslýk ve benzersizlik. Öte yandan, ÖDAlarýn belirlenmesinde bazý nicel
eþik deðerleri kullanýlmaktadýr. Bu deðerler, günümüze deðin uygulanmýþ
yaklaþýmlarýn ve ekolojik teorilerin gözden geçirilmesi ile oluþturulmuþtur.
Dünyanýn Ýlk Ulusal ÖDA Envanteri
Türkiyenin ÖDAlarý Doða Derneðinin önderliðinde, pek çok kuruluþun
ve bilim insanýnýn katkýsýyla tanýmlanmýþtýr. Bu çalýþma, sadece Türkiye için
deðil, tüm dünya için öncü niteliðini taþýmaktadýr. Elinizde tuttuðunuz kitap,
dünyada ÖDA metodolojisinin ülke ölçeðinde yapýlmýþ ilk uygulamasýdýr. Bu
nedenle çalýþma sýrasýnda küresel standartlara dayalý bir yöntemin ulusal veya
yerel ölçekte uygulanmasýna dair pek çok sorunun yanýtý aranmýþtýr. ÖDA
metodolojisi, küresel standartlara dayanmasýna raðmen, bölgesel veya ulusal
ölçekte çalýþma yapan pek çok uzmanýn bilgisinden en verimli þekilde
yararlanmamýzý ve bu uzmanlarý alan belirleme sürecine dâhil etmemizi
saðlamýþtýr.
BirdLife International ve ortaklarý tarafýndan yürütülen Önemli Kuþ Alanlarý
çalýþmalarý kapsamýnda elde edilen deneyimler, bu kitapla birlikte yedi farklý
canlý grubunu daha (bitkiler, memeliler, sürüngenler, çiftyaþamlýlar, içsu
balýklarý, kelebekler ve kýzböcekleri) içerecek þekilde geniþletilmiþtir. Þüphesiz
ki bu sonuçlar Madagaskar, Kenya, Filipinler ve benzeri ülkelerde yürümekte
olan ÖDA çalýþmalarýna ýþýk tutacaktýr. Türk bilim adamlarýnýn birikimi ve
emeði sayesinde ortaya çýkan bu envanterin bilimsel sonuçlarý, Hollanda 
Wageningen Üniversitesinde yürütülen doktora çalýþmasý kapsamýnda bilim
dünyasýna tanýtýlmaktadýr. Türkiyenin biyolojik çeþitlilik açýsýndan dünya
ölçeðindeki deðeri, bu çalýþmanýn doða koruma bilimleri açýsýndan önemini
daha da artýrmaktadýr.
Envanterin Ýþlevleri
Her ilk gibi bu kitabýn da eksikleri ve geniþletilmesi gerekli yönleri
bulunmaktadýr. ÖDA kriterlerinin küresel, bölgesel ve Avrupa Birliði ölçeðindeki
uygulamalarý yapýlýrken pek çok sorunla karþýlaþýlmýþtýr ve bu sorulara bu
kitap kapsamýnda pratik çözümler üretilmeye çalýþýlmýþtýr. Hiç þüphesiz ki,
benzer sorunlar diðer ülkelerde de yaþanacaktýr ve bu sorunlara kalýcý çözümler
üretilebilmesi için ÖDA yönteminin daha fazla coðrafi bölgede uygulanmasý
gerekecektir. Öte yandan, Türkiye doðasýnýn araþtýrýlmasý ve korunmasý için
çalýþan uzmanlarýn bu kitabýn yayýnlanmasýný takip eden yýllarda Türkiyenin
ÖDA envanterini çok daha eksiksiz bir noktaya taþýyacaðýna inanmaktayýz.
Geliþtirilmesi gereken yanlarýna raðmen ÖDA kitabýnýn aþaðýdaki temel
iþlevleri yerine getireceðine inanmaktayýz;

Tanýtým ve bilinçlendirme
Türkiyenin biyolojik zenginliðini yerel, ulusal ve uluslar arasý düzeyde
tanýtmak;
Doða koruma politikalarý
Planlayýcý ve uygulayýcý kurumlarýnýn proje ve çalýþma alanlarýný belirleme
sürecinde doða koruma ile ilgili altlýk oluþturmak;
Giriþimcilerin yatýrýmlarýný doðaya zarar vermeyecek þekilde planlamalarýna
destek olmak;
Gerek resmi kurumlarýn, gerekse danýþman firmalarýn Çevre Etki
Deðerlendirme (ÇED) sürecinde ihtiyacý olan verilere kolayca eriþimlerini ve
bu yolla ÇED sürecinin saðlýklý iþlemesini saðlamak;
Avrupa Birliði üyelik sürecinde Natura 2000 korunan alanlar aðý gibi
gerekli koþullarýn saðlanmasý için veri kaynaðý oluþturmak;
Doðal kaynak yönetimi politikalarýnýn oluþturulmasýna yön vermek ve bu
kapsamda, ulusal enerji, tarým ve turizm stratejilerinde doðal deðerlerin dikkate
alýnmasýný saðlamak;
Uygulama
Alanlarýn bütüncül bir yaklaþýmla korunabilmesi için somut çözüm önerilerine
ve savunma çalýþmalarýna dayanak oluþturmak;
ÖDAlarda yürütülen koruma ve eðitim çalýþmalarý için bilgi alt yapýsý
oluþturmak;
Doðal alanlarýn yönetim ve kullaným planlarýna güncel veri saðlamak.
Envanterin Tarihçesi ve Kapsamý
Türkiye'de uluslar arasý öneme sahip ÖDAlar ve sýnýrlarýnýn belirlenmesine
yönelik çalýþmalarýn tarihçesi 1980'lerin sonlarýna dayanýr. Ýlk olarak 1989
yýlýnda Doðal Hayatý Koruma Derneði (DHKD) ve BirdLife International (o
zamanlar ICBP) Türkiye'nin ilk Önemli Kuþ Alanlarý kitabýný yayýnlamýþtýr
(Ertan ve ark. 1989). Bu çalýþmayý nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan
denizkaplumbaðalarý (Yerli ve Demirayak 1996) ve Akdeniz fokunun ( Savaþ
ve Kýraç 1991) yaþadýðý alanlarla ilgili envanterler izlemiþtir. Türkiye'nin
Önemli Kuþ Alanlarý envanteri 1997'de DHKD (Yarar ve Magnin 1997),
2004'te ise Doða Derneði tarafýndan revize edilmiþtir (Kýlýç ve Eken 2004).
Türkiye'nin Önemli Kelebek Alanlarýný içeren bir envanter 2003 yýlýnda
Hollandalý bir sivil toplum kuruluþu tarafýndan hazýrlanmýþtýr (van Swaay ve
Warren 2003). Ayný yýl içinde WWF-Türkiye tarafýndan Türkiye'nin Önemli
Bitki Alanlarý (Özhatay ve ark. 2003) envanteri ve denizkaplumbaðasý
alanlarýnýn güncellemesi (Oruç ve ark. 2003) yayýnlanmýþtýr. Karataþ (2004)
kapsamýnda ise ÖDA kriterleri ilk defa Türkiyenin memeli türleriyle ilgili
verilere uyarlanarak Türkiyenin taslak Önemli Memeli Alanlarý çalýþmasý
yayýnlanmýþtýr. Türkiye'nin Önemli Doða Alanlarýyla ilgili bölgesel çalýþmalar
da bulunmaktadýr. Bugüne kadar ayrýntýlý bir þekilde araþtýrýlan bölgeler,
Ýstanbul ilini (Özhatay ve ark. 2000), Konya Kapalý Havzasýný (Eken ve
Magnin 1999) ve Güneydoðu Anadolu'yu (Welch 2004) kapsamaktadýr.
2003 yýlýnda Yeþil Atlas dergisinde yukarýdaki çalýþmalar deðerlendirilerek
tek bir harita halinde yayýnlanmýþ ve bu haritada 264 ÖDA tanýmlanmýþtýr
(Yeþil Atlas 2003). Bu haritada ayný zamanda pek çok uzmanýn katkýsýyla
dünyada sadece Türkiye üzerindeki tek bir noktada yaþayan ve nesli tehlike
altýnda olan bitki, memeli, sürüngen, çiftyaþamlý, balýk ve kelebek türleriyle
ilgili veriler de bir araya getirilerek ÖDAlarýn en acil korunmasý gereken alt
gurubunu oluþturan Sýfýr Yok Oluþ Alanlarý tanýmlamýþtýr.
Elinizdeki yayýn, yukarýda adý geçen tüm alan belirleme çalýþmalarýyla
oluþan temelin üzerine inþa edilmiþtir. Ancak bu kapsamlý envanter hazýrlanýrken
yalnýzca önceki çalýþmalarýn sonuçlarýyla yetinilmemiþ, binlerce yeni tür verisi
ÖDA kriterlerinin süzgecinden geçirilmiþtir. Bu çalýþmalar sonucunda Türkiyede
binlerce türün vazgeçilmez yaþam alaný olan 305 ÖDA tanýmlanmýþtýr. 305
ÖDA ile ilgili bulgular bundan sonraki bölümlerde ayrýntýsýyla verilmiþtir.

Önceliklerin belirlenmesi
Türkiyede Sýfýr Yok Oluþa ulaþmak için üzerinde çalýþýlmasý gereken
alanlar ve türler için kaynak teþkil etmek ve yeni koruma alanlarýnýn
belirlenmesine katký koymak;
Araþtýrma
Türkiyede kýrmýzý listelerin hazýrlanmasýný teþvik etmek;
Üniversiteleri Türkiyenin az bilinen önemli doðal alanlarý ve canlý türleri
üzerinde çalýþmak için teþvik etmek;
Türkiye doðasýný ve ÖDAlarý izleme çalýþmalarý için temel oluþturmak;
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Türkiye, orta enlem kuþaðýnda yer alýr. Deniz seviyesinden iki bin metre
ve üzerine uzanan pek çok farklý yüksekliðe sahip daðlarý, platolarý ve ovalarýyla
farklý iklim koþullarý isteyen binlerce canlý türüne ev sahipliði yapmaktadýr.
Vadiler ve çöküntü alanlarýnýn yarattýðý mikroklima etkisi, tür zenginliðini daha
da arttýrmaktadýr.
Eski dünya kýtalarý arasýnda köprü görevi gören Türkiye, son iki milyon
yýlda yaþanan buzul çaðlarýnda pek çok canlý türü tarafýndan sýðýnak olarak
kullanýlmýþ ve günümüzdeki biyolojik çeþitliliðine kavuþmuþtur. Ancak öncelikle
sýðýnak koþullarýný saðlayan yer þekillerinin geliþimini özetlemek gerekir.
Türkiye, jeolojik açýdan genç bir ülkedir ve halen devam etmekte olan bir
dað oluþum kuþaðýnda yer almaktadýr. 65 milyon yýl önce baþlayan bu dað
oluþumu hareketleriyle Afrika, Arabistan ve Hindistan kuzeye, Avrupa ve
Asyaya doðru ilerlemekte ve bu ilerlemenin sonucunda temas saðlanan
kesimlerde yüksek dað kývrýmlarý oluþmaktadýr. Bu durum bir dünya haritasýnda
rahatlýkla gözlenebilir. Çevresindeki büyük kýtalarla kýyaslandýðýnda çok geç
deniz yüzeyine çýkan Anadolu, Afrikanýn eski Akdenizin (Tetis) tabanýndaki
tortullarý itekleyip yükseltmesiyle Toros Daðlarýna kavuþmuþtur. Anadolu,
yaklaþýk 12 milyon yýl önce Arap levhasýnýn - yýlda iki üç santimetre kadar
bir hýzla  çarpmasýyla doðu kýsmýndan yükselmeye baþlamýþ, batý kesimi ise
gevþeme sonucu kýrýlmalarla bloklar halinde çökerek Gediz ve Menderes
Nehirleri için hazýr vadiler oluþturmuþtur. Ýç Anadolu Kapalý Havzasý da ayný
dönemin eseridir. Yine ayný dönemde Karamanýn kuzeyindeki Karacadaðdan
Aðrý Daðýna dek uzanan hat boyunca volkan daðlarý yükselmiþ ve günümüzdeki
þeklini almýþtýr. Türkiye bu nedenle daðlýk ve engebeli bir araziye sahiptir ve
bu hareketler halen devam etmekte olduðundan deprem yönünden de aktif
durumdadýr.
Ýþte Türkiye'nin biyolojik çeþitliliðinin kaderi büyük ölçüde bu dönemlerde
yazýlmýþtýr. Oluþan dað silsileleri hýzla yayýlmakta olan çiçekli bitki ve böceklere
fiziksel bir engel etkisi yapmýþ ve bu canlýlarýn topluluklarýný birbirinden
kopararak farklý türlere dönüþmelerini saðlamýþtýr. Buzul çaðlarýnda Anadoluya
sýðýnan ve sonrasýnda deðiþen iklim koþullarýna uyum saðlayarak evrimleþen
türleriyle bu zenginlik daha da artmýþtýr.

Tuz Gölü havzasý © Cüneyt Oðuztüzün

Havadaki aþýrý soðuma ile karakterli buzul dönemlerinin arasýnda, bu
süreci parçalara bölen buzul arasý ýsýnma dönemleri yaþanmýþtýr. Soðuma
dönemleri sýrasýnda kuzeyde yaþayan canlýlar güneye doðru ilerlemeye
baþlamýþ ve Anadolu pek çok canlý türü için önemli bir sýðýnak iþlevi görmüþtür.
Canlýlarýn Türkiye'ye ulaþabilmeleri için iki giriþ kapýsý iþlev görmüþtür: Trakya
ile Kuzeydoðu Anadolu. Kuzeyde yaþayan canlýlar bu kapýlardan girerek
Anadolu'ya yerleþmiþtir.

Buzul Çaðlarý
Türkiye'nin biyolojik çeþitliliðini þekillendiren diðer önemli süreç 1 milyon
800 bin yýl ile 10 bin yýl öncesi arasýnda yaþanmýþ olan 'Buzul Çaðlarý'dýr. Bu
dönemlerin ardýndan mikroklimatik özelliðe sahip alanlar daha da önemli bir
rol üstlenerek Anadolu'nun tam bir mozaik görüntüsüne sahip olmasýný
saðlamýþtýr.

Buzul arasý sýcak dönemlerde ise güneydeki canlý topluluklarý kuzeye
doðru harekete baþlamýþtýr. Bu dönemlerde Antakya, Güneydoðu Anadolu
ve Iðdýr Ovasý, Afrika ve çöl kökenli türler için giriþ kapýsý iþlevi görmüþtür.
Tüm bu güneye iniþ ve kuzeye çýkýþlar, Anadolu topografyasýndan doðan
mikroklimatik zenginlik nedeniyle bu topraklar üzerinde çok daha þaþýrtýcý
izler býrakmýþtýr.

© Doða Derneði Coðrafi Bilgi Sistemleri Ünitesi

Bugün, Avrupalý canlýlara daha çok Karadeniz ve Batý Anadolu'da, Afrikalý
türlerin topluluklarýna Akdeniz Bölgesi'nin sahil þeridi ve Güneydoðu Anadolu'da,
Asya kökenli türlere ise Doðu ve Orta Anadolu'da rastlanmaktadýr.

Ancak Anadolu'yu kuzeydoðudan Antakya yönüne doðru ikiye bölen ve
yüksek dað silsilelerinden oluþan 'Anadolu Diyagonali' adlý fiziksel engel, bu
iki kapýdan giriþ yapan bazý canlýlarýn birbirleriyle Anadolu'da yeniden
buluþmalarýna engel olmuþtur. Hareket yeteneði az geliþmiþ olan bitki türleri
ve bazý hayvanlar, bu diyagonalin batý ve doðusunda birbirlerinden baðýmsýz
olarak çoðalarak farklýlaþmaya baþlamýþlar, bu durum Anadolu'daki biyolojik
çeþitliliðin daha da artmasýný saðlamýþtýr.

Anadolu ve Arap levhalarýnýn çarpýþma hattý
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Güneyde olmasýna raðmen serin ve nemli bir iklime sahip olan kara
parçalarýný kuzeyli türler, diðer yandan, kuzeyde olmasýna karþýn sýcak Akdeniz
iklimi özelliklerini taþýyan alanlarý ise güneyli türler terk etmemiþlerdir. Buzul
arasý dönemlerde kuzeyli türler daðlarýn kuzeye bakan yamaçlarý ile depresyon
kenarlarýnda korunabilmiþ, buzul dönemlerinde de güneyli türler vadilerde,
depresyon alanlarýnda ve daðlarýn güney yamaçlarýnda korunabilmiþ ve uygun
iklim koþullarý oluþtuðunda yeniden çoðalmýþlardýr. Bugün Akdeniz'in tam
yaný baþýnda uzanan Amanos Daðlarý'nda Karadeniz ikliminin kayýn ormanlarýný,
Çoruh ve Kelkit vadilerinde ise Akdeniz'e özgü kýzýlçam ve sedir topluluklarýný
yaþatan þey aslýnda buzul dönemlerinin izleridir.
Buzul dönemleri ve aralarýndaki gelgitler sadece Türkiye içindeki canlý
topluluklarýnýn yer deðiþtirmesini deðil ayný zamanda Anadolu'dan çok daha
kuzeyde yayýlmýþ bazý türlerin buraya yerleþmelerini saðlamýþtýr. Soðuk
koþullara uyum saðlamýþ pek çok tür buzullarýn çekilmesiyle büyük ölçüde
yeninden kuzeye doðru yayýlmaya baþlamýþ olsa da bazý bireyler Anadolu'daki
yüksek daðlarýn zirvelerine ve kuzey yamaçlarýna yerleþmiþtir. Yüksek daðlar
açýsýnda çok zengin olan Doðu Anadolu, bugün asýl daðýlýþý kilometrelerce
kuzeyde olan pek çok canlý türüne ev sahipliði yapmaktadýr. Kadife ördek
(Melanitta fusca) bu dönemlerin Türkiye'de býraktýðý izlere en iyi örneklerden
biridir. Aslýnda Avrupa, Asya ve Amerika'nýn en kuzey enlemlerinde yaþayan
bu tür, þaþýrtýcý bir þekilde Doðu Anadolu'daki bazý yüksek rakýmlý dað göllerinde
yaþamaya devam etmektedir. Bu gibi esas daðýlýþýndan uzakta ve kopuk
olarak yaþayan canlý topluluklarýna 'enklav' denilmektedir.

Anadolu, daðlýk ve engebeli olmasaydý buzul dönemlerinde tamamen
kuzeyli, buzular arasý dönemlerde ise tamamen güneyli türler bulunacak ve
þimdiki biyoçeþitlilik oluþamayacaktý.
Anadolu'nun bugünkü doðasý yukarýda konu edilen nedenlerin birleþimi
sonucunda her bir taþý ayrý bir tarihsel olayý tarif eden bir mozaik haline
dönüþmüþtür. Türkiye'nin korunmasý gereken alanlarýný belirleyebilmek için
onu oluþturan doðal birimlerin neler olduðunun ve bunlarýn birbiriyle iliþkisinin
anlaþýlmasý gerekmektedir. Daha da önemli olansa, Anadolu doðasýnýn tek
bir bütün olduðunu, onu oluþturan parçalarýn ancak tümünün bir arada kaldýklarý
sürece var olabileceklerini anlayabilmektir.
Bitki Coðrafyasý
Bitki coðrafyasý bitki türlerinin dünyadaki daðýlýþ biçimleri ile coðrafi
özellikler arasýndaki iliþkileri araþtýran bilim dalýdýr ve Türkiye'deki canlýlarýn
daðýlýþlarýný anlamamýz için önemli ipuçlarý vermektedir. Bu bilim dalýna göre
dünya 37 ayrý 'flora bölgesine' ayrýlmýþtýr. Bu sýnýflandýrmaya göre üç farklý
bitki coðrafyasý bölgesi Türkiye sýnýrlarý içinde buluþur. Türkiye gibi dünyanýn
çok küçük bir bölümünü kaplayan bir alanda üç ayrý bölgenin buluþmasý çok
nadiren görülen bir durumdur.
Bitkiler besin zincirinin ilk basamaðýný oluþturduðu ve hayvan türlerinin
daðýlýþý da büyük ölçüde bitkilere baðlý olduðu için bitki coðrafyasýndan
aldýðýmýz bu bilgiler Türkiye'deki hayvanlarýn çeþitliliðini tam olarak
kavrayabilmek açýsýndan büyük öneme sahiptir. Türkiye'de buluþan bitki
coðrafyasý bölgeleri þunlardýr: Ýran-Turan Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve AvrupaSibirya Bölgesi. Bu buluþmanýn gerçeðe yansýmasýný þöyle örnekleyebiliriz:
Sinop'tan güneye doðru yürümeye koyulan biri, yol boyunca ilk önce
Fransa'dan Sibirya'ya kadar uzanan bir coðrafyanýn doðal özelliklerini görecektir.
Orta Karadeniz'deki daðlarý aþýp Orta Anadolu düzlüðüne yaklaþtýkça üstünde
yürüdüðü topraklar Ýran'ýn ve Çin'in doðal manzarasýnda bir alana dönüþecektir.
Orta Anadolu düzlüðünü geçip Toros Daðlarý'nýn kuzey yamaçlarýný aþtýktan
sonra ise bu kiþi Ýspanya'dan Filistin'e uzanan Akdeniz bitki coðrafyasýnýn
topraklarýna ayak basmýþ olacaktýr. Baþka bir deyiþle kahramanýmýzýn rotasý,
Kuzey Afrika'dan Sibirya'ya ve Çin'e kadar uzanan bir bölgenin biyolojik
çeþitliliðinden parçalar taþýmaktadýr.
Gerçekten de yeryüzündeki çok az coðrafyada böylesine farklý bir deneyimi
yaþamak mümkündür. Bu bitki coðrafyasý bölgeleri, Önemli Doða Alanlarýnýn
belirlenmesinde kullanýlan biyomlarýn tanýmlanmasý açýsýndan da büyük önem
taþýmaktadýr.

Toros silsilesi © Ali Ýhsan Gökçen

© Doða Derneði Coðrafi Bilgi Sistemleri Ünitesi

Bitki Coðrafyasý Bölgeleri:
1) Arktik, 2a) Avrupa, 2b) Sibirya,
3) Sino-Japonya, 4) Ýran-Turan,
5) Akdeniz, 6) Makronezya, 7)
Kuzey Amerika, 8) Pasifik, 9)
Kuzey Afrika, 10) Sudan, 11)
Somali, 12) Batý Afrika, 13) Doðu
Afrika, 14) Güney Afrika, 15)
Madagaskar, 16) Güney Atlantik,
17) Hindistan, 18) Güneydoðu
Asya, 19) Endonezya, 20) Hawaii,
21) Yeni Kaledonya, 22)
Mikronezya, 23) Polinezya, 24)
Karayip, 25) Venezuela, 26)
Amazon, 27) Brezilya, 28) And,
29) Pampa, 30) Yuan, 31) Kap,
32) Kuzey ve Doðu Avustralya,
33) Güneybatý Avustralya, 34)
Orta Avustralya, 35) Yeni
Zelanda, 36) Patagonya, 37)
Güney Okyanus Adalarý.

Türkiyede üç bitki coðrafyasý bölgesi buluþmaktadýr: Ýran-Turan Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Avrupa-Sibirya Bölgesi.
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© YeþilAtlas ve Doða Derneði

TÜRKÝYENÝN BÝTKÝ ÖRTÜSÜ HARÝTASI

Türkiyenin yeryüzü þekillerindeki büyük çeþitlilik çok sayýda
ve farklý bitki örtüsünün Anadoluda birbirine çok yakýn daðýlýþ
göstermesine neden olmuþtur. Nemli ve kuru ormanlar, ova ve dað
bozkýrlarý, tuzcul bozkýrlar ve kapalý havza gölleri, iki bin metrenin
üzerinde uzanan yüksek dað çayýrlarý, makilikler ve uzun kýyý þeridi
boyunca uzanan farklý habitatlar Türkiyede belki de dünyanýn hiç
bir yerinde olmadýklarý kadar birbirine yaklaþmakta ve geniþ alanlar
kaplamaktadýr.
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© YeþilAtlas ve Doða Derneði

Türkiyedeki bozkýrlarýn daðýlýþý

Endemizm
Küçük bir kýta olarak da tanýmlanabilecek olan Anadolu'nun benzersiz bir
kara parçasý olmasýný saðlayan diðer bir nokta ise topografya ve iklimindeki
çeþitliliktir. Sýradaðlarýn, volkanlarýn, kapalý havza göllerinin, taþkýn ovalarýnýn,
karstik platolarýn, denizlerin ve büyüklü küçüklü pek çok nehrin birbirlerine
olan yakýnlýklarý, farklý iklimlerin ayný zaman dilimi içinde yan yana
görülebilmesine neden olmaktadýr.
Topografya ve iklimdeki çeþitlilik, Türkiye'deki biyolojik çeþitliliðe iki
boyutta yansýmaktadýr. Bunlardan ilki doðal yaþam ortamlarýnýn çeþitliliðidir.
Nemli ve kuru ormanlar, ova ve dað bozkýrlarý, tuzcul bozkýrlar ve kapalý havza
gölleri, iki bin metrenin üzerinde uzanan yüksek dað çayýrlarý, makilikler ve
uzun kýyý þeridi boyunca uzanan farklý habitatlar Türkiyede belki de dünyanýn
hiç bir yerinde olmadýklarý kadar birbirine yaklaþmakta ve geniþ alanlar
kaplamaktadýr.

Uludað zirveden görünüm © Ali Ýhsan Gökçen

Konunun diðer boyutu ise farklý alanlarýn birbirinden fiziksel ve iklimsel
olarak kopmasýdýr. Ýklimsel özelliklerin noktasal deðiþimine toprak yapýsýndaki
ve jeomorfolojideki farklýlýklar da eklendiðinde fiziksel izolasyonun etkisi daha
da derinleþmektedir. Tüm bunlar, biyolojik çeþitliliði artýran en temel
kavramlardan birini, yani endemizmi oluþturan coðrafi koþullarý saðlamaktadýr.
Yüksek dað zirveleri, derin nehir vadileri, kapalý havza gölleri, fiziksel izolasyonun
en üst düzeyde görüldüðü ve bu nedenle sadece bu alana özgü pek çok canlý
türünü, yani endemik türü barýndýran alanlardýr. Bu alanlar pek çok Önemli
Doða Alanýnýn seçiminde içerdikleri endemik türler nedeniyle belirleyici
olmuþtur.
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TÜRKÝYE'NÝN DOÐAL YAÞAM ORTAMLARI
BOZKIRLAR
Prof. Dr. Mecit Vural ve Prof. Dr. Nezaket Adýgüzel
Bozkýr, bitki coðrafyasýnda kullanýldýðý anlamýyla, aðaçsýz, tek veya çokyýllýk
otsu türlerle ve yarý çalýlarla kaplý alanlarý tanýmlar. Buralarda þiddetli yaz
kuraklýðýndan dolayý aðaçlarýn yetiþmesi imkânsýzdýr. Doðal bozkýrlarda, yýllýk
yaðýþ miktarlarý 500 milimetrenin altýndadýr. Buharlaþma ve rüzgâr hýzý yüksek,
güneþlenme fazladýr. Gündüz gece ve mevsimsel sýcaklýk farklarý yüksektir.
Yaðýþlar topraðýn ancak 30 santimetre derinliðine kadar etkili olabildiði için
topraktaki besleyici tuzlarý yýkayýp uzaklaþtýramazlar. Bunlar organik madde
miktarý az, fakat kireç ve diðer besleyici mineraller açýsýndan zengin topraklardýr.
Bu nedenle bozkýrlar, genellikle orta enlemlerde orman ve çöl kuþaklarý
arasýnda yer alan geçiþ bölgelerinde bulunur ve bu çetin koþullarda yaþamaya
uyum göstermiþ binlerce canlýya ev sahipliði yapmaktadýr.
Dünya üzerinde kuzey yarýkürede geniþ yer kaplayan doðal bozkýrlar
özellikle Urallardan Doðu Asyaya (Mançuryaya) kadar uzanan çok geniþ
bir alana yayýlmaktadýr. Rusya, Kazakistan, Türkistan ve Moðolistan
kilometrelerce uzanan en geniþ bozkýr alanlarýna sahiptir. Amerika Birleþik
Devletlerinde Kayalýk Daðlarýnýn batýsýnda, Büyük Okyanusla sýradaðlar
arasýnda uzanan Nevada ve Utah platolarýnda görünüm açýsýndan
Anadoludakine benzer bozkýrlar uzanýrken, ayný ülkenin doðusunda, yaðýþlarýn
arttýðý Yukarý Mississippi Havzasýnda, uzun boylu (80-150 santimetre) otsu
türlerden oluþmuþ preyri adý verilen deðiþik bir bozkýr tipi daðýlýþ
göstermektedir. Güney yarýkürede Güney Amerikada Arjantinin Pampas
Bölgesi, Güneydoðu Afrika (Kenya, Tanzanya, Rodezya, Mozambik, Botswana)
ve Avustralya önemli bozkýrlara sahip diðer yerlerdir. Afrika ve Avustralya
gibi tropik bölgelerdeki seyrek aðaçlý ve uzun boylu otlardan oluþan bozkýrlara
savana da denmektedir.
Dünya, bitki coðrafyasý bakýmýndan 37 bölgeye ayrýlmaktadýr. Bu
bölgelerden üçü Türkiye üzerinde kesiþmektedir. Bunlardan Avrupa-Sibirya
Flora Bölgesi Karadeniz Bölgesini, Portekizden Ürdüne kadar uzanan
Akdeniz Flora Bölgesi de Marmaranýn güney yarýsý ile Ege ve Akdeniz
bölgelerini içine almaktadýr. Asyanýn orta kýsýmlarýný temsil eden Ýran-Turan
Flora Bölgesi ise Ýç Anadolu, Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerini
kapsamaktadýr. Türkiyedeki bitki zenginliðinin en önemli sebebi, bu üç flora
bölgesinin Türkiye üzerinde buluþmasýdýr. Türkiyenin bozkýrlarý Ýran-Turan
Flora Bölgesini temsil eder ve bu bölge tür çeþitliliði açýsýndan en zengin

olanýdýr. Bugün Türkiyede bilinen doðal bitki türü sayýsý 8 bin 897dir ve
bunlarýn da yaklaþýk üçte biri Türkiyeye özgü, yani endemik türlerdir. Korumada
öncelikli olan bu endemik türlerin yaklaþýk yarýsý da bozkýrlarda yetiþir.
Ýç Anadolu ve Doðu Anadolu bozkýrlarý 8002 bin metre arasýndaki
yüksekliklerde yayýlýþ göstermektedir. Güneydoðudaki bozkýrlar daha düþük
yüksekliklerde uzanmaktadýr. Türkiyedeki bozkýrlar Avrasya bozkýrlarýnýn
devamý niteliðindedir ve genellikle 50 santimetrenin altýnda kýsa bitki türleriyle
kaplýdýr. Hâkim görüntüyü genellikle buðdaygillerin bazý baskýn türleri
oluþturmaktadýr. Ýç Anadoluda 1000 metrenin altýndaki yerler, Doðu
Anadoludaki çöküntü alanlarýnýn taban kýsýmlarý (Van, Iðdýr gibi) ve Güneydoðu
Anadolu Bölgesinin alçak plato ve ovalarý tamamen orman rejiminin dýþýndadýr
ve doðal ova bozkýrý olma özelliðini taþýmaktadýr. Bu alanlar tarih boyunca
bozkýrlarýn uzandýðý yerlerdir.
Ova bozkýrlarýný çevreleyen daðlýk alanlar ise bir zamanlar meþe (Quercus)
ve/veya karaçamlardan (Pinus nigra) oluþan kurak karakterli ormanlarla
kaplýydý. Örneðin, Ankarayý çevreleyen Çubuk, Bala ve Ayaþ çevresindeki
daðlýk alanlar bu özelliðe sahipti. Dört bin yýl öncesine kadar çok geniþ alanlar
kaplayan bu ormanlar üzerinde Hitit, Frig, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu,
Osmanlý gibi Anadolu medeniyetleri yaþamýþtýr. Bu ormanlar kurak koþullarda
çok yavaþ yetiþtikleri için yangýn ve kesimle tahrip edilmeleri sonucunda eski
yapýlarýna dönememiþ önce kalýntý halindeki bozuk meþe koruluklarýna, daha
sonra da aðaçsýz bozkýrlara dönüþmüþtür. Ormanlarýn ortadan kalkmasýyla
sonradan ortaya çýkan böyle bozkýrlara antropojen (insanlarýn baskýsýyla
oluþan) bozkýrlar denir. Bu bozkýrlarda bozulma derecesine baðlý olarak bazý
aðaççýk ve çalýlara da rastlamak mümkündür. Böyle seyrek aðaççýk ve çalýlar
barýndýran bozkýrlara aðaçlý bozkýrlar denir. Bu aðaççýk ve çalýlar arasýnda
ahlat (Pyrus elaeagnifolia), alýç (Crataegus orientalis, C. tanacetifolia, C.
szovitsii), yemiþen (Crataegus monogyna), pembe ve sarý çiçekli yabangülleri
(Rosa canina, R. foetida, R. hemisphaerica), yabaneriði veya çakaleriði (Prunus
spinosa), yabani badem (Amygdalus orientalis), karamuk (Berberis crataegina)
iðne ve pulsu yapraklý ardýçlar (Juniperus oxycedrus, J. excelsa, J. foetidissima),
daðmuþmulasý (Cotoneaster nummularia) en sýk rastlananlardýr.
Bugün insan baskýsýyla oluþan bozkýrlarýn büyük bir kýsmýnda aðaç ve
çalýlara hiç rastlanmaz. Böyle alanlarýn büyük kýsmý Orta, Doðu ve Güneydoðu
Anadoludaki daðlýk alanlarda uzandýðý için bunlara dað bozkýrý da denir.

Nadir bozkýr türlerinden toy (Otis tarda) © Franz Josef Kovacs

Bu alanlarda, genellikle yumakotu (Festuca), kekik (Thymus) ve gevenlerin
(Astragalus) oluþturduðu birliklere sýkça rastlanmaktadýr. Doðu Anadoluda
meþe ormanlarýnýn dýþýndaki bütün daðlýk alanlar ve yüksek platolar hemen
hemen sadece dað bozkýrlarý ile kaplýdýr.
Tekdüze gibi görünse de, Anadolu bozkýrlarý jeolojik geçmiþiyle, topraðýyla,
topografyasýyla nadir ve çok farklý yaþamlarýn doðduðu yerlerdir. Türkiye
bozkýrlarýnda çok sayýda hayvan türü yaþamaktadýr. Türkiyede nesli yok
olmak üzere olan hayvan türlerinin büyük kýsmý bozkýrlara özgüdür. Bu
hayvanlarýn hýzlý yok oluþlarýnýn nedenleri, doðal bozkýrlarýn hýzla tarým alanýna
dönüþtürülmesi, zehirleme, aþýrý otlatma ve avcýlýktýr. Örneðin, çok az sayýda
yabankoyunu (Ovis orientalis) Orta ve Doðu Anadolu bozkýrlarýnda yaþam
mücadelesi vermektedir. Ceylan (Gazella subgutturosa) bir zamanlar güneydoðu
bozkýrlarýnda çok yaygýn bir türken, artýk nesli bütünüyle yok olma sýnýrýna
gelmiþtir. Urfa bozkýrlarýnda 80 kadar yabani ceylan yaþamaya devam
etmektedir. Çizgili sýrtlan (Hyaena hyaena) ise diðer bir nesli tehlikedeki

bozkýr canlýsýdýr. Türkiyede hem bozkýr, hem de makiliklerde yaþayan karakulak
(Caracal caracal) Anadoludaki en büyük yabani kedi türlerinden biridir. Güçlü
arka bacaklarý ve uzun kuyruðu ile küçük bir kanguruya benzeyen araptavþaný
(Allactaga williamsi) ise Türkiye bozkýrlarýnda nispeten daha yaygýndýr. Kýzýl
akbaba (Gyps fulvus), kara akbaba (Aegypius monachus) ve küçük akbaba
(Neophron percnopterus) kurtlara ve diðer büyük etoburlara yönelik zehirleme
faaliyetleri nedeniyle Türkiyede sayýsý en hýzlý azalan canlýlar arasýnda yer
almaktadýr. Toy (Otis tarda) ve mezgeldek (Tetrax tetrax) bozkýra baðýmlý çok
sayýdaki kuþ türünden sadece iki tanesidir. Týpký ceylanlar ve yabankoyunlarý
gibi bu iki tür de Türkiyede tümüyle yok olma noktasýna gelmiþtir.
Bitkiler açýsýndan Ýç Anadolu doðal bozkýrlarý, özellikle de Tuz Gölü
Havzasýnda uzanan tuzcul bozkýrlar özel bir öneme sahiptir. Tuz Gölünü
çevreleyen bu çorak topraklarda zorlu koþullara uyum göstermiþ tuzcul bitkilerin
oluþturduðu yaþam birlikleri bulunmaktadýr. Bu topraklarda geliþen türler çok
özel anatomi ve fizyolojileriyle diðer bitkilerden önemli farklýlýklar gösterimektedir.
Birçoðu bünyesinde tuz depolayabilen etlenmiþ gövde ve yapraklara sahiptir.
Çorak topraklarda nadir türler yaþamasýna karþýn, çeþitlilik fazla deðildir. Öte
yandan, tuzun yoðunluðunun azaldýðý noktalarda belirgin bir çeþitlilik artýþý
kendini gösterir. Bu topraklar daha ziyade yemek tuzu (sodyum klorür)
içermesine raðmen bazý dar alanlar sodyum sülfatça daha zengindir. Ýþte böyle
alanlarda ortaya çýkan daha da özel koþullarda çok dar yayýlýþlý türler
geliþmektedir. Tuz Gölü Havzasýnda, Kulu yakýnlarýnda ve Bolluk Gölü ile
Sultanhaný arasýnda uzanan topraklar böyledir ve bu alana özgü 20 kadar dar
yayýlýþlý (endemik) bitki türü belirlenmiþtir. Bu 20 tür, dünyada sadece bu
alanda yaþar ve bu nedenle Anadolu doðasýnýn benzersiz bir parçasý olan bu
hassas alanlarýn korunmasý büyük önem taþýr.
Benzer þekilde Sivas, Çankýrý, Ankara ve Eskiþehirde geniþ jipsli (alçýtaþý,
kalsiyum sülfat) alanlara rastlanmaktadýr. Jipsli topraklarda geliþen türler de,
týpký tuzcul akrabalarý gibi bu topraklarýn dýþýna çýkamaz. Hatta Gypsophila
(jips seven) adlý bitki cinsi ismini bu topraklardan almaktadýr. Buralarda yetiþen
ortak türler olduðu gibi farklý bölgelere göre deðiþen türler de vardýr. Jipsi
seven bitkilerin korunmasý için Sivas ve jipsli topraklara sahip diðer illerde
yeterli miktarda bozkýr koruma alanlarý ayýrmak gerekmektedir.
Yaz kuraklýðý Ýç Anadoluda bitki hayatýný sýnýrlayan faktörlerin baþýnda
gelir. Bu nedenle Ýç Anadolu doðal bozkýrlarýnda kurakçýl bitkiler (kserofitler)
bitki örtüsüne egemendir. Bitkiler yaz aylarýnda topraktaki suyu gerektiði anda
ve çok ekonomik olarak kullanmak ister. Bu nedenle su gereksinimlerini
sürekli olarak saðlayabilmek için topraküstü organlarýnda ve köklerinde su
kaybýný azaltacak gerekli anatomik deðiþiklikler yapmýþlardýr. Böylece nesillerini
garanti altýna almaya çalýþýrlar. Tipik kurakçýl (kseromorf) yaprak özelliði
gösteren geven (Astragalus microcephalus), çobanyastýðý veya kirpidikeni
(Acantholimon ulicinum), Genista albida gibi türlerin yapraklarý küçülmüþ,
bazýlarýnda dikene dönüþmüþ, hava gözenekleri (stomalarý) daha derine
yerleþmiþ, bazýlarýnda ise sýk tüylerle kaplanmýþtýr. Örneðin iðdenin yapraklarý
kýzgýn bozkýr güneþinin yakmasýndan korunmak için beyaz gümüþ renkli
tüylerle örtülmüþtür. Anadoluda büyük kýsmý endemik olan, çok sayýda türü
olan sýðýrkuyruklarý da (Verbascum) uzun ve sýk tüylerle kaplýdýr.
Bozkýrda kuraklýða çok dayanýklý, kök sistemi çok derine giden ve bu
nedenle her zaman su bulabilen yastýk þeklindeki dikenli türler de oldukça
yaygýndýr. Örneðin; Astragalus microcephalus, Acantholimon venustum,
Genista jaubertii, Alhagi pseudalhagi gibi türlerin 3-5 metre kadar derine
inen kök sistemleri bulunur. Baklagillerden bir bitki, yandak (Alhagi
pseudoalhagi) kökleri derinlere giden bitkilere çok güzel bir örnektir. Ýç
Anadoluda yolculuk yaparken, sararmýþ alanlarda ve özellikle yol kenarlarýnda
gözünüze uzaktan þeritler halinde takýlan yeþillikler büyük olasýlýkla yandaklardýr.
Ýç Anadolu ova bozkýrýnýn en tipik bitkisi yavþandýr (Artemisia santonicum).
Ýç Anadoluda bugün kalýntýlar halinde bulunan düzlükler veya az eðimli alanlar
yavþanotuyla kaplýdýr. Bu alanlarda Cousinia birandiana, yumakotu (Festuca
valesiaca), tavþanbýyýðý (Poa bulbosa), korunga (Onobrychis armena) gibi
türlere oldukça sýk rastlanýr. Çörekotu (Nigella arvensis), Bromus japonicus,
Bromus tectorum, Xeranthemum annuum, Ziziphora taurica gibi tekyýllýklarýn
oranlarý da oldukça yüksektir. Bunlarýn birçoðu Doðu Anadoluda da (Erzurum,
Pasinler, Horasan, Iðdýr, Oltu ve Narman havzalarý) bulunur.
Doðu Anadoludaki tektonik çöküntü ova bozkýrlarýnda Ýran-Turan kökenli
bozkýr türleri yaygýndýr. Malatya, Muþ, Erzurum, Van, Erzincan, Iðdýr havzalarýnda,
Ýç Anadolu bozkýrlarýnda olduðu gibi otsu bitkiler ilkbaharda çiçek açar, yaðýþ
durumuna göre haziran sonu ve temmuzda kurur ve aðustos baþýnda bu alanlar
boz veya sapsarý bir görünüm alýr. Buralarda tarla kenarlarýnda ve nadaslarda
yaygýn bozkýr elemanlarýndan sarýot (Boreava orientalis), yabani hardal (Sinapis
arvensis), Sisymbrium altissimum, Nonea pulla ve gökbaþ (Centaurea depressa)
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sayýlabilir. Daðlýk yerlerdeki bozkýr kuþaðýnýn geniþ yayýlýþlý bitkileri arasýnda
Astragalus, Acantholimon, Centaurea, Phlomis, Thymus ve kengeri (Gundelia
tournefortii) görülür.
Bozkýrlarýn uzandýðý düzlüklerden daðlara doðru geçerken, orman ve
bozkýrlarýn komþu olduðu geçit zonlarý tür çeþitliliðinin en yüksek olduðu
alanlardýr. Buralar her iki ekosisteme ait türlerin kök salacak yer için mücadele
ettiði yerlerdir. Daðlýk kesimlerde yer alan bu antropojen steplerde toprak
yapýsýna ve yöreye göre deðiþen çok çeþitli yaþam birlikleri vardýr. Bunlarýn
birçoðu buðdaygil, baklagil, papatyagil baþta olmak üzere deðiþik familyalara
özgü zengin bitki türlerine sahiptir ki, sadece Türkiyeye özgü (endemik) türler
böyle yerlerde azýmsanmayacak sayýdadýr. Genellikle sýð topraklý, eðimi fazla,
taþlý çakýllý yamaçlarda dikenli yarý küresel veya yastýk görünümlü yarý çalýlarýn
oluþturduðu bitki formasyonlarý yer alýr. Bunlar, dað bozkýrlarýnýn tipik örneðidir
ve derin topraklý ova bozkýrlarýndan farklý bir görünüþe sahiptir. 1500 metrenin
üzerindeki daðlýk kesimlerde yayýlýþ gösterirler. Buralarda gevenler (gevenlerin
Türkiyede yüzde 61.3ü endemik 450 civarýnda türü bulunur), kirpidikenleri
(Acantholimon), çalý korunga (Onobrycis cornuta), kenger (Gundelia
tournefortii) ve Genista gibi rüzgâra ve kuraklýða dayanýklý, dikenli ve bodur
çalý formunda bitkiler baskýndýr. Bunlarýn korumasý altýnda çok sayýda diðer
ince yapýlý zarif türler yaþama imkânýna kavuþur. Soðanlý ve rizomlu (kalýn
kök görünümlü toprakaltý gövdesine sahip) türlerin yaný sýra, güzel çiçekli
diðer narin türler de onlarýn aralarýnda ve diplerinde yaþarlar. Dað bozkýrlarýndaki
canlýlar bozkýrlarý tehdit eden baskýlardan nispeten daha az etkilenirler.
Bütün bu tür zenginliðine karþýn tüm dünyada olduðu gibi Türkiyede de
bozkýrlar baþta tarýmsal aktivitelerle olmak üzere en fazla baský altýnda olan
ve tahrip edilen doðal yaþam ortamlarýdýr. Ýç Anadoluda 1200 metreye kadar
olan düzlükler ve eðimi fazla olmayan tepeliklerde bugün doðal yapýsýna sahip
bir alan hemen hemen kalmamýþtýr. Yakýn zamanlara kadar bol bulunan ve
aðýr otlatma koþullarýna da dayanýklý olan doðal ova bozkýrlarý bütünüyle
ortadan kalkmak üzeredir. Ýç Anadolu düzlüklerinde geliþen bozkýrlara görünüm
kazandýran yavþan veya pelinotu (Artemisia santonicum) topluluklarý büyük
hýzla yok olmaktadýr. Çünkü buralar yaðýþ azlýðýna raðmen tarýmsal aktiviteler
için en uygun düzlüklerdir. Makineli tarýmýn köylülerimize saðladýðý kolaylýk
sayesinde, traktörün iþleyebildiði tüm alanlar bilinçsiz bir þekilde tarým alanlarýna
dönüþmektedir. Ýlk bakýþta kazançmýþ gibi görünen bu faaliyetler, yakýn
gelecekte verimsiz çöl alanlarýnýn oluþmasýna neden olacaktýr. Geniþ düzlüklerin
tarýma açýlmasý kadar, bu alanlarý temsil eden doðal bozkýrlarýn gelecek
nesillere býrakýlmasý da bir zorunluluktur.
Köylerden uzak kaldýðý için sürülmemiþ, doða koruma alaný olarak
ayýrabileceðimiz son doðal ova bozkýrlarýna (yavþan bozkýrlarý) Kayseri-Niðde
arasýndaki Yeþilhisar düzlükleriyle, Ulukýþla-Ereðli-Karaman çevrelerinde
rastlanmaktadýr. Urfa Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliði de birçok doðal türe
barýnma olanaðý veren bir üretim ve koruma sahasýdýr. Benzeri korunmuþ
bozkýrlarý askeri birliklerin çevirdiði alanlarda da görülür. Örneðin Acýkýr
Bozkýrlarý Önemli Doða Alaný içinde yer alan Polatlý Acýkýr Topçu Atýþ Sahasý
dolaylý olarak bozkýr ortasýnda birçok türün korunmasýný saðlamaktadýr.
Bugün tarlalar arasýnda sürülmeden kalabilen küçük arazi parçalarý doðal
bitkiler için zoraki sýðýnaklara dönüþmüþtür, ancak bu bitkilerden yararlanarak
yaþayan birçok hayvan türü hýzla kaybedilmektedir. Zaman yitirmeden Anadolu
bozkýrlarýnda doðal yaþamý destekleyecek büyüklükte bölgelerin koruma alaný
olarak ayrýlmasý çok önemlidir. Özellikle büyük hayvanlarýn nesillerini devam
ettirebilmeleri için, geniþ alanlarýn doðal yaþama iade edilmesi gerekmektedir.
Ülkemizdeki en geniþ otlaklarý oluþturan bozkýrlar, taþýma kapasitelerinin
üstünde yapýlan otlatmanýn baskýsý altýndadýr. Aþýrý otlatma, hayvanlarýn
yiyemediði dikenli ve acý kirpidikeni (Acantholimon), geven (Astragalus),
Cousinia, yandak (Alhagi pseudalhagi), üzerlik (Peganum harmala), sütleðen
(Euphorbia tinctoria) gibi türlerin yayýlmasýna, bu alanlarda narin yapýlý bozkýr
türlerinin azalmasýna, hatta kaybolmasýna yol açmýþtýr. Hangi arazilerin doðal
mera olarak kalmasý, hangisinin hayvanlarýn tercih ettiði yöresel türlerle
zenginleþtirilmesi gerektiði, otlatýlacak hayvan sayýsý ve otlatma zamanlarý
konusunda yeteri miktarda teknik bilgi bulunmaktadýr. Bu bilgilere raðmen
meralar yasal altyapýnýn uygulanamamasý, sýnýr ihlali, rekabet gibi çeþitli
anlaþmazlýklardan dolayý tam verimle kullanýlamamaktadýr. Öte yandan,
bozkýrlardan yararlanmanýn en iyi þekli, onlarý doðal otlaklar olarak kullanmaktýr.
Bozkýrlarý mera olarak kullanmak onlardan yararlanýlmasýnýn saðlayacaðý gibi,
ileride verimsiz tarlalara dönüþmekten korunmalarýný da saðlayacaktýr.
Yanlýþ aðaçlandýrma, doðal bozkýrlara yönelik diðer bir tehdittir. Kendiliðinden
aðaççýk ve çalýlar da barýndýran bozkýrlar ormana dönüþmeye daha yatkýndýr
ve bunlar orman rehabilitasyonunda baþarý saðlanacak alanlardýr. Alaný
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temizlemeden, mevcut yerli türleri de koruyarak aðaçlandýrmaya geçilebilir.
Böyle hassas yerlere hiç müdahale etmeden korumaya almak ve bozkýrýn
kendiliðinden ormana dönüþmesine olanak tanýmaktýr. Yani ormansal yapýsýndan
izler taþýyan seyrek koruluklarýn masrafsýzca korunmaya alýnmasý çoðu masraflý
ve zahmetli aðaçlandýrmalardan daha uygundur. Ormanlardan uzaklaþmýþ ve
ormansal orijinine ait çok zayýf izler taþýyan doðal bozkýr alanlarýnda
aðaçlandýrma yapmak boþunadýr. Bu alanlara dikilen türlere bahçede bakar
gibi bakýlamayacaðýndan baþarý þansý çok azdýr ve üstelik bu tür aðaçlandýrma
çalýþmalarý doðal bozkýrlara özgü canlýlara zarar vermektedir. Bulunduðu
coðrafyanýn iklimsel koþullarý ve toprak yapýsýna göre geliþim gösterecek
türler bu alanlarýn içindedir. Önemli olan, bu alanlarý kendi yapýsýyla
koruyabilmektir. Aðaçlandýrma çalýþmalarý, alandaki yerli türlere sadýk kalýnarak
ormanlarýn tahrip olduðu yerlerde gerçekleþtirilmelidir.
Bozkýrlarýn kullanýmýnýn planlanmasýnda çok geç kalýnmýþtýr. Bu noktada,
bakanlýklarýmýza, Devlet Su Ýþlerine, valiliklere ve belediyelere büyük
sorumluluklar düþmektedir. GAP ve Konya Mavi Tünel Projesi (KOP) gibi dev
tarým projelerinin Anadoludaki son doðal bozkýrlarý da ortadan kaldýrmasýnýn
önüne geçilmelidir.
Türkiyedeki plansýz alan kullanýmý kapsamýnda, aðaçsýz olmalarýndan
dolayý en büyük darbeyi tür zenginliðinin en yüksek olduðu bozkýrlar almaktadýr.
Burada uzman görüþleri doðrultusunda hareket etmek tek çýkar yoldur ve
doðal alanlarýn korunabilmesi için Türkiyede kararlý bir arazi kullanýmý olmasý
zorunluluktur.

ORMANLAR
Uður Zeydanlý
Ormanlar, aðaçlarýn kuþla, böcekle, sincapla ve mantarla bütünleþmesinden
oluþan bir yaþam birliðidir. Dünyanýn birçok bölgesinde ortadan kalkan doðal
yaþlý ormanlar, Anadolu topraklarýnda bir anýt gibi hâlâ ayaktadýr.
Orman deyince akla ilk önce aðaç gelir ve ilk bakýþta göze çarpan, o
büyük gövdeler ve yeþil bir örtüdür. Ama içinde dolaþan nemli havadan,
humuslu topraktan, yerdeki yaprak örtüsü ve onlarý parçalayan mantardan,
koca gövdeleri delik deþik eden aðaçkakanlara kadar hepsi ormanýn bir
parçasý, hatta ta kendisidir. Yani orman hepsini içeren ve bütün bu parçalardan
daha büyük olan bir yaþam birliðidir.
Ormanýn henüz üzerinde anlaþýlmýþ net bir tanýmý yoktur. Ancak orman
denince ilk akla gelen þey aðaç türleridir: Kýzýlçam ormaný, karaçam ormaný,
kayýn-göknar ormaný, kestane ormaný gibi. Örneðin kestane ormaný dendiðinde
sadece kestane aðaçlarý deðil, kestane aðaçlarýnýn genel hatlarýný çizdiði bir
bölgede yaþayan bütün canlýlarý, yani kestane ormaný yaþam birliði kastedilir.
Daha genel anlamda, ormanlar baskýn türlerin yapýsal özelliðine göre de
tanýmlanabilir: Geniþ yapraklý, iðneyapraklý ya da deri yapraklý. Ya da bulunduðu
bölgeye ve topografyaya göre: Yüksek dað ormaný, bozkýr ormaný, Toros ardý
ormanlarý ve benzeri. Kimi zaman da, yapýsal özelliklerine göre kapalý orman,
açýk orman denir.
Türkiye, ormanlarýyla zengin bir ülkedir. Türkiyede ormanlarýn kapladýðý
alan 20.5 milyon hektar civarýndadýr. Öte yandan, Türkiye ormanlarý birim
alandan elde edilen odun hammaddesi açýsýndan deðerlendirildiðinde yeterince
zengin bulunmayabilir. Ama Türkiye ormanlarýna biyolojik çeþitlilik açýsýndan
bakýldýðýnda tartýþmaya yer býrakmayacak kadar zengindir. Gerek tür çeþitliliði,
gerekse yapýsal çeþitlilik açýsýndan bütün kuzey yarýmkürede iddialý olabilecek
kadar zengin bir dokuyu barýndýrýr.
Bu zenginliðin bazý sebepleri vardýr. Geleneksel bir deyiþle Anadolunun
topraðýndan, suyundan, havasýndan, daðýndan ya da bilimsel deyiþle anakaya,
iklimsel ve topografik çeþitliliðin biyolojik yansýmasýndan dolayý böyledir. 500
milimetreden 3 bin 500 milimetreye kadar çýkan yaðýþ miktarý, Toroslarda
deniz kýyýsýndan 3 bin metrelere kadar yükselen ve denizin getirdiði nemli
havayý Anadolunun içlerine dilediði gibi yayan ya da önüne set çeken daðlar
bu çeþitliliðin baþlýca nedenleridir. Aslýnda bunlar, aðaçlardan baþlayýp
böceklere, kuþlara, memelilere kadar sistemin tüm yapýsýný belirleyen en
temel faktörlerdir.
Tüm bu koþullarý göz önünde bulundurarak ormanlarýn nasýl bir yaþam
sürdükleri, ormanlarý üç ana grup altýnda inceleyerek kolayca anlaþýlýr. En
kaba haliyle ülkemizdeki ormanlar Akdenizli ormanlar, kýyýsal iklimin hâkim
olduðu Karadenizli ormanlar ve karasal iklimin egemen olduðu Ýç Bölge
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ormanlarý olarak gruplandýrýlýr. Akdenizli ormanlar Marmara Denizinin güney
kýyýlarý, Ege ve Akdenizde; Karadenizli ormanlar doðudan batýya bütün
Karadenizde ve Marmara Bölgesinin büyük kýsmýnda; Ýç Bölge ormanlarýmýz
da Orta Anadolu, Güney Doðu Anadolu ve Doðu Anadoluda yayýlýr.
Kuzeyin sisli ormanlarý görkemli aðaçlarý, daðlarý kaplayan yeþil örtüsü ve
ýþýk sýzdýrmayan özelliðiyle, güneyin ve batýnýn sýcak ormanlarý seyrek dokusu,
altýnda açan çiçekleri ve kayalýk daðlarýyla tanýmlanabilir. Orta ve Doðu
Anadolunun ormanlarý ise kendine özgü, yer yer alabildiðine sýk ve güçlü,
yer yer ise seyrektir.
Akdeniz Ormanlarý
Akdeniz, ormanlarýyla kendine özgü bir coðrafyadýr. Maki bildiðimiz klasik
ormandan çok farklý bir dokudur. Maki, barýndýrdýðý 40tan fazla çalý ve aðaççýk
türü, küçük memeliler ve Akdenize özgü kuþ türleri nedeniyle ekolojik açýdan
son derece zengindir. Bu çalýlar, kendi haline býrakýlýrsa 10-12 metreye ulaþýr.
Makiler Akdenizin en zengin ekosistemleri, yaþam alanlarýdýr.
Akdenizin kýyýlarýný süsleyen diðer bir orman da kýzýlçam (Pinus brutia)
ormanlarýdýr. Sahilden daðlara kadar uzanan kýzýlçam ormanlarý bütün Akdeniz
ve Egede makilerle karýþýk ya da tek baþýna ormanlar oluþturmaktadýr. Daha
yukarýlarda ise Toros sedirleri (Cedrus libani) ve karaçamlarla (Pinus nigra
ssp. pallasiana) karýþýk ormanlar oluþtururlar. Ancak bir yandan yangýnlar,
bir yandan da çamkese böcekleri (Thaumetopoea pityocampa) bu her dem
yeþil örtüye zarar vermektedir. Bütün çabalara raðmen her yýl yüzlerce hektar
kýzýlçam ormaný yangýnla yok olmaktadýr. Aslýnda doðal koþullar altýnda yanan
yerlerin tekrar ormanla kaplanmasý zor deðildir. Çünkü kýzýlçam aðaçlarý
gövdeleri, kozalaklarý, çimlenme stratejileri ile yangýna uyum saðlamýþtýr.
Yangýn, Akdeniz gibi yazýn son derece kurak olan bölgelerde doðanýn bir
parçasýdýr ve canlýlar binlerce yýllýk evrim süreçlerinde bu doðal koþullarda
evrimleþmiþlerdir. Bu yüzden kýzýlçamlar kalýn gövde kabuklarý, yangýnda
açýlýp tohumlarýný etrafa yayan kozalaklarý ile Akdenizin doðal yangýnlarýna
hazýrlýklýdýr. Önemli tehditlerden biri özellikle kurak yýllarda kýzýlçam ormanlarýný

yoðun olarak kaplayan çamkese böcekleridir. Son yýllarda Akdeniz ormanlarý
baharýn ilk aylarýnda gümüþi bir örtü ile kaplanmaktadýr. Bunlar çamkese
böceklerinin kozalarýdýr ve bu kozalardan çýkan týrtýllar aðaçlarýn yapraklarýný
yiyerek beslenirler. Bu böceklerin yoðun bir þekilde zarar vermesinin
sebeplerinden biri de ormanlarýn yorgun düþmesidir. Kýzýlçam ormanlarý
týraþlanmakta, yani çalýþýlan alanlardaki aðaçlar kesilmektedir. Bu kesim
sonucunda yer örtüsü, topraðýn organik tabakasý, su rejimi bozulduðu için
ormanýn bütün dengesi kaybolmaktadýr. Her kesimden sonra sistem aðacýndan
kuþuna kadar kendisini daha zayýf bir þekilde yenileyebilmektedir. Bu ormanýn
zayýflamasýna ve hastalýklara karþý hassaslaþmasýna neden olur. Bu durum
Karadenizdeki göknar (Abies nordmanniana), ladin (Picea orientalis)
ormanlarýnda da görülmektedir. Yani çamkese böcekleri her ne kadar sadece
aðaçlarýn hastalanarak kuruyup ölmesi olarak algýlansa da, aslýnda bu hastalýk
daha çok ekosistemin hassaslaþmasý ile ilgili bir sorundur.
Daðlara çýktýkça karaçamlara, sedirlere, Toros göknarlarýna (Abies cilicica)
yer yer de yaprak döken aðaçlardan meþelere (Quercus ithaburensis, Q.
infectoria, Q. trojana, Q. libani), akçaaðaçlara (Acer monspessulanum, A.
hyrcanum, A. sempervirens) ve kayacýklara (Ostyra carpinifolia)
rastlanmaktadýr. Bu daðlýk bölgeler yaban hayatý açýsýndan da daha zengindir.
Gerek daðlarýn daha zor ulaþýlýr olmasý, gerekse daha serin bir iklime sahip
olmasý yabankeçisi (Capra aegagrus), vaþak (Lynx lynx) gibi büyük memeli
hayvanlar için uygun bir yaþam ortamý saðlar. Kýzýlçamýn hemen üst katýnda
ortalama 1000-1500 metreler arasýnda görülen karaçamlar özellikle Ege
Bölgesinde daha yaygýndýr. Ancak bütün Akdenizin en ilgi çekici karaçam
ormanlarý Kartal Gölü Tabiatý Koruma Alanýndaki karaçam ormanlarýdýr.
Yaklaþýk 500-1000 yaþýndaki bireylerden oluþan bu orman Türkiyenin en
yaþlý karaçam ormanýdýr. Burada bulunan dört aðaçkakan türü, orman alaca
aðaçkakaný (Dendrocopos major), ortanca aðaçkakan (Dendrocops medius),
alaca aðaçkakan (Dendrocopos syriacus) ve yeþil aðaçkakan (Picus viridis)
bu ormanýn zenginliðinin en güzel kanýtýdýr. Akdeniz ormanlarýndaki en özel
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canlý türlerinden biri dünyada hemen hemen sadece Türkiyede bulunan
Anadolu sývacýkuþudur (Sitta krueperi). Bu kuþ, sadece Anadolu ormanlarýndaki
sedir, göknar ve çam gibi iðneyapraklý aðaçlarýn yaþlý bireylerinde yaþamaktadýr.

bir meyve bahçesi özelliðine sahiptir. Özellikle tohum ve meyveyle beslenen
kuþlar için önemlidir.
Bu aðaççýk türlerinin yoðun olduðu yerlere yabani meyve bahçeleri de denir.

Akdenizin diðer bir karakteristik ormaný da sedir ormanlarýdýr. Lübnan
ve Suriyedeki birkaç küçük popülasyon dýþýnda, dünyada Lübnan sediri diye
tanýnan bizimse Toros sediri ya da katran dediðimiz bu aðacýn bütün ormanlarý
Anadoludaki Toros Daðlarýndadýr. En güzel sedir ormanlarý ise Elmalý
Havzasýnda ve özellikle de 15 bin 889 hektarlýk Çýðlýkara Sedir Tabiatý
Koruma Alanýnda yaþamaktadýr.

Bu zengin ekosistemdeki bir diðer önemli grup da küçük memelilerdir.
Bunlarýn baþlýcalarý Anadolu sincabý (Sciurus anomalus), çeþitli fare türleri
ve kirpilerdir (Erinaceus concolor). Büyük yýrtýcý kuþlar ve küçük avcýlardan
porsuk (Meles meles), gelincik (Mustela nivalis) ve kaya sansarý (Martes foina)
ile kurt (Canis lupus) gibi ekosistemdeki besin piramidinin en tepesindeki
canlýlar da daðlar ve bozkýrdaki yolculuklarýnda bu alanlarý sýk sýk ziyaret
eder. Sýk ormanlar saklanmak ve dinlenmek için imkân saðlarken daha seyrek
yerler de avlanmak için son derece elveriþlidir. Bu büyük avcýlar için yüz
kilometrelik seyahatler günlük etkinliklerinin sýradan bir parçasýdýr. Bozkýr
orman geçiþ kuþaðýnda yaþayan en büyük yýrtýcý kuþlar kara akbaba (Aegypius
monachus) ve þah kartaldýr (Aquila heliaca).

Akdeniz, orman açýsýndan çok zengindir. Özel iklimsel koþullarý nedeniyle
Akdenizin göbeðinde Karadeniz bitki örtüsünü taþýyan Amanos Daðlarý;
nemli karýþýk ormanlarý, zengin yaban hayatýyla Geyik Daðlarý; yabanýl
kedigiller açýsýndan çok zengin olan Beydaðlarý; Köyceðizdeki Sýðla Ormanlarý;
bozayýnýn (Ursus arctos) yaþamaya devam ettiði Datça Yarýmadasý; zengin
bitki örtüsüyle Dilek Yarýmadasý Milli Parký; kendine özgü bir doðaya sahip
Kaz Daðlarý, Akdenizli ormanlarýn en önemli örnekleridir.
Ýç Bölge Ormanlarý
Akdenizden Anadolunun iç bölgelerine geçildiðinde özellikle Toroslar
ve bozkýr geçiþ bölgesinde son derece ilgi çekici bir orman dokusuyla
karþýlaþýlýr. Park ormaný ya da bozkýr ormaný dediðimiz bu orman dokusu,
seyrek yapýda aðaçlarýn ve daha çok da aðaççýk ve çalýlýklarýn karakterize
ettiði bir orman ekosistemidir. Karaçam ve saçlý meþe (Quercus cerris) gibi
aðaçlarýn dýþýnda aðaççýklardan tüylü meþe (Quercus pubescens), mazý
meþesi (Quercus infectoria), katran ardýcý (Juniperus oxycedrus), boylu ardýç
(Juniperus excelsa), kokar ardýç (Juniperus foetidissima), alýç (Crategaus
sp.), mahalep (Cerasus mahalep), ahlat (Pyrus elaeagnifolia), üvez (Sorbus
kusnetzovii, S. umbellata), badem (Amygdalus webii, Amygdalus orientalis),
çalýlardan kuþburnu (Rosa canina), patlangaç (Colutea cilicica), cehri
(Rhamnus sp.), kadýntuzluðu (Berberis sp.), dað muþmulasý (Cotoneatser
nummularia) bu bölgenin önemli türleridir. Bu ormanlar neredeyse yabani

Bu orman yapýsý aðaççýklarýn sayýsý zaman zaman iyice seyrelse de Ýç
Anadolunun büyük bir kýsmýnda yaygýndýr. Bunun dýþýnda Ýç Anadoluda
görebileceðimiz diðer bir önemli orman da karaçam ormanlarýdýr. Bunlarýn
arasýnda ilk akla gelenler bozkýrýn ortasýnda birer adacýk þeklindeki Beynam
Ormaný ve Yozgat Çamlýðý Milli Parkýdýr. Karaçamlar Anadolunun en yaygýn
ormanlarýný oluþturarak aðzý doðuya dönük bir at nalý gibi Anadoluyu üç
tarafýndan sararlar. Buralarý ya Karadeniz ardýndaki kurak iklim kuþaðýnýn ya
da daha karasal Akdeniz iklim tipinin etkisi altýndadýr. Oysa Ýç Anadolu daha
çok karasal iklimin hâkim olduðu, 400-600 milimetre yaðýþ miktarýyla büyük
ormanlarýn oluþmasýna izin vermeyen, aðaçlý bozkýr diye nitelendirdiðimiz bir
bitki örtüsüne sahiptir. Bu yüzden Beynamda gördüðümüz bu Ýç Anadolu
Kurak Karaçam Ekosistemi oldukça ilgi çekici bir ormandýr. En azýndan 4
bin  5 bin yýllýk bir deðiþim sürecini, Ýç Anadolu doðasýnýn bozkýr ve orman
arasýndaki dönüþümünün hangi rotada seyrettiðini anlatýr ve Ýç Anadolunun
doðal tarihiyle ilgili kanýtlar sunar. Bu ormanýn yok olmasý demek binlerce
yýllýk bir kütüphanenin yok olmasý demektir.
Bugün Ýç Anadoluya özgü bu bozkýr ormanlarýna yönelik en önemli tehdit
bu alanlara olan bakýþ açýsýdýr. Gerek toprak yapýsý
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gerekse arazi koþullarý itibarýyla bu alanlarýn aðaçlandýrýlmasý ya da ormana
dönüþtürülmesi daha kolay görünmektedir. Elbette ki topraðýn korunmasý, su
rejiminin düzenlenmesi için aðaçlandýrma yapýlmasý gereken alanlar ve
ekonomik açýdan verimli hale dönüþtürülmesi gereken bozulmuþ ormanlar
bulunmaktadýr. Ama bu amaçla seçilen alanlarda, hangi deðerleri neye
dönüþtürüldüðünün çok iyi sorgulanmasý gerekir.
Ýç Anadoludan doðuya doðru uzandýkça orman kavramýnýn içerisinde
meþeler gittikçe daha fazla rol almaya baþlar. Özellikle Doðu Anadolu yüksek
daðlarýnda, derin vadilerinde meþe ormanlarý (Quercus robur ssp. pedunculiflora,
Quercus petrea ssp. pinnatiloba, Quercus brantii) barýndýrmaktadýr. Dað
bozkýrlarý ile iç içe geçmiþ ormanlar ve aðaççýklar bu özellikleriyle Ýç Anadolunun
Karadeniz ya da Toros ardý bölümlerine benzer bir yapýya sahiptir. Bu daðýnýk
ve seyrek orman örtüsü Doðu Toroslarýn Güney eteklerine ve en güneyde de
Mardin Daðlarýna kadar inmektedir. Mardin Daðlarý ise Doðu Anadolu meþesinin
(Quercus brantii) Türkiyede koruluklar oluþturduðu en güney bölgedir.
Kuzeyde ise Doðu Karadenizin nemli etkisinin kaybolmaya baþladýðý
Gümüþhane-Bayburt-Ýspir-Ardahan hattý yine Doðu Anadolu ormanlarýnýn
uzanabildiði daðlýk bölgelerdir.
Son yýllarda bu bölgenin göç vermesi nedeniyle avcýlarýn ormanlardan
uzak kalmasý, Doðu Anadolunun yaban hayatý açýsýndan yeniden
zenginleþmesini saðlamýþtýr. Bölgenin daðlarýnda soyunun tükenmiþ olduðunu
sandýðýmýz kaplan (Panthera tigris) gibi büyük memelilerin bile hâlâ daha
bulunmasý mümkündür.
Ýç kesimlerdeki yüksek daðlarda ormanlar oluþturan diðer aðaçlar arasýnda
sarýçam (Pinus sylvestris), ardýç (Juniperus excelsa) ve huþ (Betula pendula)
sayýlabilir. Bunlarýn arasýnda huþlar ülkemizde sadece Doðu Anadolu ve Doðu
Karadenizin daðlarýnda 2 bin metre civarýndaki yüksekliklerde yetiþen
aðaçlardýr. Doðu Anadoluda iki Aðrý Daðý arasýndaki bölge, Bitlisteki Nemrut
Daðý ve Erciyes Daðý bu nadir aðaç topluluklarýnýn görülebileceði diðer yerlerdir.
Karadeniz Ormanlarý
Karadeniz Bölgesindeki ormanlar Yeþilýrmak civarýndan ya da Giresun
Daðlarýnýn batýsýndan itibaren farklýlýklar gösterir. Bu daha çok Doðu
Karadenizdeki yüksek dað silsilesinin buradan itibaren yerini daha alçak
daðlara býrakmasý ve yaðýþ oranýnýn düþmesiyle ilgilidir. Bu yüzden ormanlar
açýsýndan bölge Doðu Karadeniz ve Batý Karadeniz olmak üzere Yeþilýrmak
Deltasýndan iki bölüme ayrýlabilir. Ancak genel olarak Karadeniz Bölgesi bitki
örtüsü odunsu tür çeþitliliði açýsýndan zengin, aðaç endemizmi oraný yüksek,
parçalanmamýþ geniþ alanlara sahip, yaban hayatý açýsýndan önemli ve yer
yer doðal yaþlý ormanlardan oluþur denebilir. Doðal yaþlý ormanlar açýsýndan
bakýldýðýnda Yenice Ormanlarý batýda, Kaçkar Daðlarý ise doðuda hemen ilk
akla gelen yerlerdir. Yine Bolu Ormanlarý, Batý Küre Daðlarýnýn özellikle
Bartýndaki bölümü, Gümüþhane Örümcek Ormanlarý bu özelliklerin rahatlýkla
gözlenebileceði ormanlardýr.
Doðusu ve batýsý ile bütün Karadeniz ormanlarýný karakterize eden üç þey:
Doðu kayýný (Fagus orientalis), Karadeniz ormanlarý içerisinde en yaygýn aðaç
türüdür; bozayýlar (Ursus arctos) bu ormanlarýn vazgeçilmez unsurudur;
ormangülleri (Rhododendron sp.) Karadeniz ormanlarýnýn önemli bir parçasýdýr.
Kayýnlar bir baþlarýna geniþ taçlarý, ak gövdeleri ile oldukça geniþ alanlarý
kaplar ve binlerce canlý için önemli bir yaþam ortamý oluþturur. Özellikle RizeArtvin gibi doðal yaþlý ormanlara sahip illerimizde köye inip mýsýrlardan ve
koyunlardan kendi hakkýný almaya kalkan ayýlar köylüler tarafýndan pek de
hoþ karþýlanmamaktadýr. Ama her þeye raðmen orman deyince akla ilk gelen
hayvanlardan biri ayýlardýr. Nasýl ki aðaçkakanýn yuva yapmadýðý bir orman,
orman sayýlmazsa, ayý da Karadeniz ormanlarýnýn sembolüdür.
Bir ormanda ayýnýn olmasý o ormanýn saðlýklý olduðu, bütünlüðünün
korunduðu, besin açýsýndan zengin olduðunu gösterir. Ayýlar besin ihtiyacý
fazla olan ve bozulmuþ ekosistemlerde yaþayamayan hayvanlardýr. Ekolojide
böyle türlere þemsiye tür denir. Çünkü bunlar gereksinimi daha fazla olan
türlerdir ve ekosistem bunu karþýlayabilecek kadar zenginse bu þemsiyenin
altýnda diðer türler de rahatlýkla ihtiyaçlarýný karþýlayabilir demektir. Bu yüzden
herhangi bir ormanda ayý izine rastlandýðýnda, o ormanýn çok saðlýklý olduðu
ve diðer türlerce de zengin olduðu düþünülebilir.
Mor çiçekli ormangülleri de Karadeniz ormanlarýnýn en çok tartýþýlan
türlerindendir. Ormangülü güçlü kök ve gövde sistemiyle ormanýn içerisinde

doðal yollarla ya da insan etkisiyle açýlan boþluklarý hýzla kaplar ve daha sonra
da yere düþen tohumlarýn gölgede kalmasýna sebep olarak buralara genç
aðaçlarýn gelmesini ve ormanýn kendini yenilemesini engeller. Uzun bir süreç
içerisinde de kayýn aðaçlarý yerini ormangüllerine býrakýr. Aslýnda bu düþünce
tamamen doðru olsaydý bugün hiç kayýn ormaný görülmemesi gerekirdi. Ancak
bugün kayýn ormanlarý da ormangülleri de yaþamlarýný sürdürmektedir. Çünkü
doðada bu tip deðiþimler düz bir çizgi þeklinde deðil, çembersel olarak devam
eder. Yani kayýnlar gibi, ormangülleri de oradaki sistemin bir parçasýdýr ve
baskýnlýk süreç boyunca bir türden diðerine geçer.
Doðu Karadeniz ormanlarýnýn hiç kuþkusuz en ilgi çekici bölümü Rize ve
Artvinde uzanan Kaçkar Daðlarý ve bu daðlardaki doðal yaþlý ormanlardýr.
Bu ormanlar insan müdahalesinin olmadýðý ya da çok az olduðu, çok katmanlý,
yaþlý bireylerle onlarýn altýndaki genç aðaçlardan oluþan, içinde her zaman
aðaçkakanlarýn bulunduðu ormanlardýr. Böyle yaþlý ormanlar doðal süreç,
olgunluk ve ekolojik iþlemlerin zenginliði gibi özellikleri ile biyolojik çeþitlilik
açýsýndan önemlidir. Her ne kadar Kaçkar Daðlarýndaki yaþlý ormanlar bitki
çeþitliliði açýsýndan zengin olsalar da, yüksek tür sayýsý biyolojik tür çeþitliliðinin
tek kriteri deðildir. Daha da önemli olan, bu ormanlarýn Kuzey Anadolu ve
Kafkas Daðlarý karýþýk orman ekosistemi olarak bilinen ve dünyanýn en önemli
34 ekolojik bölgesinden biri sayýlan bölgenin batý kesimini oluþturuyor olmasýdýr.
Batý Karadeniz bölümünde ise Küre Daðlarýnýn batý bölümündeki Bartýnda
bulunan Kokurdan Ormanlarý oldukça ilgi çekicidir. Karadeniz Nemli Yaprak
Döken Karýþýk Karstik Orman Ekosistemi olarak adlandýrabileceðimiz bu
ormanlar Karadeniz Bölgesinde baþka karstik arazi bulunmadýðý için buraya
özgü bir ekosistemdir. Bu kadar çok türün orman karýþýmýna katýldýðý baþka
bir yer daha bulmak çok zordur. Gürgen (Carpinus orientalis, C. betulus),
kayacýk (Ostyra carpinifolia), akçaaðaç (Acer platanoides, Acer campestre),
karaðaaç (Ulmus minor), meþe (Quercus petera ssp. iberica, Q. robur ssp.
robur), üvez (Sorbus torminalis), fýndýk (Corylus colurna), akkavak (Populus
alba) gibi türlerin yaný sýra kokurdan içerisinde doðu kayýný, Anadolu kestanesi
(Castanea sativa) akçaçaðaç, ýhlamur (Tilia sp.), Uludað göknarý (Abies
bornmulleriana) gibi aðaçlarýn karýþýmýndan oluþan ormanlar da bulunur.
Yenice Ormanlarý ise neredeyse Karadeniz Bölgesinde yaþayan bütün büyük
hayvan türlerini bünyesinde barýndýrýr. Türkiyenin çeþitliliði en yüksek, yaþlý,
bütünlüðü bozulmamýþ ormanlarý olan bu ormanlarda yaþayan hayvan türleri
arasýnda kurt (Canis lupus), bozayý (Ursus arctos), vaþak (Lynx lynx), aðaç
sansarý (Martes martes), ulugeyik (Cervus elaphus), karaca (Capreolus
capreolus) ve yabandomuzu (Sus scrofa) sayýlabilir.
Karadeniz Bölgesi ormanlarýnda Ýðneadanýn ekosistem zenginliði açýsýndan
önemli subasar ormanlarý, Türkiyenin önemli bitki endemizm merkezlerinden
biri Ilgaz Daðlarý, Çoruh Vadisindeki Akdeniz bitki örtüsü ve Batý Karadenizin
yalancý makileri de önemli yer kaplar.

AKARSULAR
Nuray Güven Veryeri
Tatlý su, yeryüzünde yaþamýn devam edebilmesi için anahtar rol oynar.
Yeryüzünün yüzde 70inin suyla kaplý olmasýna raðmen, bunun yüzde 2si buz
halinde kutuplarda, yüzde 97si tuzlu su olarak denizlerde bulunur. Tüm su
kaynaklarýnýn ancak yüzde 1i içilebilir özelliktedir.
Bütün olarak bakýldýðýnda bir akarsu, barýndýrdýðý bitki ve hayvanlarla
birlikte yaþayan, sürekli deðiþen bir yapýdýr. Akarsular, dahasý tatlý sular,
yaþamýn kaynaðý ve en temel dayanaðýdýr.
Kullandýðýmýz tatlý sular iki kaynaktan gelir. Yüzey sularý ve yeraltý sularý.
Yeraltýna süzülemeyen ve buharlaþma veya yaðýþla atmosfere dönen sular,
yüzey suyudur. Akarsularda, göllerde, bataklýklarda ve havzalarda toplanan
sular toprak ve kayaçlarýn yapýsýna göre tatlý, acý veya tuzlu olan yüzey sularýdýr.
Akarsu sistemleri, karasal sistemlerde oluþan su çaðlayanlarýnýn okyanusa,
denize veya göllere ulaþtýðý çizgisel sistemlerdir. Oluþumlarý yaðýþlara baðlýdýr.
Yükseklerde bir kaynakla baþlayan su akýþý, nehir aðýzlarýnda daha durgun
sistemlere ulaþýr. Bu taþýným iþlemi sýrasýnda yükseklerde bulunan kaynaktaki
enerji, su ve nehir kanallarý boyunca yok olur. Nehir kanallarý boyunca, bu
hidrolik akýþ süreci giderek hareketliliðini yitirir. Akarsularýn düþey kesitine
bakýldýðýnda, genellikle konkav þekilde olduðu gözlenir. Yani, kaynak bölgelerinde
meyil diktir, aðýz bölgesindeyse giderek azalýr. Bu nedenle kaynakta hýzlý akan
sular, denize döküldüðü yerlerde yavaþlar, durulur. Nehir kanallarýnýn þekli
nehir yataðýnýn bulunduðu toprak tipine, yaðýþ miktarýna ve yüksekliðe baðlý
olarak deðiþir.
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Akarsu sistemleri farklý organlarý olan bir canlýya benzer. Akarsularýn her
katmanýnda þekilleri ve ekolojik karakterleri deðiþir, hatta büyük farklýlýklar
gösterir. Çok yükseklerden akmaya baþlayan sular, birleþerek aþaðýlara doðru
güçlenip iner. Kayalýk ve çorak kaynak kesimlerini, sularýn artýþý ve yavaþlayan
hareketiyle birlikte giderek artan bitki örtüsü izler.
Akarsuyun yukarý kesimlerinde hýzlý akan suya uyum saðlamýþ, torpil
þeklinde ince-uzun yapýda balýklar ve tutunucu tipte üyelere sahip böcek
larvalarý yaþar. Aþaðý kesimlerde ise iri vücutlu balýklar, kil ve kuma gömülebilen
canlýlar bulunur. Bir akarsu sistemi de hareketli ve yaþayan bir bütündür. Her
canlý gibi onlar da büyür ve giderek olgunlaþýr, daha da büyük bir sistem olan
deniz veya okyanuslara doðru akarlar. Geçtiði yollardaki dýþ müdahaleler ise
onu etkiler, hatta onun doðal yapýsýný deðiþtirebilecek kadar büyük etkiler
gösterebilir. Her þeye raðmen, akarsuyun duraðan deðil hareketli bir su sistemi
olmasý onun dýþ müdahalelere bir dereceye kadar dayanmasýný saðlar. Göl
ve baraj gibi durgun su sistemleri dýþarýdan gelecek olumsuz etkilere karþý
daha hassastýr ve bu olumsuz þartlarý tolere edebilme kapasiteleri düþüktür.
Akýntý hýzý akarsular için kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerin
belirleyicisidir. Akýþ hýzý fazla olan yüksek yerlerde çözünmüþ oksijen miktarý
fazla, ancak katý madde azdýr. Bu durum akarsuyun alt kesimlerinde tersine
iþler. Bu bölgelerde eðim düþüktür, toprak-su etkileþimi fazladýr. Bu alanlarda,
daha çok tüketici tipte canlý gruplarý yaygýndýr. Hem ekolojik hem de coðrafik
olarak en önemli farklýlýk, hýzlý akan nehirlerle yavaþ akan nehirler arasýnda
ortaya çýkar. Daðlarda rastladýðýmýz berrak, içme suyu niteliðindeki sular
besleyicilik açýsýndan düþük deðerdedir. Bu alanlarda canlý çeþitliliði azdýr.
Munzur Daðlarýndaki akarsular buna en güzel örneklerden biridir. Kýzýlýrmak,
Yeþilýrmak ve Fýrat gibi büyük, su kapasiteleri yüksek akarsularýmýzýn aþaðý
kesimlerde rengi bulanýktýr. Bu, onlarýn küçük canlýlar, planktonlar, algler, kil
ve diðer taban malzemeleriyle karýþmýþ olmasýnýn sonucudur. Nehrin delta
kesimleri ise alloktonik (dýþarýdan sürüklenerek gelen organik, inorganik
materyal) besinler bakýmýndan zengindir.
Bitki örtüsünün kendisi, akarsu sistemlerinin oluþumunu belirleyen
faktörlerdendir. Balýklar tarafýndan besin olarak nadiren kullanýlmasýna raðmen,
bitki örtüsü balýk birliklerinin ve diðer canlýlarýn daðýlýmýný etkiler. Bitkiler
koruma, gölge saðlama, suya oksijen verme, üreme alaný olmalarýnýn yaný
sýra balýklarýn yediði birçok organizmaya da ev sahipliði yapar. Kaynak
sularýnda bitki örtüsünün baþlangýç formu olarak yosunlarý, taþotlarýný (Nitella
clavata) ve ciðerotlarýný (Riccia fluitans) görürüz. Nehrin aþaðý kesimlerindeyse
su üstünde yetiþen bitkiler (Equisetum, Plantago, Polygonium, Phragmites
türleri), yapraklarý suda yüzen bitkiler (Lemna, Nuphar, Nymphea, Potamogeton,
Ranunculus türleri) ve sualtýnda geliþen bitkiler (Ranunculus, Potamogeton,
Chara, Elodea türleri) bulunur. Birçok bilim adamý araþtýrmalarýnda nehir
yapýsýnýn deðiþimine paralel olarak ekolojik yapýnýn da deðiþtiðine iþaret
etmektedir. Buna göre nehir, ilk olarak erozyonel olaylarýn baskýn olduðu
kaynak kesimlere, erozyon ve biriktirmenin dengelendiði orta bölgeye ve son
olarak biriktirmenin ön plana geçtiði delta bölümüne ayrýlýr.
Bitki ve hayvan çeþitliliði de eðim, akýntý ve nehir yataðýnýn yapýsýna göre
farklýlýklar gösterir. Kaynak kesimlerinden nehir aðýzlarýna kadar, nehirlerin
ekolojik yapýsý kesiksiz olarak birbirini izleyen bir deðiþmeler zinciridir. Akarsu
kenarýnda bulunan kara þeridine riparian zon adý verilir. Bu bölgedeki bitkilere
de riparian vejetasyon denir. Riparian vejetasyon akarsu sistemleri için çok
önemlidir. Yamaçlardan taþýnýmý ve aþýndýrmayý engeller, hayvanlar için yaþam
ortamý saðlar. Bu bitki topluluðunun elemaný olarak aðaçlar da önem taþýr.
Kavak, söðüt ve sýðla gibi suyu seven aðaçlar akarsu kenarlarýnda rahatça
yaþama ortamý bulur.
Sýðla (Liquidambar orientalis) aðaçlarý yalnýzca Güneybatý Toroslar ve
Rodosta bulunur. Yaþamlarýný sürdürebilmek için mutlaka periyodik su
baskýnlarýna ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle akarsu kenarlarý dýþýnda yaþama
alaný bulduklarý yerler, dað etekleri, dere aðýzlarýnýn geniþleyip alüvyonlarýný
taþýdýklarý bereketli topraklar ve taban suyunun yüksek olduðu alanlardýr. Bu
nadir sýðla ormanlarý, yaþama alaný olarak böylesine bereketli arazileri
seçtiklerinden þu an nesilleri tehlike altýndadýr. Buralar tarým için elveriþlidir
ve insanlarýn yoðun baskýsý altýndadýr. Ekonomik olarak da önemi bu aðaçtan
elde edilen sýðla yaðý, parfümeri sanayiinde kullanýlýr. Önceki yýllarda bu yað,
yöre insanlarýna önemli bir gelir kaynaðý iken geliþen kimya teknolojisiyle
giderek daha az tercih edilmektedir.
Nehirlerin daha aþaðýlarýnda su akýþý yavaþ, nehir yataðý kumlu veya
çamurludur. Nehir sularýnýn deniz sularýyla karýþtýðý aðýz bölgesinde su acýdýr
çünkü burada tatlý su ve deniz suyu karýþmaktadýr.
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Düzenli akan nehirlerin orta kesimleri saç örgüsü ve kývrýntýlý kollar
oluþturmaktadýr. Taþkýn yapan nehirlerde iki ana yapý gözlenir: Ana kanal ve
taþkýn alanlar. Zaman zaman meydana gelen taþkýnlar ile akarsuyun þekli
çok hýzlý deðiþir. Taþkýnlarla verimli alüvyonal topraklar uzak alanlara
taþýnmaktadýr.
Taþkýn alanlar canlýlar için çok deðerlidir ancak buralarda yaþamak da
bir o kadar zordur. Suyla kaplanan topraklarda bitkiler büyür, geliþir. Küçük
gölcüklerde, ki bazen bu gölcükler ana nehir kanalý ile baðlantýsýný koparmaz,
sucul böcek larvalarý, sürüngenler, balýk ve kurbaða yavrularý daha fazla besin
bulur, hýzla geliþir. Bu alanlarda kuþlar için de bol su ve besin bulunur.
Memeliler, derin yataðý olan ve sularý hýzlý akan akarsulardan kolay yararlanamaz
ancak taþkýn alanlar bu zorluðu ortadan kaldýrýr. Yabandomuzlarý, ayý, geyik
gibi birçok hayvan sýklýkla bu alaný kullanýr. Taþkýn sezonlarý canlýlarýn bu
alanlarda en aktif olduðu zamanlardýr. Hangi ortamda olursa olsun, bitki ve
hayvanlar için yaþam sürekli mücadele gerektirir. Fiziki çevre, doðal düþmanlar,
parazitler ve mücadele edilmesi gereken diðer rakipler karþýsýnda, karada
yaþayan canlýlara nazaran tatlý su, barýndýrdýðý canlýlara daha duraðan ortamlar
saðlamaktadýr.
Akarsularda farklý özellikteki kesimlerin balýk birlikleri de deðiþim gösterir.
Bir nehir kaynaðýndan döküldüðü yere kadar, bulundurduðu balýk türlerine
göre bölgelere ayrýlýr. Kaynak kesimler alabalýk bölgesi, daha aþaðý kesimler
gölgebalýðý bölgesi, su akýþ hýzýnýn azalmaya baþladýðý kesimler barbus
bölgesi ve durgun su kesimleri ise abramis bölgesidir.
Alabalýk bölgesine örnek olarak Karadenizde bulunan daðlardaki akarsular,
Doðu Anadoludaki daðlýk bölge akarsularý, batýda Kaz Daðlarý ve Kocakatran
Daðlarýnda, Bolu Daðlarý ve Yedigöller bölgesinde görülen küçük dað dereleri
örnek olarak gösterilebilir. Yavaþ akan sular genellikle balýk faunasý yönünden
zengindir. Anadolunun dere, çay ve nehirleri barbus bölgesi olarak, balýklarýn
varlýðý açýsýndan önemlidir. Tatlý su balýklarýnýn çoðu, tuz konsantrasyonu
deðiþimlerine karþý oldukça hassastýr. Bunlarýn yaný sýra bazý türler (Anguillidae,

Mugilidae, Salmonidae ve Clupeidae) hem tatlý hem de tuzlu suda yaþamaya
uyum saðlamýþtýr.
Akarsulardaki dip canlýlarý daha çok sert zeminlerde yaþama ortamý
bulmaktadýr. Sert ve kayalýk yerdeki bentik canlýlar (örneðin yumuþakçalar,
sucul böcek larvalarý), siltli çamurlu alanlardan daha fazla türle temsil edilir.
Yumuþak zeminde bulunan canlýlar genellikle dibe gömülebilen özelliktedir.
Akarsular, tatlý su rezervleri olarak, kara parçalarý üzerinde bulunan can
damarlarý gibidir. Tüm canlýlar bu kaynaklara muhtaçtýr. Bu nedenle en küçük
tatlý su birikintisinde bile çok sayýda ve çeþitte türe rastlamak olasýdýr. Akarsular,
gözle görülemeyecek derecede küçük canlýlardan, bozayý (Ursus arctos) gibi
en iri karasal memelilere kadar çok zengin bir besin aðý ile kuþatýlmýþtýr.
Ülkemiz akarsularýnda ve göllerinde bulunan yarý sucul memelilerden olan
susamurunun (Lutra lutra) nesli tükenme tehlikesiyle karþý karþýyadýr.
Susamurlarýnýn varlýðý, tatlý su habitatlarýnýn hâlâ saðlýklý olduðuna iþaret eder.
Beslendiði çok çeþitli canlýlarýn (yengeç ve diðer omurgasýz canlýlar, sucul
böcekler ve larvalarý, suya inen küçük memeliler ve sukuþlarý), o alanda
bulunduðunu gösterir. Ülkemiz akarsularý, genel olarak susamuru varlýðý
açýsýndan zengindir. Ancak, susamurlarý daha az bozulmuþ, insan etkisi
görülmeyen alanlarda yaþar. Bu bakýmdan Orta ve Doðu Karadeniz bölümlerinde
bulunan akarsular çok uygun habitatlardýr.

Akarsularýmýzýn diðer bir özelliði de bol miktarda alüvyon taþýmasýdýr.
Eðim fazla olduðundan, akýþ hýzlarý ve dolayýsýyla da taþýma güçleri yüksektir.
Ýlkbaharda hemen hemen tüm ýrmaklarýmýz bulanýk akar. Nehirlerin taþýdýklarý
bu alüvyonlar, kýyý ovalarýný ve deltalarý oluþturmuþtur. Bu süreç hâlâ devam
etmektedir. Örneðin, Doðu Akdenizdeki Tarsus Çayý kýyý kesimi 20. yüzyýl
içinde 12 kilometre denize doðru ilerlemiþ ve bir liman kenti olan Tarsus bugün
çok iç kesimlerde kalmýþtýr. Yine bir liman kenti olan tarihi Efes, günümüzde
denizden 8 kilometre uzaktadýr.
Yurdumuzdaki akarsular birçok ayrý havzaya boþalýr. Bunlar ayrý eðim ve
ayrý doðrultular izleyerek, 30 ayrý havzaya dökülür. Dünya üzerinde Türkiye
yüzölçümünde olup da sularýný bu kadar çok sayýda havzaya boþaltan ikinci
bir ülke yoktur. Örneðin, 21 milyon kilometrekare yüzölçümlü eski Rusya
akarsularýný toplam yedi havzaya boþaltmaktadýr.

Akarsularýmýz çok sayýda endemik ve nesli tehlike altýnda balýk türünü de
barýndýrýr. Toros Daðlarýnda, Köprüçay Vadisinde akan Köprüçayda bulunan
bir sazan türü (Capoeta antalyensis) havza bazýnda korumasý gerekli bir türdür.
Konya-Karaman bölgesindeki Yeþildere (Gökdere) Çayý ise bu çaya endemik,
sazangiller ailesinden Gobio hettitoruma ev sahipliði yapmaktadýr.

Türkiye birçok doðal özelliði gibi, akarsu havzalarý açýsýndan da kýta özelliði
gösterir. Havza sayýsýna paralel olarak yurdumuzda çok önemli daðýlma
merkezleri de bulunur. Örneðin Kütahya ve Uþak illeri arasýndaki Murat Daðý,
sularýný dört ayrý havzaya gönderir: Susurluk, Sakarya, Gediz ve Burdur
havzalarý. Anadoludaki kapalý havza sayýsý çok olmakla birlikte en önemlileri
Van Gölü kapalý havzasý ve Tuz Gölünü de içine alan Konya kapalý havzasýdýr.
Batýda Acýgöl, Burdur Gölü, Salda, Yarýþlý ve Kestel gölleri de kapalý havzalarýn
en çukur noktalarýnda yer alýr. Kapalý havzalar, içinde barýndýrdýklarý canlý
türleri için önemli bir fiziksel engel oluþturduðu için bu alanlarda dar bir yayýlýþa
sahip, genellikle o havzaya endemik, çok sayýda sucul canlý türüne rastlanýr.
Örneðin Orta Anadoludaki kapalý havzalara özgü olan çok sayýda balýk ve
bitki türü yaþar. Türkiyenin kendine has doða parçalarýndan Tuz Gölü Havzasý
çok sayýda endemik türe ev sahipliði yapar. Bunlar arasýnda Ýnsuyu Deresinde
yaþayan Gobio gobio insuyanus alttürü de bulunur.

Türkiye jeomorfolojik yapýsý nedeniyle çok sýk bir su aðýna sahiptir. Ülkemiz
iç içe geçmiþ çok sayýda dað silsilesi ile kaplýdýr. Topografik yapý incelendiðinde,
Türkiyenin komþu ülkelere nazaran daha yüksek olduðu göze çarpar. Dað
oluþumlarý, fiziki yapýnýn ortaya çýkýþýnda ve ekolojik koþullarýn geliþiminde
de etkili olmuþtur. Bu durum akarsularýmýzýn yapýsý açýsýndan da ilgi çekici
sonuçlar doðurur. Bir masaya benzeyen, plato þeklindeki Türkiye, akarsularýný
dýþarýya gönderir. Bu nedenle akarsularýmýz birbiriyle birleþemeden farklý
yollarla denizlere ve diðer ülkelere akar. Bu akýþ sýrasýnda da keskin dirsekler
meydana getirerek, yön deðiþtirirler.

Beslenme havzalarýnýn da çok sayýda olduðu göz önünde bulundurulursa
ýrmaklarýmýzýn çýðýrlarýnýn kýsa ve sularýnýn nispeten az oluþunun nedeni daha
iyi anlaþýlýr. Akarsularýmýzýn kýsalýðýnýn diðer bir nedeni de Anadolunun
çevresine nazaran daha yüksekte bulunmasý ve üç yanýnýn denizlerle çevrili
olmasýdýr. Suriyeden yurdumuza giren Asi Nehri dýþýnda Türkiyenin Asya
yakasýnda sýnýrlarýmýza dýþarýdan gelen akarsu bulunmamaktadýr. Fýrat Nehri
dünyanýn büyük akarsularýndan biri ve çýðýrý 2 bin 890 kilometre olmasýna
raðmen, bunun 1180 kilometresi sýnýrlarýmýz içinde kalýr. Dicle Nehrinin ise
yalnýzca üçte biri Türkiyededir.

Yurdumuzda akarsular yýlýn bir ya da iki ayý dýþýnda bol su taþýmaz. Çünkü
akarsu sayýsý fazladýr ve bunun sonucunda da akarsu beslenme havzalarý
daralmýþtýr. Akarsular kýsa sürede denize ulaþýr. Ayrýca yaðýþýn mevsimlere
göre daðýlýmý da büyük farklýlýk gösterir. Yaðýþ rejiminin düzenli olmayýþý,
akarsu rejimlerini de düzensizleþtirmiþtir. Bunun yaný sýra bitki örtüsünün,
özellikle orman örtüsünün tahrip edilmiþ olmasý, akarsu rejimlerinin daha da
bozulmasýna yol açmýþtýr.

Akarsular dinamik, yaþam dolu varlýklardýr. Ýnsanlarýn, medeniyetlerin
yerleþtiði, kurulduðu hemen her alanýn akarsularla yakýn iliþkisi bulunur.
Ýnsanýn suya olan gereksinimi yalnýzca fizyolojik deðildir. Temizlik, tarým,
sanayi, enerji, taþýmacýlýk, spor ve rekreasyon için suya gerek duyar. Ýnsanlar
bu ihtiyaçlarýnýn büyük bölümünü akarsulardan saðlamaktadýr. Uygarlýk düzeyi
yükseldikçe insanlarýn suya ihtiyaçlarý da artar. Endüstride su tüketimi daha
da yüksektir. Bir otomobil yapýmý için yaklaþýk 400 bin litre suya ihtiyaç vardýr.
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Akarsular enerji elde edilen baþlýca sistemlerdir. Yurdumuzda elektrik
enerjisinin yaklaþýk yüzde 20si hidroelektrik santrallerýndan elde edilir. Çok
sayýdaki barajla akarsularýn çehresi deðiþir. Sellerin ve toprak erozyonunun
önlenmesi, su rejimlerinin düzenlenmesi ve enerji saðlanmasý gibi yararlarý
yanýnda barajlarýn, akarsularýn doðal yapýsý üzerinde olumsuz etkileri de
olmaktadýr. Bu nedenle barajlar, çevreye etkileri çok dikkatli deðerlendirilerek
yapýlmalýdýr.
Çaðýmýzda akarsulardan yararlanma biçimleri birçok sorunu da beraberinde
getirmektedir. Endüstride kullanýlan sular, fabrikadaki iþlemler sýrasýnda kirlenir
ve arýtýlmadýðýnda karýþtýðý akarsu, göl ve denizi kirletir. Daha ileri safhalarda
geri dönüþümsüz sonuçlar doðar. Tarýmda kullanýlan suni gübreler ve ilaçlar
yaðýþ ve sýzýntýlarla akarsulara ve yeraltý sularýna karýþýr. Toprak erozyonu da
akarsu kalitesini olumsuz etkileyen baþlýca sorunlardan biridir.
Akarsular enerji üretimi, tarým ve endüstri için olduðu kadar rekreasyonel,
turistik ve sportif amaçlar için de yaygýn olarak kullanýlýr. Giderek artan bu
gereksinmelerin akarsulardan verimli ve sürekli biçimde karþýlanabilmesi,
onlarýn uygun yönetim planlarýyla niceliklerini koruyup niteliklerinin de
geliþtirilmesiyle mümkündür. Bu yüzden akarsu yönetim planlarýnýn yapýlmasý
ve saðlýklý biçimde uygulanmasý büyük önem taþýr.
Hýzlý nüfus artýþý ve endüstri için suya olan gereksinimin artýþý, kaynaklarýn
hýzla tüketilmesinin baþlýca nedenlerinden biridir. Ormansýzlaþmanýn etkileri
de büyüktür. Ormanlar, bir çevrenin su rejimini düzenleyen en önemli doðal
ortamlardýr. Çünkü suyu tutan sünger iþlevi görür ve suyu tutup kontrollü
olarak tatlý su ekosistemlerine boþaltýr. Ormanýn asýl önemi suyu yavaþ yavaþ
salýverirken topraðý korumasýdýr. Ormansýz alanlar sýk sýk sellere maruz kalýr
ve su akýp giderken verimli toprak tabakasýný da hýzla süpürür.
Nehirlere yapýlacak her türlü müdahale (baraj, kanal açma, seddeleme,
riparian vejetasyonun tahribi, regülatör gibi) nehirlerin doðal yapýsýna ve
desteklediði diðer sistemlere doðrudan zarar verir. Bu zararýn en çarpýcý örneði
deltalarda gözlenir. Deltalara can veren nehirlerin taþýdýðý tortular ve bu
tortularda taþýnan besin maddeleridir. Bu maddeler canlýlarý beslerken, tortullar
da verimli delta kýyýlarýný ve ovalarý meydana getirir. Oysa baraj yapýlýnca bu
tortullar baraj göllerinde birikir, deltalar beslenemez ve deniz, kýyýdan deltalarýn
yapýsýný bozmaya, kemirmeye baþlar. Balýklar, bitkiler, kuþlar, tüm delta
canlýlarý, hatta insanlar bundan olumsuz etkilenir. Hiç þüphe yok ki hidrolojik
enerji temiz enerji elde etme yöntemidir. Fakat bu, barajlarýn doðaya etkisi
olmadýðý anlamýna gelmez. Çalýþmalar, geliþmekte olan ülkelerde bulunan
büyük ölçekli barajlarýn, çoðunlukla küçük bir azýnlýðýn refahýný arttýrmasýna
karþýlýk, ekonomik zorluk içerisindeki çoðunluk için yaþamsal önemi olan
topraklarý sular altýnda býraktýðýný, tarým ve balýkçýlýðý da bozduðunu
göstermektedir.

Sulakalanlar üzerinde son derece ciddi etkilere neden olan barajlar
planlanýrken Çevresel Etki Deðerlendirilme (ÇED) sürecinin saðlýklý iþletilmesi
gerekmektedir. ÇED süreci, yapýlacak tesisin içinde bulunduðu sisteme,
habitata yönelik etkilerini deðerlendiren bir araþtýrmalar dizisidir. Sistemin
doðal yapýsýnýn incelenmesini ve hassas biotoplar varsa bunlarýn doðru biçimde
ele alýnarak yönetim planýnýn yapýlmasýný gerektirir.
Akarsulara yaþayan bir canlý sistem, bir ekosistem olarak bakýldýðýnda,
yönetim planlamalarýnýn da bu yönde hazýrlanmasý gerekecektir. Her ne kadar
akarsu havzasý geliþimi ve yönetimi konusundaki ilk çalýþmalar, taþkýn kontrolü,
enerji üretimi, sulama ve bu gibi tek amaca yönelik olarak gerçekleþtirilmiþse
de, son yýllarda dünyada hýzla benimsenen anlayýþ doðrultusunda akarsu
havzalarýnda bütüncül planlamalar ve yönetim yaklaþýmlarý baþlatýlmaktadýr.
1992 yýlýnda Dublinde yapýlan Su ve Sürdürülebilir Kalkýnma Konferansýnda,
su kaynaklarýnýn etkili yönetimi için, sosyal ve ekonomik olarak geliþmeyi,
doðal ekosistemlerin korunmasýna ve ayný zamanda havza bütününde toprak
ve su kullanýmýna baðlayan holistik (bütüncül) bir yaklaþýmýn gerekliliði ifade
edilmiþtir.
Ne yazýk ki ülkemiz akarsularýnda havzalar göz önüne alýnarak kullaným
ve yönetim planlamalarý henüz yapýlmamaktadýr. Yapýlan planlamalarýn
neredeyse tamamý akarsularýn enerji, sulama vb. amaçlar için kullanýmýný
öngörmektedir. Akarsular üzerine baraj kurulurken, deltalarýn durumu da göz
önüne alýnmalýdýr. Deltalara sediman ve besin giriþi barajlarla engellendiði
için, doðal yaþam etkilenir ve beslenemeyen kýyýlarda erozyon baþlar (Kýzýlýrmak
Deltasýnda olduðu gibi).
Akarsularýmýzda görülen diðer bir sorun ise aþýrý kirlenmedir. Bugün
Ergene, Susurluk, Menderes, Gediz gibi çok sayýda akarsuyumuz bu nedenle
doðal özelliklerini yitirmiþlerdir. Bunun sebebi de insan faaliyetleridir.
Günümüzde Avrupanýn birçok ülkesi doðal ortamlarý restore etmektedir.
Bugüne kadar aþýrý ve kontrolsüzce kullanýlan kaynaklar yeniden oluþturulmaya
çalýþýlarak geçmiþteki doðal yapýnýn yeniden kazanýlmasý çalýþmalarý
yapýlmaktadýr. Akarsu restorasyonu çalýþmalarý, akarsu yönetimi çalýþmalarýndan
çok daha pahalý ve emek gerektiren çalýþmalardýr. Bu nedenle, yapýlacak
yerinde planlamalar ve düzenlemelerle akarsular ve diðer tüm doðal habitatlarýn
en az etkilerle, yok olmadan uzun vadeli olacak þekilde korunmasý ve
yönetilmesi saðlanabilecektir.

Akarsular, her türlü müdahaleye karþý son derece hassastýr. Ayrýca, karasal
sistemler arasýnda destek ve tamponlayýcý görevde olduklarý için, korunmalarý
þarttýr. Vücudumuzda bir damarýn zedelenmesi hatta kesilmesi nasýl oradaki
dokularýn yetersiz beslenmesine yol açýyorsa, akarsulara yapýlan müdahaleler
ile sistem dengesi altüst olur. Daha ileri seviyedeki etkilerin sonuçlarý ise geri
dönüþümsüz olacaktýr.
Barajlarýn avantajlarý dezavantajlarýndan çok daha azdýr. Barajlarýn
avantajlarý: (1) Akarsuyun akýþýný kontrol ederek akýntý yönündeki taþkýn
tehlikesini azaltýr, (2) Barajýn alt kesimlerindeki kurak ve yarý kurak arazilerin
sulanmasýnda kontrollü su temini saðlar, (3) Türbinlerden akan suyun
enerjisinden elektrik enerjisi üretilebilir.
Barajlarýn dezavantajlarý ise: (1) Yapýmlarý oldukça pahalýdýr, (2) Rezerv
sahalarý oluþturmak için barajlarýn arkasýndaki arazilerin su altýnda kalmasý,
insanlarý yerinden eder, deðerli tarýmsal alanlar, yaban hayatý ve doðal yapýlar
da olmak üzere geniþ alanlarý bozar, (3) Barajda su biriktirilmesi o alanda
bulunan topraðýn su ile dolmasýna, buralarda kültür bitkisi yetiþtirimi ve
ormancýlýk açýsýndan verimliliði düþürür, (4) Su yönünün rezerv sahalarýna
doðru deðiþtirilmesi, barajlarýn üstündeki boþalma havzasýnda, akiferlerin
yenilenme hýzlarýný azaltýr, (5) Rezerv sahalarýnda biriken çok büyük miktardaki
su kütlesi, çökme ve depreme yol açan sakýncalý hareketlenmelerin ortaya
çýkmasýna neden olur, (6) Buharlaþma, sulama kalitesini düþürecek þekilde
rezerv alanda, su tuzluluðunu arttýrýr, (7) Lokal iklim ve arazi kullanýmý
pratiklerine baðlý olarak, rezerv sahalarý mille dolar ve 40-200 yýl içerisinde
tamamen kullanýþsýz hale gelir, (8) Alabalýk gibi türlerin göç yollarýný kapatýr
ve nesillerinin devam etmesi için gereken uygun doðal þartlarý bozar. Yumurtlama
alanlarý tahrip olur, (9) Yýllýk yaðýþlarla biriken mil, aþaðý havzalardaki kültür
alanlarý ve haliçleri kapatýr, (10) Taþkýnlar olabilir ve barajlar buna kesin
çözüm deðildir.
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DAÐLAR
Dr. Alper Hüseyin Çolak

Yüksek daðlarýn peyzajý güç iklim koþullarýna karþýn bize çok farklý doða
güzellikleri sunmaktadýr. Günümüzde tahrip edilmemiþ doða parçalarý, ancak
daðlarda görülebilir. Buna karþýn, insanoðlu uzun zamandan beri daðlarý da
tahrip etmektedir. Sadece aþaðý alanlarýn vadi tabanlarý ve dað eteklerinde
deðil, daðlarýn zirvelerine kadar bu olumsuz etkiler görülmektedir. Son yüzyýlda
doða belirgin olarak insan tarafýndan tahrip edilmiþtir. Artýk ne Everest ve
Mont-Blanc, ne de Erciyes, Demirkazýk ve Aðrý eskisi kadar ulaþýlamaz veya
bakir deðildir.
Daðlar, orman, tarla ya da otlak alaný gibi çitle sýnýrlanamaz. Daðlardaki
yaþam son derece duyarlý dengeler üzerinde durur. Dikkatsiz bir iþlem onarýlmasý
çok güç yaralar açar, çeþitli tehlikelerin doðmasýna ve buralarýn bir daha
yenilenemeyecek derecede yok olmasýna neden olabilir. Nitekim yüksek
daðlar, aþaðý alanlarýn sigortasý durumundadýr. Vadiler, daðlarýn giriþ kapýlarýdýr.
Zirvelerden baþlayan ve aþaðýlara doðru küçük oluklar þeklinde ilerleyen
vadiler insanlar tarafýndan tarým ve yerleþim için tercih edildiðinden, doðal
vadi peyzajlarý pek çok yerde belirgin derecede deðiþmiþtir. Vadiler bulunduklarý
yere göre güneþli, gölgeli, sýcak ve soðuk olabilir. Bu nedenle vadilerin
bazý kýsýmlarýnda yüksek daðlarýn bazý bitki ve hayvan topluluklarýna kýsa ya
da uzun süreli olarak rastlanabilir. Bu olay Anadoluda ve özellikle de Ege,
Akdeniz ve Güneydoðu Anadoluda yöre halkýnýn yazýn yaylalara çýkýp kýþýn
aþaðý alanlara inmelerine benzer. Orta Asyadan kopup 1071den itibaren
Anadoluya yerleþmeye baþladýðýmýzdan beri göçerlik ve yaylacýlýk özellikle
ülkemizin bazý kesimlerinde geleneksel yaþamýn parçalarýndan biridir.
Güneydoðu Anadolunun alçak düzlüklerinde kýþý geçiren göçerlerimiz yaz
baþý sürüleriyle beraber Doðu ve Güneydoðu Anadolunun yüksek daðlarýna
çýkmaya baþlar. Sonbaharda, kar yaðmadan önce de geri dönüþ yoluna
düþerler.
Daðlýk alanlar, artan yükseltiye baðlý olarak kýsa mesafelerde iklim
deðiþmelerinin görüldüðü özel yaþam alanlarýdýr. Bu nedenle her yükselti
basamaðý, doðal bitki topluluklarýnýn dikey yönde belirli bir þekilde sýralanmasýyla
nitelendirilir. Bunlar üzerinde özellikle sýcaklýðýn azalmasý, yaðýþ miktarýndaki

artýþ, rüzgâr hýzýndaki artýþ, doðrudan ýþýnýmdaki artýþ, vejetasyon süresinin
kýsalýðý, kar örtüsünün uzun süre kalmasý ve donma ve çözülme olaylarý
gibi fiziksel deðiþkenler etkili olur. Örneðin daðlýk alanlarda her 100 metrelik
yükselmeyle vejetasyon süresi yaklaþýk yýlda 6-7 gün azalýr ve yýllýk sýcaklýk
ortalamasý belirgin olarak düþer. Rüzgârýn kurutucu ve erozyon etkisi, gece
ve gündüz arasýndaki belirgin sýcaklýk farklýlýklarý, bitki ve hayvanlar için yaþam
koþullarýný güçleþtirir. Artan yükseklikle hayvanlar ve bitkiler için yaþam
koþullarý daha da zorlaþýr. Genel olarak nisanda en kalýn haline ulaþan kar
örtüsü mayýs ayýnda erimeye baþlar. Az filtre olmuþ uzun dalgalý kýrmýzý güneþ
ýþýnlarýndan dolayý özellikle eylülde oldukça sýcak günler yaþanýr. Yani yüksek
daðlarda aðustos ve temmuzdan sonra yýlýn üçüncü en sýcak ayý eylüldür.
Yüksek daðlarda yaþamak isteyen her canlý, kýsa süre içerisinde büyümek
zorundadýr. Çünkü bütün yaþam soðuk, yoðun kar ve yüksek ultraviyole
ýþýnlarýnýn altýnda geçer. Buralarda alpin floranýn Anadolunun kilim motiflerini
andýran çiçekleri, arazideki engebeler aracýlýðýyla þeritler halinde kayalýklara
kadar sokulur. Alpin flora, genel olarak topraðýn kireçli ve asidik olmasýna
baðlý olarak farklý tür kompozisyonlarý sunar. Ayrýca eriyen kar sularý, daðlardaki
göllerden ve yüzeysel akan sular besin maddesince zengin ince topraðý
sürükleyip götürür ve tüm yýl bulunduklarý yerlerde sürekli nemlilik saðlar.
Yeterli sýcaklýðýn olduðu yerlerde karýn erken erimesiyle kendine has bitki
birlikleri oluþur. Buralarda iyi büyüme gösteren, diðer yüksek bitkilerine göre
büyük yapraklý ve çarpýcý renkli çiçekleri olan türler yaþar. Böyle alanlar
yaðýþça zengin Karadeniz Bölgesinde, uzun yaz kuraklýðýna sahip karstik
yapýdaki Toroslardan daha yaygýndýr.
Dað ormanlarýnýn ardýndan yükselen yüksek daðlýk alan basamaðý kendi
içinde; zirvelerdeki sürekli kar basamaðý (nival basamak), bunun altýnda kaya
bloklarý ile kar vadiciklerinin oluþturduðu basamak (subnival basamak), bunu
takiben de özellikle kendine özgü bitki zenginliðiyle aðaçsýz alpin basamak
olmak üzere üç ana katmandan oluþmaktadýr. Alpin basamak ve daha yukarý
basamaklarda vejetasyon periyodunun kýsalýðýndan dolayý aðaç yetiþmez.
Burada otsu ve çalý formundaki alpin ýrklarý yayýlýþ gösterir. Bu nedenle çok
yüksek dað basamaðý aðaçsýz olmasýyla nitelendirilir ve özellikle bitkilerin
küçük mozaik þeklinde bulunuþu dikkat çeker. Bitkiler lokal olarak karýn erime
zamanýna ve kýsmen de kar örtüsüne baðlýlýk gösterir. Alpin basamak içerisinde
toprak derinliði çok az olduðu için anakayanýn kimyasal yapýsý bitkilerin
daðýlýmýnda önemli rol oynar ve bu türler genelde kurakçýl olarak nitelendirilir.
Yabani ve evcil otobur hayvanlarýnýn bulunduklarý yerlerde in florasý adýyla
anýlan bitki toplumlarý bulunur ki bunlar nitrat bitkileri olarak da adlandýrýlýr.
Yani bu bitkiler topraðýn nitratça zengin olduðu ve gübreleme yapýlan yerlerde
bulunur.
Pratik anlamýyla alpin zon (kuþak), yazýn yüksek bir daðýn zirvesinden
aþaðýya bakýldýðýnda aðaçsýz olarak görülen yeþil alanlardýr. Buralarýn hemen
altýndaki tek tek, bodur, eðri büðrü aðaçlar, ormanýn savaþ zonunu

Türkiyedeki yüksek dað çayýrlarýnýn daðýlýþý

© YeþilAtlas ve Doða Derneði

Türkiyenin fiziki coðrafya haritasýna bakýldýðýnda Küçük Asya da denen
Anadoluda, açýktan, çok koyuya kadar kahverenginin deðiþik tonlarýnýn
egemen olduðu görülmektedir. Kahverengi de coðrafya ve haritacýlýk dilinde
yüksek ve engebeli arazileri göstermektedir. Ýþte bu kahverengi tonlarý
simgeleyen yüksek daðlar, içlerinde çok çeþitli yaþam birliðini barýndýran,
dünyamýzýn en özel doðal alanlarýndan biridir. Orman sýnýrýnýn üzerindeki bu
alanlar genel olarak yayla da diyebileceðimiz sýð çayýr topraklarýndan, alpin
otlaklardan ve yer yer haþin taþ ve kayalýklardan oluþturmaktadýr. Bir yüksek
dað ekolojik bakýmdan dört ana basamaktan oluþur: Alçak alanlar, dað
ormaný basamaðý, yüksek dað ormaný basamaðý ve yüksek daðlýk alan
basamaðý. Yüksek dað basamaklarýndan aþaðýya doðru yavaþ yavaþ dað
ormanlarýna ve alçak alanlara geçiþ olur.
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oluþturmaktadýr. Alpin bölgenin ormanlara yakýn kýsmý tek ya da çokyýllýk
otsu türlerden meydana gelir. Daha yükseklerde otsu bitkiler güçlerini yitirerek
seyrelirler. Ýþte buralar daha çok yaylacýlýðýn yapýldýðý alanlardýr. Yani insan,
tarým yapamadýðý yüksek daðlarda evcil hayvanlarý otlatarak var olmuþtur.
Bu örtü birçok yerde yüksek dað bozkýrlarý niteliðine sahiptir ve buralarda
soðuk iklim koþullarý için özelleþmiþ hayvanlar yaþar.
Yüksek alanlarda daðkeçisi (Capra aegagrus), çengel boynuzlu daðkeçisi
(Rupicapra rupicapra), sakallý akbaba (Gypaetus barbatus), karfaresi (Microtus
nivalis) gibi çok özel hayvanlar yaþar. Toros kurbaðasý (Rana holtzi) ve
kayauyuru (Dryomis laniger) dünyada sadece Anadoluda yaþayan yüksek
dað hayvanlarýdýr. Daðkeçileri günlük olarak sabah ve öðleden sonra beslenip,
yazýn otlarý, kýþýn da dallarý, tomurcuklarý ve likenleri yer. Yaþlý bireylerin
dýþýnda grup halinde gezerek tehlike durumunda ýslýk çalarlar. Daðkeçilerinin
yaþam alanlarý genellikle orman kuþaðýnýn üzerinde, yazýn alpin ve kar sýnýrý
(nival basamak) arasýndadýr.
Yüksek dað bozkýrlarý çok zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Allium
nemrutdaghense (Nemrut Daðý, 2 bin 100 metre, endemik), Heracleum
pastinacifoium ssp. incanum (Palandöken Daðý, 2 bin 800 metre, endemik),
Centaurea appendicigera (Rize-Ovit Geçidi, 2 bin 600 metre, endemik),
Hyacinthella orientalis ssp. chionophilus (Aðca Daðý-Maraþ, 1900 metre
endemik), Salvia modesta (Gebzeli Geçidi-Adana, 1950 metre, endemik),
Crocus vallicola, Veronica gentianoides, Sedum spurium, Gentiaanella caucasea
ve Murbeckiella huetii (Kavron Yüksek Vadisi- Çamlýhemþin, 2 bin 200 metre)
Türkiyede yaþayan pek çok dað bitkisinden sadece bazýlarýdýr.
Alpin basamakta doðal ya da ikincil olarak yerleþmiþ birçok çalý türü de
bulunmaktadýr. Türkiyenin çeþitli bölgelerinde ardýç, ormangülü ve ayýüzümü
gibi türler alpin basamakta kendilerini belirgin olarak göstermektedir. Yüksek
dað bitkileri, zaman içerisinde oldukça az deðiþerek günümüze kadar gelmiþtir.
Araþtýrmalara göre, yüksek daðlýk alanlarda günümüzde de yaþamýný sürdüren
hemen her bitki birliði, buzul çaðlarýnda da bulunuyordu. Ancak aðýr otlatma
ve diðer olumsuz insan giriþimleri sonucu birçok alpin alanda yeþil örtüler
büyük ölçüde kaybolmuþtur.
Alpin basamaktan subnival basamaða geçiþ alaný ve subnival basamak,
seyrek ama çok zengin bir floraya sahiptir. Örneðin buralardaki kaya bloklarý
ve çakýl yýðýntýlarý arasýnda Papever spicatum, Tanacetum praeterium ssp.
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massicyticum, Arenaria angustifolius, Aubrieta deltoides, Saponaria pumilio,
Alopecerus lanatus, Bunium microcarpum, Asperula lycia, Rosularia
serpentinica (Akdað, 1800-2 bin 500 metre), Anthemis cretica ssp. argaea
(Erciyes Daðý, 2 bin 600 metre, endemik), Centaurea pichleri (Bozcalý DaðýKýrþehir, 2 bin metre, endemik), Tanacetum aucheranum (Palandöken Daðý
2 bin 300 metre, endemik), Minuartia pestalozzae (Dedegöl Daðý-Isparta, 2
bin metre, endemik), Astragalus lineatus (Yýldýz Daðý-Sivas, 2 bin 200 metre,
endemik) ve Carduus lanuginosus (Palandöken Daðý, 2 bin 200 metre,
endemik) gibi pek çok tür bulunmaktadýr. Alpin basamakta yer alan kaya
bozkýrlarý da ilginç, ilginç olduðu kadar da farklý bitkilere sahiptir. Ayrýca
kayalýk alanlarda yastýk büyümesi sýkça görülmektedir. Rüzgâr ve dona
karþý bu þekildeki yuvarlak yastýk formlarý en iyi korumayý yapar ve çok uzun
yýllar yaþayabilirler. Kaya kartallarý (Aquila chrysaetos) da bu alanlarda yaþar
ve avlanma alanlarý genellikle orman sýnýrýnýn üzerindedir. Kartal çifti genellikle
sarp kayalýk yerlerde yuva yapar.
Subnival ise liken ve yosun toplumlarý, kar algleri ile yastýk ýrklarý basamaðýný
oluþturmaktadýr. Subnival basamak, aslýnda aþaðýsýnda ve yukarýsýndaki
zonlarla sýký bir þekilde iç içe geçmiþ geniþ bir alaný tanýmlar. Sarp kayalýk
yamaçlar, uçurum alanlarý ve topraðýn akýntýya uðradýðý yerler ya öncü ýrklardan
oluþan boþluklu bir yapý gösterir ya da ada formundaki bitki örtülerini içerir.
Bunlar yastýklar, kaya yarýklarý toplumlarý, öncü ýrklar, kaya döküntüsü
toplumlarý ve zengin kriptogam (çiçek oluþturmayan algler, yosunlar ve
mantarlar gibi sporlu bitkiler) bitkilerdir. Subnival bitki yastýklarý Saponaria
pumilio, Minuartia juniperina, Silene oreades, Aster alpinus, Galium sorgerae,
Polygala pruinosa Androsace villosa, Ranunculus brevifolius, Aethionema
subulatum (Dedegöl Daðý, 2 bin 300 metre), Silene lucida (endemik), Asperula
affinis, Campanula tridentata, Crepis willdenowii, Helichrysum pallasii,
Dianthus multicaulis (Palandöken Daðý, Erzurum, 2 bin 800 metre) gibi
türlerden, kaya döküntü birikintileri ise Arabis carduchorum (Nemrut DaðýBitlis, 2 bin 600 metre, endemik), Cerastium macranthum (Dedegöl DaðýIsparta, 1900 metre, endemik), Silene argaea (Erciyes Daðý-Kayseri, 2 bin
600 metre, endemik), Vicia alpestris var. hypoleuca (Palandöken Daðý,
Erzurum, 2 bin 600 metre, endemik) gibi türlerden oluþturmaktadýr. Ayrýca
subnival basamakta yer alan volkan alanlarýnda da ayrý bir flora bulunur.
Örneðin Myosotis olympica, Campanula aucheri, Sedum tenellum, Primula
algida, Pedicularis caucasica, Draba nemorosa, Coluteocarpus vesicaria ve
Minuartia recurva (Tendürek Daðý, 3 bin 200-3 bin 500 metre) gibi türler bu
volkanik alanlara özgüdür.

Kar vadicikleri arazideki çukurluklarda, tali kuru dereciklerde ve benzer
yapýdaki arazilerde bulunmaktadýr. Buralarda kar geç erimektedir. Sürekli
olarak, soðuk kar sularýna ve verimli ince tekstürlü topraklara sahiptir. Uzun
süreli kar örtüsü, kýsa bitki geliþim süresi nedeniyle tür açýsýndan fakir ama
çok özel bir bitki örtüsü bulunmaktadýr. Bitkiler bodurdur. Yeþil sürgünleriyle
kýþlayabilir ve bir sonraki yýla önceden oluþturduklarý çiçekleriyle çýkabilirler.
Ayrýca 15 santimetre karýn altýnda asimilasyon yapabilirler ve yatan sürgünleriyle
kuvvetli derecede vejetatif olarak çoðalabilirler. Bu bitkilerin çoðu kuraklýða
duyarlýdýr. Bu nedenle hýzlý kuruyan kalker topraklarda yaþama yeteneði
göstermezler. Çiçeklenip tohum býrakmak için en azýndan üç ay gibi bir süreye
gerek duyarlar. On bir ay gibi uzun süre karýn kaldýðý aþýrý uçlara ise yalnýzca
bazý yosun türleri yaþama yeteneði göstermektedir.
Yüksek daðlýk alanlarda kar basamaðý nival olarak adlandýrýlýr. Diðer
bir deyiþle, sürekli kar sýnýrýnýn yukarýsý genellikle nival basamaktýr. Nival
basamak, yaþam koþullarýnýn iyice zorlaþmasýyla alpin basamaktan çok daha
çetin koþullara sahiptir. Bitki örtüsü, yastýklar þeklinde veya çok az bireylerden
oluþan birliktelikler þeklinde bulunmaktadýr. Özellikle çok yüksek daðlýk
alanlarda zirveye yakýn peyzaj içerisinde buzul dönemi izlerine de
rastlanmaktadýr. Kayalýklar, kaya birikintileri ve karýn parlayan sonsuz beyazlýðý
bu kuþaðýn tipik tablolarýdýr. Kaya kopmalarý, kayalýk kaymalarý ve buzul,
toprak ve kayalarý hareketlendirir. Bununla birlikte gösteriþsiz bitki ve hayvan
türleri bu buzun kenarýnda yaþama olanaðý bulmaktadýr. Yazýn burada,
yukarýdaki karýn bir kýsmý erir. Buradan eriyerek aþaðýya inen su tekrar donar.
Buradaki kar tabakalarý içerisinde buz taneleri oluþur, böylece yeni kar kütleleri
buzula dönüþmektedir. Bu kar ve çýplak kayalýk zonunda sýcaklýk farký, gündüz
ile gece arasýnda 80 dereceye kadar ulaþabilir. Sürekli kýrbaçlayýcý etki yapan
rüzgâr, kuru havasýyla kaya tozlarýný ve zýmparalanmýþ buz kristallerini alýp
götürmektedir. Kuvvetli ýþýnlanma ise bazý türler için kuruma tehlikesi oluþturur.
Ancak yüksek daðlarda bitkiler bodur büyümeleri, derimsi ve sýk tüylü
yapraklarý ve suyu alma yetenekleriyle yaþamayý baþarmýþtýr. Küçülmüþ
yapraklar ayný þekilde sýcaklýk kaybýna karþý da iyi bir koruma yapmaktadýr.
Ayrýca yapraklar ve saplardaki kimyasal bileþikler donma etkilerini azaltýr
veya geciktirir.

Kaya yarýklarý arasýna giren su burada donar, oluþan buz kayayý çatlatýr
ve parçalar. Daha sonra bu parçalanmýþ kayalar aþaðýlara doðru yuvarlanýr.
Bu þekilde yuvarlanan kayalar genellikle orman sýnýrýnýn üzerinde taþ oluklarý,
kayþat depolarý gibi doða tablolarýný oluþturur. Bu olay sürekli olarak
gerçekleþir ve daha sonra aþaðýlara doðru ilerler. Buralardaki büyük kayalar
üzerine ilk önce algler ve likenler yerleþir. Daha sonra bunlarýn arasýna eðrelti
ve çiçekli bitkiler gelir. Bunlarýn arasýný ise, rüzgârla uçan tozlar ve küçük
parçalar doldurur.
Kar erime süresi, nival basamakta çok farklýdýr. Erime dik yerlerde bütün
yýl, düz yerlerde ise yýldan yýla deðiþken olup karca zengin ve soðuk yýllarda
kar hemen hemen hiç erimeyebilir. Hiçbir yerde bu kadar zor yaþam koþullarý
yoktur. Kayalýklar engebeler, yaþam koþullarýnýn çetin olduðu yüksek daðlýk
alanlarda uygun yaþam koþullarýný sunan ender yerleri oluþturur. Örneðin 3
 4 bin metre yükseltide bu kayalýklar sýcaklýðý alma ve depolama yeteneðinde
olduðundan, çok sayýda türün yaþamasýna olanak saðlar. Dolayýsýyla bazý
çiçekli bitkiler bu kayalýklarýn sayesinde yükselti rekorlarý kýrar. Araziyi örten
kapalý bir bitki örtüsünün oluþmasý ise, buralarda hemen hemen olanaksýzdýr.
Çünkü yaðmur ve rüzgâr humus oluþumunu engeller, kýsmen de tahrip eder.
Böyle bitki toplumlarýnda sürekli geliþim olamaz.
Türkiye yüksek ve çok engebeli arazi yapýsýna sahiptir ve ortalama
yüksekliði 1132 metredir. Bu yükseklik Trakyada 180 metreyken, Anadoluda
1162 metreye kadar çýkar. Bu sayýlar Anadolunun gerçek bir daðlar ülkesi
olduðunu gösterir. Nitekim dünya kara yüzeylerinin ortalama yüksekliði 700
metredir. Bunun Avrupada 330, Afrikada 600, Kuzey ve Güney Amerikada
650 ve Asyada 1010 metre olduðu düþünüldüðünde Anadolunun daðlar
açýsýndan önemi daha da iyi anlaþýlýr.
Tahminlere göre Türkiyenin yüzde 25inin yükseltisi 1500 metrenin
üzerindedir. Bunun da yaklaþýk yüzde 10luk bir kýsmý çok yüksek daðlýk
alan basamaðýný oluþturur. Batý Karadenizden güneye Toroslara doðru bir
kesit alalým. Yukarýda Kuzey Anadolu daðlarýnýn batý kanadýnýn, güneyde ise
Toroslarýn bir duvar gibi yükseldiðini ve bu iki yüksek dað kuþaðý arasýnda
bozkýr görünümün egemen olduðu yarý kurak Anadolu Platosunun yer aldýðý
görülür. Kuzey ve güneyin aksine batýda daðlar Ege Denizine diktir. Birbirine
paralel uzanan bu dað kütleleri Bakýrçay, Büyük ve Küçük Menderes ile Gediz
akarsu vadileri ile derin bir þekilde yarýlýr. Eðim ise batýdan doðuya doðru
kademe kademe yükselerek en doðuda, Aðrý Daðýnda, Türkiyenin en yüksek
noktasý olan 5 bin 137 metreye ulaþýr.
Türkiyede, en karmaþýk yapýyý Doðu ve Güneydoðu Anadolu gösterir.
Dar ve geniþ, çeþitli yönlere uzanan derin vadiler ve çeþitli yükseklikteki
alanlarca birbirinden ayrýlan sýradaðlar, bitki örtüsü çeþitliliðine ve flora
zenginliðine neden olur. Kapalý fakat geniþ alaný kapsayan Orta Anadolu
bozkýr bölgesi çevresinden açýkça ayrýldýðý halde, Doðu Anadolu ova bozkýrlarý
daha küçük bir alaný kaplar ve dað sýralarýnca bölünür. Kuzey Anadoluda
aslýnda tipik sýradaðlar bulunmaz. Hem yazýn, hem de kýþýn egemen kuzey
rüzgârlarý, dað sýralarýnýn doðu-batý yönünde uzanmasý ve Karadenize bakan
dik yamaçlarýn etkisiyle, nemli gölgeli bakýlarla kurak güneþli bakýlar arasýndaki
farklýlýklar daha da belirginleþir ki, bunun sonucunda doðal yaþam ortamlarý
büyük bir çeþitlilik gösterir. Bu nedenle nemli ormanlar ile kurak ormanlar
yan yana bulunabilir.
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Buradaki hayvanlarda ise küçülmüþ organlar, deri altýndaki yaðlar, tüyler
veya sýk kýllar dikkat çekicidir. Bu hayvanlar genelde açýk, nadiren ise koyu
renkli kürklere sahiptir. Koyu renk ýþýðý yansýtmadýðýndan sýcaklýk alýrlar ve
bu sýcaklýðý tutabilirler. Yüksek daðlýk alanlarda yazýn bu yüzden bazý kelebekler
ve böceklerin renkleri artan yükseltiyle birlikte koyulaþýr. Yüksek daðlarýn
dayanýklý canlýlarýndan biri de likenlerdir. Likenler soðuklara, sýcaklýk
dalgalanmalarýna ve kuraklýða dayanýr. Çok eski canlýlar olan likenlerin bazýlarý
büyük olasýlýkla son buzul dönemin sonundan günümüze kadar zirvelerde
yaþamýný sürdürmektedir. Milyonlarca yýl önce oluþmuþ likenler farklý þekil
ve renkleriyle farklý altlýklar üzerinde yer almaktadýr. Aðaç kabuklarý dýþýnda
toprak üzerinde ve özellikle kayalarda yaþayan likenler de yaygýndýr. Kayalarýn
üzerinde köksüz olarak birkaç milimetre kayanýn içerisine girme yeteneði
gösterebilirler. Böylece kendileri için nemli bir alan oluþturmaya çalýþýrlar.
Hava kirliliðine karþý ayýraç gibi belirgin olarak reaksiyon gösterirler.

Geçmiþte yüksek daðlar ve dað ormanlarý insanlara ulaþýlamaz veya
ulaþýlmasý çok güç vahþi alanlar olarak görülmüþtür. Ancak günümüzde
artýk çok az yer gidilemez ya da zor gidilir durumdadýr. Üstelik yüksek daðlýk
alanlarda zor yaþam koþullarýnda hayatta kalmaya çalýþan canlýlar ve bunlarýn
yaþam alanlarý bugüne kadar ihmal edilmiþ ve düzensiz þekilde kullanýlmýþtýr.
Birçok yerde yapýlan hatalarý ne insan ne de doða tekrar tamir edebilmiþtir.
Ülkemizde bu alanlar ne yazýk ki milli park alanlarýnýn da dýþýnda kalmýþtýr.
Bu çok özel yaþam alanlarýnýn korunmasý ve varlýklarýnýn doðal þekliyle
sürdürülmesiyle ilgili yeterli bir yasal mevzuat henüz bulunmamaktadýr.
Türkiyenin birçok yerleþiminde yaz ortasýnda sel görülmesi yüksek
alanlardaki doða tahribinin sonucudur. Bu durum, noktasal koruma yerine
bütüncül korumanýn gerekliliðinin en önemli sinyalleridir. Koruma için
kamuoyunun aydýnlatýlmasý ve halkýn bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Bu
konuda ticari amaç gütmeyen ve uzman kiþilerce yönlendirilen bilinçli dað
turizminin de katkýlarý olacaktýr.
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MAKÝ
Necmi Aksoy
Ekolojik anlamýyla maki, kýþýn yapraklarýný dökmeyen, deri dokusunda
yapraklarý olan kurakçýl çalý, yarý çalý ve aðaççýklarýn bulunduðu bir doðal
yaþam ortamýdýr. Bazen iki metreden daha yüksek çalý ve aðaççýklardan
meydana gelen çok sýk topluluklar oluþturur. Makinin çatýsýný oluþturan bitki
türleri genellikle sýk dallý, sert ve küçük yapraklýdýr.
Maki, Akdenize özgü ve onun her karýþ topraðýyla bütünleþmiþ bir dünyadýr.
Maki sözcüðü, lekenin Ýtalyancadaki karþýlýðý macchiadan türetilmiþ. Ona
Akdenizin batýsýnda, Ýspanyada montebajo, doðuda, Yunanistanda
xerovumi adý verilmektedir. Akdeniz iklimine uyan ve hemen hemen bütün
Akdeniz kýyýlarýný örten makinin benzerlerine, yeryüzünün Akdeniz iklim özelliði
gösteren baþka bölgelerinde de rastlanýr. Onun akrabalarý Kaliforniyada
chapparal, Güney ve Güneybatý Avustralyada scrub, Güneybatý Afrikada
maquis, Þili kýyýlarýnda ise espinal isimleriyle bilinir.
Maki, Akdenizin pek çok yerinde aþýrý kurak yaz koþullarýnda geliþmeyi
baþarabilmiþ en üst düzeydeki (klimaks) bitki topluluðudur. Baþka bir deyiþle
maki, Akdeniz iklimi koþullarýnda geliþebilen bitki topluluklarýnýn en son
aþamasýdýr. Bilimsel anlamýyla iklimsel klimaks yapýsýna sahip bu tür makiye,
birincil veya doðal maki denir ve iklim koþullarýnda bir deðiþim olmadýðý
sürece bu bitki topluluðunun alýþýlmýþ orman örtüsüne dönüþmesi söz konusu
deðildir. Diðer yandan, maki bazý yerlerde insanla iliþkili nedenlerle orman
dokusundaki bozulmalarýn sonucunda ikincil klimaks yapýsýnda da bulunabilir.
Ormanlarýn tahribi sonucunda oluþan bu bitki örtüsüne ise ikincil maki
denmektedir. Ýkincil maki, genellikle kurak yetiþme ortamlarýnda bulunmaktadýr.
Sýklýkla bir aþamadan diðerine dönüþen bir yaþam birliði olduðu için,
makinin sýnýflandýrýlmasýný yapmak çok güçtür. Ortalama iklim þartlarýyla
Akdeniz Bölgesinin karakteristik bitki örtüsünü, pýrnal meþesinin (Quercus
ilex) baskýn olduðu doðal maki birlikleri oluþturmaktadýr. Pýrnal meþesi, yarý
Akdeniz iklimi özelliði gösteren nispeten soðuk bölgelere kadar sokulmuþ
olsa da, böyle alanlarýn kurak kesimlerinde yerini karaçam (Pinus nigra),
sedir (Cedrus libani), boylu ardýç (Juniperus excelsa) ve kokulu ardýçtan
(Juniperus foetidissima) oluþan ormanlara býrakmaktadýr. Nemli ve soðuk
bölgelerde pýrnal meþesi, kestane (Castanea sativa) ve kayýn (Fagus orientalis)
gibi türlerin baskýn olduðu yaprak döken ormanlarla yer deðiþtirmektedir.
Akdenizin aþýrý sýcak ve kurak bölgelerinde ise daha çok kermes meþesinin
(Quercus coccifera) yaygýn olduðu kurakçýl maki birlikleri uzanmaktadýr.
Bunun yanýnda, nemli ve sýcak iklim tipinde pýrnal meþesi makisinin yüksek
sýcaklýða ihtiyacý olan, ayný zamanda kuraklýða dayanamayan formlarý bulunur
ve böyle alanlarda pýrnal meþesine yer yer fýstýkçamý (Pinus pinea) eþlik
etmektedir.

Bu örneklerden de anlaþýlacaðý üzere, iklimsel farklýlaþmalara göre pýrnal
meþesi yerini ormanlara veya makiyi oluþturan baþka çalý türlerine
býrakabilmektedir. Öte yandan, iklimsel deðiþimin çok uç düzeyde olmadýðý
durumlarda, toprak yapýsýndaki farklýlýklarýn da devreye girmesiyle, deðiþik
maki tipleri oluþmaktadýr. Hemen hepsi farklý oranlarda pýrnal meþesi içerse
de görünüþleri veya baskýn türlerdeki farklar nedeniyle birbirinden ayrýlan
maki tiplerine aþaðýdaki örnekler verilebilir.
Boylu maki: Bu maki, içerisinde boylarý 4  5 metreye ulaþabilen çalýlarýn
bulunuþuyla tanýnýr. Bu makide genellikle kocayemiþ (Arbutus unedo), sandal
(A. andrachne), Fenike ardýcý (Juniperus phoenica), pýrnal meþesi (Quercus
ilex), erguvan (Cercis siliquatrum), zeytin (Olea europea), Halep çamý (Pinus
halepensis), funda (Erica arbirea), akçakesme (Phillyrea latifolia), katýrtýrnaðý
(Sparteum junceum) gibi türler bulunmaktadýr. Karabük Yenicedeki sandal
(Arbutus andrachne) makisi, boylu makiye örnek olarak verilebilir.
Alçak maki: 1.5  2 metre boyunda nispeten kýsa çalýlardan oluþur. Ýçinde
sakýzaðacý (Pistacia lentiscus), biberiye (Rosmarinus officinalis), akçakesme
(Phillyrea latifolia), þalba (Phlomis fruticosa), farekulaðý (Ruscus aculeatus),
karaçalý (Paliurus spina-christii), adaçayý yapraklý laden (Cistus salviifolius),
tüylü laden (C. creticus) ve funda (Erica arborea) gibi türler bulunur. Ege
bölgesinde ve Ege Adalarýnda yoðundur. Yapý bakýmýndan garig vejetasyonuna
benzer.
Kermes meþesi (Quercus coccifera) makisi: 300 ile 1200 metre yükseklikler
arasýnda kýrmýzý renkli Akdeniz topraklarýnda yayýlýr ve kermes meþesinin
yaný sýra akçakesme (Phillyrea latifolia), tüylü laden (Cistus creticus), dafne
(Daphne sericea), menengiç (Pistacia terbinthus), sandal (Arbutus andrachne),
tespihçalýsý (Sytrax officinalis) gibi boylu çalýlardan oluþmaktadýr. Genellikle
Ege Bölgesinde Ýzmir, Samsun ve Nif Daðýnda, Manisa Spil Daðýnda ve
Aydýn Daðlarýnda alçak kermes meþesi makisi bulunmaktadýr. Alçak maki
olarak bulunmasýnýn nedeni ise aþýrý hayvan otlatmasýdýr. Akdeniz Bölgesinde,
Antalya-Adana arasýnda da geniþ bir yayýlýþa sahiptir.
Zeytin (Olea europea) makisi: Kýrmýzý renkli topraklar üstünde 0-700
metre arasýnda yayýlýr. Yabani zeytinin ya da delicenin (Olea europea var.
sylvestris) yanýnda, akçakesme (Phillyrea latifolia), menengiç (Pistacia
terbinthus ssp. palaestina), karaçalý (Palirus spina-christii), keçiboðan
(Calycotome villosa) gibi bitki taksonlarýný içermektedir. Yabani zeytinin yayýlýþý
Akdeniz ikliminin ve bitki örtüsünün göstergesidir ve onun sýnýrlarýný çizmektedir.
Kocaelide körfez bölgesinin güney yamaçlarýnda, Edremitte Kaz Daðlarýnýn
güneyinde, Ýzmir Çeþmede, Feke ve Köprülü Kanyon Milli Parkýnda boylu
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ve alçak zeytin makisi bulunmaktadýr. Karadenizde Düzce Akçakocada,
Zonguldak, Ereðli, Amasra, Kastamonu Ýnebolu ve Cidede, Sinop, Samsun,
Tireboluda, Trabzonda kýyýya yakýn alanlarda yalancý maki (pseudomaki)
içlerinde boylu veya alçak zeytin makisi de bulunur.
Keçiboynuzu (Cerotonia silqua)-Defne (Laurus nobilis) makisi: Akdeniz
kýrmýzý topraðý üzerinde 50-850 metre arasýnda bulunur. Akçakesme (Phillyrea
latifolia), kermes meþesi (Quercus cocccifera), menengiç (Pistacia terbinthus
ssp. palaestina), dafne (Daphne sericea), karaçalý (Palirus spina-christii),
katran ardýcý (Juniperus oxycedrus) gibi bitki taksonlarýný içermektedir. Aydýn
Dilek Yarýmadasý Milli Parkýnýn Ege Denizine bakan yamaçlarýnda, Adana
ve Tarsusta Toroslarýn güney yamaçlarýndaki korunaklý vadilerde boylu
keçiboynuzu/defne makisi bulunmaktadýr.
Sandal (Arbutus andrachne) makisi: Akdeniz kýrmýzý topraklarý üstünde
300-900 metre arasýnda yayýlýþ göstermektedir. Bu tür makide sandalaðacýna
kermes meþesi (Quercus cocccifera), akçakesme (Phillyrea latifolia), tespihçalýsý
(Sytrax officinalis), tüylü laden (Cistus creticus), cehri (Rhamnus oleoides),
kayacýk (Ostrya carpinifolia), mazý meþesi (Quercus infectoria ssp. boissieri)
gibi türler eþlik etmektedir. Türkiyede tahrip olmamýþ yapýda sandal makisi
Denizli-Muðla arasýndaki Sadras Daðýnýn güney yamaçlarýnda vardýr.
Garig: Akdeniz Bölgesinde makinin çeþitli faktörlerle (aþýrý otlatma, yangýn
gibi) bozulmasý sonucu, ortamý çoðunlukla her dem yeþil ve bodur çalý
formundaki kurakçýl bir bitki örtüsü kaplamaktadýr. Garig olarak adlandýrýlan
bu bitki örtüsü tipi Akdeniz Bölgesinin farklý kýsýmlarýnda içerdiði türlere ve
fiziksel görünüþüne göre deðiþik adlar almaktadýr. Örneðin özellikle kekik
(Thymus spp.) türlerinin hâkim olduðu Ýspanya gariðine tomillares, Yunanistan
ve Türkiyede yaygýn olan ve daha kurakçýl özellikteki yuvarlak ve dikenli
türlerden ibaret gariðe phrygana (firigana) adý verilmektedir.
Garig kurakçýl alanlarda bulunduðundan toprak-su iliþkisini dengede
tutabilmek için bitkilerin kökleri derine inebilen kazýk kök þeklinde geliþir.
Bitkilerin gövdelerinde dikenler ve yapraklarýnda buharlaþmayý azaltan yüzey
küçülmesi, beyaz keçemsi tüyler ve deri gibi sertleþmeler görülür. Bu bitkilerin
çoðu bodur çalý ile çokyýllýk, küçük boylu yarý odunsu yapýdadýr. Gariði
oluþturan türlere aptdesbozan (Sarcopoterium spinosumn), beyaz kekik
(Coriodotymus capitatum), adaçayý yapraklý laden (Cistus salviifolius), tüylü
laden (C. creticus), küçük yapraklý laden (C. parviolius), kaya kekiði (Satureja
tymbra), boyacý katýrtýrnaðý (Genista acanthoclados), þalba (Phlomis viscosa),
keçiboðan (Calicotome villosa), pembe çiçekli funda (Erica manipuliflora),
biberiye (Rosmarinus officinalis), lavanta (Lavandula stoechas), adaçayý
(Salvia triloba), acý yavþan (Teucrium divaricatum) gibi bitkiler örnek
verilebilir. Küçük kümeler ya da yastýk formunda diz boyunu geçmeyen bu
bodur çalýlar genellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde, özellikle Gelibolu
Yarýmadasýnda, Ayvalýkta, Ýzmir, Karaburun, Bergamada, Manisada, Antalya,
Manavgat, Adana ve Tarsusta maki alanlarý içerisindedir. Gökçeada ve
Bozcaadada da garig vejetasyonu görülür.
Yalancý maki: Anadoluda Akdeniz kökenli her dem yeþil bitkilerin
bulunmadýðý, ancak hayvan veya insan etkisiyle tahrip olup çalýlýða dönüþmüþ
bitki topluluklarýna sýklýkla rastlanmaktadýr. Bu bitki örtüsüne yalancý maki
denmektedir. Yalancý maki kuraktan hoþlanan, Akdeniz daðlýk alanlarýnda ve
Akdeniz Bölgesi ardýnda yaygýn bir çalý formasyonudur. Kýþ soðuðuna dayanýklý
makinin tüm yýl boyunca geliþme göstermesine karþýn yalancý maki bitkilerinde
belirgin kýþ dinlenmesi görülmektedir. Makide yapraðýný döken bitkiler azýnlýkta
olmasýna karþýn yalancý makide yapraðýný döken çalýlar hâkimdir: Ova
akçaaðacý (Acer campestre), sandal (Arbutus andrachne), kocayemiþ (Arbutus
unedo), þimþir (Buxus sempervirens), süpürgeçalýsý (Calluna vulgaris), kiraz
(Cerasus avium), erguvan (Cercis siliquastrum), alýç (Crataegus monogyna),
kýzýlcýk (Cornus mas), fýndýk (Corylus avellana), tüylü laden (Cistus creticus),
dafne (Dafne pontica), funda (Erica arborea), ardýç (Juniperus communis),
defne (Laurus nobilis), akçakesme (Phillyrea latifolia), kurtbaðrý (Ligustrum
vulgare), katýrtýrnaðý (Sparteum junceum), ateþdikeni (Pyracantha coccinea),
incir (Ficus carica), dikenucu (Similax excelsa) gibi türler bulunmaktadýr.
Yalancý maki en fazla Ýstanbul Boðazýnýn Karadenizle buluþtuðu yerlerde,
Adapazarý Karasuda, Düzce Akçakocada, Zonguldak, Ereðli, Bartýn, Amasra,
Kastamonu Ýnebolu ve Cidede, Ayancýk, Gerze, Sinop, Samsun, Ünye,
Tirebolu, Trabzonda Mersin köyünde, Sürmene-Çamburnunda ve Çoruh
Vadisiyle Artvin bölgesinde yayýlmaktadýr.
Akdeniz Bölgesindeki yaþam birliklerinin doðal evrim sürecinde, deðiþen
iklimsel ve jeomorfolojik özellikler sonucunda bir bitki topluluðu, aþamalý
olarak baþka bir topluluða dönüþebilir. Bu dönüþüm doðal koþullar altýnda
ilerleyici yönde, yani doðal maki yönünde olmaktadýr. Ýnsan baskýsý, yangýn

gibi etkenler ise maki üzerine gerileyici yönde etki yapmaktadýr. Tahribin
ardýndan, doðal makinin eski halini almasý için gereken süre ise (sükseiyon
süresi) onlarca yýlý bulabilir. Doðal makiye dönüþüm, insan baskýsýnýn sona
ermesinin ardýndan yenileyici öncül bitki topluluklarýnýn oluþturduðu ortam
sayesinde olmaktadýr.
Doðal maki, Karadeniz ardýndaki bazý alanlarda, özellikle de Kelkitte ve
Erbaa-Niksardaki kýzýlçam ormanlarýnýn arasýnda ve Çoruh Vadisinde
bulunmaktadýr. Bunlar, Karadeniz kýyý þeridindeki yalancý makiden farklý
olarak Akdeniz kökenli kalýntý (relikt) maki topluluklarýdýr ve buzul ardý ýsýnma
döneminde Karadeniz Bölgesini kaplamýþ olan bitki örtüsünü temsil etmektedir.
Erbaa-Toptepe yöresinde 700-1300 metre arasýnda Akdeniz kökenli kalýntý
sedir (Cedrus libani) ormaný da vardýr. Burada 100 yaþýnýn üzerinde ve 1520 metre boyunda sedir aðaçlarý bulunmaktadýr.
Niksar yöresindeki 650-900 metre arasýndaki kalýntý sedir aðaçlarý genellikle
sapsýz meþe (Quercus petraea ssp. iberica) karýþýk ormanlarýnda, ara ve alt
katta bulunmaktadýr. Kalýntý kýzýlçam (Pinus brutia) ormanýna ve makiye
bitiþiktir. Doðu Karadenizde Borçka-Artvin arsýndaki Çoruh Vadisinde derin
boðazlar içinde (100-200 metre) zeytin-nar (Olea europea var. sylvestris Punica granatum) yalancý makisi, ardýç-menegiç (Juniperus communis Pistacia terbinthus) çalýlýðý bulunmaktadýr. Çoruhtaki bu çok özel bitki birlikleri
bugün baraj altýnda kalma tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Burada fýstýkçamý
(Pinus pinea) topluluklarýna da rastlanmaktadýr.
Sakarya Nehrinin iç taraflarýna doðru Alifuatpaþa- Pamukova arasýndan
Orhaneli-Bilecike doðru kýzýlçamýn (Pinus brutia) yayýlýþýyla birlikte Akdeniz
kökenli maki topluluklarý da görülmektedir. Marmara Bölgesinde ise maki,
Marmara Denizinin kýyý kesimlerinde Tekirdað, Ganos Daðýnýn alçak ve
denize dönük yamaçlarýnda, Armutlu Yarýmadasýnda, Gemlik Körfezinde,
Ýznik Gölü çevresinde yayýlmaktadýr. Ege Bölgesinde, kýyý kesimlerinde ve
iç kesimlerde bulunur. Bu bölgede Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinin aksine
daðlar denize paralel deðil, dik olduðundan Gediz, Büyük ve Küçük Menderes
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nehirleriyle iç kesimlere doðru sokulmaktadýr. Örneðin kermes meþesi (Quercus
coccifera) makisi üst Menderes Havzasýnda bulunan Akdaðýn (Çivril - Denizli)
güneybatý yamaçlarýnda 830-1000 metre arasýnda ve Egeyi Ýç Anadoluya
baðlayan Küfi Çayý Vadisinde yayýlarak (Sandýklý-Afyon) Ýç Anadolu stepine
kadar uzanmaktadýr. Bu bölge Ege Denizinden 300 kilometre içeridedir.
Güneyde, Akdeniz Bölgesinin kýyý kesimlerinde, Göller Bölgesinde (Burdur,
Isparta), Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle iç kesimlere doðru sokularak
Kahramanmaraþta ve Amanos Daðlarýnda yayýlýþ göstermektedir.
Makinin toprak koruma ve erozyonu önleme gibi kolektif yararlarý yanýnda
deri sanayiinde kullanýlan tanen maddeleri, parfümeride kullanýlan reçineleri,
çeþitli alkolitleri, boya sanayiinde kullanýlan birçok glukoziti, ayrýca yenen
tohum ve meyve gibi çok sayýda yan ürünü bulunmaktadýr. Kocayemiþin
(Arbutus unedo) meyveleri yenir, likör yapýmýnda ve yakacak olarak kullanýlýr.
Süpürgeçalýsýnýn (Calluna vulgaris) çiçeklerinde nektar maddesi bol olduðundan
arýcýlýkta kullanýlýr, sürgünleri boya maddesi içerir ve tanenli maddeler
içerdiðinden Ýkinci Dünya Savaþýnda þerbetçiotunun yerine biracýlýkta
kullanýlmýþtýr. Fundanýn (Erica arborea) kök odunundan pipo baþlarý yapýlýr.
Pembe çiçekli fundanýn (Erica manipliflora) sürgün ve dallarý daha sýk
olduðundan süpürge yapýmýnda kullanýmý yaygýndýr. Örneðin, Ýstanbulun
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Asya yakasýndaki fundalýk alanlarda süpürge yapýmý için Erica manipliflora
kullanýmý yaygýndýr.
Akdeniz Bölgesinde makinin simgesi olan ve Akdeniz ikliminin sýnýrýný
çizen zeytinin maki ve insanlýk için önemli bir yeri bulunmaktadýr. Antikçaðdan
beri yabani zeytinin (delice) kültüre alýnarak doðal maki içerisinde üretimi
yapýlmaktadýr. Zeytinin meyveleri, yað ve sabun yapýmýnda kullanýlmaktadýr.
Anadolunun çok önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmasýnda zeytinin büyük
bir katkýsý olmuþtur. Bunun yanýnda, doðal akrabalarý tropik ve yarý tropiklerde
yaþayan ve Akdeniz Bölgesinin yarý tropik alanlarla iliþkisini saðlayan incir
(Ficus carica) de Anadolu insaný için çok önemlidir. Özellikle Marmara, Ege
ve Akdeniz bölgelerinde üretimi yapýlan zeytin ve incir, Türkiyenin gelir
kaynaklarý olmaya devam etmektedir.
Akdenizde binlerce yýldýr insan ve maki arasýnda çok karmaþýk bir iliþki
yaþanmaktadýr. Eðer sýnýrlý bir kullaným (az yoðunlukta otlatma, yakacak
odun saðlama gibi) devam ederse alçak kermes meþesi (Quercus coccifera)
makisine dönüþür. Yararlanma tamamen kalkarsa, maki geliþimini boylu
makiye doðru yapar. Tahrip, aþýrý kullaným (otlatma, odun üretimi, açma,
yangýn gibi) olursa kermes meþesi makisi, form bakýmýndan daha küçük
yapýda olan gariðe dönüþür. Þayet etki devam ederse sonunda maki vejetasyonu,
otlarýn ve dikensi çokyýllýk bitkilerin olduðu yalancý bozkýr vejetasyonuna
geriler.
Akdeniz Bölgesinde maki vejetasyonunun bozulmasýna neden olan en
önemli etken aþýrý otlatmadýr. Bunun yanýnda makilik alanlarýndaki meþe
türlerinin odunkömürü yapýmý ve yakacak odun amaçlý kullanýmý oldukça
fazladýr. Bu durum maki vejetasyonunun tahribinde önemli faktörlerden bir
diðeridir.
Maki alanlarýnýn korunmasýnda en büyük sorunlardan biri yürürlükte olan
6831 sayýlý Orman Kanunun 1 Ý, J, 2A ve B maddeleridir. 6831 sayýlý kanunda
tabii olarak yetiþen veya ekmekle yetiþtirilen aðaç ve aðaççýk topluluklarý
yerleriyle birlikte orman sayýlmaktadýr. Ancak sahipli arazideki aþýlý ve aþýsýz
zeytinliklerle, Özel Orman Kanunu gereðince devlet ormanlarýndan tefrik
edilmiþ ve imar ýslah ve temlik þartlarý yerine getirilmiþ bulunan yabani
zeytinlikler ile 9.7. 1956 tarih ve 6777 sayýlý kanunda tesrih edilen yabani
veya aþýlanmýþ fýstýklýk, sakýzlýk ve harnupluklar (1Ý maddesi) ve funda veya
makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taþýmayan yerler (1J
maddesi) orman sayýlmaz. Madde 2 orman sayýlan yerlerden öncelikle orman
içindeki köyler halkýnýn kýsmen veya tamamen yerleþtirilmesi maksadýyla,
orman olarak muhafazasýnda bilim ve fen bakýmýndan hiçbir yarar görülmeyen
aksine tarým alanlarýna dönüþtürülmesinde yarar olduðu tespit edilen yerler
ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden
tarým alanlarýna dönüþtürülmesinde yarar olduðu tespit edilen yerleri (2A)
ve 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakýmýndan orman niteliðini tam
olarak kaybetmiþ yerlerden; tarla, bað, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fýndýklýk,
fýstýklýk (antepfýstýðý, çamfýstýðý) gibi çeþitli tarým alanlarý veya otlak, kýþlak,
yaylak gibi hayvancýlýkta kullanýlmasýnda yarar olduðu tespit edilen araziler
ile þehir, kasaba ve köy yapýlarýnýn toplu olarak bulunduðu yerleþim alanlarýný
(2B) orman sýnýrlarý dýþýnda tanýmlar.
Bu nedenle, maki alanlarýnýn biyolojik önemi ve doðadaki yeri yasal
mekanizmalar tarafýndan göz ardý edilmektedir. Orman Kanununda funda
veya makilikler toprak muhafaza karakteri taþýmayan yerler olarak
düþünülmekte ve orman rejiminin dýþýnda býrakýlmaktadýr. Ülkemizde orman
sýnýrlarýnýn kesin olarak bilinmemesinden ve maki alanlarýnýn çoðu tarým
alanlarýyla sýnýr oluþturduðundan, tarla açma ve yapýlaþma gibi etkinliklerle
Anadolu makileri yok edilmektedir. Bu, ülkemizde makilerin korunmasýndaki
en temel sorunu oluþturmaktadýr.
Öte yandan, Türkiye kýsa adý Bern Sözleþmesi olan, Avrupanýn Yaban
Hayatý ve Yaþama Ortamlarýný Koruma Sözleþmesini 1984 yýlýnda imzalamýþtýr.
Bu sözleþmeye taraf devletler, belirlenmiþ flora ve fauna listelerindeki türler
baþta olmak üzere doðal bitki ve hayvan türlerini ve onlarýn doðal yaþam
alanlarýný korumak amacýyla gerekli kanuni ve yönetsel önlemleri almakla
yükümlüdür. Bu sözleþme, fundalýklarý ve makilikleri koruma önceliði olan
bir doðal yaþam ortamý olarak tanýmlamaktadýr.
Aðaçlandýrma, makinin karþý karþýya olduðu diðer bir ciddi sorundur.
Aðaçlandýrma faaliyetleri, doðal bitki örtüsünde genetik kirlenmeye yol
açmayacak þekilde, alanýn doðal özelliklerine göre yapýlmalýdýr. Yabancý türler,
ortama uyum saðlasa da, er ya da geç bir yýkýmla karþý karþýya gelir. Ardý
arkasý kesilmeyen aðaç zararlýlarý, bu alanlarý içeriden kemirmeye baþlar.
Böylece hem maki, hem de ekonomik gelir saðlamak için dikilen aðaçlar
kaybedilmiþ olur.
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Anadolu eþsiz bir doðal ekosistem çeþitliliðine sahiptir. Özellikle bitki
topluluklarý arasýndaki geçiþler ve döngüler bu çeþitliliði daha da artýrmaktadýr.
Buna örnek olarak Akdeniz Bölgesindeki orman-maki ve garig-maki iliþkisi
verilebilir. Tür çeþitliliðine dayalý olan ekosistem çeþitliliði, korunmasý gereken
bir deðer olarak algýlanmalýdýr. Bu kapsamda, Anadolu makilerine de büyük
önem verilmelidir. Sandal ormanlarý, fundalýk alanlar, maki ve yalancý maki
için koruma alanlarý ayrýlmalý ve ormancýlýk çalýþmalarýný yönlendiren
amanejman planlarý, makiyi ve diðer bitki birlikerini de içeren biyotop
haritalarýna göre bölgesel olarak yeniden yapýlmalýdýr.
Akdeniz Havzasý, dünyada makilerle kaplý beþ alandan biridir. Yüzde
50den fazlasý endemik 28 bin bitki türü içerir. Bu sayý dünyadaki tüm kara
bitkilerinin yüzde 20sidir. Tüm bu nedenlerle Akdeniz, dünyanýn en önemli
biyolojik çeþitlilik bankalarýndan biridir. Ancak ayný zamanda önemli turizm
merkezidir. Akdeniz makileri, her þeyden çok turizm nedeniyle Portekizden
Yunanistana, Ýspanyadan Lübnana kadar tehdit altýndadýr. Bu ülkelere son
20 yýl içinde Türkiye de eklenmiþtir.

SULAKALANLAR
Dr. Uygar Özesmi ve Dr. Stacy L. Maurer
Türkiye göller ve sulakalanlar konusunda çok zengin bir ülkedir. Ancak
sahip olduðu sulakalanlarýn yarýsý kurutulmuþ durumdadýr. Coðrafi bilgi sistemi
kullanarak yapýlan hesaba göre bugün Türkiyede 1.2-1.5 milyon hektar
sulakalan bulunmaktadýr. Bu sayýya ýrmak kenarlarýndaki sulakalanlar, beþ
hektar altýndaki mevsimlik sulakalanlar ve diðer küçük sulakalanlar dâhil
deðildir.
Son yüzyýlda özellikle sýtma ile mücadele kapsamýnda yürütülen kurutma
çalýþmalarý baþta olmak üzere yanlýþ ve bilinçsiz tarým uygulamalarý, aþýrý
kaynak kullanýmý gibi nedenlerden dolayý 1,5 milyon hektarý aþkýn sulakalanýn
doðal yapýsý bozulmuþ yada geri dönüþü olmayacak þekilde tahrip edilmiþtir.
Sulakalan yakýn zamanda dilimize giren bir terim. Sulakalan dendiði
zaman bu eþsiz ekosistemin korunmasý için uluslararasý düzeyde geliþtirilmiþ
olan Ramsar Sözleþmesindeki taným akla gelir. 1994 yýlýnda Türkiyenin de
yürürlüðe koyduðu Ramsar Sözleþmesine göre sulakalan doðal ya da yapay,
sürekli ya da mevsimsel, tatlý, acý ya da tuzlu, durgun ya da akan su kütleleri,
bataklýklar, turbalýklar ve gelgitin çekilmiþ anýnda derinliði altý metreyi aþmayan
sulardýr.
Türkiyenin coðrafi ceþitliliði sulakalanlara da damgasýný vurmuþtur ve bu
nedenle Anadoluda biri diðerine benzemeyen ve önemleri karþýlaþtýrýlamaz
sulakalan ekosistemleri bulunur. Bir sulakalanýn oluþmasý için yeterli miktarda
su ve bu suyu sucul canlýlarýn yaþayabilmesine yetecek süreyle tutabilen
uygun yeryüzü þekilleri gerekir. Örneðin kapalý havzalarýn en alçak yerlerinde
yaðmur, akarsular ve yeraltý sularý ile göller oluþabilir. Buharlaþmaya ve kayaç
yapýsýna baðlý olarak göller tatlý (Uluabat Gölü, Manyas Gölü, Marmara Gölü),
acý (Burdur Gölü) ya da tuzlu (Tuz Gölü, Seyfe Gölü, Yay Gölü) olabilir. Tatlý,
acý ve tuzlu su göllerinin kýyýlarýnda ve bitkilerin yetiþmesine uygun derinliklerde
sazlýklar ve bataklýklar meydana gelir. Havzanýn en derin yerinde eðim az
olursa tatlý su gölcükleri ve geniþ sazlýklarla kaplý sulakalanlar oluþabilir (Ereðli
Sazlýklarý, Eber Gölü, Sultansazlýðý). Nehirlerin döküldüðü yerlerde oluþan
deltalar ise denizi doldurarak suya doymuþ bataklýklar oluþturur (Kýzýlýrmak,
Yeþilýrmak, Kocaçay deltalarý). Deltalarda biriken kum ve çakýl taneciklerinin
oluþturduðu setlerin arkasýnda dalyanlar (lagünler) görülür. Bunlar deniz
suyunun alçalýp yükselmesine ve dalyana giriþine baðlý olarak çok tuzludan
tatlý suya kadar deðiþebilir. Denizin etkisi fazlaysa tuzlu dalyanlar (Kýzýlýrmak
Deltasýnda Liman Gölü, Göksu Deltasýnda Paradeniz Dalyaný), ýrmaklarýn
getirdiði tatlý su fazlaysa tatlý su dalyanlarý oluþur (Kýzýlýrmak Deltasýnda
Cernek Gölü, Göksu Deltasýnda Akgöl).
Bunlarýn dýþýnda ýslak çayýrlar, tatlý su göllerinin etrafýnda olabileceði gibi
ýrmaklarýn taþkýn düzlüklerinde de yer alýr. Suyun bol olduðu mevsimlerde
suyun kabarmasýyla taþkýn düzlükleri sular altýnda kalýr ve bu süre içinde ýslak
çayýrlar, sazlýklar ve bataklýklar oluþur. Bulanýk Ovasýný da içine alan Murat
Nehrinin vadisi bu tür sulakalanlarýn Türkiyedeki en iyi korunmuþ örneðidir.
Karstik bölgelerdeki çöküntülerde oluþan obruklarý ve yaðmur sularý ile soðuk
bölgelerde oluþan turbalýklarý da sulakalanlar içinde saymak mümkündür.
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Deðiþik sulakalan ekosistemleri çoðunlukla beraberce ve birbiriyle iliþki
içinde bulunur. Örneðin günümüzde kurutulmuþ olan Sultansazlýðýnda kýsa
bir zaman öncesinde hem tatlýsu gölcükleri ve sazlýklarý (Örtülüakar Sazlýðý)
hem de bir tuz gölü (Yay Gölü) yer almaktaydý. Kýzýlýrmak Deltasýnda da ýslak
çayýrlar, sazlýklar, deðiþik tuzluluklarda lagünler ve subasar ormanlar bir arada
bulunmaktadýr.
Ekosistemlerdeki bu çeþitliliðin sonucu olarak sulakalanlar ve göller tam
bir biyoçeþitlilik bankasýdýr. Çok sayýda canlý orada yaþam bulur. Bir damla
göl suyundaki bakteriler, diatomlar, rotiferler, alglerin mikroskop altýndaki
görüntüsü çoðumuza yabancý gelebilir. Ama onlar, gözle görülebilir hayvan
ve bitkilerin (böcekler, balýklar, kurbaðalar, kuþlar, su bitkileri) var olmasýnýn
garantisidir.

Sulakalanlarýn hepsi sukuþlarýnýn üreme, konaklama ve kýþlama alanlarýdýr.
Türkiyenin Kuzey Avrupadan Afrikaya uzanan önemli iki kuþ göç yolunun
üzerinde bulunmasý, ülkemizin sulakalanlarýn sukuþlarý bakýmýndan önemini
daha da arttýrýr. Türkiyede bulunan 135 Uluslar arasý Öneme Sahip Sulakalanýn
91 tanesi kuþlar bakýmýndan önemli sulakalanlardýr.
Türkiye 1994te Ramsar Sözleþmesini imzaladýktan sonra 12 alaný Ramsar
Alaný ilan etmiþtir: Sultansazlýðý, Manyas Gölü, Uluabat Gölü, Burdur Gölü,
Gediz Deltasý, Göksu Deltasý, Kýzýlýrmak Deltasý, Seyfe Gölü, Akyatan Dalyaný,
Yumurtalýk Lagünleri, Kýzören Obruðu ve Meke Maarý. Bu alanlarýmýzda yazýn
nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda olan küçük karabatak (Phalacrocorax
pygmeus), tepeli pelikan (Pelecanus crispus), yaz ördeði (Marmaronetta
angustirostris) ve dikkuyruk (Oxyura leucocephala) gibi kuþlar ürer. Kýþýn
yine nesli dünyada tehlike altýndaki küçük sakarca kazý (Anser erythropus)
ve Sibirya kazý (Branta ruficollis) sulakalanlarýmýzda az sayýlarda görülürken,
dikkuyruðun dünya populasyonunun yüzde 80i bazý yýllarda (özellikle 1990larýn
ilk yarýsýnda öyleydi) Burdur Gölünde kýþlayabilir. Sulakalanlar ve etrafýndaki
ekosistemlerde yine nesli tehlikedeki þah kartal (Aquila heliaca), küçük
kerkenez (Falco naumanni) ve toy (Otis tarda) gibi kuþlarý görmek de
mümkündür.
Sulakalanlar sadece kuþlar için önemli deðildir. Kuþlar, her zaman geçerli
olmamakla beraber, diðer canlýlarýn çeþitliliðinin bir göstergesidir. Sulakalanlarýn
kýyýsýnda uzanan sazlýklarýn arasýnda böcek ve kurbaðalarý, diplerinde balýklarý
ve gövdelerine sarýlmýþ suyýlanlarýný (Natrix spp.) görmek mümkündür. Türkiye
sulakalanlarý, yuvalarýný kurumuþ bitkilerden yapan su farelerini (Arvicola
terestris) ve nadir saz kedilerini (Felis chaus) de barýndýrmaktadýr.
Sulakalanlar, nerdeyse tropik ormanlara eþ biyokütle üretimleriyle,
yerkürenin en üretken ekosistemlerinden biridir. Geliþmiþ ülkeler, sulakalanlarýnýn
çoðunu kurutup yok etmiþtir. Türkiye de yarýsýný kaybetti ama hâlâ eþsiz
deðerde sulakalanlara sahiptir.

Büyük ak balýkçýl (Egretta alba) © Ali Atahan
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KIYI VE DENÝZLER
Atila Uras
Sulakalanlar yeraltý suyu için rezerv oluþturur, taþkýnlarý önler, kýyý
akiferlerine tuzlu suyun giriþini önler, fýrtýnalara karþý kýyýlarý korur, yöre iklimini
muhafaza eder, tortularý yutar, zehirli atýklarý arýtýr. Bu gibi ekosistem hizmetlerinin
yaný sýra etrafýnda yaþayan insanlara geçim kaynaðý saðlamaktadýrlar. Sulakalan
etrafýnda yaþayan insanlar burada hayvan otlatýr, avlanýr, balýkçýlýk yapar,
kerevit yakalar, sazlarý ve diðer su bitkilerini keser, tuz üretir, suyu tarýmda
kullanýr. Türkiyedeki sulakalanlarýn yüzde 77sinde avcýlýk, yüzde 65inde
balýkçýlýk, yüzde 40ýnda otlatma, yüzde 25inde saz kesimi, yüzde 35inde
dinlence ve spor yapýlýr, yüzde 20sinden de tarýmsal sulama için yararlanýlýr.
Ekonomik anlamda yararlanýlmayan tek bir sulakalan yoktur. Bir örnek
verecek olursak Kýzýlýrmak Deltasýnda kesilen su bitkileri yöre halkýna 250
bin dolar gelir saðlamaktadýr. Sultansazlýðýnda kurutulmadan önce kesilen
sazlar ülke ekonomisine yýlda 1.5 milyon dolar gelir saðlamaktaydý, bunun
yaklaþýk 500 bin dolarý köylünündü. Bunlara balýkçýlýk, ot kesimi, avcýlýk ve
ekoturizmden saðlanan gelirler eklenirse büyük sayýlar ortaya çýkar.
Sulakalanlar etrafýnda yaþayan halkýn geçim kaynaklarýný ve bütün topluma
ait ekosistem hizmetlerinin yok edilmemesi gerekmektedir. Biyolojik çeþitlilik
bakýmýndan, toplumsal ve ekonomik açýdan büyük deðere sahip sulakalanlarýn
yüzde 85i insanlar tarafýndan tehdit edilmektedir. Sulakalanlarýn yüzde 75i
tarýmsal projeler (sulama ve drenaj gibi), yüzde 35i endüstriyel ve kentsel
geniþleme ve atýklar, yüzde 75i kanunsuz avcýlýk, yüzde 40ý aþýrý balýkçýlýk,
yüzde 30u aþýrý otlatma ve yakma tehdidi altýndadýr.
Bu tehditler arasýnda sulama ve drenaj projeleri en baþta gelir. Devlet Su
Ýþlerinin (DSÝ) kuruluþ kanununda bu devlet kurumuna bataklýklarý kurutarak
sýtmayý önleme ve tarým arazileri açma görevi verildi. Kurulduðu 1953 yýlýndan
bu yana DSÝ bu görevi yerine getirmektedir. DSÝ geçmiþte taþkýn kontrolü,
drenaj ve kurutma projeleri ile 405 bin hektar sulakalaný kurutmuþtur. Ayrýca
belediyeler, Köy Hizmetleri ve kooperatiflerin arazi kazanma amaçlý drenaj
çalýþmalarý nedeniyle sulakalan kayýplarý da devam etmektedir. Doðrudan
kurutma dýþýnda baraj yapýmý, akarsularýn yönlerinin deðiþtirilmesi ve tarýmsal
sulama projeleri sulakalanlarý dolaylý yollarla tahrip etmektedir. Örneðin Konya
Ovasýnýn doðusundaki 20 bin hektarlýk Arapçayýrý ve 10 bin hektarlýk Yarma
Bataklýðýnýn yok olmasý, yüzlerce kilometre uzaklýktaki su kaynaklarýna
yapýlan müdahalelerin sonucu gerçekleþmiþtir.
Sulakalanlarýn su toplama havzalarý içindeki tarýmsal kalkýnma ve sulama
projeleri, su rejimini bozarak bu alanlarý doðrudan etkiler. Bu tip projeler
nedeniyle günümüzde Seyfe Gölü ve Sultansazlýðý gibi ülkemizin Ramsar Alaný
ilan ederek korumayý vaat ettiði sulakalan ekosistemleri yok olmuþtur. Mevcut
ve planlanan baraj ve sulama projelerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldýracak
etkin çalýþmalar mevcut deðildir. Elbette bu yeni görev tanýmlamasý dahi
Türkiyenin tarým ve enerji politikalarýnda eþgüdümlü bir deðiþiklik olmadýðý
sürece yeterli olmayacaktýr. Sulakalanlarýn korunabilmesi için Türkiyenin
tarým ve enerji politikalarýnýn da gözden geçirmesi gerekmektedir. Hidrolojik
rejimleri ve deltalardaki sulakalanlara sediman taþýnýmýný ortadan kaldýran
baraj projeleri yerine güneþ, rüzgâr ve jeotermal gibi sürdürülebilir enerji
kaynaklarýna aðýrlýk verilmelidir. Yüksek girdili tarýmsal kalkýnma projeleri ve
salma sulama sistemleri yerine su tasarrufu saðlayan damlama sulama
sistemlerine ve organik tarým uygulamalarýna aðýrlýk verilmelidir. Çiftçiye
sulanan arazi miktarýna göre deðil, suyun gerçek deðerini yansýtan, kullanýlan
su miktarýna endeksli fiyatlandýrma yöntemleri uygulanmalýdýr. Ancak tüm
bunlar bir arada yapýldýðýnda sulakalanlarý korumak için gerçekçi adýmlar
atýlabilir.
Sulakalanlarýmýzýn bir kýsmý Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan verilen
Milli Park, Tabiatý Koruma Alaný, Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý, Ramsar
Alaný ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan
verilen Doðal Sit statüleriyle koruma altýndadýr. Tüm sulakalanlarý koruma
görevi ise Çevre ve Orman Bakanlýðýna aittir ve koruma çalýþmalarý Sulak
Alanlarýn Korunmasý Yönetmeliði (17 Mayýs 2005 tarih ve 25818 sayýlý Resmi
Gazetede yayýnlanan) altýnda yürütülmektedir. Yönetmelik çerçevesinde
uluslararasý öneme sahip olsun ya da olmasýn tüm sulakalanlarda yönetim
planlarý hazýrlanmaktadýr.

Türkiyenin üç yanýnda üç deniz uzanýr ve kýyýlar insanlýðý bu denizlere
baðlar. Kýyýlar sadece bir tatil mekâný deðil, en nadir bitkilere, kuþlara,
denizkaplumbaðalarýna ve foklara ev sahipliði yapan bir doðal yaþam ortamýdýr.
Kýyý Kanununda kýyý, farklý birkaç aþamadan geçerek betimlenir. Öncelikle
kýyý çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taþkýn durumlarý dýþýnda
suyun karaya deðdiði noktalarýn birleþmesinden oluþan çizgi. Bir sonraki
aþamada ise kara yönünde geri gidilerek kýyý kenar çizgisi açýklanýr: Deniz,
tabii ve suni göl ve akarsularda, kýyý çizgisinden sonraki kara yönünde, su
hareketlerinin oluþturduðu kumluk, çakýllýk, kayalýk, taþlýk, sazlýk, bataklýk
ve benzeri alanlarýn doðal sýnýrý. En sonunda da kýyýnýn kendisi tanýmlanýr:
Kýyý çizgisi ile kýyý kenar çizgisi arasýndaki alan.
Kýyýlarýn oluþumunda Ege kýyýlarýnda olduðu gibi volkanik patlamalar ve
depremler etkili olsa da doðanýn bu oluþumda kullandýðý baþka araçlar da
vardýr. Denizden içeride kalan alanlardaki topraklarýn kaybýnýn ve çölleþmenin
sorumlusu erozyon, kýyýnýn oluþumunda da baþrollerden birini üstlenir. Rüzgâr
ve yaðmurun erozyona uðrattýðý alanlardaki malzemeler akarsular yardýmýyla
kýyýlara ulaþarak nehir aðýzlarýnda ve deltalarda kumullarýn, kum dillerinin,
kumsallarýn ve banko sýðlýklarýn meydana gelmesini saðlar. Kýrýlan dalgalarýn
enerjisi ile birlikte hareket eden taþ, çakýl ve benzeri malzemeler kayalýklarýn
oyulmasýna sebep olur. Kayalýk burunlar, rifler ve yarlar bu oyulmalarýn
etkisiyle oluþmaktadýr.
Türkiyenin adalarý ve anakarasý boyunca uzanan 8 bin 300 kilometreden
uzun kýyýlarý, birbirinden farklý özelliklere sahip dört deniz ile etkileþir. Farklý
iklimleri ile bu kýyýlar gerek biyolojik çeþitlilik, gerekse kültürel çeþitlilik
açýsýndan eþsiz bir mozaik sunmaktadýr.
Türkiyenin Karadeniz kýyýsý, politik açýdan tanýmlayacak olursak, Gürcistan
sýnýrýndan Bulgaristan sýnýrýna kadar uzanmaktadýr. En doðusundan baþlayarak
Ýstanbul Boðazýna kadar kýyýya paralel uzanan daðlar denizle aralarýnda
oldukça dar bir þerit býrakýr. Bu dar ama ekolojik açýdan zengin kýyý þeridi,
saðladýðý ekonomik olanaklar ile yoðun bir kullaným ve nüfus baskýsýyla karþý
karþýyadýr. Paralel dað sýralarýnýn arasýnda Yeþilýrmak, Kýzýlýrmak ve Sakarya
Nehrinin Karadenize ulaþmadan önce oluþturduðu deltalar bu uzun kýyýnýn
tek düzlük alanlarýný meydana getirmektedir. Bu deltalar boyunca yer alan
uzun kumsallar haricinde dar Karadeniz kýyýsýnda sayýlarý çok fazla olmayan
cep kumsalý olarak adlandýrabileceðimiz küçük kumsal oluþumlarý, yol
inþaatlarý sýrasýnda doldurulmaktadýrlar. Trakyanýn Karadeniz kýyýsý ise
doðusundaki önemli kumul alanlarý, subasar ormanlarý, Istranca Daðlarýnýn
kýyýya uzantýlarý ile baþlý baþýna bir doðal ve fiziksel çeþitlilik sergilemektedir.
Karadenizde bundan 20 yýl öncesine kadar 26 tür ticari balýk avlanýrken
bu sayý 10-15lere düþmüþtür. Lüfer, palamut, torik, uskumru, kalkan, mersin,
dil, tekir, barbun, mezgit, zargana gibi belli baþlý türler bir yana, zamanýnda
karaya vuran, hatta gübre olarak fýndýk ve çay bahçelerine dökülen hamsi
bile yakýn geçmiþte yok olma tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. Mersinbalýðý
(mersinmorinasý ya da beluga da denir) da hýzla yok olan türler arasýndadýr.
Ýstanbul Boðazý oluþmadan evvel bir göl olan Karadeniz, kendine has pek
çok türe ev sahipliði yapmaktaydý. Akdenizin tuzlu sularýnýn Karadenize
baðlanmasý ve su sýcaklýðýnýn artmasýyla Akdeniz ve Atlas Okyanusundan
köken alan türler Karadenize girmeye baþlamýþ ve yeni türlerin tüm balýk
çeþitliliðine oraný yüzde 80lere ulaþmýþtýr. Yerel türler üzerinde oluþan baský
bazýlarýnýn yok olmasýna sebep olurken farklý tuzluluk ortamlarýna uyumlu
türlerden mersinbalýðý (Huso huso ponticus) hem deltalarda hem de tuzu
yüksek bölgelerde var olmaya devam etmiþtir. Acipenseridae ailesinin altý
türünden biri olan mersinbalýðý, Karadenizin en büyük balýðýdýr. 100-130
metre derinlerde yaþayan, karides, yengeç, çeþitli kabuklu ve balýklarla
beslenen bu hayvanýn boyu dört metreye ve aðýrlýðý 1300 kilograma ulaþabilir.
Bugün yakalanan en büyük mersinbalýðýnýn iki metreye ulaþmasý bile enderdir.
Havyarý ve lezzetli eti yüzünden aþýrý avlanmasý ve yumurtlamak için girdiði
tatlý su alanlarýnýn önüne kurulan setler yüzünden nehir içlerine girememesi
onun yok olmasýna neden olmaktadýr ancak Karadenizde avlanmasý
yasaklanmýþtýr.
Marmara Denizi ve kýyýlarý, Ýstanbul ve Çanakkale boðazlarý arasýnda
uzanan, Karadeniz ve Egeyi (dolayýsýyla Akdenizi) baðlayan bir geçiþ
denizidir. Tamamýyla ülkemize ait kýyýlar tarafýndan çevrelenmiþ bu iç deniz,
yüzde 70i Avrupa kaynaklý olan Karadeniz kirliliðini Akdenize taþýr ve
Türkiyenin en kalabalýk þehri ile en önemli endüstri bölgesinin atýklarýnýn
boþaltýldýðý bir atýksu havuzudur. Marmaranýn kuzey kýyýsý neredeyse kesintisiz
olarak kýyý yerleþimleri ve ikinci konutlar tarafýndan iþgal edilmiþtir. Deniz ve
kýyý alanlarýnda görülebilecek tüm çevresel sorunlara (plansýz ve aþýrý þehirleþme,
kitle turizmi, kara kaynaklý kirlilik, petrol kirliliði, aþýrý balýkçýlýk, yoðun deniz
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taþýmacýlýðý gibi) sahip Marmara Denizi her þeye raðmen zengin doðal deðerlere
ev sahipliði yapmaktadýr. 1960larda 100ün üzerinde balýk türüne rastlanan
Marmarada bu sayý 10lara düþmüþ olsa da boðazlar hâlâ ticari açýdan önemli
balýk türleri ile özellikle yunuslarýn göç yollarýdýr. Yine boðazlar dünyadaki en
önemli kuþ göç rotalarýndan biri olup doðanýn Marmaraya hediyesi olan
Marmara Adalarý ve eþsiz bir tombolo oluþumu olan Kapýdað Yarýmadasý bu
göç yolunun önemli parçalarýndandýr.
Ege kýyýsý Yunanistan sýnýrýndan baþlamakta ve Dalaman Çayýnda sona
ermektedir. Bir baþka taným da Datça Yarýmadasýnýn Ege ve Akdenizi ayýran
sýnýr olduðudur. Her iki durumda da Ege kýyýlarý tüm kýyýlarýmýz arasýnda en
uzunudur. Karadeniz ve Akdenizin tersine burada daðlar kýyýya dik olarak
gelir, depremlerin etkisi de bu eþsiz girintili çýkýntýlý kýyýnýn oluþma sebebidir.
Korunaklý koylar, deniz tabanýndaki aþýrý derinlik farklarý, deltalar, lagünler,
dik yarlar, adacýklar, kayalýklar büyük bir fiziksel çeþitlilik yanýnda zengin
karasal ve biyolojik çeþitlilik için uygun ortamlar hazýrlamaktadýr. Bu zengin
kýyý coðrafyasý, insan yerleþimleri ve turizm, tarým, endüstri gibi ekonomik
faaliyetler açýsýndan da uygun ortamlar sunarak doðal kaynak ve kullaným
çeliþkilerinin oluþmasýna sebep olmaktadýr. Ege kýyýlarý yoðun turizm baskýsý
altýndadýr ve sahip olduðu eþsiz doðal kaynaklar geri dönülemez þekilde tahrip
edilmektedir.
Toroslar boyunca Suriye sýnýrýna kadar uzanan Akdeniz kýyýsý, Antalya
düzlüðü ve Çukurova Deltasý haricinde dar ve dik bir kýyý yapýsýna sahiptir.
Bu iki düz ve geniþ oluþum en yoðun nüfusun yer aldýðý alanlardýr. Batýda
Teke Yarýmadasýnýn karstik yapýsý, kumsallar, dik yarlar, kýyý ve deniz
maðaralarý, adalar, hemen kýyýnýn yaný baþýnda yüzlerce metreye varan derin
denizler ile benzeri zor bulunur bir coðrafi karakter sergilemektedir. Bu
jeomorfolojik çeþitlilik Akdeniz foklarýndan denizkaplumbaðalarýna, Posidonia
çayýrlarýndan balina ve yunus türlerine, Akdenizin en güzel manzaralarýndan
endemik bitkilere kadar uzanan geniþ bir yelpazeye de ev sahipliði yapmaktadýr.
Ýnsan faaliyetlerinin en yoðun olduðu Kemer-Antalya-Anamur arasý bile
Akdenizin en önemli denizkaplumbaðasý üreme kumsallarýnýn beþ tanesini
barýndýrýr. Kilikya kýyýlarý olarak da anýlan Doðu Akdeniz kýyýlarýnda hâlâ

þehirleþmeden nasibini almamýþ kýyýlar Akdenizin yüzlerce yýl önceki doðal
özelliklerinin yaþadýðý kýyý parçalarýna sahiptir. Göksu Deltasýnýn doðusundan
baþlayan ikinci konutlar ve þehirleþme ile Türkiyenin en önemli limanlarýndan
birinin yer aldýðý Mersin bu kýyýnýn yitirilmiþ bir kesimidir. Üzerindeki yoðun
tarým baskýsý ile Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile taþýnan kentsel ve tarýmsal
kirleticilere raðmen Çukurova Deltasý flamingo ve pelikan sürülerinin beslendiði
dalyanlarý, ülkenin en büyük ve kesintisiz kumul sistemleri ile en vahþi doðal
alanlarýnýn coðrafyasýdýr.
Yumurtalýk Tabiatý Koruma Alanýnýn dinamik kumul sistemleri, Akdenizin
tek bilinen yeþil denizkaplumbaðasý (Chelonia mydas) kýþlama alaný ve zengin
bir balýk üreme yataðý olarak, yaný baþýnda geliþmeye baþlayan büyük endüstri
bölgesine raðmen Türkiyenin önemli doðal zenginliklerinden biridir. Bunun
yanýnda ise neredeyse tüm Doðu ve Güneydoðu Anadolu ticaretinin dünyaya
açýlýþ kapýsý, kýyýsýnda yer alan endüstri bölgeleri ve petrol boru hatlarýnýn bitiþ
noktasý Ýskenderun Körfezidir. Bu bölgede yapýlan (ya da yapýlmayan)
planlamalarda ve uygulamalarda çevre göz ardý edilmiþ, gerek yerel yönetimler
gerekse sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan merkezi karar vericilere yapýlan
uyarýlar Türkiyenin geliþmesini istememek gibi yaklaþýmlar ile karþýlanmýþtýr.
Üzerindeki tüm baskýlara raðmen Türkiye kýyýlarý, Akdenizdeki çevre
koruma çalýþmalarýnýn bayrak türleri sayýlan denizkaplumbaðalarý, Akdeniz
foku, balina ve yunuslar ile Akdenizin nadir bozulmamýþ deniz ve kýyý alanlarýný
barýndýrmaya devam etmektedir.
Çevre koruma çalýþmalarýnýn denizdeki bayrak türü olarak
adlandýrabileceðimiz Akdeniz foku (Monachus moncahus) bugün dünyada
sadece Yunanistan, Türkiye, Fas, Moritanya ve Maderia Adalarýnda
yaþamaktadýr ve toplam nüfusu 450 ile 500 arasýnda tahmin edilmektedir. Bu
tür, dünyada nesli en çok tehlike altýnda olan 10 memeli arasýndadýr. Türkiyede
yapýlan çeþitli bilimsel çalýþmalarda 31-44 arasýnda Akdeniz foku bireyi
tanýmlanmýþ olup kýyýlarýmýzda 100den az fok yaþadýðý tahmin edilmektedir
ki dünyadaki nüfusunun 450-500 olduðu göz önünde bulundurulduðunda bu
sayý önemlidir.
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Akdeniz foku daðýlýmý kýyý boyunca süreklilik göstermek yerine belirli
bölgelerde yoðunlaþmaktadýr. Türkiye kýyýlarýnda foklar Marmarada Marmara
Adalarý ve Mola Adalarý ile Biga Yarýmadasý kuzey sahillerinde; Egede Gelibolu
Yarýmadasý Ege kýyýlarý ile Behramkale arasýnda ve Yeni Foça, Karaburun,
Datça bölgelerinde; Akdenizde Datça ile Kemer kýyýlarýnda, Alanya ile Taþucu
arasýnda ve Hatay Samandað ile Suriye sýnýrý yakýnlarýnda kalan sahillerde
var olma mücadelesi vermektedir.
Akdeniz foku, üzerinde yapýlaþma olmayan, insanlarýn kolay ulaþamadýðý
veya insan faaliyetlerinden uzak kalmýþ, tercihen üreme ve/veya barýnma
iþlevleri gören kýyý maðara ve kovuklarýna sahip sessiz ve tenha kayalýk
sahilleri yaþama alaný olarak seçmektedir. Bu alanlarýn bozulmasýndan da
etkilenmektedir. Akdeniz fokunun özellikle beslenmek için ýssýz kayalýk
sahillerin dýþýna çýkarak dolaþým alanýný geniþlettiði, kumluk, çakýllýk kýyýlarla
nehir aðýzlarýna da uðradýðý bilinmektedir.
Ancak, fokun birincil yaþam alaný ýssýz ve yapýlaþmamýþ kayalýk kýyýlardýr.
Büyük bir deniz memelisi olduðundan dar yaþam alanlarý içinde barýnamaz.
Ancak yeterli büyüklükte ve uygun kýyý alanlarýnýn olmasý durumunda varlýðýný
sürdürebilir ve güvenle yavrulayabilir.
Türkiye deniz ve kýyýlarýnýn milyonlarca yýllýk sakinleri olan
denizkaplumbaðalarýnýn dünyada yaþamakta olan sekiz türünden ikisi
yuvalamak için kýyýlarýmýzý kullanýr. Denizkaplumbaðasý (Caretta caretta) ile
birlikte yeþil denizkaplumbaðasý (Chelonia mydas) Ekincik-Samandað arasýnda
yer alan çok sayýda kumsalda Mayýs ve Eylül aylarý arasýnda yumurtalarýný
býrakmakta ve milyonlarca yýldýr süregelen yaþam döngüsünü baþlatmaktadýr.
Caretta caretta yaklaþýk uzunluðu 180 kilometre olan ülkemizdeki yuvalama
kumsallarýna her yaz 2 bine yakýn yuva yaparken yeþil denizkaplumbaðasý
Türkiyede ortalama 900 yuva yapar. Her diþinin bir sezonda ortalama üç
yuva yaptýðýndan yola çýkarak her yaz Türkiye kumsallarýna ortalama 700
Caretta caretta ve 300 Chelonia mydas ergin diþisinin yuva yapmak için
gelmektedir. Buna miktarlarý hakkýnda kesin bilgiler bulunmayan erkekler ve
genç bireyler de eklendiðinde Türkiye kumsallarýnýn ve bu kumsallara yakýn
beslenme bölgelerinin bu türlerin Akdeniz ve dünyadaki devamlýlýðý açýsýndan
büyük öneme sahip olduðu açýkça görülmektedir.
Denizkaplumbaðalarýnýn üremek ve yuvalamak için kýyýlara geldikleri
tarihler insanlarýn tatil için geldiði zamana denk düþmektedir. Yuvalarýn ve
yumurtalarýn bulunduðu kumsallar mayýs-eylül aylarý arasýnda çeþitli turizm
faaliyetleri için kullanýlmaktadýr. Yumurtadan çýkmayý baþarabilen yavrularýn
ancak yüzde 3ünün ergin hale ulaþabildiði düþünüldüðünde kumsallarýn ve
kýyý sularýnýn korunmasýnýn denizkaplumbaðalarýnýn nesillerinin devamý için
önemi ortaya çýkmaktadýr. Dinozorlarýn öncesinden beri dünyada var olan,
buzul dönemlerini, meteor çarpmalarýný atlatmýþ denizkaplumbaðalarýnýn tüm
Akdenizdeki en önemli yumurtlama kumsallarýnýn Anadolu kýyýlarýnda olmasý,
Türkiyenin biyolojik çeþitliliðinin ve temiz doðasýnýn göstergesidir.

için vurulmalarý, aða yakalanmalar, deniz kirliliði, sürat motorlarý, hýzlý feribotlar,
balýk kaynaklarýnýn tükenmesi tüm deniz memelileri üzerindeki ortak tehditlerdir.
Aþýrý ve plansýz þehirleþme, arýtmasýz deniz deþarjlarý, limanlar, kýyý yollarý,
kentsel katý ve sývý atýklara baðlý kirlilik, kýyýda yer alan termik santrallar,
hidroelektrik santrallarý nedeniyle oluþan kýyý erozyonu kýyý ve denizleri tehdit
etmektedir. Kitle turizmi yatýrýmlarý, ikinci konutlar ve yat turizmi ile kaçak
balýkçýlýk en büyük tehditlerdir.
Balýkçýlýkta aþýrý avlanmanýn yanýnda aslýnda pek de farkýnda olunmayan
baþka tehditler de gizlidir. Örneðin bir kilo karides için ortalama 20 kilo deniz
canlýsý yakalanýr. Bunun sebebi seçici olmayan tekniklerin kullanýlmasýdýr.
Aðlara takýlan denizkaplumbaðalarý, vatoslar, iðnedeki yeme dalýp can veren
deniz kuþlarý, yunuslar bu sürdürülebilir olmayan tekniklerin kurbanlarýndan
bazýlarýdýr. Yüzde 40ý kaçak olan balýk çiftlikleri gerekli altyapýlara sahip
deðildir. Çoðunlukla kapalý ve dalgalardan korunaklý koylarda bulunan balýk
çiftlikleri yarattýklarý kirlilikle de sorun olmaktadýr.
Ülkemizde korunan kýyýlarda pek çok farklý statü bulunur. Tüm Akdenizdeki
kýyý koruma alanlarýnýn kýyý uzunluðu olarak yüzde 25i, alan olarak ise yüzde
50si Türkiye kýyýlarýndadýr. Ancak bu alanlarýn çoðu uygulamada
korunamamaktadýr.
Bu sorunlarýn çözümlenmesinde en önemli role ve de yetkiye sahip devlet
kurumlarý ve karar verici mekanizmalarýn elinde deniz ve kýyý korumasý için
pek çok yasal dayanak mevcuttur. Türkiyede deniz ve kýyý ile ilgili mevcut
kanun ve yönetmelikler listelendiðinde 18 adet kanun, tüzük, yönetmelik ve
kanun hükmünde kararname bulunur. Ulusal yasal araçlara ek olarak deniz
ve kýyý ile ilgili Türkiyenin taraf olduðu çok sayýda uluslararasý anlaþma,
deklarasyon ve þartlar da bulunmaktadýr.
Tüm baský ve tahribata raðmen Türkiye kýyýlarý hâlâ Karadeniz ve Akdenizin
yüz yýl önceki bozulmamýþ halinden parçalar barýndýrmaktadýr. Sadece
Türkiyenin deðil tüm dünyanýn mirasý olan bu alanlarda, biyolojik çeþitlilik,
önemli türler ve tehditler deðerlendirilerek Türkiyenin korumada öncelikli
kýyý ve deniz alanlarýnýn belirlenmesi gerekmektedir. Bu alanlar yerel halkýndan
karar vericilere, turistlerden sanayicilere, merkezi hükümetin karar vericilerinden
sivil toplum kuruluþlarýna ve üniversitelere kadar tüm ilgililerce korunmalýdýr.

Akdenize endemik bir tür olan denizeriþtesi (Posidonia oceanica),
sanýldýðýnýn aksine bir yosun türü deðil, kökleri, yapraklarý, çiçekleri ve meyvesi
olan bir çiçekli bitkidir. Adýný Deniz Tanrýsý Poseidondan almakta ve geniþ
çayýrlar halinde kýyýdan 40 metre derinliklere kadar inerek Akdenizin en
önemli kilit ekosistemlerinden birini oluþturmaktadýr. Akdenizin oksijen
kaynaklarýndan en önemlisi olmasýnýn yaný sýra bir hektarýnýn yýlda yaklaþýk
20 ton organik madde üretmesi Posidonia çayýrlarýný deniz canlýlarýnýn en
önemli beslenme, üreme ve barýnma ortamý haline getirir. Bütün bunlarýn
ötesinde tropik denizlerde mercan kayalýklarýnýn görevini Akdenizde
denizçayýrlarý üstlenmektedir. Kýyýdaki dalga haraketlerinin enerjilerini salýnýmlarý
ile azaltan Posidonialar bir nevi kýyý korumasý saðlayarak dalgalara baðlý kýyý
erozyunu engellemektedir. Bir tüketim deðeri olmamasýna raðmen büyük
tehdit altýndadýrlar. Otrofikasyon, kýyý yapýlarý inþaatlarý, dip trolleri ve tekne
demirleri ile tahrip olurlar. Monakodaki deniz müzesinin Akdenize hediyesi
olan katil ya da terörist yosun Taxifolia caulerpa da denizçayýrý yaþam
alanlarýnda hýzla yayýlarak Posidonialarýn yok olmasýna sebep olmaktadýr.
Dünya Doðayý Koruma Vakfýnýn (WWF) çabalarýyla Akdenizin ilk balina
koruma alaný ilan edilen Liguria Denizinden önce birçok insan Akdenizde
balinanýn varlýðýndan haberdar deðildi. Karaburun açýklarýnda ve Marmarisin
güneyinde katil balinanýn (Orcinus orca) görünmüþ olmasý deniz memelilerimizin
Akdeniz foku ve yunuslardan ibaret olmadýðýný kanýtlamaktadýr. Türkiye
kýyýlarýnda en çok görülen yunus türü týrtaktýr (Delphinus delphis). Ayrýca
özellikle Karadenizde daha sýk görülen afalina (Tursiops truncatus) þiþe
burunlu yunus olarak da anýlmaktadýr. Kýyýlarýn misafiri diðer yunus türleri
çizgili yunus (Stenella coeruleoalba) ve Karadenize endemik bir tür olan mutur
ya da liman yunusudur (Phocoena phocoena). Aðlardaki balýklara saldýrdýklarý
Kara gagalý sumru (Sterna sandvicensis) © Tamer Zeybek
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TÜRKÝYENÝN FLORA VE FAUNASI
TÜRKÝYENÝN BÝTKÝLERÝ
Prof. Dr. Tuna Ekim
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Ülkemizdeki bitkiler hakkýndaki ayrýntýlý bilgiler tam adý Türkiye ve Doðu
Ege Adalarý Florasý olan ancak kýsaca Türkiye Florasý adýyla bilinen on bir
ciltlik kitapta yer almaktadýr. Bu kitap ülkemizin floristik yapýsý (özellikle
damarlý bitkiler, yani eðreltiler ve tohumlu bitkiler) hakkýnda önemli bilgiler
vermenin yaný sýra 1965  2000 tarihleri arasýndaki basým süreci içinde ve
sonrasýnda ülkemiz bilim adamlarýnýn floristik çalýþmalara aðýrlýk vermesinde
önemli bir itici güç olmuþtur. Bu güncel çalýþmalarýn sonuçlarý Türkiye
Florasýndaki verilerle birleþtirildiðinde ülkemizin bitkileri hakkýnda daha da
büyük bir bilgi birikimi ortaya çýkmýþtýr.
Bu güne kadar Türkiyede 3022si endemik olmak üzere 8 bin 897 çiçekli
bitki ve eðrelti türü tanýmlanmýþtýr. Takson sayýsý, alttür, varyete ve hibritlerle
birlikte 10 bin 765e ulaþmaktadýr ve bunlarýn 3504ü Türkiyeye endemiktir.
Tüm Avrupa kýtasýnda yaklaþýk 12 bin bitki türü yetiþtiði ve bunlardan 2 bin
500ünün endemik olduðu düþünülürse Türkiyenin floristik zenginliði daha
kolay anlaþýlýr. Öte yandan, Türkiyede ortalama her hafta yeni bir bitki türü
tanýmlanmaktadýr.
Yalnýzca tür sayýsý dikkate alýndýðýnda Türkiyedeki endemizm oraný yüzde
34,4; tüm taksonlar dikkate alýndýnda ise bu oran yüzde 32,55tir. Türkiyenin
endemik bitkileriyle ilgili son bulgulara göre bu türlerin 2282sinin yurdumuzdaki
coðrafik bölgelerden yalnýz birisine has olduklarý, yani sadece o bölgede
yetiþtikleri saptanmýþtýr (Bkz. Þekil 1). Diðer taksonlar ise birden fazla bölgede
bulunur.
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Endemik bitki taksonlarýnýn
bitki coðrafyalarýna göre daðýlýmý.

Bunlarýn dýþýnda kalan 934 endemik taksonun hangi bitki coðrafyasý
elementi olduklarý henüz saptanmamýþtýr. Bunlar yeni keþfedilmiþ veya daha
çok geçiþ bölgelerinde yetiþen ve bu nedenle yukarýda belirtilen bölgelerden
hangisine ait olduklarý belli olmayan bitkilerdir. Türkiyedeki 3022 endemik
bitki türünün en az 1800ü dar yayýlýþlý olup dünya ölçeðinde 50 bin
kilometrekareden daha küçük bir yayýlýþ alanýna sahiptir. Diðer pek çok türün
yayýlýþ alaný tam olarak bilinmemektedir veya 50 bin kilometrekareden daha
büyüktür. Endemik olmamakla birlikte, Türkiyede yaþayan en az 281 bitki
türünün daha küresel ölçekte dar yayýlýþlý olduðu tahmin edilmektedir.
Türkiyedeki endemik bitki taksonlarýnýn yaklaþýk yüzde 46,6sýnýn nesli
tehlike altýndadýr (CR, EN ve VU kategorilerinin toplamý - tüm kýrmýzý liste
kategorileri Ek 2de verilmiþtir) (Bkz. Þekil 3). Yeni keþfedilen ve çoðunlukla
dar yayýlýþlý olan türler de dikkate alýndýðýnda ülkemizden yetiþen her iki
endemik bitki taksonundan birinin neslinin tükenme tehlikesi altýnda olduðu
anlaþýlmaktadýr.
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Þekil 1
Endemik bitki taksonlarýnýn
coðrafi bölgelere göre daðýlýmý.

Ýran - Turan
Akdeniz
Avrupa - Sibirya
Sýnýflandýrýlmamýþ

Þekil 2

Baþka bölgemizde yetiþmeyen endemikler açýsýndan en zengin bölge 862
civarýndaki takson ile Akdeniz bölgesidir. Doðu Anadolu'da 471, Orta
Anadolu'da 335, Karadeniz'de 277 ve Ege Bölgesinde ise 171 civarýndaki
endemik takson yalnýzca bu bölgelerde yetiþmektedir. Marmara Bölgesi 102
tür, Güney Doðu Anadolu Bölgesi ise 64 civarýnda takson ile yalnýzca bir
bölgede yetiþen bitkiler açýsýndan en fakir bölgelerimizdir.
Endemik türlerin bitki coðrafyasý bölgelerine göre daðýlýmlarý ise þöyledir:
Ýran-Turan Bölgesi 1120 endemik tür ile bu açýdan en zengin bölgedir
(endemizm oraný %49,18). Akdeniz Bölgesi ise 1050 takson ile ikinci sýrayý
alýr (endemizm oraný %42,12). Ýklimsel benzerliðinden dolayý Avrupa'ya
oldukça benzerlik gösteren Avrupa-Sibirya Bölgesi 300 kadar endemik ile
son sýrayý alýr (endemizm oraný %8,68). Endemik bitkilerin bitki coðrafyasý
bölgelerine göre sýnýflandýrmasý Þekil 2de verilmiþtir.

774
EN

769
LC

Birden çok bölge
Akdeniz
Doðu Anadolu
Orta Anadolu
Karadeniz
Ege
Marmara
Güneydoðu Anadolu

171
CR

817
NT

688
VU

Þekil 3
Endemik bitki taksonlarýnýn kýrmýzý liste kategorilerine göre gruplandýrýlmasý
(Ekim ve ark. 2000).

Endemik olmayan yaklaþýk 7 bin taksonun ise yüzde 12si nesli tükenme
tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Bu taksonlarýn 10u CR, 69u EN, 769u ise VU
kýrmýzý liste kategorilerine yerleþtirilmiþtir.
Türkiyenin zengin florasý içinde Compositae (yaklaþýk 1215 tür) ve
Leguminosae (1071 tür) familyalarýnýn önemli bir yeri vardýr. Bu iki familya
floramýzýn yaklaþýk beþte birini oluþturur. Tür sayýsý bakýmýndan zengin diðer
familyalar sýrasýyla Labiatae (575), Cruciferae (548) ve Gramineaedir (485).
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Endemik türler açýsýndan yurdumuzda en zengin familya ayný zamanda
en çok türe de sahip olan Compositae familyasýdýr. Bu familyanýn 447 civarýnda
endemik taksonu olmakla birlikte endemizm oraný yüksek deðildir (%36,8).
Ýkinci sýrayý alan Leguminosae familyasýnda 400 civarýnda endemik takson
olup endemizm oraný yüzde 38 civarýndadýr. Labiatae familyasý 257 endemik
taksonla üçüncü sýrayý almakla birlikte bu familyanýn endemizm oraný yüzde
45e yaklaþýr. Bunun en önemli nedeni Akdeniz Bölgesindeki yüksek daðlarda
bu familyanýn birçok dar yayýlýþlý türünün bulunmasýdýr. Tür sayýlarý bu üç
familyaya göre daha az olmakta birlikte endemizm oraný yüksek ve yurdumuzda
yaygýn bazý familyalar þunlardýr: Campanulaceae (%52,3), Scrophulariaceae
(%51,5), Rubiaceae (%52) ve Caryophyllaceae (%40).

Ege Bölgesinin güneyi ile Akdenizin batý ucundaki bölge (Muðla, Antalya,
Burdur çevreleri), Orta Toroslar ve Taþeli Platosu, Ermenek  Mut ve Gülnar
çevreleri, Bolkar ve Aladaðlar ve Antitoroslar yurdumuzun güney yarýsýndaki
endemizm merkezleridir. Kuzey Anadoluda ise Kaz Daðý ile Uludað, Ilgaz
Daðlarý, Gümüþhane  Erzincan çevresindeki daðlar, Artvin  Rizedeki yüksek
daðlar endemizm açýsýndan diðer önemli yörelerdir. Doðu Anadoludaki önemli
alanlar Munzur Daðlarý ile Van  Hakkâri ve Bitlis çevreleridir. Orta Anadoluda
Sivas-Darende-Gürün ve Çankýrý civarýndaki jipsli arazilerle, Tuz Gölü
çevrelerindeki çorak topraklarda sadece bu oluþumlara has türler yetiþmektedir.
Bu alanlarýn tümü bu kitap kapsamýnda Önemli Doða Alaný olarak
tanýmlanmýþtýr.

Türkiyede tür sayýsý bakýmýndan en zengin cins Astragalus'tur. Bu cinse
ait tür sayýsý 450 civarýndadýr ve bu türlerin en az yüzde 61,3ü Türkiyeye
endemiktir (276 tür). Verbascum cinsi tür sayýsý açýsýndan ikinci zengin cins
olup bu cinse ait 233 tür bulunmaktadýr. Verbascum ayný zamanda endemizm
oraný en yüksek cinstir (%79,8). Tür çeþitliliði açýsýndan üçüncü zengin cins
Centaurea'dýr. 180'e yakýn türü yetiþen bu cinsin endemizm oraný da oldukça
yüksek olup yüzde 62 civarýndadýr. Bu üç cins dýþýnda tür sayýsý oldukça
yüksek olan diðer cinsler þunlardýr: Allium (140), Silene (120), Hieracium
(100), Galium (100), Campanula (95), Alyssum (90) ve Salvia (85).

Türkiye Florasýnýn yazarý olan P. H. Davis Anadoludaki endemik bitkilerin
yayýlýþý ile ilgili olarak Anadolu Diyagonali kavramýný geliþtirmiþtir. Davise
göre Bayburt-Gümüþhane çevresinden güneye doðru uzanan bir diyagonal
bulunmaktadýr ve bu eðri Toros Daðlarýna doðru uzanýr. Çok sayýda bitki türü
yalnýzca bu eðrinin üzerinde, batýsýnda veya doðusunda yaþamaktadýr. Anadolu
Diyagonali Antitoroslarda iki kola ayrýlýr. Bu kollar Amanos Daðlarý ve diðeri
Orta Toroslara doðru uzanýr.

Yukarýda belirtilen cinslere göre daha az sayýda endemik türe sahip olmakla
birlikte yüksek endemizm oraný ile dikkati çeken cinsler þunlarýdýr: Alkanna
(%81), Sideritis (%78), Acantholimon (%76), Paronchia (%75), Gypsophila
(%71), Paracaryum (%70), Cousinia (%68). Ebenus ve Bolanthus cinsleri
oldukça az sayýda tür ihtiva etmekle birlikte bunlarýnýn hepsinin endemik
olmasý nedeni ile dikkat çekerler. Bunlar dýþýnda 15 kadar monotipik cins (tek
bir türe sahip) de yurdumuza endemiktir.

Türkiye bitkilerinin tehlike kategorilerine göre üç bitki türü geçen yüzyýl
içinde toplandýðý halde bugün yapýlan araþtýrmalarda bir daha bulunamamýþ
ve bu nedenle Nesli Tükenmiþ (EX) kategorisine yerleþtirilmiþtir. Bunlarýn
çoðu Keban Göl Alaný altýnda kalmýþ bitkilerdir. Bitki türleri plansýz þehirleþme,
tarla açma, turizm, baraj inþaatlarý gibi nedenlerle yok olmaktadýr.

Türkiyedeki önemli bitki türlerinin yayýlýþlarý son yapýlan çalýþmalarla
kýsmen açýklýða kavuþturulmuþtur. 1992  1997 yýllarý arasýnda gerçekleþtirilen
ve DPT tarafýndan TÜBÝTAK kanalý ile desteklenen Türkiye Endemik Bitkiler
Projesi sonucunda daðýlýþý az bilinen beþ yüz bitkinin yaklaþýk yarýsý hakkýnda
yeni bilgiler elde edilebilmiþtir. Bu projenin sonuçlarýna dayanýlarak hazýrlanan
Türkiye Bitkileri Kýrmýzý Kitabýnda hakkýnda yeterince bilgi olmadýðý için
Yetersiz Veri (DD) kategorisine konulan 300 kadar bitki türüne ülkemizin genç
botanikçileri özel bir önem vermiþ ve bu kitabýn yayýnýndan bu güne kadar
bunlardan 100 kadarý hakkýnda daha yeni bilgiler elde etmiþlerdir.
Endemik bitkiler ile ilgili veriler daha ayrýntýlý olarak incelendiðinde
yurdumuzdaki bazý bölgeler ile dað silsilelerinin, diðer bölgelere oranla endemik
türler açýsýndan zengin olduðu ortaya çýkmaktadýr. Amanos Daðlarý ile Doðu
Karadeniz Daðlarý, çok dar yayýlýþlý endemik türler açsýsýndan ön sýrayý
almaktadýr. Flora kayýtlarýna göre Cilo Daðlarýnda da çok sayýda endemik
bitki olduðu bilinse de, ülkemiz ile Irak arasýnda doðal bir sýnýr olmadýðýndan,
gelecekte bunlardan çoðunun endemik olma özeliðini kaybetmesi kaçýnýlmazdýr.
Conringia grandiflora © Yasemin Konuralp

© YeþilAtlas ve Doða Derneði

Türkiyedeki endemik
bitki türlerinin yoðunluk haritasý
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TÜRKÝYENÝN KUÞLARI
Prof. Dr. Sancar Barýþ
Ülkemiz, topraklarýnýn neredeyse benzersiz yerleþiminden dolayý tümüyle
kendine özgü bir iklim, bitki örtüsü ve hayvan türleri çeþitliliðine sahiptir.
Yüksek dað sýralarý ile çevrili Ýç Anadolu düzlükleri ve Doðu Anadolunun
yüksek yaylalarý yaný sýra Akdeniz ikliminin egemenliðindeki kýyýlarý ve bir
tropikal yaðmur ormaný kadar yaðmur alan Doðu Karadeniz ormanlarý ile
Küçük Asya adýný tam anlamýyla hak eder. Bütün bu çeþitlilik diðer tüm
canlýlarda olduðu gibi kuþlarda da göz kamaþtýrýcý bir zenginliðin nedenidir.
Asýl daðýlýmý Afrika ve Orta Doðu, Asya bozkýrlarý, Akdeniz havzasý ya da
Avrasya orman ve çayýrlarý olan pek çok türün daðýlýmlarýnýn uç noktalarýna
ülkemiz sýnýrlarý içinde ulaþmalarý da bunun göstergesidir.

bulunmamaktadýr (Bkz. Þekil 4). Ülkemizde üreyen ya da kýþlayan sulakalan
türlerinin önemli bir kýsmý pelikanlar, pek çok balýkçýl türü, leylekler, flamingolar,
ördek ve kaz popülasyonlarý ve yaðmurcular azalma göstermektedir. Birkaç
tanesi dýþýnda bütün gündüz yýrtýcýlarý, kartallar, þahinler ve doðanlar da tehlike
altýndadýr. Akkuyruklu kartal, uludoðan, telli turna, kýlkuyruk baðýrtlak, balýk
baykuþu ve alaca yalýçapkýný belki de bir on yýl sonra artýk ülkemizde
üremeyecektir.
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Gittikçe geliþen kuþ gözlemcileri aðý nedeni ile hemen her gün sayýlar
deðiþse de ülkemizde bu yazý yazýldýðý güne dek saptanmýþ kuþ türü sayýsý
460dýr. Bunlardan 96 tanesi düzenli gözlenen türler olmayýp, uzak ya da
yakýn doðal üreme ya da kýþlama bölgelerinden ülkemiz topraklarýna sürüklenen
bireylere aittir ve rastlantýsal konuk olarak adlandýrýlýrlar. Geri kalan 364 tür
ülkemizde düzenli görülen türlerdir. Tüm Avrupada düzenli görülen türlerin
sayýsýnýn 524 olduðu düþünülürse, Avrupa türlerinin %70inin ülkemizde
bulunduðu anlaþýlýr.
Türkiyeye endemik herhangi bir kuþ türü bulunmamakla birlikte bazý
türlerin dünya popülasyonlarýnýn ve yayýlýþlarýnýn önemli bir kýsmý ülkemiz
sýnýrlarý içindedir. Huþ tavuðu (Tetrao mlokosiewiczi), sürmeli dað bülbülü
(Prunella ocularis), taþ bülbülü (Irania gutturalis), ak sýrtlý kuyrukkakan
(Oenanthe fischii), kýzýlca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna), alaca
sinekkapan (Ficedula semitorquata), ak yanaklý baþtankara (Parus lugubris),
kaya sývacý (Sitta neumayer), maskeli örümcekkuþu (Lanius nubicus),
alamecek (Rhodopechys sanguinea) ve karabaþlý kirazkuþunun (Emberiza
melanocephala) tüm dünya popülasyonlarýnýn önemli kýsmý ülkemizde ürer.
Zeytin mukallidi (Hippolais olivetorum), Anadolu sývacýsý (Sitta krueperi),
karaboðazlý ötleðen (Sylvia ruepelli), küçük sývacýkuþu (Sitta krueperi), boz
çinte (Emberiza cinerecea) ve kýzýl kirazkuþu (Emberiza caesia) dünya
popülasyonlarýnýn ise tamamýna yakýný ülkemiz sýnýrlarýnda ürer. Öte yandan
küçük orman kartal (Aquila pomarina) dünya popülasyonunun büyük kýsmý
ülkemiz üzerinden göç ederken, dikkuyruk (Oxyura leucocephala) dünya
popülasyonunun çok önemli bir kýsmý ülkemiz sulakalanlarýnda kýþlar.
Türkiyenin kuþlar açýsýndan önemi sadece tür sayýsý ve çeþitliliði ile sýnýrlý
deðildir. Göçmen kuþ türleri için kýþýn barýnýlamaz nitelikteki Kuzey Avrupa
ve Kuzey-Batý Asyadan pek çok kuþ Akdeniz havzasý ve daha güneyde
Afrikada kýþlamaktadýr. Göçmen kuþlara zorlu engeller oluþturan Karadeniz
ve Akdeniz yaný sýra sarp daðlar ve kurak çöllerle kaplý bir bölgede Anadolu
çok çeþitli yaþam alanlarý ve yerel iklim özellikleri ile göçün baþlama ve bitiþ
noktalarý arasýnda bir sýçrama tahtasý gibi yerleþmiþtir. Hem kuzeye, hem
güneye bakan kýyýsal sulak sahalarý, yüksek dað sýralarýný aþan akarsularý ile
Doðu Akdeniz göç rotasýnda çok önemli bir konumdadýr.
Kýyýsal, karasal, tatlý, tuzlu - zengin bir sulakalan aðý, çok çeþitli bir su
kuþu popülasyonunu desteklediði gibi, özellikle de kýþlayan su kuþlarý, ördekler
ve kazlar için, kabul edilebilir uçuþ menzili içinde, sürekli donmayan su yüzeyi
ve ýlýmlý iklimi ile verimli beslenme alanlarý oluþturur.
Ülkemizin kuþ türleri açýsýndan zenginliði, biyocoðrafik açýdan özgünlüðü
ve pek çok kuþ türü için yaþamsal önem taþýmasý elbette önemli ve övünülecek
bir durumdur. Diðer taraftan bu durum söz konusu türlerin korunmasý için
ulusal sorumluluðumuzu da bir o kadar arttýrmaktadýr. Ülkemizin son yýllarda
yaþadýðý hýzlý geliþim daha önceleri eþi görülmemiþ þekilde doðal kaynaklarýn
tüketim ve tahribi ile birlikte seyretmektedir. Büyük ölçekli baraj ve sulama
projeleri, verimsiz, bilinçsiz ve bol kimyasal ilaç ve gübre kullanýmýna dayanan
tarým, kentleþmenin gerektirdiði konut, altyapý ve rekreasyon gereksiniminin
doðal yaþam alanlarýna giderek daha fazla yük getirmesi, doðal kaynaklarýn
ancak ekonomik getirileri oranýnda deðerlendirilmesi sonucu doðal alanlarýn,
bitki örtüsünün ve yaban hayatýnýn üzerindeki tehdit hiç azalmayan bir ivme
ile artmaktadýr. Kente göçün hýzlanmasý ile birlikte geleneksel insan-doða
kültürünün unutulmaya yüz tutmasý ve toplumda henüz bunun yerine doða
ile uyumlu yeni bir yaþama ve koruma kültürü oluþamamýþ olmasý da durumu
ayrýca aðýrlaþtýrmaktadýr. Sonuçta baþta sulakalanlar ve bozkýrlar olmak üzere
pek çok yaþam alaný ve bu alanlarda yaþayan canlý türleri ve kuþlar yok olma
tehdidi ile karþý karþýyadýr.
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Ülkemizde üreyen kuþ taksonlarýnýn
kýrmýzý liste kategorilerine göre gruplandýrýlmasý
(Kýlýç ve Eken 2004).
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Doðal yaþamýn korunmasýnda en akýlcý yaklaþýmlarýndan biri alan korumadýr.
Canlý türleri uygun nitelik ve büyüklükte yaþam alanlarý olmadan var olamazlar.
Alan korumasý bir taraftan yaþam ortamlarýný korurken diðer taraftan bitkilerden
kuþlara kadar farklý canlý türlerinin birlikte korunmalarýna olanak verdiðinden
biyolojik çeþitliliðin bir bütün olarak korunmasýný saðlar. Doðal yaþam alanlarý
ile birlikte korunduklarýnda türler, evrimleþtikleri ekosistemler içinde
bulunduklarýndan, hem yeni durum ve deðiþikliklerden hem daha dolaylý
etkilenirler, hem de deðiþikliklere uyum saðlamak için daha fazla fýrsata sahip
olurlar. Diðer taraftan bu alanlar yerküremizde yaþamý egemen kýlan koþullar
ve kurallarýn anlaþýlmasý ve görülebilmesi için de önemlidir. Önemli Kuþ
Alanlarý ve Önemli Doða Alanlarýnýn belirlenmesi ve amaca uygun
korunmasýnýn taþýdýðý önem bu nedenle sadece kuþlar ve diðer türlerle sýnýrlý
deðildir. Giderek yaygýnlaþan kuþ gözlemcisi ve doðasever topluðunun saðladýðý
daha fazla ve daha kaliteli bilgi önemli kuþ alanlarýna dair anlayýþýmýzýn hýzla
deðiþmesine ve tehdidin çok daha çarpýcý þekilde farkýna varmamýza olanak
saðlamaktadýr. Bu çerçeveden bakýldýðýnda ülkemiz hem ornitoloji ve ilgili
disiplinler açýsýndan, hem de tür ve alan koruma açýsýndan önemli bir çalýþma
alaný olmaya devam etmektedir.

Amik Gölü ve yýlanboyunu (Anhinga melanogaster) kaybedeli en az 28
yýl, göçmen kelaynak popülasyonumuzun ortadan kalkmasýnýn üzerinden 17
yýl geçmiþtir. Yakalý toy ve orman tavuðunu ne zaman ve nasýl kaybettiðimiz
ise bilinmemektedir. Ülkemizde düzenli olarak üreyen 328 kuþ türümüzün
102sinin nesli tehlike altýndadýr. 25 tanesinin ise durumu hakkýnda bir bilgi
Balýk kartalý (Pandion haliaetus) © Murat Bozdoðan
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TÜRKÝYENÝN MEMELÝLERÝ
Doç. Dr. Ahmet Karataþ
Ülkemizdeki memeli türlerinin sayýsý 160tan fazladýr. 10u balina veya
yunus, diðeri ise nesli dünya ölçeðinde tehlikedeki Akdeniz Foku (Monachus
monachus) olmak toplam 11 tür denizlerimizde yaþamaktadýr. Kalan 150
kadar karasal türün yedisi Türkiyenin sadece Trakya kesiminde yaþama alaný
bulabilmiþtir. Diðer türler daha çok Türkiyenin Anadolu kesiminde
yaþamaktadýr.
Birisi böcekçil [Toros sivrifaresi (Crocidura arispa)], diðer beþi ise kemirici
[Silifke dikenlifaresi (Acomys cilicicus), yünlü kayayediuyuru (Dryomys
laniger), Anadolu tarlafaresi (Microtus anatolicus), Doðramacýnýn tarlafaresi
(M. dogramacii) ve yeni keþfedilen Nannospalax munzuri] olmak üzere altý
memeli türü dünyada sadece Türkiye topraklarýnda yaþar ve dünya ölçeðinde
dar yayýlýþlýdýr. Diðer taraftan bazý türler [Acem köstebeði (Talpa davidiana),
Anadolu gelengisi (Spermophilus xanthoprymnus), Anadolu heybeli sýçaný
(Mesocricetus brandtii), Anadolu körfaresi (Nannospalax nehringi), fare benzeri
yediuyur (Myomimus roachi), araptavþaný (Allactaga williamsi)] Türkiyenin
politik sýnýrlarýnýn biraz ötesine çýkmakla birlikte Anadolu coðrafyasýna özgüdür.
Ayrýca Altýnrenkli heybeli sýçan (Mesocricetus auratus), dar yayýlýþlý bir tür
olup Türkiye-Suriye sýnýrýnda dar bir alanda yaþamaktadýr.
Türkiyede memeli çeþitliliðinin bu kadar fazla olmasýnda coðrafi konumunun
büyük önemi vardýr. Avrupa ve Asya kýtalarýný köprü gibi baðlamasýnýn yaný
sýra Afrikaya da yakýn oluþu; dört mevsimin ayný zamanda görülebilmesi ve
çeþitli yüzey þekilleri bunda etkilidir. Sözgelimi yüksek dað çayýrlýklarýnda
aðaç sýnýrý üzerinde yaþayan hayvanlarýn yaþamasýna uygun pek çok yer
varken, kýþýn bile donma noktasýnýn altýna inmeyen Akdeniz sahil bölgeleri
Mýsýr meyve yarasasý (Rousettus aegyptiacus) gibi Afrika kökenli hayvanlarýn
yaþamasýna uygun alanlar içermektedir.
Kýtalar arasýndaki konumu nedeniyle pek çok hayvan ve bitki grubu gibi
memeliler de Anadolu ve Trakyaya geçerek buralarý yurt edinmiþlerdir.
Böcekçillerden Sorex minutus ve S. araneus gibi Avrupanýn boreal türleri,
Istrancalar üzerinden Trakyaya geçmiþler, Karadeniz boyunca daðýlmýþlardýr.
Bir kýsým boreal (kuzey) memeli türleri ise hem Trakya üzerinden hem de
Kafkaslardan aþaðý inip Karadenize ve bazen Anadolu içlerine kadar
ilerlemiþlerdir. Kýrmýzý diþli sivrifareler (Sorex), Avrupa sincabý (Sciurus
vulgaris), yediuyur (Glis glis), fýndýkfaresi (Muscardinus avellanarius), aðaç
yarasalarý (Nyctalus) türleri bunlara örnek olarak verilebilir. Diðer taraftan
Kafkaslarýn faunasýna ait pek çok memeli de yine Doðu Karadeniz üzerinden
özellikle Artvin ve Ardahan civarýndan Anadoluya ulaþmýþtýr. Bunlar arasýnda
Kars sýçaný (Prometheomys schaposchnikowi), Daðýstan kýsa kulaklý faresi
(Pitymis daghestanicus) ve Kafkas huþfaresi (Sicista caucasica) sayýlabilir.
Ýran ve Orta Asyanýn bozkýrlarýndan pek çok Ýran-Turan bozkýrý kökenli
tür için de Anadolu mesken olmuþtur. Bunlardan bazýsý Anadolu içlerine kadar
girmiþken pek çoðu Iðdýr civarýndaki rakýmý düþük ve nispeten daha sýcak
alanlarda kalmayý tercih etmiþlerdir. Küçük araptavþaný (Allactaga elater),
çölfaresi (Meriones dahli ve M. vinogradovi), bunlarýn baþýnda yer alýr. Turan
altbölgesinin türlerinden bir diðeri olan uzun kulaklý çölkirpisi (Hemiechinus
auritus) ise Iðdýr civarýndan baþka Irak ve Suriye üzerinden Güneydoðu
Anadolu düzlüklerine girerek daha geniþ bir alanda daðýlým göstermektedir.
Acem köstebeði (Talpa davidiana), fare benzeri cüce hamster (Calomyscus
bailwardi) ve Hakkari yediuyuru (Dryomys pictus) gibi türlerse Hakkari
civarýnda yaþamaktadýr.
Çöl faunasýnýn elemanlarý olan eremial türler ise yurdumuzda Fýrat Vadisi
boyunca yayýlmýþlardýr. Bunlardan bir kýsmý Afrikadan, diðer bir kýsmý ise
Arabistan Yarýmadasýndan gelmektedir. Uzun kulaklý çölyarasasý (Otonycteris
hemprichii), çýplak karýnlý yarasa (Taphozous nudiventirs), çöl koþarfaresi
(Gerbillus dasyurus), bazý çölsýçanlarý (Meriones crassus, M. lybicus), Fýrat
araptavþaný (Allactaga eurphratica), Tatera indica, kýsa kuyruklu köstebekfare
(Nesokia indica), Filistin körfaresi (Spalax ehrenbergi), bahçe yediuyuru
(Eliomys melanurus) ve ceylan (Gazella subgutturosa), eremial (çöl) türlerden
olup daha çok Suriye sýnýrýna yakýn bölgelerde lokal popülasyonlar halinde
karþýmýza çýkmaktadýrlar.
Afrika (Etiyopya) faunasýnýn elemanlarýna bakýlacak olursa, bunlar sýcaðý
seven ancak çöl ortamýndan ziyade yaðýþ alan, nemli yarý tropik ortamlarý
tercih ederler. Akdeniz Bölgesi ve özellikle Hatay civarý bu hayvanlarýn
Anadoluda yaþamasýna en elveriþli yörelerdir. Firavunfaresi veya kuyruksüren
(Herpestes ichneumon) olarak bilinen etobur memeli ile Mýsýr meyve yarasasý
(Rousettus aegyptiacus), bu grubun en iyi örnekleridir.
Az da olsa Oriental Bölgeden (Hindistan) bile Anadoluya ulaþan türler
mevcuttur. Bunlarýn baþýnda Hindistan oklukirpisi (Hystrix indica) gelir ve bu
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Saz kedisi (Felis chaus) © Soner Bekir - DoðaBel

kemirgen Güneydoðu Anadolu dýþýnda Akdeniz ve Ege boyunca Güney
Marmaraya kadar geniþ bir bölgede varlýðýný sürdürür. Oriental Bölge
Faunasýndan bir diðer tür, Anadoluda 1970 baþlarýnda kaydedilmiþ olan
kaplandýr (Panthera tigris). Þýrnak civarýndaki daðlarda yaþamýþ olan bu iri
kedinin yurdumuzda muhtemelen nesli tükenmiþse de bu kedinin halen daha
bu bölgede bulunduðuna dair duyumlar bulunmaktadýr.
Diðer bir grupta egzotik, yani doðada olmayan türler yer alýr. Bunlardan
þimdilik sadece sumaymunu (Mocastor coypus) olarak bilinen, esas memleketi
Güney Amerika olduðu halde Avrupa ve Rusyadaki kürk çiftliklerinden
kaçarak Trakyada Meriç Nehri, Doðu Anadoluda Kura ve Aras Nehir
Sisteminde doðal popülasyonlar oluþturan iri bir kemirici türü örnek verilebilir.
En son grupta ise kozmopolitler (geniþ yayýlýþýlý türler) gelir ki bunlarýn
çoðu dünyanýn hemen her tarafýnda veya oldukça geniþ alanlarda görülür.
Kemirgenlerden Rattus rattus, R. norvegicus bunlarýn baþýnda yer alýr. Keza
geniþ alanlarda daðýlým gösteren yabandomuzu (Sus scrofa) ve yabantavþanýný
(Lepus europaeus) da bu gruba dahil etmek mümkündür.
Karasal memeliler dýþýnda; biri yüzgeçayaklýlar (Pinnipedia) diðer 10u
balina ve yunuslar (Cetacea) takýmýndan olmak üzere 11 büyük memeli
türünün denizlerimizde kayýtlarý mevcuttur. Bir zamanlar bütün denizlerimizde
sýkça görülen Akdeniz foku (Monachus monachus), bugün Ege ve Akdeniz
kýyýlarýndaki birkaç bölgede var olma savaþý vermektedir. Yunuslardan afalina
(Tursiops truncatus) ve týrtak (Delphinus delphis) Karadenizden baþka
Marmara ve Akdenizde de sýkça görülürken, mutur (Phocoena phocoena)
sadece Karadeniz ve bazen de Marmarada bulunur. Çizgili yunus (Stenella
coeruleoalba) da yaygýn bir Cetacea üyesi olup Akdeniz ve Egede yaþar.
Büyük yunuslar, yuvarlak baþlý yunus (Grampus griseus), yalancý katil balina
(Pseudorca crassidens), kaþalot (Physeter catadon), gagalý balina (Ziphius
cavirostris) ve bir balina türü olan Fin balinasý (Balaenoptera physalus) çok
daha nadir rastlanan türler olup zaman zaman Ege ve Akdeniz sularýnda
görülmekte ve bazen sahillerimize vurmaktadýr. Nadir türlerden biri de pilot
balinadýr (Globicephala melas). Bu büyük yunus türü ara sýra Akdeniz sularýnda
görülmektedir.
Türkiyedeki bazý memelilerin nesli küresel veya bölgesel ölçekte tehlike
altýndadýr. Giderek bozulan doðal yaþam ortamlarý, hýzlý nüfus artýþý ve avlanma
gibi çeþitli sebepler yüzünden bazý memeli türleri tümüyle yok olma noktasýna
gelmiþtir. Küresel ölçekte tehlikedeki taksonlar arasýnda Hazar kaplaný
(Panthera tigris virgata) (muhtemelen EX), Anadolu leoparý (Panthera pardus
tulliana) (CR), dað keçisi (Capra aegagrus) (VU), yaban koyunu (Ovis
orientalis) (VU), Akdeniz foku (Monachus monachus) (CR), Silifke dikenlifaresi
(Acomys cilicicus) (CR) ve Anadolu tarlafaresi (Microtus anatolicus) (EN)
yer almaktadýr. Bunun yanýnda Türkiyede yaþayan 15 memeli taksonu daha
küresel ölçekte hassas (VU) olarak sýnýflandýrýlmýþtýr.
Pek çok memeli türü, nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olmamakla
beraber bölgesel ölçekte yok olma noktasýna gelmiþtir. Ceylan (Gazella
subgutturosa), alageyik (Cervus dama) ve saz kedisi ( Felis chaus) gibi
memeliler bu grupta yer almaktadýr. Toros sivrifaresi (Crocidura arispa)
koruma durumu henüz tam olarak bilinmeyen nadir ve endemik bir memeli
türüdür. Ne yazýk ki bu güne kadar Türkiyenin memelileri için ulusal bir
kýrmýzý liste yayýnlanmamýþtýr. Türkiyede memeliler için önemli alanlar
ülkemizin hemen her bölgesinde bulunmakla birlikte Akdeniz ve Doðu Anadolu
bölgeleri tür çeþitliliði açýsýndan zengin bölgelerimizdir. Bununla birlikte,
Karadeniz iklimine sahip alanlar özellikle yarasalar için büyük öneme sahiptir.

TÜRKÝYENÝN ÇÝFTYAÞAMLI VE SÜRÜNGENLERÝ
Prof. Dr. Ýbrahim Baran ve Dr. Çetin Ilgaz
Türkiye çiftyaþamlý ve sürüngenleri hakkýndaki ilk çalýþma 1842 yýlýnda
Berthold tarafýndan yapýlmýþtýr. Daha sonraki yýllarda çoðunluðu Alman olmak
üzere diðer ülke araþtýrmacýlarý, bu konudaki yayýnlarýný sürdürmüþlerdir.
Bunlardan Bodenheimer 1944 yýlýnda o zaman kadar Türkiye herpetofaunasý
hakkýndaki bilgi ve deðerlendirmeleri içeren bir çalýþma hazýrlamýþtýr. 1961
yýlýnda Ege Üniversitesi Fen Fakültesi kurucu profesörü olarak atanan Dr.
Muhtar Baþoðlu, burada Türkiye herpetolojisi araþtýrma merkezinin oluþmasýný
saðlamýþtýr. Ege Üniversitesinde oluþan herpetolojik merkezde yetiþen Türk
araþtýrýcýlar ile birlikte yabancý araþtýrýcýlarýn incelemeleri sonucunda Türkiyede
yaklaþýk 150 çiftyaþamlý ve sürüngen türünün yaþadýðý saptanmýþtýr.
Türkiye geniþ yüzölçümü ve deðiþken fiziki coðrafyaya sahip olduðundan,
farklý ekolojik þartlara sahip deðiþik yaþam ortamlarý oluþmuþtur. Ayrýca
Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kýtalarý arasýnda yer aldýðýndan, belirli bölgelerde
adý geçen kýta kökenli türleri de içermektedir. Diðer taraftan jeolojik devirlerdeki
deðiþimler sonucunda Türkiyenin yalnýz bazý bölgelerinde yaþam ortamý bulan
endemik türler de ortaya çýkmýþtýr. Açýklanan deðiþik nedenlerle Türkiye
herpetofaunasý çok zenginleþerek tüm Avrupa kýtasý ile yarýþabilecek hale
gelmiþtir. Nitekim jeolojik zamanlardaki fiziki coðrafya þekillerinin sonucunda,
Orta ve Batý Anadolu bölgelerindeki daðlarda dað kurbaðalarý adacýklar
þeklinde izole popülasyonlar halinde yaþamaya devam etmektedirler. Bu
kurbaðalar bulunduklarý daðlarda bin metre yükseklikten daha aþaðýda
görülmezler.
Amfibi ve sürüngen türleri diðer omurgalý hayvan gruplarýna göre daha
azdýr. Ancak her iki gruptaki türler balýk, kuþ ve memeli türlerine göre
yaþadýklarý ortamlara daha fazla baðlýdýrlar. Bu nedenle de izole olmuþ
bölgelerde endemik türler meydana çýkmýþtýr. Türkiyede bugüne kadar toplam
30 çiftyaþamlý ve 120 sürüngen türü kaydedilmiþtir.
Yedi çiftyaþamlý ve 17 sürüngen türü Türkiyeye endemiktir. Bununla
birlikte taksonomik durumu tartýþmalý olan baþka endemik taksonlar da
bulunmaktadýr. Endemik türlerin büyük kýsmý ayný zamanda dar yayýlýþlý ve
küresel ölçekte tehlikedeki türlerdir.
Son zamanlarda alttür düzeyinden tür düzeyine yükseltilen beþ Likya
semenderi (Lyciasalamandra) türü Türkiyedeki endemik ve nesli tehlikedeki
tür sayýsýný büyük oranda artýrmýþtýr. Tüm dünyada sadece doðu Anadoluda
yaþayan benekli semender (Neurergus strauchii) diðer bir endemik türdür.
Tür olduðu ancak son yýllarda kabul edilen Tavas kurbaðasý (Rana tavasensis)
da Türkiyenin amfibiler açýsýndan önemini artýrmýþtýr. Öte yandan, uzun
yýllardýr Bolkar Daðlarýna endemik olduðu kabul edilen Toros kurbaðasýnýn
(Rana holtzi) tür olmadýðý yönünde yayýnlar bulunmaktadýr. Ancak bu yayýnlarýn
karþý tezi niteliðinde güncel araþtýrmalar bulunmasý nedeniyle Toros kurbaðasý
bu yayýnda sekizinci endemik çiftyaþamlý türü olarak deðerlendirilmiþtir.
Türkiyeye endemik bazý sürüngenlerin taksonomik durumlarý da
tartýþmalýdýr. Özellikle Vipera cinsine ait yýlanlarýn taksonomik durumlarý farklý
uzmanlara göre deðiþmektedir. Bu yayýnda yalnýzca Baran engereði (Vipera
barani) ve Anadolu engereði (Vipera anatolica) endemik türler olarak kabul
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edilmiþ, Vipera albizona ve Vipera bulgardaghica gibi türler taksonomik açýdan
þüpheli olduðundan ÖDAlarýn seçiminde deðerlendirilmemiþtir. Ýki engerek
türünün yaný sýra beþ kertenkele ve bir yýlan türü Türkiyeye endemik kabul
edilmektedir.
Bu türlerin yaný sýra, Türkiyeye endemik olmasa da nesli küresel ölçekte
tehlike altýnda olan çok sayýda sürüngen ve çiftyaþamlý türü bulunmaktadýr.
Bu türlerin listesi Tablo 1de verilmiþtir. Tabloda adý geçen türlerden Montivipera
albinoza son deðerlendirmelere göre artýk nesli küresel ölçekte tehlikede kabul
edilmemektedir. Ancak, bu envanter hazýrlanýrken www.redlist.org 2005
versiyonu dikkate alýndýðýndan Montivipera albinoza aþaðýdaki tabloda yerini
korumuþtur ve bu tür için ÖDA seçilmiþtir. Tabloda yer alan ancak henüz
www.redlist.org adresinde bulunmayan diðer bir tür ise Vipera anatolica adlý
engerek türüdür. Bu tür, son taksonomik bilgilere göre www.redlist.org adresinde
adý geçen Vipera ursinii adlý türden ayrýlmýþtýr ve nesli tehlike altýndadýr.
Türkiyenin çiftyaþamlý ve sürüngenler için bir ulusal kýrmýzý listesi olmamakla
birlikte çok sayýda türün bu listeye gireceði tahmin edilmektedir.
Türkiyenin kýtalar arasýndaki konumundan dolayý farklý türler deðiþik
bölgelerde yayýlýþ gösterirler. Ancak Güneydoðu Anadoluda Suriye sýnýr
bölgesi ayrý bir özellik göstermektedir. Bölge faunasýnýn çoðu güneyden gelen
ve ülkemizin hiçbir yerinde bulunmayan eremial türlerden (çöl türleri)
oluþmaktadýr. Ayrýca ülkemizin diðer bölgelerindeki türlerden bazýlarý da buraya
uyum göstermiþtir. Anadolunun Kuzeydoðu ve Güneybatý köþeleri de kendine
özgü çiftyaþamlý ve sürüngen türleri barýndýrmaktadýr. Yine Doðru Akdeniz
Bölgesi de özel bir sürüngen faunasýna sahiptir. Söz konusu bölgeler Kafkaslardan
ve güneyden Türkiyeye giren türlerin geçit yerlerini teþkil etmektedir.
Türkiye çiftyaþamlý ve sürüngen türleri için en büyük tehdit doðal yaþam
alanlarýnýn kaybolmasý ve doðadan yasa dýþý toplamadýr. Yabancý giriþimciler
bizzat toplayarak veya toplatarak temin ettikleri türleri kolaylýkla yurt dýþýna
çýkarmakta ve bu durumdan gelir elde etmektedir.
Ayrýca sürüngenlerden az bir kýsým yýlanýn zehirli olmasý nedeniyle, görülen
tüm yýlanlar acýmasýzca öldürülmektedir. Bu durum da sürüngen türlerinin
azalmasýna sebep olmaktadýr. Bazý baraj inþaatlarýyla oluþan göller, kertenkele
ve yýlan türlerinin habitatlarýna zarar verebilmektedir. Örneðin Karkamýþ
Barajýnýn sularý Fýrat Nehri kenarýndaki kumluk düzlüklerde yaþayan taraklý
kertenkele (Acanthodactylus boskianus) türünün yaþam alanýný yok etmiþtir.
Her þeyden önce yabancýlarýn Türkiyeden çiftyaþamlý ve sürüngen türü
götürebilmelerinin önüne geçilmelidir. Bunun için gümrük kapýlarýna mutlaka
biyologlar görevlendirilmelidir.
Ýnsanlarýn çiftyaþamlý ve sürüngen türlerini öldürmelerini önlemek için
sistematik eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarý sürdürülmelidir. Bunun için
bilhassa okullarda genç nesli bilgilendirmeye yönelik ülkemizin biyolojik
zenginliklerini konu alan seminerler programlanmalýdýr. Çok basit düzenlemelerle
çiftyaþamlý ve sürüngen türleri ile ilgili tehditlerin büyük ölçüde azaltýlmasý
mümkün olacaktýr.
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En son küresel kýrmýzý liste deðerlendirmesine göre bu takson
Rana macrocnemis'in alt türü olarak kabul edilmiþtir.
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TÜRKÝYENÝN ÝÇSU BALIKLARI
Prof. Dr. Füsun Erkakan

1

Türkiye balýklarý ile ilgili çalýþmalar ilk olarak Richardson (1856) ile
baþlamýþ ve 1937 yýlýnda Ýstanbul Hidrobiyoloji Araþtýrma Enstitüsünün
kurulmasý ile hýz kazanmýþtýr. Türkiyedeki içsu balýðý tür sayýsýnýn 200 civarýnda
olduðu tahmin edilmektedir. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalar sonucunda
Türkiye iç sularýnda 26 familyaya ait 236 tür ve alttürün yaþadýðý saptanmýþtýr
(Kuru 2004).

8

Türkiyenin su havzalarý yapýsýnýn çok karmaþýk ve parçalý olmasý içsu
balýðý türlerinde yüksek endemizm ve genetik çeþitliliðe neden olmuþtur. Otuz
beþ milyon yýl kadar önce (Tersiyerin ikinci yarýsý) Anadolunun dört bir yanýný
çevreleyen Sarmatik Ýç Deniz, acýdan tatlýsu karakterine dönüþerek zamanla
Karadeniz, Hazar, Aral ve uzunca bir süre göl özelliði gösteren Ege havzalarýna
ayrýlmýþtýr. Bu durum, Orta Avrupa türlerinin ve Tuna havzasýndaki bazý balýk
türlerinin Batý Anadoluda bulunmasýný açýklar. Orta Avrupa kökenli Gobio
gobionun alttürlerinin, hatta endemik bir tür olan Gobio hettitorumun Orta
Anadoluda var oluþu bu yayýlýþ þeklinin göstergelerinden biridir.
Tersiyerin sonunda, 5 milyon yýl ila 2 milyon yýl önce (Pliosen süresince)
tatlýsu balýklarý Hindistandan Anadoluya göç etmiþtir. Bu dönemde Büyük
Menderesin taþmasý sonucunda bazý göller ýlýman sýðýnaklar oluþturmuþ ve
Hint kökenli (Tylognathus klatti), Orta Avrupa kökenli (Gobio gobio), güney
Avrupa kökenli (Pararhodeus) ve Orta Asya kökenli (Acanthorutilus) gibi
bazý türlerin ayný anda yaþamasýna olanak saðlamýþtýr.
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6

19
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Þekil 5
Endemik içsu balýklarýnýn küresel kýrmýzý liste
kategorileri.

Daha sonraki (son 2 milyon yýl içinde) buzul dönemlerinde ise kuzey
orijinli bazý tatlýsu balýklarý (Alburnus, Rutilus ve Cobitis cinsleri) güneye
doðru yayýlma sonucunda Anadoluya girmiþtir.
Yaklaþýk 10 bin yýl önce Ýstanbul Boðazý oluþmasýnýn ardýndan Asya kökenli
formlarýn batýya doðru yayýlýmý için bariyer oluþturmuþtur. Benzer þekilde
kuzey ve güneydeki yüksek daðlar (Kuzey Anadolu daðlarý ve Toroslar), Orta
Anadolu göllerini Akdeniz ve Karadenizden ayýrmýþtýr. Bu durum, Orta
Anadoludaki tür çeþitliliðini ve endemizmi açýklamaktadýr. Asya kökenli
formlar Anadoluya geç girdiði için Çanakkale ve Ýstanbul Boðazý bariyerleri
nedeniyle Avrupa kýtasýna geçememiþtir. Anadolu içsu balýklarý faunasýnda
Hint kökenli tropik formlarýn yaný sýra, Avrupada bulunmayan Acanthorutilus,
Capoeta, Acanthobrama ve Schizosthorax türleri de yer almaktadýr.
Türkiyedeki içsu balýðý türlerinin 61i (% 25,8) Türkiyeye endemik olup
bunlarýn 49u dar yayýlýþlýdýr. Geri kalan 12 tür ise Türkiyeye endemik olmakla
birlikte dar yayýlýþlý deðildir. Bunun yanýnda, küresel ölçekte dar yayýlýþlý olan
10 türün daðýlýþý Türkiye sýnýrlarý dýþýna taþmaktadýr ve Türkiyede toplam 59
dar yayýlýþlý balýk türü bulunmaktadýr.
Türkiyeye endemik toplam 61 içsu balýðý türünün bu güne kadar 34ü
küresel kýrmýzý liste kriterlerine göre deðerlendirilmiþtir. Deðerlendirilen türlerin
biri Nesli Tükenmiþ (EX), 11i Ciddi Tehlikede (CR), 6sý Tehlikede (EN), 5i
Hassas (VU), 11si ise Yetersiz Veri (DD) kategorisine yerleþtirilmiþtir. Geri
kalan 27 tür uzmanlar tarafýndan bu güne kadar kýrmýzý liste kriterlerine göre
deðerlendirilmemiþ olmakla birlikte bu türlerin nedereyse 19unun Ciddi
Tehlikede (CR), Tehlikede (EN) veya Hassas (VU) kategorilerinden birine
girdiði tahmin edilmektedir. Sonuç olarak Türkiyeye endemik balýklarýn
yaklaþýk yüzde 66sýnýn neslinin tükenme tehlikesiyle karþý karþýya olduðu
söylenebilir. Durumu tam olarak bilinmeyen DD kategorisindeki türler de
dikkate alýndýðýnda bu oran yüzde 84e kadar yükselebilir. Endemik balýk
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türlerinin 18i (yüzde 29,5) yalnýzca tek bir noktada yaþamaktadýr. Alburnus
akili, bu güne kadar neslinin tümüyle tükendiði kabul edilen ilk ve tek iç su
balýðýdýr. Endemik türlerin yaný sýra sekiz endemik alttürün nesli tükenme
tehlikesiyle karþý karþýyadýr (Bkz. Þekil 5).
Türkiyenin endemik içsu balýðý türleri daha çok Orta Anadolu, Göller
Bölgesi, Van Gölü çevresi gibi kapalý havzalar ve Ege ve Akdenizdeki bazý
akarsularda yoðunlaþmýþtýr. Türkiyeye endemik olmamakla birlikte dokuz
balýk türü nesli küresel ölçekte tükenme tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Bu türlerin
büyük kýsmýný mersin balýklarý oluþturmaktadýr.
Türkiyedeki doðal göllerin birçoðunun ekolojik yapýsý ve balýk faunasý,
kurutma, balýkçýlýðýn yanlýþ yönetimi, yetiþme yerleri ve yumurta býrakma
zeminlerinin tahrip edilmesi, bilinçsiz avcýlýk, kontrolsüz balýklandýrma, artan
endüstriyel, yöresel ve tarýmsal ihtiyaçlarý karþýlamak için suyun aþýrý kullanýmý,
kentsel, tarýmsal ve endüstriyel atýklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle
giderek bozulmakta ve bu durum tür çeþitliliðini tehdit etmektedir.
Son yýllarda artan baraj yapýmlarý Salmo trutta labrax gibi türlerin neslini
tehlikeye sokmuþtur. Bununla birlikte, endüstriyel ve tarým alanlarýnda kullanýlan
kimyasal maddelerin su sistemlerine verilmesi Meriç, Sakarya, Kýzýlýrmak,
Büyük Menderes gibi havzalarda balýk popülasyonlarýnýn önemli derecede
azalmaya neden olmuþtur. Birçok gölümüz ekonomik amaçlý egzotik tür
aþýlanmasý nedeniyle doðal faunasýný kaybetmiþtir. Eðirdir Gölü, Beyþehir Gölü
gibi göllere aþýlanan Sudak balýðý bu göllerde yaþayan doðal türlerin yok
olmasýna neden olmuþtur. Son yýllarda ise Gümüþ balýðýnýn (Atherina boyeri)
ihracat amaçlý üretimi pek çok gölü olumsuz yönde etkileyecektir.
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Tablo 2 (devamý) - Önemli Doða Alaný kriterlerini saðlayan endemik içsu balýðý tür
ve alttürleri.

TÜRKÝYENÝN KELEBEKLERÝ
Dr. Ahmet Baytaþ ve Evrim Karaçetin
Kelebekler böcek grubunun en çarpýcý üyeleri olarak karþýmýza çýkar.
Yüzyýllar boyunca kelebekler insanlarýn ilgisini çekmiþ, diðer pek çok böcek
türünün aksine korku deðil hayranlýk duygusunu tetiklemiþtir.
Türkiyede 345 kelebek türü yaþamaktadýr. Doðu Anadolu Bolgesinde
yeni türlerin keþfi sürmektedir. Taksonomik sorunlarýn aþýlmasý ve birbirine
benzer veya kriptik türlerin de ortaya çýkartýlmasý ile de tür sayýsýnýn 370 
400 arasýnda deðiþebilecegi düþünülmektedir. Tüm Avrupada 500e yakýn
tür bulunduðunu düþünüldüðünde Türkiyenin kelebekler açýsýndan önemi
daha iyi anlaþýlmaktadýr.
Dokuz kelebek türü sadece Akdeniz biyomuna, 14 tür sadece yüksek dað
ekosisteme, dokuz tür Avrupa-Sibirya ormanlarýna, dört tür ise Ýran  Turan
bozkýr biyomuna özgüdür. 20 kelebek türü Türkiyeye endemiktir ve bunlarýn
19u ayný zamanda küresel ölçekte dar yayýlýþlýdýr. Endemik kelebeklerimizden
en görkemlisi olan Halikarnas esmeri (Maniola halicarnassus), sadece Bodrum
ve çevresinde yaþar. Diðer endemik türlerin büyük kýsmýný Lycaenidae ailesine
baðlý küçük mavi kelebekler oluþmaktadýr ve bu türler çoðunlukla Doðu
Anadolu Bölgesinde izole popülasyonlar halinde daðýlým göstermektedir.
Endemik kelebeklerin üçü tek bir alanda yaþamaktadýr. Bu türler, Kubbe
Daðýnda yaþayan Mezopotamya çokgözlüsü (Polyommatus dama), Doðu
Karadeniz Daðlarýnda yaþayan Torul çokgözlüsü (Plebeius torulensis) ve Erek
Daðýna özgü Rosenin çokgözlüsüdür (Plebeius rosei). Bunlarýn yaný sýra
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Türkiyede 16 endemik kelebek alttürü bulunmaktadýr (Bkz. Tablo 3).
Türkiyenin 20 endemik kelebek türünden yalnýzca Mezopotamya
çökgözlüsü kýrmýzý liste kriterleri ýþýðýnda deðerlendirilmiþtir ve küresel ölçekte
Tehlikede (EN) kategorisine yerleþtirilmiþtir. Diðer endemik türlerin tehlike
durumu henüz ortaya konmamýþtýr. Endemik olmamakla birlikte Türkiyede
yaþayan dört farklý kelebek türünün daha nesli küresel ölçekte tehlike altýndadýr
ve Hassas (VU) kategorisine sahiptir. Bu türler, Apollo (Parnassius apollo),
Kafkas fisto kelebeði (Zerynthia caucasica), Osmanlý ateþi (Lycaena ottomana)
ve beþparmakotu zýpzýpýdýr (Pyrgus cirsii).
Kelebeklerin karþý karþýya olduðu en önemli tehdit doðal yaþam alanlarýnýn
kaybýdýr. Bu tehdit kategorisi altýnda kentleþme, doðal bozkýr alanlarýnýn tarýma
açýlmasý ya da aðaçlandýrýlmasý ve ormanlarýn kesilmesi yer almaktadýr. Ýkincil
sýradaki tehditler ise geleneksel tarým yöntemlerinin terk edilmesi ve kimyasal
ilaçlarýn yoðun kullanýmý olarak kabul edilmektedir. Türkiyedeki bölgesel
ölçekte tehlike altýnda türlerin en önemli azalma sebebi tarýmsal deðiþikliklerdir.
Bunun yanýnda aþýrý otlatmanýn kelebek sayýlarýnýn azalmasýna neden olduðu
bilinmektedir. Kelebek koleksiyonculuðu özellikle Apollo gibi gösteriþli türler
için ciddi bir sorundur. Küresel iklim deðiþimi kelebeklerin karþý karþýya olduðu
diðer bir tehdittir. Ýklim deðiþikliðinin ilk etkisi týrtýllarýn konukçul bitkileriyle
mevsimsel uyumunun bozulmasýyla karþýmýza çýkar.
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Tablo 3 (devamý) - Önemli Doða Alaný kriterlerini saðlayan endemik kelebek tür ve alttürleri.

TÜRKÝYENÝN KIZBÖCEKLERÝ
Vincent Kalkman and Paul Hope
Dumont (1977) Türkiyenin kýzböcekleri hakkýndaki bilgileri derleyen
temel yayýnlardan biridir. Bu çalýþmanýn ardýndan Türkiyenin Avrupa yakasý
yakýn zamanda iyice araþtýrýlmýþ (Hacet ve Aktaç 1994, 1997), ayrýca
Türkiyenin odanatasý hakkýnda çok sayýda yeni araþtýrmanýn sonuçlarý
yayýnlanmýþtýr (Kalkman ve ark. 2004; Pelt ve Kalkman 2004; Van Pelt 2004).
Van Pelt ve Kalkman (2004) hemen tüm türlerin bulunduðu makale ve daðýlým
haritalarý, uçuþ histogramlarý ve fotoðraflardan oluþan www.libellen.org/epallage
internet sitesinin kurulmasýna neden olmuþtur. Türkiyenin kýzböcekleri atlasý
2006 yýlýnda yayýnlanmýþtýr (Kalkman ve Van Pelt 2006).
Kýzböcekleri 6 binden az türüyle dünya genelinde nispeten küçük bir grup
oluþturmaktadýr. Türkiyede ise bugüne kadar toplam 98 tür bulunmuþtur
(Kalkman 2006). Bunlar iki gruba ayrýlýr: Küçük olan ve 32 türden oluþan kýz
böcekleri ve daha büyük olan ve 66 türden oluþan gerçek kýz böcekleri.
Kýzböceklerinin larvalarý hem sabit hem de akarsularda yaþar. Türkiyedeki
türlerin dörtte biri çoðunlukla akarsularla sýnýrlý bir daðýlýþ gösterir ve büyük
çoðunluðu sadece tatlý sularda görülür. Ancak, hafif acý sularda görülen bir
kaç tür de bulunmaktadýr. Türkiyedeki kýz böceklerinin genelde paleoarktik
daðýlýmý vardýr. Anca türlerin yüzde 10unun Doðu Asya, diðer bir yüzde 10luk
dilimin ise Afrikalý türlerle akrabalýðý vardýr.
Kýzböceklerinin, kelebeklere ve çekirgelere göre genelde daha büyük bir
daðýlým alaný vardýr ve Türkiyeye endemik bir kýzböceði türü bulunmamaktadýr.
Ancak Türkiye ve çevresindeki ülkelerde nispeten küçük bir alana sýkýþmýþ
beþ dar yayýlýþlý tür bulunmaktadýr. Bu türler çoðunlukla Akdeniz kýyýsý, Batý
Karadeniz ve Kuzeydoðu Anadoluya yaþamaktadýr. Bahsi geçen üç bölgede
de bulunmayan ve ancak dar yayýlýþlý olan tek tür Somatochlora borisidir. Bu
tür sadece Güneybatý Bulgaristan, Kuzeydoðu Yunanistanda bulunur ve
Türkiyenin Avrupa yakasýndaki bir kayýttan tanýnýr (Boudot ve ark. 2004).
Dar yayýlýþlý iki tür (Coenagrion syriacum ve Gomphus davidi) sýk sýk insanlar
tarafýndan oluþturulmuþ durgun sularda üremektedir ve halen Çukurovanýn
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bazý yerlerinde yaygýndýr. Dar yayýlýþlý türlerin Türkiyedeki daðýlýmý hakkýnda
daha fazla bilgiye gerek vardýr.
Türkiyede küresel ölçekte tehlike altýnda olan üç kýzböceði türü
bulunmaktadýr. En çok tehlike altýnda olan tür Onychogomphus macrodondur
(EN). Bu tür, kuzey Ýsrail ile güney Türkiye arasýndaki küçük bir bölgede
sýnýrlýdýr. Brachythemis fuscopalliata (VU) ve Onychogomphus assimilis (VU)
nesli küresel ölçekte tehlikedeki diðer türlerdir.
Türkiyenin kuzeydoðu Karadeniz kýyýsý insanlar tarafýndan geniþ ölçüde
kullanýlmakla birlikte halen daha doðal yaþam açýsýndan zengindir. Cordulegaster
insignis mzymtae bu bölgenin göllerindeki Equisetum fluviatile bitki örtüsünde
yoðun olarak bulunmaktadýr. Nerdeyse Türkiyeye endemik bir alttür olan
Calopteryx splendens waterstoni Karadenize boþalan çaylar ve küçük
akarsularda görülmektedir. Ancak bu taksonun yaþam alaný kirlenmeye daha
açýktýr.
Kýzböceði türlerinin daðýlýmlarý çoðunlukla Akdeniz kýyýlarýndadýr. Ekonomik
açýdan daha fazla geliþmiþ olan bu bölgedeki yoðun su tüketimi (tarým ve
turizm amaçlý) bütün kýzböcekleri için tehlike oluþturmaktadýr; bundan dolayý
bu bölgedeki birçok türün sayýsýnda azalma olmuþtur. Yakýn zamanda
Türkiyenin Akdeniz kýyýlarýnda turizmde hýzlý bir artýþ yaþanmýþ ve buna baðlý
olarak inþaat sektörü de canlýlýk kazanmýþtýr. Turizme baðlý olarak doldurulan
sulakalanlar tarým nedeniyle kaybedilen alanlarý geride býrakmýþtýr.
Alabalýk üretimi Türkiyede büyümekte olan iþ alanlarýndan bir diðeridir.
Dað akarsularýnýn birçoðunun üzerinde alabalýk çiftlikleri kurulmuþtur. Su,
akarsudan çekilerek balýk tanklarýndan geçirilmekte ve akarsu sistemine geri
verilmektedir. Filtreleme sistemleri kanuni zorunluluk olmakla birlikte pek
çok çiftlikte bulunmamaktadýr. Bunun sonucunda akarsuya geri verilen su
nitrat ve fosfat yönünden zengin olan balýk atýklarý içermektedir. Kýzböcekleri
üzerindeki diðer tehditler hýzla çoðalan barajlar ve golf sahalarýdýr.

TÜRKÝYE DOÐASININ KÜRESEL ÖLÇEKTEKÝ ÖNEMÝ

Türkiye, çok sayýda dar yayýlýþlý endemik ve nesli tehlikede türü barýndýrmasý
nedeniyle dünyanýn en önemli doðal coðrafyalarýndan biridir. Küresel ölçekte
yapýlan iki önceliklendirme çalýþmasý, sýcak bölgeler (Mittermeier ve ark.
2005) ve bitki çeþitlilik merkezleri (Davis ve ark. 1994), Türkiyenin dünya
ölçeðindeki önemini somut olarak ortaya koymaktadýr. Anadolu pek çok tür
grubuna ev sahipliði yapmakla birlikte esas itibarý ile barýndýrdýðý bitki çeþitliliði
nedeniyle dünya ölçeðinde önemli bir bölgedir
Sýcak Bölgeler
Türkiye, en son revizyonu Conservation International (Dünya Doða Koruma
Kurumu) tarafýndan yapýlan sýcak bölgeler (hotspots) analizine göre dünyadaki
34 sýcak bölgenin üçünün kesiþim noktasýnda yer almaktadýr (Mittermeier ve
ark. 2005). Bu bölgeler; Kafkasya, Akdeniz Havzasý ve Ýran  Anadoludur.
Ýran  Anadolu sýcak bölgesi, 2005 yýlýnda Doða Derneði ve Conservation
International araþtýrma ekiplerinin ortak çalýþmasý sonucunda belirlenmiþtir.
Türkiyenin Önemli Doða Alanlarý envanteri üzerinde yapýlan ön çalýþmalar,
ayný zamanda bu yeni sýcak bölgenin belirlenmesi için bilimsel altlýk teþkil
etmiþtir. Türkiyedeki diðer iki sýcak bölge, Kafkasya ve Akdeniz Havzasý,
daha önceki yýllarda tanýmlanmýþtýr. Dünyada üç sýcak bölgeyi ayný anda
bulunduran çok az ülke bulunmaktadýr.
Bir yerin sýcak bölge olarak tanýmlanmasý için iki kriterin saðlanmasý
gerekmektedir: (i) O bölgeye özgü 1500den fazla bitki türünün olmasý ve (ii)
bölgedeki doðal yaþam ortamlarýnýn yüzde 70'inden fazlasýnýn kaybedilmiþ
olmasý. Özetle, sýcak bölgeler dünyanýn hem en fazla çeþitliliðe sahip, hem
de en çok tehlike altýnda olan bölgeleridir.
2 bin 500'den fazla bitki türü yalnýzca yeni belirlenen Ýran  Anadolu sýcak
bölgesinde yaþamaktadýr. Öte yandan, Neurergus cinsine ait dört semender
türünün tamamý tüm dünyada yalnýzca bu bölgede yaþamaktadýr.
Bitki Çeþitlilik Merkezleri
Bitki Çeþitlilik Merkezleri (Centres of Plant Diversity) çalýþmasýnýn Türkiyeyi
de içeren Avrupa, Afrika, Güneybatý Asya ve Orta Doðu bölümü, Orta Doðuda
21, Avrupada ise 24 Bitki Çeþitlilik Merkezi tanýmlamaktadýr. Bu merkezlerin
üçte birinden biraz fazlasý (sekizi) kýsmen veya tümüyle Türkiye sýnýrlarý içinde
yer almaktadýr (Bkz. Tablo 4).
Türkiyedeki Bitki Çeþitlilik Merkezlerinin yüzölçümü yaklaþýk 286 bin
413 kilometrekaredir. Bu alanlar, biyolojik çeþitlilik açýsýndan küresel ölçekte
zengin alanlara dikkat çekmek amacýyla belirlenmiþtir ve týpký sýcak bölgeler
gibi Türkiyenin dünya ölçeðindeki önemini ortaya koymaktadýr.

Tablo 4 - Türkiyenin Bitki Çeþitlilik Merkezleri (Davis ve ark. 1994)

ÖNEMLÝ DOÐA ALANI YAKLAÞIMI
Güven Eken
Giriþ
Günümüzdeki insan faaliyetlerinden kaynaklanan bitki ve hayvan türü yok
oluþlarýnýn oraný türlerin dünya tarihindeki doðal yok oluþ oranýndan en az bin
kat daha yüksektir (Pimm ve ark. 1995). Hal böyleyken, doða korumacýlar
türleri teker teker korumaya yetecek zaman ve kaynaklara sahip deðildir ve
koruma yatýrýmlarýndan en yüksek geri dönüþ saðlanmak zorundadýr. Geniþ
ölçekli koruma planý adýmlarý olan ekobölgeler (Olson ve ark. 2001), biyoçeþitlilik
sýcak bölgeleri (Myers ve ark. 2001) ve endemik kuþ alanlarý (Stattersfield ve
ark. 1998) bu ihtiyaca küresel ölçekte yön veren en etkili araçlardýr. Ancak,
bu yaklaþýmlar detay düzeyindeki koruma hedeflerini belirlememektedir.
Stratejik olarak yürütülen alan koruma programlarý, doðal yaþam alanlarýný
ve buralara baðýmlý canlý türlerinin kaybýný azaltarak yok oluþlarýn baþlýca
nedeninin üstesinden gelebilir (Bruner ve ark. 2001). Bundan dolayý, acilen
koruma altýna alýnmasý gereken ve küresel açýdan öneme sahip biyoçeþitliliði
barýndýran alanlarýn belirlenmesi büyük önem taþýmaktadýr.
Halihazýrdaki koruma alanlarýndan sadece küçük bir kýsmý sistemli bir
biyoçeþitlilik koruma stratejisiyle tasarlanmýþtýr ve genelde alan korunmasýna
ihtiyaç duyan canlýlarýn çok azý bu alanlar tarafýndan kapsanmaktadýr (Pressey
1994). Dünya Koruma Birliði (IUCN 1993) on bir yýl önce tüm önemli karasal
biyomlarýn yüzölçümlerinin en az yüzde 10unun koruma faaliyetlerine
ayrýlmasýný savunmuþtur. Ancak, her ne kadar günümüzdeki korunan alanlar
aðý tüm alanlarýn yüzde 11.5ini kapsasa da, küresel deðerlendirmeler tüm
bölgelerdeki (özellikle de Tropik kuþaktaki) korunan alanlarda büyük boþluklar
olduðunu ortaya koymaktadýr (Brooks ve ark. 2004, Ferrier ve ark. 2004).
Söz konusu boþluklarý doldurmak için biyoçeþitliliðin korunmasýna yönelik
belirgin, ölçülebilir ve tekrar edilebilir alan koruma hedeflerinin oluþturulmasý
gerekmektedir.

Akdeniz ve Ýran - Anadolu sýcak bölgelerinin kesiþim noktasýnda yer alan Ereðli Sazlýðý © Cüneyt Oðuztüzün
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Somut koruma deðerlendirmesine sarf edilen çabanýn büyük bir kýsmý bu
güne kadar tür seviyesine odaklanmýþ, bunun sonucunda da türlerin yok oluþ
risklerini deðerlendirmede kullanýlan ve Dünya Koruma Birliði Kýrmýzý Listesine
(IUCN 2001) kaynaklýk etmiþ olan nicel ve eþik deðerlerine baðlý kriterler
ortaya çýkmýþtýr. Ancak, biyoçeþitlilik bir bütün olarak korunacaksa, eldeki
verilerden yararlanarak tutarlý bir þekilde uygulanabilen ve nicel kriterleri
kullanan bir metodolojinin koruma alanlarýnýn seçiminde de kullanýlmasý
gerekmektedir.
Belki de alan ölçekli koruma hedeflerinin belirlenmesinde seçilen nicel ve
kriterlere baðlý en uzun soluklu yaklaþým Birdlife International (Dünya Kuþlarý
Koruma Kurumu) tarafýndan 1980lerin baþýndan beri kullanýlan Önemli Kuþ
Alaný (ÖKA) yaklaþýmýdýr (Osieck ve Mörzer Bruyns, 1981). Bu çerçevede
48 ulusal ÖKA rehberi yayýmlanmýþ, Avrupa (Heath ve Evans 2000), Ortadoðu
(Evans 1994) ve Afrikada (Fishpool ve Evans 2001) bölge envanterleri
çýkarýlmýþ, diðer bölgelerde de ön çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. ÖKA yaklaþýmýný
diðer canlý türlerine geniþletmek üzere farklý projeler de geliþtirilmiþtir. Bunlar
arasýnda Önemli Bitki Alanlarý (Anderson 2002), Önemli Kelebek Alanlarý
(Van Swaay ve Warren 2003), Amerika Birleþik Devletlerinin Önemli Memeli
Alanlarý (Linzey 2002) ve prototip kriterleri tatlýsu yumuþakçalarý için geliþtirilmiþ,
Önemli Tatlýsu Biyoçeþitliliði Alanlarý (Darwall ve Vie baskýda) sayýlabilir.
ÖDAlarý belirlemek için kullanýlan genel çerçeve ve ilgili kriterler bu
çalýþmalarýn sonuçlarýndan yararlanýlarak belirlenmiþtir. ÖDA metodolojisinin
genel amacý, nicel kriterler vasýtasýyla küresel öneme sahip doðal alanlarý
belirlemek için evrensel standartlar öne sürmektir. Söz konusu kriterler tüm
biyocoðrafik bölgeler ve taksonomik gruplar üzerinde kolayca ve tutarlý
biçimde uygulanabilmelidir. Ayrýca, ulusal ve bölgesel katýlýmla ilerleyen,
yerel ilgi gruplarýný sürece dahil eden ve sonuçta ortaya konan koruma alaný
önceliklerini en üst yeterince benimsetecek bir yapýda olmalýdýr (Younge ve
Fowkes 2003).
Alan ölçekli koruma, çok önemli olsa da, biyoçeþitliliðin devamýný uzun
dönemde tek baþýna saðlamayacaktýr (Soule ve Terborgh 1999). Bundan
dolayý ÖDAlar, karasal ve denizel ekobölge planlamasý (Loucks ve ark. 2004),
geniþ yayýlýþlý türlerin korunmasý (Sanderson ve ark. 2002), biyoçeþitlilik
koridorlarý (Sanderson ve ark. 2003) ve yaþam alaný planlamasý (Tucker ve
Evans 1997) örneklerinde olduðu gibi korumaya yönelik daha geniþ bir
yaklaþým olan ekosistem yaklaþýmý ile birlikte kullanýlmalýdýr (Eken ve ark.
2004).
ÖDAlar, içinde insan yaþamayan mutlak koruma alanlarý olarak
görülmemelidir. Bir ÖDAya bulunduðu yer ve koþullar deðerlendirilerek en
uygun koruma statüsü verilmelidir. Önemli Doða Alanlarý genellikle sýra dýþý
coðrafi güzellikleri ve geleneksel yaþam biçimlerinin son örneklerini de
barýndýrmaktadýr. Bu nedenle tüm koruma ve geliþme projeleri bölgenin kendi
doðal ve kültürel özellikleri dikkate alýnarak orada yaþayan insanlarla birlikte
þekillendirilmelidir.
Önemli Doða Alaný Kriterlerinin Mantýðý
ÖDAlar, içerdikleri öncelikli türlerin varlýðýný sürdürebilecekleri kadar
büyük veya gerekli hallerde diðer alanlarla baðlantýsý olan, küresel öneme
sahip doðal alanlardýr (Bibby 1998). ÖDA seçim süreci, alan ölçekli korumanýn
gerekli olduðu türün varlýðýna baðlý olarak dört ayrý kriter kullanmaktadýr; (1)
tehlike altýnda olan türler (2) dar yayýlýþlý türler (3) yaþam döngülerinin belli
bir döneminde belli alanlarda bir yoðunlaþan türler (4) biyoma özgü türler.
Bu dört kriterden ilki yani tehdit altýndaki türlerin varlýðý hassaslýðý
vurgularken, diðer üçü biyoçeþitliliðin alanlar kapsamýnda korunmasý için
gerekli ikinci husus olan benzersiz alanlarýn seçiminde kullanýlýr (Margules
ve Pressey 2000). Küresel ölçekte tehdit altýndaki türler, kýsa ya da orta
vadede nesillerinin tükenmesi riskiyle karþý karþýyadýr ve bu türlerin kayda
deðer sayýlarda bulunduðu tüm alanlar alan ölçekli korumada küresel öncelik
olarak ele alýnmalýdýr. Dar yayýlýþlý türler, yoðunlaþan türler ve biyoma özgü
türler tanýmlarý gereði yayýlýþ alanlarýnýn içindeki benzersiz bölgelerden
oluþan bir alanlar aðýna baðýmlýdýr. Bundan dolayý bu türlerin varlýðýna göre
belirlenmiþ bir ÖDA aðýnýn, alan korumaya ihtiyaç duyan tüm türlerin
devamlýlýðýnda kritik rolü olan tüm alanlarý kapsamasý beklenir.
Sözü edilen dört kriterin tümü yirmi yýldýr belli bir taksonomik grup için
(kuþlar) ÖDAlarýn belirlenmesinde kullanýlmaktadýr ve bu yaklaþýmýn alan
koruma önceliklerinin belirlenmesinde etkinliði kapsamlý çalýþmalar sonucu
doðrulanmýþtýr. Örneðin ÖDA kriterlerine konu olan bazý Avrupa kuþ türlerinin
nüfuslarýnda 90lý yýllardan beri ÖDA korumasýnýn sonucu olarak belirgin
artýþlar olmuþtur (BirdLife International 2004).
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Tür çeþitliliði kendi baþýna ÖDA tespitinde bir kriter deðildir. Tür bakýmýndan
fakir olup da kriterleri saðlayan bir veya daha fazla tür için önemli alanlar da
ÖDA aðýnýn içine doðrudan eklenir. Koruma hedeflerinin belirlenmesinde
sadece tür zenginliðini kullanmak yanýltýcý olabilir ve ekotonlarý ve geniþ
alanlara daðýlmýþ veya geniþ daðýlýmlý türleri barýndýran alanlarýn üzerinde
gerektiðinden fazla durulmasýna neden olur (Williams ve ark. 1996).
ÖDA yaklaþýmý diðer koruma alaný seçimi algoritmalarýndan farklý olarak
alan aðýnýn mümkün olan en küçük boyutlara indirgenmesini amaçlamaz.
Bunun yerine tamamlayýcýlýk (complementarity) yönteminin (Margules ve
Pressey 2000) ikinci bir aþamada uygulanabileceði korumaya deðer alanlarýn
evrensel kümesini belirlemeyi amaçlar. ÖDAlar somut kriterleri alanlarýn ön
seçimde kullanarak tamamlayýcýlýk tabanlý yöntemler için iyi bir baþlangýç
noktasý oluþturabilir. Örnek olarak, Sýfýr Yok Oluþ Alanlarý yaklaþýmý acil
olarak koruma faaliyetlerine ihtiyaç duyan yüksek tehdit altýndaki ve tümüyle
benzersiz ÖDAlara öncelik vermektedir.
Önemli Doða Alaný Eþik Deðerlerinin Mantýðý
Eþik deðerlerinin tek bir amacý vardýr: kriterlerin farklý uygulayýcýlar
tarafýndan ayný þekilde ve dünyanýn her tarafýnda deðiþik zamanlarda
uygulanabilir olmasýný saðlayabilmek. ÖDA kriterleri ile hem küresel ölçekte
önemli alanlarý belirlemeyi, hem de türlerin ve alanlarýn durumlarýndaki zamana
baðlý deðiþiklikleri izlemek amaçlanmaktadýr. Sonuç olarak küresel öneme
sahip alanlarýn seçiminde bireysel bakýþ farklýlýklarýný engelleyecek standart
bir eþik deðerleri kümesi kullanýlmakta ve ÖDA kriterlerinin uygulanmasýnda
tekrarlanabilirlik saðlanmaktadýr. Böyle bir yaklaþým þu anda küresel ölçekte
tehdit altýndaki türlerin belirlenip aciliyetlerine göre sýralanmasý için IUCN
Kýrmýzý Liste kriterleri uygulanmasýnda etkili biçimde kullanýlmaktadýr (IUCN
2001).
Her kriter için eþik deðerini belirlerken, ÖDAyý tetikleyecek türün
popülasyonunun (a) küresel açýdan koruma deðeri taþýdýðýndan ve (b) varlýðýný
sürdürebilir nitelikte olduðundan emin olmak gerekmektedir. Bu noktada,
belli bir türün tek bir alandaki popülasyonu yok olduðunda türün küresel
ölçekte zarar görme olasýlýðý varsa, o popülasyon küresel ölçekte koruma
deðeri taþýyor demektir. Öte yandan, bir türün belli bir alandaki varlýðýný
sürdürebilirliði; türün yok olma veya azalma riski cinsinden, beklenen yok
olma süresi cinsinden veya kendini yeniden toparlayabilme ihtimali cinsinden
ifade edilir (Akçakaya ve Sjögren-Gulve 2000). ÖDA seçiminde kullanýlacak
eþik deðerlerinin bu iki prensibi bir arada kullanarak hem çokluk hatalarýný
(örneðin küresel öneme sahip olmayan alanlarýn eklenmesi) hem de azlýk
hatalarýný (örneðin alan korumanýn türün küresel durumunu olumlu yönde
etkileyeceði alanlarýn belirlenmemesi) en düþük seviyeye indirmesi
gerekmektedir. Bu hatalardan hangisinin öncelikle azaltýlmasý gerektiði ise
kriterden kritere deðiþiklik gösterir.
Nesli tehlike altýndaki türler tanýmý gereði yüksek bir yok oluþ riskiyle yüz
yüzedir ve sahip olduðu tüm popülasyonlar nesillerinin devamýna belirgin bir
katkýda bulunur. Bu türlere ait en küçük popülasyonlar bile doðru koruma
stratejilerinin uygulanmasý durumunda varlýklarýný sürdürebilir durumda kalabilir
(Turner ve Corlett 1996). Bu yüzden tehdit altýndaki türlere ait ÖDAlarýn
bulunmasýnda azlýk hatalarýnýn, çokluk hatalarýna kýyasla çok daha ciddi
riskler bulunmaktadýr. Bunun için küresel nüfuslarýnýn büyüklüðüne
bakýlmaksýzýn küresel tehdit altýndaki türler için küçük mutlak eþik deðerlerinin
kullanýmý gerekmektedir.
Bir türün küresel nüfusunun çok dar bir alana yayýlmasý, tek tek alanlarda
yüksek oranda yoðunlaþmasý veya tek bir biyoma özgü olmasý, etkin bir
benzersizlik ölçüsüdür (Eken ve ark. 2004). Bundan dolayý bu üç benzersizlik
kriteri için nesli tehlike altýnda olanlar için kullandýðýmýz mutlak eþik deðerleri
yerine yüzdelik eþik deðerleri kullanýlmakta, bu sayede eþik deðerleri tetikleyici
türlerin küresel nüfuslarýna baðlý olarak deðiþmektedir. Bu yüzdesel eþik
deðerleri küresel öneme sahip nüfuslarý kapsayacak ve buna baðlý olarak
çokluk hatalarýný azaltacak kadar yüksek olmalýdýr. Yine de, önerilen
benzersizlik eþiklerine göre belirlenmiþ alanlarda - belki de popülasyon
devamlýlýk analizleri (Brooks ve ark. 2000) vasýtasýyla - kendi varlýðýný devam
ettirebilir popülasyonlarýn bulunup bulunmadýðýnýn sýnanmasý gerekebilir.
Önemli Doða Alanlarýnýn Seçiminde Kriterler ve Eþik Deðerleri
Yukarýda açýklanan mantýk çerçevesinde, kriterlerin her biri için eþik deðeri
saptamasýnda karþýmýza çýkan baþlýca hususlarý gözden geçirmek ve bugüne
dek ÖDAlar ve diðer ilgili programlar tarafýndan uygulanan eþik deðerlerini
özetlemek gerekmektedir. 2002den beri geçmiþi 20 yýla dayanan ÖKA
belirleme sürecinden hareketle Tropikal And sýradaðlarý, Türkiye, Hind-Çini,
Doðu Afrika ve Madagaskar gibi bazý ülkelerde giriþ mahiyetinde ÖDAlarýn

belirlenmesi baþlamýþtýr. Burada bahsedilen dört kriter ve eþik deðerleri
bu çalýþmalardan esinlenerek oluþturulmuþtur ancak uygunluklarý ve
genelleþtirilebilirlikleri için daha fazla test edilmeleri gerekir. ÖDA kriterlerine
dair kesin eþik deðerlerinin atanmasýnda IUCN Kýrmýzý Liste kriterlerinin
geliþimindeki gibi evrimsel bir sürecin izleneceði tahmin edilmektedir (Fitter
ve Fitter 1987). ÖDA kriterlerinin deniz ve tatlý su ekosistemlerine ve omurgalýlar
ile bitkiler dýþýndaki taksonomik gruplara uygulanmasýnda ise daha da fazla
geliþmeye ihtiyaç vardýr.
ÖDAlarý seçmek için kullanýlan dört kriter korunan alanlar aðýnýn
planlanmasýnda deðinilmesi gereken iki temel konudan birini temel almaktadýr;
hassaslýk ve benzersizlik (Margules ve Pressey 2000).
Hassaslýk
Bu kriteri saðlayan ÖDAlar, nesli tehlike altýnda olan canlý türlerinin
önemli popülasyonlarýný barýndýran alanlardýr. Nesli tehlike altýnda olan
canlýlarýn pek çoðu olaðan koþullar altýnda geniþ bir alana yayýlma eðilimi
gösterse de, bugün insan baskýsý nedeniyle birbirinden kopuk ve çoðunlukla
kendisini çevreleyen alanlardan kolayca ayrýlabilen coðrafyalarda sýkýþmýþlardýr.
Örneðin, toy (Otis tarda) elli yýl öncesine kadar Türkiyedeki hemen tüm
bozkýr ve tarým alanlarýnda yaygýn olarak üremekteyken, bugün yalnýzca 2030 alanda kalmýþtýr. Bu alanlar genellikle Anadoludaki son geniþ bozkýr
alanlarýný veya avcýlýk baskýsýnýn nispeten az olduðu geleneksel tarým alanlarýný
içermektedir.
Benzersizlik
Yeryüzündeki bazý alanlar insan baskýsý olmasa da kendilerini çevreleyen
geniþ coðrafyadan farklý özellikler taþýr ve bu fark çoðu zaman belirgin doðal
sýnýrlarla kendini gösterir. Örneðin, Tuz Gölü, Orta Anadolu bozkýrlarýnýn
ortasýnda daha ilk bakýþta farklý bir oluþum olarak göze çarpar. Biyocoðrafik
olarak küçük bir iç deniz özelliði taþýyan Tuz Gölü, dünyanýn baþka hiçbir
yerinde yaþamayan pek çok bitki ve hayvan türünün tek yaþam alanýdýr.
Turnalarýn (Grus grus), flamingolarýn (Phoenicopterus ruber) ve sakarca
kazlarýnýn (Anser albifrons) dünya nüfusunun önemli bir kýsmý yýlýn belli
dönemlerinde bu gölün etrafýnda yaþar ve bu türlerin Tuz Gölü yok olduðu
takdirde gidebilecekleri benzeri bir coðrafi alan yoktur.

Hassaslýðý temel alan kriter
Kriter 1: Tehlike altýndaki türler. Tehlike altýndaki bir türün düzenli
olarak önemli sayýlarda bulunduðu alanlar.
Benzersizliði temel alan kriterler
Kriter 2: Dar yayýlýþlý türler. Bir veya daha fazla dar yayýlýþlý türün
küresel nüfusunun önemli bir kýsmýný düzenli olarak barýndýran alanlar.
Kriter 3: Yoðunlaþan türler. Yoðunlaþan bir türün küresel nüfusunun
önemli bir kýsmýný düzenli olarak barýndýran alanlar.
Kriter 4: Biyoma özgü türler. Daðýlýmlarý belli bir biyoma ya da biyomun
alt birimlerine baðýmlý olan türlerin önemli bir kýsmýný barýndýran
alanlar.
Tablo 5 - Önemli Doða Alanlarýnýn kriterlerinin özeti

Dört kriter ve ilgili eþik deðerleri aþaðýda ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr.
Kriter 1: Tehlike altýndaki türler. ÖDAlarýn biyoçeþitlilik kaybýný önleyebilmesi
için, seçim kriterlerinin küresel hassaslýðýn bir ölçüsünü içermesi zorunludur.
Bu, en etkin olarak tehlike altýndaki türlerin düzenli olarak bulunduðu alanlarýn
deðerlendirilmesi yoluyla çözümlenir (Collar 1993-1994) ki bunun için IUCNin
Kýrmýzý Listesi nicel bir standart oluþturmaktadýr (IUCN 2003). Bu kriteri
saðlayan alanlar, tehdit altýndaki türlerin düzenli olarak belirgin sayýlarda
bulunduðu alanlar olarak tanýmlanýr. Düzenli olarak bulunma terimi,
rastlantýsal, tarihsel ve marjinal kayýtlarýn dikkate alýnmamasý için
kullanýlmaktadýr. Türlerin üreme gibi mevsimsel olarak veya geçici
sulakalanlarda olduðu gibi belirsiz aralýklarda bulunduðu alanlar ise envantere
dahil edilebilir (Fishpool ve Evans 2001).
Bu kategori IUCN Kýrmýzý Listesinin nicel deðerlendirmelerine göre tehlike
altýnda olduðuna kanaat getirilen türlere (CR, EN, VU) ayrýlmýþtýr. Bundan

dolayý, Tehlike Altýna Girmeye Yakýn, Önceliði Düþük, Yetersiz Veri,
Nesli Doðada Tükenmiþ ve Korumaya Baðýmlý (ki bu kategori artýk
kullanýlmamaktadýr) baþlýklarý altýnda sýralanan türler (IUCN 2001) için bu
kriter uygulanmaz.
Bölgesel Kýrmýzý Listeler ulusal ve bölgesel politikalar açýsýndan dikkate
deðer öneme sahiptir ve bu listeler bazen küresel ölçekte oluþturulan verilerden
daha kaliteli verileri bir araya getirir (Rodriguez ve ark. 2000). Üstelik IUCN
bölgesel listeler arasýndaki tutarlýlýðý arttýrmak için kapsamlý bir rehber
hazýrlamýþtýr ve henüz küresel ölçekte deðerlendirilmemiþ endemik türler için
önemli bir referans niteliðini taþýr (Gardenförs ve ark. 2001).
Yukarýda anlatýldýðý gibi ÖDAlarý belirlerken tehdit altýndaki türlerin
varlýklarýný ölçmede düþük eþik deðerleri kullanmak tercih edilmektedir. Bu
yüzden þiddetle tehdit altýnda olan türler (CR ve EN) için basit bir eþik deðeri,
sadece 1 bireyin varlýðý, alanýn tescili için yeterlidir. Hassas (VU) türler içinse
Afrikadaki Önemli Kuþ Alanlarýnýn (Fishpool ve Evans 2001) seçiminde
kullanýlan yönteme sadýk kalarak 10 çiftten ya da 30 bireyden oluþan bir eþik
deðeri kullanýlmaktadýr.
Kriter 2: Dar Yayýlýþlý Türler. Biyoçeþitliliðin korunmasý açýsýndan küresel
öneme sahip alanlarýn tümünün altýný çizebilmek için ÖDAlarýn, sahip olduðu
biyoçeþitliliðin korunmasý için çok az mekansal seçeneði olan, benzersiz
alanlarý teþhis etmesi gerekmektedir.
Bu kritere temel teþkil eden Dar Yayýlýþlý Tür kavramý, klasik endemizm
kavramýndan, politik sýnýrlar yerine ekolojik sýnýrlarý dikkate almasý ve sabit
eþik deðerlerini kullanarak bir standart getirmesi ile ayrýlýr. Dünya üzerindeki
yayýlým alaný 50 bin kilometrekare veya daha az olan türler bu kriteri
saðlamaktadýr. Türün daðýlým alaný tek bir ülke ya da tek bir noktada
yoðunlaþabileceði gibi eþik deðerini geçmemek kaydý ile birden daha fazla
ülkeye daðýlmýþ olabilir.
ÖKA belirlemesinde dar yayýlýþ kriterinin önceki uygulamalarýnda (örneðin
Fishpool ve Evans 2001) nicel yerine nitel eþik deðerleri kullanmýþtýr. Bu
kriter bir benzersizlik ölçüsü olduðundan dar yayýlýþlý türler için alan seçiminde
yüzdesel bir eþik deðeri kullanmak daha uygun olacaktýr. Dar yayýlýþlý bir
türün küresel nüfusun en az yüzde 5ini barýndýran alanlar ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr.
Kriter 3: Yoðunlaþan türler. Bir türün küresel nüfusunun önemli bir kýsmýný
belli dönemlerde barýndýran alanlar benzersiz olarak deðerlendirilir (Birdlife
International 2002). Bunlar üreme kolonilerinden, tüneme ya da besin arama
gibi amaçlarla üreme dönemi dýþýnda kullanýlan alanlardan veya kýsa zaman
aralýklarýnda bir türün yüksek sayýdaki ferdinin göçüne sahne olan geçitlerden
oluþabilir. Bir alanýn yoðunlaþan türler için gerekli kriteri saðlamasý için ilgili
türlerin küresel nüfusunun önemli bir kýsmýný düzenli olarak barýndýrmasý
lazýmdýr. Yoðunlaþan türler kriteri bitki gibi hareketsiz organizmalar için
kullanýlmadýðýndan Anderson (2002) bu kriterden Önemli Bitki Alanlarýný
belirlemede faydalanmamýþtýr. Bu kriterin eþik deðeri yaygýn olarak kullanýlan
Ramsar Sözleþmesinin eþik deðeri doðrultusunda yüzde bir olarak belirlenmiþtir
(BirdLife International 2002).
Önemli Kuþ Alanlarý için kullanýlmýþ olsa da (örneðin Heath ve Evans
2000), topluluk oluþturan türler için belirlenen mutlak deðerlere dayalý bir
kriter (örneðin 20 bin sukuþu) ÖDA seçimine katýlmamýþtýr. Zira mutlak
deðerler daha büyük çokluk hatalarýna yol açacak ve kriterin deðiþerek
benzersiz biyoçeþitlilik yerine toplam biyokitleyi yansýtmasýna neden olacaktýr.
Ayrýca, ÖDAlarýn belirlenmesinde çok türlü topluluklarý kullanmak, taksonomik
seviyenin seçilmesinin gerektiðine dair yeni bir soruyu gündeme getireceði
için bu durumdan kaçýnýlmýþtýr.
Kriter 4: Biyoma özgü türler. Gezegenimizin yüzeyi yaðmur, sýcaklýk ve rakým
gibi çevresel özellikleri açýsýndan heterojendir ve bu heterojenite türlerin
daðýlýmýndaki yüksek yapýlanmayý açýklar (Holdridge 1978). Bu yüzden belli
bir çevresel yapýya endemik tür topluluklarý benzersiz biyoçeþitliliðin baþka
bir ayaðýný oluþturur. Dünyanýn çevresel bölümlerini sýnýflandýrmak için sayýsýz
metod önerilmiþtir. WWF tarafýndan kullanýlan ekobölge sýnýflandýrmasý
kýsýtlamalar barýndýrsa da belki de bu sýnýflandýrmalarýn en yaygýn olarak
kullanýlanýdýr. Bundan hareketle biyoma özgü türlere ait kriter sözü geçen
sýnýflandýrmaya sadýk kalýnarak geliþtirilmiþtir. Türkiyenin Önemli Doða
Alanlarý kitabýnda, bu kriter için Eken ve ark. (2004) tarafýndan önerilen tür
çeþitliliði yaklaþýmý yerine, pratik nedenlerden dolayý, yüzde 5 eþik deðeri
kullanýlmýþtýr. Bir alanýn bu kriteri saðlamasý için bir biyoma endemik türün
dünya popülasyonunun yüzde 5ini içermesi gerekmektedir.
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ÖDA KRÝTERLERÝNÝN ÖLÇEKLERÝ
Murat Bozdoðan
Alanlarýn Belirlenmesi
ÖDAlarýn belirlenmesinin zeminini hazýrlayan nicel kriterler alan koruma
hedeflerinin iskeletini meydana getirmektedir. Ancak bu yaklaþýmýn
tekrarlanabilirliði ÖDAlarýn uygulamada nasýl belirlendiðine sýký sýkýya baðlýdýr.
Sýnýrlar, seçilen ÖDAlarýn koruma çalýþmalarýnda yönetilebilecek homojen
birimler olmasýna olanak verecek þekilde belirlenmelidir. Bir ÖDAnýn sýnýrlarýnýn,
korunacak türün gereksinimlerine göre saptanmasý gerekir. Çoðu doðal yaþam
alanýnýn kaybedildiði küresel biyoçeþitlilik sýcak bölgelerinde (Myers ve ark.
2000) ÖDA sýnýrlarý geriye kalan yaþam alanlarýnýn sýnýrlarýný takip edecektir.
Buna karþýn daha yabanýl alanlarda ÖDA sýnýrlarýnýn ortaya çýkarýlmasý daha
zor olacak, sýnýrlar daha çok nehirler gibi doðal yapýlarla ayný çizgide
ilerleyecektir. Böyle birçok durumda ÖDAlarýn öncelikle nokta ya da daire
þeklinde belirlenmesi, deðiþikliklerin sadece uygun verilerin müsait olduðu
zamanlarda eklenmesi tercih edilebilir. ÖDA sýnýrlarý biyolojik hususlarca
desteklense de sosyoekonomik (örneðin tehdit ve fýrsatlar hakkýndaki veriler)
verilerin kullanýmý söz konusu alanlarýn belirlenmesinde ikinci bir aþama
olabilir.
Eþit olmayan örnekleme yüzünden hâlihazýrdaki korunan alanlar gibi iyi
bilinen yerler ÖDA seçiminde genelde ilk odaklanýlacak noktalar olacaktýr.
Ancak belirleme süreci beraberinde koruma gündemine ilave alanlar getirecek,
bundan dolayý da ÖDAlar ulusal veya bölgesel ölçekli boþluk analizleri için
mükemmel bir zemin haline gelecektir. Örneðin Avrupa Önemli Kuþ Alanlarý
envanteri, Avrupa Mahkemesi ve Avrupa Komisyonu tarafýndan Avrupa Birliði
hukukuna göre özel koruma alaný olarak tescil edilecek alanlarýn ön listesi
olarak kabul edilmiþtir (Heath ve Evans 2000). Yine de tüm ÖDAlar geleneksel
tariflere uygun korumaya ihtiyaç duymayabilir, örneðin bazýlarý yöre insanlarýnýn
veya gerçek kiþilerin ve þirketlerin sürdürülebilir kullanýmýna veya idaresine
býrakýlabilir. ÖDAlarýn korunmasý, her ne kadar alanlarýn barýndýrdýðý önemli
biyoçeþitliliði etkili bir þekilde yönetmeyi gerektirse de, uygun koruma önlemleri
alandaki sosyoekonomik duruma göre belirlenmelidir.
Önemli Doða Alanlarý biyoçeþitliliðin korunmasýndaki temel ayaklardan
birisi olsa da sorunu çözebilecek tek cevap deðildir. Korunan alanlar, gerekli
olsalar da, uzun dönemde biyoçeþitliliði korumada yetersiz kalabilir (Soule
ve Terborgh 1999). Geniþ alanlar boyunca düþük yoðunluklarda daðýlmýþ gibi
bazý türler, alan koruma yaklaþýmýyla yeterince korunamamaktadýr. Üreme
zamaný dýþýnda geniþ alanlara daðýlan türler içinse alan koruma daðýlýmlarýnýn
veya yaþam döngülerinin sadece bir bölümünde uygun olabilir (Fishpool ve
Evans 2001). Koruma planlarýna dahil edilmesi gereken iklim deðiþikliði,
yabancý türlerin býrakýlmasý (patojenler dahil olmak üzere) ve kirlilik gibi insan
kaynaklý tehditler, alan korumasýyla çözümlenemeyebilir. Uzun dönemli baþarý
için koruma stratejilerinin geniþ ölçekli çevresel, ekolojik ve evrimsel süreçlerin
devamýný saðlayacak yollarý da içermesi gerekir. Bundan dolayý, ÖDAlarýn
sadece alanlarý deðil türleri ve genel peyzajý da kucaklayacak, daha geniþ ve
bütünleþik bir yaklaþýmýn parçasý haline gelmesi gerekmektedir (Redford ve
ark. 2003).
Bazý kriterlerin tatlý su ve deniz sistemlerine uygulanmasý sorunludur.
Sucul sistemlerde tür daðýlýmlarýnýn kapsamýný ölçmek için uzunluk, akýþ veya
hacim (nehir sistemleri için) gibi alternatif ölçeklere ihtiyaç duyulabilir. Dar
yayýlýþlý sucul türler için ÖDAlarýn belirlenmesi buna baðlý olarak hala büyük
bir sorundur. Benzer þekilde biyoma baðýmlý sucul topluluklar için alan seçimi
de yeni araþtýrmalar gerektirmektedir.

Her bir kriterin uygulanmasý için çoðunlukla rakamsal eþik deðerleri
belirlenir ve ancak bu eþik deðerlerine denk veya daha büyük popülasyonlarý
içeren alanlar ÖDA olarak tanýmlanýr. Türkiyedeki ÖDAlarýn belirlenmesi
için ÖDA kategorileri üç farklý ölçekte ele alýnmýþtýr. Bu ölçekler alfabenin ilk
üç harfiyle adlandýrýlýr: A, B ve C. Dünya ölçeðinde önemli alanlar A grubu
kriterlerini; bölgesel ölçekte önemli alanlar B grubu kriterlerini; Avrupa Birliði
(AB) ölçeðinde önemli alanlar ise C grubu kriterlerini saðlamaktadýr. Bir alan
A,B ve C ölçeðindeki kriterleri ayný anda saðlayabilir. Farklý ölçeklere göre
her bir ÖDA kriterinin açýklamasý aþaðýda verilmiþtir.
ÖDA kriterlerini saðlayan türler ve hangi kriterleri saðladýklarý bu envanterin
Ek 1inde yer almaktadýr.
1) Tehlike altýndaki türler
Tehlike altýndaki bir türün, alt türün ya da alt popülasyonun düzenli olarak
önemli sayýlarda bulunduðu alanlardýr.
1.1) A1 Kriteri: Küresel ölçekte tehlike altýndaki türler için önemli alanlarýn
seçiminde kullanýlmaktadýr. A1 kriterinin uygulanmasý esnasýnda sadece tür
taksonlarý düzeyinde alan seçimi yapýlabilmektedir. Alttürler veya bir türe ait
varyete ve alt popülasyonlar bu kriterin uygulama alaný dýþýndadýr.
Bu kriter iki farklý dayanak temel alýnarak uygulanmaktadýr.
1.1.a) Küresel kýrmýzý liste: Küresel ölçekte tehdit altýnda bulunan türlerin,
düzenli olarak belirgin sayýlarda bulunduðu alanlar bu kriteri saðlayan niteliktedir.
IUCNin Kýrmýzý Listesine göre (www.redlist.org) CR (Yok Olmak Üzere), EN
(Tehlike Altýnda) ve VU (Hassas) kategorisinde yer alan türleri kapsamaktadýr.
CR ve EN kategorisindeki türlerden sadece bir birey görülmesi alaný ÖDA
yapmak için yeterlidir. VU kategorisindeki türler için ise 10 çift ya da 30
bireyin düzenli olarak görülmesi alaný A1 kriterine göre ÖDA yapmaktadýr.
1.1.b) Bölgesel ve ulusal kýrmýzý listeler: Bir bölge veya ülkeye endemik
olup ayný zamanda bu bölge veya ülkenin kýrmýzý listesinde CR, EN veya VU
kategorilerinden herhangi birinde yer alan türlerin önemli yaþam alanlarý A1
kriterini saðlar. Türkiyede bu dayanak kullanýlýrken bitkiler için en son
yayýnlanan Türkiye Bitkileri Kýrýmýzý Listesi (Ekim ve ark. 2000), memeliler,
herpetofauna ve içsu balýklarý içinse IUCN tarafýndan yapýlan son bölgesel
kýrmýzý liste deðerlendirmeleri esas alýnmýþtýr (Bkz. Tablo 6). Diðer tür gruplarý
için bu dayanak uygulanamamýþtýr.
1.2) B1 Kriteri: Bölgesel ölçekte tehlike altýndaki alttür ya da alt popülasyonlar
için önemli alanlarýn seçiminde kullanýlmaktadýr. Bir türün veya bölgesel
(Avrupa vb) veveya ulusal (Türkiye) kýrmýzý listede CR, EN, VU kategorilerinde
yer alan ve ana daðýlým alanýndan kopuk bir yayýlýþ gösteren alt türleri veya
belirgin popülasyonlarý bu kriteri saðlamaktadýr. Varyeteler bu kriter altýnda
deðerlendirilmemektedir. Bu kriterin uygulanmasýnda eldeki en güncel bölgesel
ve ulusal kýrmýzý liste deðerlendirmeleri ile uzman görüþleri kullanýlmýþtýr (Bkz.
Tablo 6).

Tüm bu kýsýtlamalara raðmen ÖDA belirlenmesinin çok sayýda yararý
vardýr. ÖDA kriterleri, tutarlý ve düþük maliyetli olarak kolayca uygulanabilecek
kadar saðlam ve basittir. Uygulama, metodun tekil biyolojik deðerleri temel
almasýndan ve nispi deðerlere baðlý olmamasýndan dolayý bütünsel veri setlerine
gerek duymaz. Söz konusu bilgi daðarcýðý arazide çalýþan ulusal ve yerel
örgütlerce oluþturulabilir. Bu yüzden uygulama süreci kurumsal kapasitenin
inþasýnda ve etkili koruma gündeminin oluþturulmasýnda þimdiden güçlü bir
araç þeklini almýþtýr (Bennun ve Fishpool 2000).
Þüphesiz ki ÖDAlarýn belirlenmesi devam edecek koruma sürecinin
sadece ilk adýmýdýr. Belirlemenin ardýndan, doðru koruma yöntemlerinin
uygulanabilmesi için kayda deðer bir yatýrýmýn boþluk analizine, önceliklerin
sýralandýrýlmasýna ve planlamaya ayrýlmasý gerekecektir. Bundan sonra, ilgili
ÖDAyý korumak için bu yönetim planlarý hayata geçirmeli, ilgili faaliyetlerin
etkinliðini zaman boyunca izlenmeli, son olarak da planlama ve müdahalelerin
ince ayarý yapýlmalýdýr. Bu hemen baþlamasý gereken bir süreçtir. Binlerce
Önemli Kuþ Alanýný, Önemli Bitki Alanýný ve þimdiye dek belirlenmiþ Önemli
Doða Alanýný koruma faaliyetini ertelemek için hiç bir sebep yoktur.
Biyoçeþitliliðin daha geniþ kapsamlý incelenmesiyle yeni alanlar mutlaka
eklenecektir, ancak varlýðýndan haberdar olunan alanlar acil koruma gayretleri
için zaten mükemmel birer baþlangýç noktasýdýr.
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Tablo 6 - B1 kriterinin uygulanmasýnda kullanýlan kýrmýzý liste kategorilerinin yer
aldýðý kaynaklar.

ÖNEMLÝ DOÐA ALANLARI VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ NATURA 2000 ALANLARI
Gökmen Yalçýn ve Güven Eken
2) Dar yayýlýþlý türler
Bir ya da daha fazla dar yayýlýþlý türün veya alt taksonun küresel ya da
bölgesel nüfusunun önemli bir kýsmýný düzenli olarak barýndýran alanlardýr.

Avrupa Birliðine (AB) üye olan her ülke topraklarý üzerindeki kuþlar,
habitatlar ve diðer canlý türleri açýsýndan uluslararasý öneme sahip alanlarý
Natura 2000 statüsü altýnda korumakla yükümlüdür.

2.1) A2 Kriteri: Dünya üzerindeki yayýlýþ alaný 50 bin kilometrekare veya
daha az olan türler bu kriteri saðlamaktadýr. Türün daðýlým alaný tek bir ülke
ya da tek bir noktada yoðunlaþabileceði gibi eþik deðerini geçmemek kaydý
ile, birden daha fazla ülkeye daðýlmýþ olabilir. Dar Yayýlýþlý Tür tanýmýna
uyan bir türün toplam popülasyonunun yüzde beþini barýndýran alanlar bu
kriter altýnda ÖDA statüsü kazanmaktadýr.

Natura 2000, önemli doðal yaþam alanlarýnýn ve dolayýsýyla tehlike altýndaki
hayvan ve bitki türlerinin varlýklarýný sürdürebilmesi için tüm AB sathýnda
oluþturulmak istenen korunan alanlar aðýdýr. Bu aðýn korunmasýna yönelik
çalýþmalarýn yasal altlýðýný Birliðin doða korumayla ilgili iki temel yasal
düzenlemesi oluþturmaktadýr.

2.2) B2 Kriteri: Bu kriter dünyadaki yayýlýþ alaný 20 bin kilometrekareden
az olan alttürler ve/veya ana daðýlým alanýndan kopuk popülasyonlarý
kapsamaktadýr. Ana daðýlým alanlarýndan kopuk durumda bulunan veya belli
coðrafi oluþumlara sýkýþmýþ kalýntý popülasyonlar bu niteliktedir.
3) Yoðunlaþan türler
Bir türün küresel nüfusunun önemli bir bölümünü, belli dönemlerde, düzenli
olarak barýndýran alanlar bu kriteri saðlamaktadýr. Bazý türler dünya üzerinde
yaygýn bir daðýlým gösterse de yaþam döngülerinin belli dönemlerinde dar bir
coðrafi bölge içinde yoðunlaþmaktadýrlar. Üreme kolonileri, gecelemek,
beslenmek veya kýþlamak için yoðunlaþýlan alanlar bu niteliktedir. Bitkiler
gibi hareketsiz organizmalar bu kriter altýnda deðerlendirilmemektedir.

Bunlardan birisi, Kuþlarý Koruma Direktifi (79/409/EEC) diðeri ise Habitatlarý
ve Türleri Koruma Direktifidir (92/43/EEC).
Her iki yönetmelik uyarýnca oluþturulmasý gereken koruma alanlarý 
sýrasýyla (Special Protected Area - SPA; Özel Koruma Sahasý - ÖKS) ve
(Special Areas of Conservation - SAC; Korunmasý Gerekli Saha  KGS)
birleþerek Natura 2000 aðýný oluþturur (Bkz. Þekil 6).

AB Kuþlarý Koruma Yönetmeliði
(79/409/EEC)

3.1) A3 Kriteri: Bir türün küresel nüfusunun yüzde birini yýlýn belli
dönemlerinde düzenli olarak barýndýran alanlar bu kritere uygun niteliktedir.
3.2) B3 Kriteri: Bir türün, dünya üzerindeki belirgin bir popülasyonunun
yoðunlaþtýðý alanlar bu niteliktedir. Bu kriterin uygulanabilmesi için alanýn,
türün bölgesel popülasyonun yüzde birini yýlýn belli dönemlerinde düzenli
olarak barýndýrmasý gerekmektedir.
4) Biyoma özgü türler
Bir alanýn bu kriteri saðlayabilmesi için, belirli bir biyoma veya onun
içindeki eko-bölgelere özgü türleri barýndýrmasý gerekmektedir. Türkiyede 5
ana biyom bulunmaktadýr; Avrupa - Sibirya orman biyomu, Sahra - Çin yarýçöl
biyomu, Ýran - Turan bozkýr biyomu, Akdeniz biyomu ve Alp - Himalaya alpin
biyomu.
4.1) A4 Kriteri: Biyoma endemik türlerden bir ya da daha fazlasýnýn küresel
popülasyonlarýnýn yüzde beþ veya daha fazlasýný barýndýran alanlar da A4
kriterine göre ÖDAdýr. Bu kriter B ölçeðinde uygulanmamaktadýr.
5) C Kriterleri
C kriterleri, Avrupa Birliðinin Kuþ Direktifi ve Habitat Direktifine
göre korunmasý gereken alanlarý belirleme iþlevini görür. Pratik anlamda A
veya B kriterlerini saðlayan hemen bütün alanlar C kriterini de saðlamaktadýr.
Öte yandan bazý alanlarýn sadece C kriterlerine göre önemli olup diðer
kriterlerden hiçbirini saðlamamasý söz konusu olabilir
5.1) C1 Kriteri: Avrupa Birliði ölçeðinde tehlike altýndaki türler için önemli
alanlarýn seçiminde kullanýlmaktadýr. Bu türler Avrupa Birliði Kuþ ve Habitat
direktiflerinin ilgili eklerinde yer almaktadýr (Kuþ Direktifi Ek 1 ve Habitat
Direktifi Ek 2).
5.2.) C3 Kriteri: Yoðunlaþan bir türün Avrupa Birliði popülasyonunun yüzde
birini veya daha fazlasýný düzenli olarak barýndýran alanlar bu kriterleri
saðlamaktadýr.

ÖKS

AB NATURA 2000
Korunan Alanlar

AB Habitatlarý ve Türleri Koruma
Yönetmeliði (92/43/EEC)

KGS

Þekil 6 - NATURA 2000 alanlarýnýn yasal dayanaklarý
Kuþlarý Koruma Direktifi altýnda korunmasý gereken alanlar, Özel Koruma
Sahasý (ÖKS) olarak tanýmlanmaktadýr. Yönetmelik söz konusu alanlarýn
belirlenme usullerini aþaðýdaki gibi belirlemiþtir (Kuþ Direktifi Madde 4):
1. Kuþ Direktifi Ek 1de yer alan türler:
(a) Nesli tükenen türler;
(b) Belirli habitatlardaki deðiþimlere hassas türler;
(c) Küçük popülâsyonu veya dar yayýlýþý olan türler;
(d) Habitatlarýnýn özellikleri nedeniyle korunmasý gereken türler.
2. Kuþ Direktifi Ek 1de yer almayan göçmen ve yoðunlaþan türler  özellikle su
kuþlarý.
Bu usuller Dünya Kuþlarý Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafýndan
Önemli Kuþ Alaný (ÖKA) kriterleri altýnda yeniden tasnif edilmiþ ve çok daha
somut bir yapýya ulaþtýrýlmýþtýr. Bunun sonucunda 1998 tarihli Avrupa
Mahkemesi kararý Dünya Kuþlarý Koruma Kurumu tarafýndan belirlenen ÖKA
kriterlerini ÖKSlerin belirlenebilmesi için en geçerli yöntem olarak kabul
etmiþtir. Baþka bir deyiþle eðer bir alanýn ÖKA kriterlerini saðladýðý bilimsel
olarak kanýtlanabiliyorsa, ABye üye ülkeler bu alaný ÖKS statüsü altýnda
koruma altýna almakla yükümlüdür.
Habitatlarý ve Türleri Koruma Direktifi içinse ayný netlik söz konusu deðildir.
Bu direktif altýnda ilan edilmesi gereken Korunmasý Gerekli Sahalarýn (KGS)
seçimi, hem tür, hem de habitat verisi kullanýlarak yapýlýr. Habitatlarý ve Türleri
Koruma Direktifine göre KGSlerin seçiminde Habitat Direktifi Ek 3teki usuller
dikkate alýnmalýdýr.
Habitat Direktifi (Ek 3)  KGSlerin seçimi:
1. Habitat Direktifi Ek 1de yer alan habitat türleri
2. Habitat Direktifi Ek 2de yer alan türler. Bu türler için alan seçilirken:
(a) Alandaki tür popülasyonu veya yoðunluðunun ulusal nüfusa göre önemi;
(b) Tür için önemli olan habitatýn koruma açýsýndan durumu;
(c) Türün popülasyonunun izolasyon derecesi;
(d) Türün popülasyonunun global önemi dikkate alýnýr.
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ÖKA belirleme yaklaþýmýnýn kuþ dýþýndaki türler üzerinde uygulamasý olan
ÖDA kriterleri Habitat Direktifinin esaslarýný kýsmen karþýlamaktadýr. Habitat
Direktifi Ek 2deki türler için alan seçimi ÖDA yaklaþýmýnýn nesli tehlikedeki
türler kriterine tekabül etmektedir (C1) ve bu kriter KGSlerin seçiminde
doðrudan kullanýlabilir. Ancak Habitat Direktifinin Ek 2sinde yer almasý
gereken tüm türler þu aþamada belirli olmadýðýndan Türkiyede C1 kriteri
altýnda KGSlerin seçiminde kýsmi bir zorluk vardýr. Bu zorluk nedeniyle
Türkiyede C1 kriteri þu ana kadar sadece omurgalýlar (deniz balýklarý hariç),
kelebekler ve kýz böcekleri için uygulanabilmiþtir. ÖDA yandan, ÖDA yaklaþýmý
habitatlara göre alan seçimini kapsamamaktadýr.
Yine de, bölgesel ve küresel ölçekte önemli türler nedeniyle seçilen
ÖDAlarýn Türkiyenin Natura 2000 alanlarýnýn seçiminde bir veri kaynaðý
oluþturmasý öngörülmektedir.
Türkiyenin yasalarýnda ÖKA ve ÖDA kavramlarýnýn yer almamasýna ve
Türkiyenin henüz üye ülke olmamasýna raðmen, AB ile bütünleþme sürecinde
Kuþ ve Habitat Direktifleri Türkiye mevzuatýyla uyumlulaþtýrýlmasý gereken
bir belge olarak ortaya çýkmýþtýr. Geçtiðimiz yýllarda bu yönetmeliðin
uygulanabilmesi için gerekli ilk adýmlar atýlmýþtýr. Bu çerçevede, ABnin desteði
ile Çevre ve Orman Bakanlýðý ve Almanya Hükümeti bir eþleþtirme projesi
baþlatýlmýþ ve Türkiyede bu yönetmeliðin uygulanmasýna iliþkin ilk teknik
çalýþmalar 2004  2006 yýllarý arasýnda tamamlanmýþtýr. Doða Derneðinin
ÖKA ve ÖDAlarýn belirlenmesine yönelik çalýþmalarý da eþleþtirme projesi
kapsamýnda aktif olarak kullanýlmýþtýr.
Bu kitapta, T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý ve Almanya Hükümeti
arasýndaki eþleþtirme projesinin ve Doða Derneðinin yaptýðý çalýþmalarýn
sonuçlarýna göre Kuþ Direktifi Ek 1 ve Habitat Direktifi Ek 2ye eklenmesi
gereken türler (hali hazýrda eklerde bulunmayan ancak Türkiyenin üyeliði
nedeniyle listelere dahil edilmesi beklenen türler) için de AB ölçeðinde (C1
kriteri) alan seçimi yapýlmýþtýr.
Bu envanterde yer alan ÖDAlar Türkiyenin Natura 2000 alanlarý olarak
görülmemeli, yalnýzca bu resmi statünün uygulanmasýnda kapsamlý bir veri
kaynaðý olarak algýlanmalýdýr. Þüphesiz ki, Natura 2000 alanlarýnýn belirlenmesi
yasal bir sürectir ve bu süreç içinde, tüm kamu kuruluþlarýnýn, ilgili
akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýný gerektirmektedir.

Projenin koordinasyonunu bu kitabýn editörleri olan Doða Derneði araþtýrma
ekibi yürütmüþtür. Bunun dýþýnda tür verileri konusunda 15 akademisyen ve
33 danýþman çalýþmýþtýr.
ÖDAlar belirlenirken 781 bilimsel makale ve rapor deðerlendirilmiþtir ve
bu yayýnlarda yer alan 10 bin 961 veri tek bir veri tabanýnda toplanmýþtýr. Öte
yandan, KuþBank (www.kusbank.org) veri tabanýnda yer alan yaklaþýk 150
bin veri ÖDA kriterlerini saðlayan kuþ türlerinin saptanmasý için kullanýlmýþtýr.
Kuþlar için KuþBank veritabanýnýn yaný sýra geçmiþ yýllarýn Kýþ Ortasý Su
Kuþu Sayým raporlarý, BTC boru hattý üzerinde yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarý,
alan bazýndaki araþtýrma raporlarý ve Türkiye Kuþ Raporlarý taranmýþtýr. Tüm
tür gruplarýnýn deðerlendirmesi yapýlýrken tür ve alan bazýnda en yetkin
uzmanlara danýþýlmýþtýr.

DEÐERLENDÝRME VE BULGULAR
Dicle Tuba Kýlýç
Genel
Bu kitapta 305 Önemli Doða Alaný tanýmlanmýþtýr. Bu alanlarýn toplam
yüzölçümü 20 milyon 280 bin 149 hektardýr ve Türkiyenin yüzde 26sýný
kaplamaktadýr. ÖDAlar bitki, çiftyaþamlý, içsu balýklarý, kelebek, kýz böceði,
kuþ, memeli ve sürüngen türleri için küresel ve/veya bölgesel ölçekte önemli
alanlardýr. Alanlarýn 292si küresel ölçekte bir veya daha fazla tür gurubu için
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. 13 alan ise yalnýzca bölgesel ölçekte ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr.
292 alanýn 2si (Doðu Karadeniz Daðlarý ve Çoruh Vadisi) 7 tür grubu,
11i (Köyceðiz Gölü, Dalaman Ovasý, Fethiye, Baba Daðý, Tahtalý Daðlarý,
Boklar Daðlarý, Amanoslar, Yalnýzçam Daðlarý, Güney Van Gölü Kýyýlarý,
Yüksekova, Datça ve Bozburun Yarýmadalarý) 6 tür grubu, 18i 5 tür grubu,
32si 4 tür grubu, 49u 3 tür grubu, 94ü 2 tür grubu, 86sý 1 tür grubu için
ÖDA kriterlerini küresel ölçekte saðlamaktadýr (Þekil 7). Öte yandan, 285
ÖDA A1 kriterlerini, 250 ÖDA A2 kriterlerini, 63 ÖDA ise A3 kriterlerini bir
veya daha fazla tür grubu için saðlamaktadýr.

SIFIR YOK OLUÞ KAVRAMI ve ÖNEMLÝ DOÐA ALANLARI
ÖDA sayýsý

Bazý ÖDAlar, yeryüzünde baþka hiçbir noktada yaþamayan ve burada da
kýrmýzý liste kriterlerine göre nesli CR veya EN kategorilerinde tehlike altýnda
olan bir ya da daha çok canlý türünü içermektedir. Özetle bu alanlar, hem çok
hassas, hem de benzersiz alanlardýr. Bu son derece önemli alanlarýn altýný
çizebilmek için dünyanýn farklý bölgelerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslar
arasý kurum tarafýndan Sýfýr Yok Oluþ kavramý geliþtirilmiþtir ve bu kurumlar
Sýfýr Yok Oluþ Ýttifaký  Alliance for Zero Extinction (www.zeroextinction.org)
altýnda bir araya gelmiþtir. ÖDAlarýn bu çok özel alt grubu Sýfýr Yok Oluþ
Alanlarý olarak tanýmlanmaktadýr.

ÖDA ENVANTERÝNÝN BUNDAN SONRAKÝ AÞAMALARI
Türkiyenin Önemli Doða Alanlarý kitabý ve haritasý resmi bir belge niteliði
taþýmamakla beraber Türkiyenin önemli doða alanlarýnýn belirlenmesine
yönelik taslak bir çalýþmadýr. Gelecek yýllar içerisinde bu çalýþma detaylý
olarak gözden geçirilerek çok büyük alanlarý kapsayan ve bir bütün olarak
haritalara yansýyan alanlar yapýlacak detaylý teknik çalýþmalarla küçültülerek
1/25.000 ölçekli haritalar üzerinde tür ve habitat bazýnda sýnýrlar yeniden
belirlenecektir.
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Þekil 7 - Alanlarýn küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðladýðý tür grubu sayýsýna göre
daðýlýmý
Amanos Daðlarý 175, Doðu Karadeniz Daðlarý 169, Boklar Daðlarý 147
ve Munzur Daðlarý 107 tür için küresel ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr ve
Türkiyenin en zengin ÖDAlarýdýr.
Bu alanlardaki popülasyonlarýn yaný sýra pek çok tür veya alttür
popülasyonunun ÖDA kriterlerini saðladýðý saptanmýþtýr. Ancak bu
popülasyonlar hakkýnda bir ÖDA tanýmlayacak kadar güncel veri
bulunmadýðýndan bu taksonlarla ilgili daðýlým bilgileri noktasal olarak bu
envanterin Ek 6sýnda verilmiþtir. Zaman içerisinde güncel bilgiler toplandýðýnda
bu popülasyonlar için yeni ÖDAlarýn belirlenmesi veya var olan ÖDAlarýn
geniþletilmesi söz konusu olacaktýr.
Toplamda 3007 takson ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu takson
düzeylerinin 2429si tür, 341i alttür, 237si alt popülasyondur.
ÖDA kriterlerini küresel ölçekte 2246 tür saðlamaktadýr. Bunlarýn 2036sý
bitki, 71i içsu balýðý, 36sý kuþ, 32si sürüngen, 28i memeli, 25i kelebek,
11i çiftyaþamlý ve 7si kýzböceðidir (Þekil 8). Bu kapsamda, deðerlendirilen
bitkiler için 223, çiftyaþamlýlar için 29, içsu balýklarý için 61, kelebekler için
66, kýz böcekleri için 29, kuþlar için 106, memeliler için 95, sürüngenler için
108 küresel ölçekte ÖDA belirlenmiþtir.
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Þekil 8 - Tür gruplarýna göre ÖDA kriterlerini küresel ölçekte saðlayan tür sayýsý
ÖDA kriterlerini bölgesel ölçekte saðlayan takson sayýsý ise 750dir. Bunun
531i bitki, 94ü kuþ, 45i memeli, 41i kelebek, 16sý sürüngen, 15i içsu
balýðý, 6sý çiftyaþamlý, 2si kýzböceðidir (Þekil 9).
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Bitkiler için 223, sürüngenler için 108, kuþlar için 106, memeliler için 95,
kelebekler için 66, içsu balýklarý için 61, kýz böcekleri ve çiftyaþamlýlar için
29 küresel ölçekte ÖDA belirlenmiþtir (Þekil 11).
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Þekil 11 - Tür gruplarýnýn küresel ölçekte ÖDA sayýlarý
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Þekil 12 - Tür gruplarýnýn bölgesel ölçekte ÖDA sayýlarý
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Bölgesel ölçekte ise kuþlar için 200, bitkiler için 163, kelebekler için 133,
memeliler için 104, sürüngenler için 34, balýklar için 26, çiftyaþamlýlar için
13, kýzböcekleri için 3 ÖDA belirlenmiþtir (Þekil 12).
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Þekil 9 - Tür gruplarýna göre ÖDA kriterlerini bölgesel ölçekte saðlayan takson sayýsý

Sýfýr Yok Oluþ ve Önemli Doða Alanlarý
Ülkemizde 451 canlý türünün tek nokta endemiði olduðu belirlenmiþtir.
Bu türler, yeryüzünde sadece Türkiyede bir noktada yaþamaktadýr. Bu türlerin
büyük kýsmý CR ve EN kýrmýzý liste kategorilerine yerleþtirilmiþtir ve bu nedenle
Türkiyede Sýfýr Yok Oluþa ulaþmak için nokta endemiklerinin korunmasý
büyük önem taþýmaktadýr (Bkz. Sýfýr Yok Oluþ Haritasý).
Bu canlý türlerinin büyük bir kýsmýný bitkiler oluþturmaktadýr (421 tür).
Bitkiler dýþýnda iki çiftyaþamlý, on sekiz içsu balýðý, üç kelebek, iki memeli ve
beþ sürüngen türü nokta endemiði özelliðini taþýmaktadýr (Þekil 13). Bu türlerin
394 tanesi (% 87) 125 ÖDAnýn içinde yer almaktadýr. 57 tür içinse (%13)
henüz ÖDA sýnýrlarý çizilmemiþtir ve bu alanlar nokta ÖDAsý olarak belirlenmiþtir.

Avrupa Birliði Kuþ ve Habitat direktifleri çerçevesinde beþ tür grubu
deðerlendirilmiþtir. Bu kapsamda kuþlar için 254, memeliler için 156, sürüngenler
için 131, içsu balýklarý için 85, kelebekler için 115 ve kýzböcekleri için 53 ÖDA
belirlenmiþtir.
Takson sayýsý
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Þekil 10 - Tür gruplarýnýn toplam ÖDA sayýlarý
305 ÖDAnýn tür gruplarýna göre daðýlýmýna bakýldýðýnda, bu alanlarýn
255inin kuþ, 223ünün bitki, 157isinin memeli, 131inin sürüngen, 114ünün
kelebek, 85inin içsu balýklarý, 63ünün çiftyaþamlý ve 54ünün kýzböcekleri
için ÖDA kriterlerini saðladýðý belirlenmiþtir (Þekil 10).
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Þekil 13 - Tek nokta endemiklerinin tür gruplarýna göre daðýlýmý
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Ülkemizde 451 canlý türünün tek nokta
endemiði olduðu belirlenmiþtir. Bu türler, yeryüzünde
sadece Türkiyede bir noktada yaþamaktadýr. Bu canlý
türlerinin büyük bir kýsmýný bitkiler oluþturmaktadýr
(421 tür). Bitkiler dýþýnda iki çiftyaþamlý, on sekiz
içsu balýðý, üç kelebek, iki memeli ve dört sürüngen
türü nokta endemiði özelliðini taþýmaktadýr (Þekil
13). Bu türlerin 394 tanesi (% 87) 125 ÖDAnýn içinde
yer almaktadýr. 57 tür içinse (%13) henüz ÖDA sýnýrlarý
çizilmemiþtir ve bu alanlar nokta ÖDAsý olarak
belirlenmiþtir.
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SIFIR YOK OLUÞ HARÝTASI

Türkiyenin Önemli Doða Alanlarý kitabý ve
haritasý resmi bir belge niteliði taþýmamakla
beraber Türkiyenin önemli doða alanlarýnýn
belirlenmesine yönelik taslak bir çalýþmadýr.
Gelecek yýllar içerisinde bu çalýþma detaylý
olarak gözden geçirilerek çok büyük alanlarý
kapsayan ve bir bütün olarak haritalara
yansýyan alanlar yapýlacak detaylý teknik
çalýþmalarla küçültülerek 1/25.000 ölçekli
haritalar üzerinde tür ve habitat bazýnda sýnýrlar
yeniden belirlenecektir.
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ÖDAlarýn Bölgelere Göre Daðýlýmý
Bölgelere göre ÖDA sayýsýna bakýldýðýnda en çok ÖDAya sahip olan
bölgeler Akdeniz ve Doðu Anadoludur. Yine ÖDA sayýsý açýsýndan Orta
Anadolu, Ege ve Marmara birbirine denktir (Þekil 14).
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Þekil 14 - ÖDAlarýn bölgelere göre daðýlýmý
ÖDAlarýn bölgeler içindeki toplam yüzölçümüne bakýldýðýnda yine Doðu
Anadolu ve Akdeniz önde gelmektedir. Doðu Karadeniz Daðlarýnýn tamamýnýn
içinde yer almasý nedeniyle Doðu Karadeniz Bölgesi de yüzölçümü bakýmýndan
önemlidir (Þekil 15).

Þekil 16 b - Ýllerin ÖDAlara göre yüzölçümü daðýlýmý tablosu

ÖDA kriterlerini saðlayan taksonlarýn bölgelere göre daðýlýmlarý ise aþaðýdaki
grafiklerde verilmiþtir. Akdeniz, Doðu Anadolu ve Doðu Karadeniz bölgeleri,
hem küresel ölçekte, hem de bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan
taksonlar açýsýndan en önemli bölgelerdir (Þekil 17). Öte yandan, Marmara
Bölgesinin küresel önemi düþük olmasýna raðmen, bölgesel açýdan dördüncü
sýrada olduðu görülmektedir (Þekil 18).
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Þekil 17 - ÖDA kriterlerini küresel ölçekte saðlayan taksonlarýn bölgelere daðýlýmý
Þekil 15 - ÖDAlarýn yüzölçümüne göre daðýlým grafiði ve tablosu

Ýllerin içindeki ÖDAlarýn toplam yüzölçümüne bakýldýðýnda Muðla, Ýzmir
ve Antalya ÖDAlarýn kapladýðý alan bakýmýndan ilk üç sýrada yer almaktadýr.
ÖDAlarýn kapladýðý alan bakýmýndan ilk 10 ilin tablosu aþaðýda gösterilmiþtir
(Þekil 16 a ve 16 b).
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Þekil 16 a - Ýllerin ÖDAlara göre yüzölçümü daðýlýmý grafiði
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Þekil 18 - ÖDA kriterlerini bölgesel ölçekte saðlayan taksonlarýn bölgelere daðýlýmý

Tür Gruplarýnýn Temsiliyeti
223 ÖDA bitkiler için küresel ölçekte önem taþýmaktadýr. Bu alanlarýn bir
kýsmý ayný zamanda diðer tür gruplarý için de küresel ölçekte önemlidir. Bitki
alanlarýnýn %80i bir veya daha fazla tür grubu için ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr
(Þekil 19).

Öte yandan, çiftyaþamlýlar için 29 ÖDA belirlenmiþtir. Bu alanlarýn %62si
ayný zamanda dört veya daha fazla tür grubu için küresel ölçekte önem
taþýmaktadýr (Þekil 23).
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Þekil 19 - Bitki temsiliyet grafiði

ÖDA sayýsý

1

Ýçsu balýklarý için durum biraz daha farklýdýr. Balýklar için küresel ölçekte
önemli 61 ÖDA belirlenmiþtir. Bu alanlarýn %92si bir veya daha fazla tür
grubu için küresel öneme sahiptir (Þekil 24).
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Þekil 23 - Çiftyaþamlý temsiliyet grafiði

Kuþ türleri için küresel ölçekte önem taþýyan 106 ÖDA belirlenmiþtir. Bu
alanlarýn %79u bir veya daha fazla tür grubu için küresel ölçekte önem
taþýmaktadýr (Þekil 20).
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Þekil 20 - Kuþlar temsiliyet grafiði
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Þekil 24 - Ýçsu balýklarý temsiliyet grafiði
95 ÖDA, memeli türleri için küresel ölçekte önemlidir. Bu alanlarýn yaklaþýk
%53ü ayný zamanda 3 veya daha fazla tür grubu için küresel ölçekte önemlidir
(Þekil 21).
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Küresel ölçekte kelebekler için 66 ÖDA belirlenmiþtir. Bu alanlarýn %50si
3 veya daha fazla, %72si 2 veya daha fazla tür grubu için küresel ölçekte
önemlidir (Þekil 25).
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Þekil 25 - Kelebek temsiliyet grafiði

Þekil 21 - Memeliler temsiliyet grafiði
108 ÖDA, sürüngenler için küresel ölçekte önemlidir. Bu alanlarýn %95i
bir veya daha fazla, %51i ise 3 veya daha fazla tür grubu için küresel ölçekte
önemlidir (Þekil 22).

29 ÖDA, kýzböcekleri için küresel öneme sahiptir. Bu alanlarýn yaklaþýk
%90ý 2 veya daha fazla tür grubu için küresel ölçekte önemlidir (Þekil 26).
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Þekil 22 - Sürüngenler temsiliyet grafiði
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Þekil 26 - Kýzböcekleri temsiliyet grafiði
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Tür grubu

Önemli Doða Alanlarýndaki Doðal Yaþam Ortamlarý
Türkiyede bulunan doðal yaþm ortamlarýnýn iyi korunmuþ örnekleri farklý
ÖDAlarda temsil edilmektedir. ÖDAlarýn yüzölçümüne göre habitat
daðýlýmlarýna bakýldýðýnda neredeyse %50si bozkýr ve tarým alanlarýndan
oluþmaktadýr. Bozkýr ver tarým alanlarýný, ÖDAlarýn %30undan fazlasýný
kaplayan orman ve makilikler izlemektedir (Þekil 27 a ve 27 b). Alpin çayýrlar,
dað bozkýrý  orman geçiþ bölgesi ve sulakalanlar da ÖDAlarýn içinde önemli
bir alaný kaplamaktadýr (ayrýntýlar için bkz. Tablo 7).
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Þekil 27 a - ÖDAlarýn toplamýnda temsil edilen yaþam alanlarýnýn yüzdeleri
Þekil 27 b
ÖDAlarýn toplamýnda temsil edilen
yaþam alanlarýnýn yüzdeleri

Tablo 7 - ÖDAlarýn toplamýnda temsil edilen yaþam alanlarýnýn alt gruplarý
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Önemli Doða Alanlarýnýn Deðiþimi
Ülkemizde belirlenen 305 ÖDAnýn son 10 yýldaki deðiþimine bakýldýðýnda
143ünün durumunda ciddi deðiþiklikler olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Ancak sadece
iki alan (Hodulbaba Daðý ve Nallýhan Tepeleri) geçtiðimiz yýllarda ilerleme
göstermiþ, bu alanlardaki canlý türlerinin durumu iyiye gitmiþtir. Bunun yanýnda,
154 ÖDAnýn doðal yapýsýnda bozulmalar olmuþ ve doðal yaþam alanlarý ve
türler kaybedilmiþtir. Bu alanlarýn 125inde kýsmi veya noktasal gerilemeler
olmuþtur. Bu alanlarda gerekli koruma çalýþmalarý yapýldýðý takdirde alanlarýn
durumunda iyileþme gerçekleþebilir. 24 ÖDAda ise geçtiðimiz on yýl içinde
çok büyük ve/veya geri dönüþü olmayan kayýplar yaþanmýþtýr. 5 ÖDA
(Eþmekaya Sazlýðý, Hotamýþ Sazlýðý, Sultansazlýðý, Ereðli Ovasý, Seyfe Gölü)
ise geçtiðimiz on yýl içinde doðal yapýsýný neredeyse tümüyle yok kaybetmiþtir.
6 ÖDAnýn durumu ise bilinmemektedir (Þekil 28).

Tehditler
Türkiyede bulunan 305 ÖDAnýn sadece 26sý üzerinde hiçbir tehdit
bulunmamaktadýr. Kalan 279 alan (ÖDAlarýn %91i) ise bir ya da daha fazla
tehditle karþý karþýyadýr. ÖDAlarýn üzerindeki tehditler deðerlendirilirken, her
bir alandaki baþlýca tehditler ve bu tehditlerin etki dereceleri deðerlendirilmiþtir.
(Þekil 29 a ve 29 b ) Bu deðerlendirmeyi yapabilmek için her bir tehdide üç
üzerinden bir katsayý verilmiþtir. Söz konusu tehdit ortadan kaktýðýnda, alan
doðal yapýsýna hiç bir müdahale olmaksýzýn geri dönebiliyorsa bu katsayý bir,
alan doðal haline ancak insan müdahalesiyle (restorasyon) geri dönebiliyorsa
bu katsayý iki olarak belirlenmiþtir. Söz konusu tehdit sonucunda alanýn doðal
yapýsýna geri dönmesi mümkün deðilse katsayý üç olarak verilmiþtir.
Bu deðerlendirme sonucunda, ÖDAlar üzerindeki en ciddi tehditlerin
sulama, kurutma ve baraj projeleri olduðu ortaya konmuþtur. Sulama ve
kurutma çalýþmalarý ÖDAlarýn yaklaþýk yüzde 74ünü, barajlar ise yaklaþýk
yüzde 49unu olumsuz etkilemektedir.
Öte yandan, plansýz turizm, konutlaþma ve altyapý çalýþmalarýnýn da
ÖDAlar üzerinde geri dönüþü olmayan zararlar verdiði görülmektedir. Özellikle
Ege ve Akdeniz kýyýlarýndaki turizm ve buna baðlý olarak gerçekleþen yapýlaþma
çalýþmalarýnýn, ÖDAlar dikkate alýnarak planlanmasý gerekmektedir.

ÖDA sayýsý
145

Aþýrý otlatma ve tarýmsal yoðunlaþma ise birçok bozkýr türünü, özellikle
bitki ve kuþ türlerinin yoðunluðunu ve yaþam koþullarýný olumsuz etkilemektedir.
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Þekil 28 - ÖDAlarýn deðiþimi
Þekil 29 a - ÖDAlarýn üzerindeki tehditler ve tehditlerin toplam etkileri
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Þekil 29 b - ÖDAlarýn üzerindeki tehditler ve tehditlerin toplam etkileri
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TÜRLERLE ÝLGÝLÝ ANALÝZLER

Koruma Öncelikleri
Geçtiðimiz yýllarda Seyfe Gölü, Eþmekaya Sazlýðý, Hotamýþ Sazlýðý, Sultan
Sazlýðý ve Ereðli Ovasý restorasyon aþamasýna gelmiþtir. 21 ÖDAda derhal
kapsamlý bir koruma planý uygulanmadýðý takdirde, alanýn tamamý veya büyük
bir bölümü geri dönüþsüz kaybedilme tehlikesiyle karþý karþýyadýr (Çok Acil).
46 ÖDAda ise en geç iki yýl içinde kapsamlý bir koruma planý uygulanmadýðý
takdirde, alanýn çok büyük bir bölümü kaybedilecektir (Acil). Düzenli olarak
gözaltýnda tutulmadýðý ve tek tek ortaya çýkan sorunlara yönelik müdahaleler
yapýlmadýðý takdirde, 100 ÖDAnýn önemli bir bölümü yok olma tehlikesi
altýndadýr (Korumaya Baðýmlý). Henüz geri dönüþümsüz zararlar veren bir
tehditle karþý karþýya olmayan ancak düzenli olarak izlenmesi gereken 126
ÖDA bulunmaktadýr (Ýzlenmesi Gerekli). 7 ÖDA hakkýnda ise yeterli bilgi
bulunmamaktadýr (Yeterince Bilinmiyor).

ÖDA kriterlerini saðlayan taksonlar Türkiye flora ve faunasýnýn önemli bir
bölümünü oluþturmaktadýr. Türkiyede bu güne kadar tanýmlanmýþ ve bu
envanter kapsamýnda deðerlendirilmiþ sekiz farklý tür grubuna ait 10214 türün
2880i ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu tür gruplarý içinde ÖDA kriterlerini
en yüksek oranda saðlayan ilk üç tür grubu çiftyaþamlýlýar, memeliler ve içsu
balýklarýdýr. Tüm tür gruplarýnýn ÖDA kriterlerini saðlama oranlarý Tablo 8de
verilmiþtir.
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Tablo 8 - Deðerlendirilen tüm türlerin ÖDA
kriterlerini saðlama oranlarý
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Þekil 30 - ÖDAlarýn koruma öncelikleri
Koruma Statüleri
ÖDAlarla resmi koruma statüsüne sahip alanlar kýyaslandýðýnda 171
alanýn (%56) hiçbir koruma statüsüne sahip olmadýðý anlaþýlmýþtýr. 71 alan
bir, 62 alan ise birden fazla koruma statüsüne sahiptir.

* Düzenli görülen tür sayýlarý.

Endemik taksonlarýn ÖDA kriterleri saðlama oraný ise daha yüksektir.
Türkiyede endemik olup bu envanter kapsamýnda deðerlendirilmiþ 3334
türün 2152si ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Farklý endemik taksonlarýn tür
gruplarýna göre ÖDA kriterlerini saðlama oranlarý Tablo 9da verilmiþtir.
Endemik olmasýna raðmen ÖDA kriterlerini saðlamayan türler Türkiye içinde
çok geniþ bir yayýlýþa sahip olan ve tehlike altýnda bulunmayan türlerdir.

Koruma statülerinin bölgelere göre daðýlýmýna bakýldýðýnda ise Ege
Bölgesindeki ÖDAlarýn yüzde 74ü, Doðu Karadenizde yüzde 50si, Orta ve
Batý Karadenizde yüzde 68i, Marmarada yüzde 63ü, Orta Anadoluda yüzde
53ü, Akdenizde yüzde 44ü, Doðu Anadoluda yüzde 10u ve Güneydoðu
Anadoluda ise yüzde 26sý bir veya daha fazla koruma statüsüne sahiptir.

Önemli Kuþ Alanlarý ve Önemli Doða Alanlarý
ÖDA metodolojisinin temelini oluþturan Önemli Kuþ Alaný yaklaþýmý,
dünyada doða koruma çalýþmalarýnýn baþarýlý örneklerini içermektedir.
Ülkemizde 1989 yýlýnda baþlayan Önemli Kuþ Alaný (ÖKA) çalýþmalarý, 2003
yýlýndan bu yana Doða Derneði bünyesinde gerçekleþtirilmektedir. Bu çalýþmalar,
Uluslararasý Kuþlarý Koruma Kurumu (BirdLife International), Ýngiliz Kraliyet
Kuþlarý Koruma Derneði (RSPB) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattý
Þirketi tarafýndan desteklenmektedir.
Doða Derneði, 2004 yýlýnda önceki yýllarda yapýlan çalýþmalarý güncellemiþ
ve tüm ÖKAlarýn sýnýrlarýný uydu fotoðraflarý kullanarak revize etmiþtir. Ayný
yýl BTC Boru Hattý Önemli Kuþ Alanlarý Projesi kapsamýnda çeþitli saha
çalýþmalarý gerçekleþtirmiþtir. Bu çalýþmalarda bilinen ÖKAlarýn ziyaretinin
yaný sýra yeni potansiyel ÖKAlar da araþtýrýlmýþtýr. Ayný süreçte Türkiyenin
ilk kez Avrupa Birliði ölçeðinde önemli ÖKAlarý da belirlenmiþtir. Avrupa
Birliðinde korunmasý gerekli her bir kuþ türü için ülkemizde korunmasý gereken
ÖKAlar deðerlendirilmiþtir. Bu çalýþma sonucunda küresel, bölgesel ve AB
ölçeðinde ÖDA kriterlerini saðlayan toplam 255 ÖKA belirlenmiþtir ve 305
ÖDAnýn yer aldýðý bu envanter bu alanlarýn tümünü kapsamaktadýr. Baþka
bir deðiþle, ÖDA envanteri ayný zamanda Türkiyenin ÖKAlarý için de bir
nihai liste özelliðini taþýmaktadýr.

Tablo 9 - Endemik türlerin ÖDA kriterlerini saðlama oranlarý
Bitkiler
Türkiyenin 122 Önemli Bitki Alaný (Özhatay ve ark. 2005) kapsamýnda
bitkiler için belirlenen önemli alanlarýn sayýsý bu envanter ile 223e yükselmiþtir.
Bunun yanýnda henüz ÖDA olarak sýnýflandýrýlamayan ancak bitkiler açýsýndan
önemli olduðu bilinen 199 nokta tanýmlanmýþtýr (Bkz. Ek 7).
Bu kitap kapsamýnda, Türkiyede yaþayan 8 bin 897 bitki türünün yüzde
28i (2427 tür) için korumada öncelikli alanlar (ÖDA) belirlenmiþtir. Bu türlerin
yüzde 87si (2052 tür) endemiktir. Bu sayý Türkiyedeki tüm endemik bitki
türlerinin yüzde 68ini oluþturmaktadýr. Bazý bitki türleri hem en üst düzeyde
(CR ve EN) tehlike altýndadýr, hem de dünyada sadece Türkiyede bir tek
alanda yaþamaktadýr (tek nokta endemikleri). Bu envanter kapsamýnda bu
özelliðe sahip 421 bitki türü tanýmlanmýþtýr ve bunlar açýsýndan en zengin
ÖDAlar Amanos Daðlarý (24 tür), Doðu Karadeniz Daðlarý (22 tür) ve Tahtalý
Daðlarýdýr (18 tür). Genel anlamda ÖDA kriterlerini saðlayan bitki taksonlarý
açýsýndan en zengin alanlar ise Amanos Daðlarý (173 tür), Bolkar Daðlarý
(161 tür) ve Doðu Karadeniz Daðlarýdýr (160 tür).
ÖDA kriterlerini küresel ve bölgesel ölçekte saðlayan türlerin coðrafi
bölgelere göre sayýlarý Þekil 31 ve 32de verilmiþtir. Bitkiler açýsýndan Türkiyenin
en zengin bölgeleri Akdeniz ve Doðu Anadoludur.
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Þekil 34 - Bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan kuþlarýn bölgelere göre daðýlýmý

Bölgeler

Þekil 31 - Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan bitkilerin bölgelere göre daðýlýmý
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Þekil 32 - Bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan bitkilerin bölgelere göre daðýlýmý
Kuþlar
Türkiyenin 184 Önemli Kuþ Alaný (Kýlýç ve Eken 2004) kapsamýnda
kuþlar için belirlenen önemli alanlarýn sayýsý bu envanter ile 254e yükselmiþtir.
Türkiyede düzenli olarak görülen 364 kuþ türünün yaklaþýk yüzde 42si (151
tür) ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Türkiyede endemik kuþ türü
bulunmamaktadýr. ÖDA kriterlerini saðlayan kuþ türleri açýsýndan en zengin
alanlar Kýzýlýrmak Deltasý (45 tür), Göksu Deltasý (41 tür) ve Meriç Deltasýdýr
(39 tür).

Memeliler
Bu kitapta memeliler için 157 önemli alan belirlenmiþtir. Bunun yanýnda
henüz ÖDA olarak sýnýflandýrýlamayan ancak memeliler açýsýndan önemli
olduðu bilinen 78 nokta tanýmlanmýþtýr (Bkz. Ek 7).
Türkiyede yaþayan yaklaþýk 160 memeli türünün yüzde 48i (77 tür)
ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerin yüzde 7,8i (6 tür) endemiktir. Bazý
memeli türleri hem en üst düzeyde tehlike altýndadýr (CR ve EN kategorileri),
hem de dünyada sadece Türkiyede bir tek alanda yaþamaktadýr (tek nokta
endemikleri). Bu envanter kapsamýnda bu özelliðe sahip iki memeli türü
tanýmlanmýþtýr (Limonlu Havzasýndaki Acomys cilicicus ve Tuz Gölündeki
Microtus anatolicus). ÖDA kriterlerini saðlayan memeliler açýsýndan en zengin
alanlar ise Doðu Karadeniz Daðlarý (21 takson), Istranca Daðlarý (15 takson)
ve Altýnözü Tepeleridir (12 takson).
ÖDA kriterlerini küresel ve bölgesel ölçekte saðlayan türlerin coðrafi
bölgelere göre sayýlarý Þekil 35 ve 36da verilmiþtir. Pek çok tür grubundan
farklý olarak Doðu Karadeniz ve Marmara bölgeleri hem kürese hem de
bölgesel ölçekte memeliler için en önemli bölgeler arasýnda yer almaktadýr.
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ÖDA kriterlerini küresel ve bölgesel ölçekte saðlayan türlerin coðrafi
bölgelere göre sayýlarý Þekil 33 ve 34te verilmiþtir. Pek çok tür grubundan
farklý olarak Marmara ve Ege bölgeleri, özellikle bölgesel ölçekte ÖDA
kriterlerini saðlayan kuþlar için ön sýralarda yer almaktadýr.
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Þekil 35 - Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan memelilerin bölgelere göre daðýlýmý
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Þekil 33 - Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan kuþlarýn bölgelere göre daðýlýmý
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Þekil 36 - Bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan memelilerin bölgelere göre
daðýlýmý
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Çiftyaþamlýlar
Çiftyaþamlýlar için Türkiyede 63 önemli alan (ÖDA) belirlenmiþtir.

Tür sayýsý

Türkiyede yaþayan 30 çiftyaþamlý türünün yüzde 60ý (18 tür) ÖDA
kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerin yüzde 44ü (8 tür) ise Türkiyeye
endemiktir. Bazý çiftyaþamlý türleri hem en üst düzeyde tehlike altýndadýr (CR
ve EN kategorileri), hem de dünyada sadece Türkiyede bir tek alanda
yaþamaktadýr (tek nokta endemikleri). Bu envanter kapsamýnda bu özelliðe
sahip 2 çiftyaþamlý türü tanýmlanmýþtýr (Bolkar Daðlarýndaki Rana holtzi ve
Tahtalý Daðlarýndaki Lyciasalamandra billae). ÖDA kriterlerini saðlayan
çiftyaþamlý türleri açýsýndan en zengin alanlar ise Doðu Karadeniz Daðlarý (3
tür) ve Sakarya Deltasýdýr (2 tür ve 1 alttür).
ÖDA kriterlerini küresel ve bölgesel ölçekte saðlayan türlerin coðrafi
bölgelere göre sayýlarý Þekil 37 ve 38de verilmiþtir. Çiftyaþamlýlar açýsýndan
Türkiyenin en zengin bölgeleri Akdeniz ve Doðu Anadoludur.
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Þekil 39 - Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan sürüngenlerin bölgelere göre
daðýlýmý
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Þekil 37 - Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan çiftyaþamlýlarýn bölgelere göre
daðýlýmý

Takson sayýsý

0

4
3
2
1
0

3

2

Akdeniz
Doðu Anadolu

1
Ege

1
Marmara

16

9

8

5

4

Ege
Güneydoðu
Doðu Anadolu
Doðu Karadeniz

3

2

Orta ve Batý Karadeniz

Marmara
Orta Anadolu

Bölgeler

Þekil 40 - Bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan sürüngenlerin bölgelere göre
daðýlýmý

Ýçsu Balýklarý
Bu kitapta içsu balýklarý için 85 önemli alan (ÖDA) belirlenmiþtir. Bunun
yanýnda henüz ÖDA olarak sýnýflandýrýlamayan ancak Barbatula simavica adlý
tür açýsýndan önemli olduðu bilinen bir nokta (Bergama Dereleri) tanýmlanmýþtýr
(Bkz. Ek 7).
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Türkiyede yaþayan yaklaþýk 200 içsu balýðý türünün yüzde 42si (85 tür)
için korumada öncelikli alanlar (ÖDA) belirlenmiþtir. Bu türlerin yüzde 63,5i
(54 tür) Türkiyeye endemiktir.

Bölgeler

Þekil 38 - Bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan çiftyaþamlýlarýn bölgelere göre
daðýlýmý
Sürüngenler
Bu kitapta sürüngenler için 131 önemli alan belirlenmiþtir. Bunun yanýnda
henüz ÖDA olarak sýnýflandýrýlamayan ancak sürüngenler açýsýndan önemli
olduðu bilinen 2 nokta tanýmlanmýþtýr (Bkz. Ek 7).
Bu kitap kapsamýnda, Türkiyede yaþayan 120 sürüngen türünün yüzde
40ý (48 tür) ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu türlerin 12si Türkiyeye
endemiktir.
Bazý sürüngen türleri dünyada sadece Türkiyede bir tek alanda yaþamaktadýr
(tek nokta endemikleri). Bu envanter kapsamýnda bu özelliðe sahip beþ
sürüngen türü tanýmlanmýþtýr. (Harran Harabelerindeki Acanthodactylus
harranensis, Van Ovasýndaki Eirenis thospitis, Güney Fýrat Vadisi ve Birecik
Bozkýrlarýndaki Rhinotyphlops episcopus, Çýðlýkara Ormanlarýndaki Vipera
anatolica, Erciþteki Darevskia sapphirina). ÖDA kriterlerini saðlayan sürüngen
türleri açýsýndan en zengin alanlar ise Doðu Karadeniz Daðlarý (10 tür), Amanos
Daðlarý (5 tür), Ceyhan Deltasý (5 tür) ve Seyhan Deltasýdýr (5 tür).
ÖDA kriterlerini küresel ve bölgesel ölçekte saðlayan türlerin coðrafi
bölgelere göre sayýlarý Þekil 39 ve 40da verilmiþtir. Pek çok tür grubundan
farklý olarak Güney Doðu Anadolu bölgesel ölçekte sürüngenler için en önemli
iki bölge yer almaktadýr.

Bazý türler dünyada sadece Türkiyede bir tek alanda yaþamaktadýr (tek
nokta endemikleri). Bu envanter kapsamýnda bu özelliðe sahip 18 içsu balýðý
türü tanýmlanmýþtýr. Beyþehir Gölündeki Alburnus akili, Chondrostoma
beysehirense, Cobitis (Beysheria) bilseli, Pseudophoxinus battalgili, Hazar
Gölündeki Alburnus heckeli, Aphanius asquamatus, Cobitis elazigensis,
Çelebibaðý Sazlýklarýndaki Barbatula ercisianus, Barbus ercisianus, Akþehir
ve Eber Göllerindeki Alburnus nasreddini, Van Ovasýndaki Alburnus
timarensis, Ereðli Ovasýndaki Barbatula eregliensis, Manyas (Kuþ) Gölündeki
Cobitis (Bicanestrinia) puncticulata, Bismil Ovasýndaki Cobitis kellei, Yeþildere
(Ýbrala Deresi) Gobio hettitorum, Küçük Menderes Deltasýndaki Knipowitchia
ephesi, Marmara Gölündeki Knipowitschia mermere ve Eðirdir Gölündeki
Pseudophoxinus egridiri). ÖDA kriterlerini saðlayan içsu balýðý türleri açýsýndan
en zengin alanlar ise Sakarya Deltasý (10 tür), Beyþehir Gölü (9 tür) ve Altýnözü
Tepeleridir (9 tür).
ÖDA kriterlerini küresel ve bölgesel ölçekte saðlayan türlerin coðrafi
bölgelere göre sayýlarý Þekil 41 ve 42de verilmiþtir. Akdeniz ve Ýç Anadolu
bölgeleri, içsu balýklarý açýsýndan küresel ölçekte büyük önem taþýmaktadýr.
Marmara ve Doðu Karadeniz ise bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan
türler açýsýndan zengindir.
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Þekil 41 - Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan içsu balýklarýnýn bölgelere göre
daðýlýmý
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Þekil 42 - Bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan içsu balýklarýnýn bölgelere göre
daðýlýmý

Kelebekler
Türkiyede kelebekler için 114 ÖDA belirlenmiþtir. Türkiyede yaþayan
345 kelebek türünün yüzde 18i (62 tür) ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr. Bu
türlerin yüzde 32si (20 tür) Türkiyeye endemiktir.

Kýzböcekleri
Bu envanter kapsamýnda kýzböcekleri için 54 ÖDA belirlenmiþtir. Türkiyede
yaþayan 98 kýzböceði türünün yüzde 12si (12 tür) ÖDA kriterlerini
saðlamaktadýr. Türkiyede endemik kýzböceði türü bulunmamakla birlikte,
Calopteryx splendens waterstoni alttür düzeyinde ülkemize endemik tek
kýzböceði taksonudur. ÖDA kriterlerini saðlayan kýzböceði türleri açýsýndan
en zengin alanlar Amanos Daðlarý (5 tür) ve Kastabala Vadisidir (4 tür).
ÖDA kriterlerini küresel ölçekte saðlayan türlerin coðrafi bölgelere göre
sayýlarý Þekil 45te verilmiþtir. Buna göre Türkiyede kýzböceklerinin korunmasý
açýsýndan en önemli bölge Akdenizdir. Öte yandan, bölgesel ölçekte ÖDA
kriterlerini saðlayan yalnýzca iki kýzböceði taksonu bulunmaktadýr ve bu iki
takson da Doðu Karadeniz Bölgesinde yaþamaktadýr.

Tür sayýsý
7

0

6
5
4

Bazý kelebek türleri dünyada sadece Türkiyede bir tek alanda yaþamaktadýr
(tek nokta endemikleri). Bu envanter kapsamýnda bu özelliðe sahip üç kelebek
türü deðerlendirilmiþtir. Erek Daðý ve Turna Gölündeki Plebeius rosei, Doðu
Karadeniz Daðlarýndaki Plebeius torulensis ve Kubbe Daðýndaki Polyommatus
dama. ÖDA kriterlerini saðlayan kelebek türleri açýsýndan en zengin alanlar
Doð Karadeniz Daðlarý (23 tür), Kop Daðý (17 tür) ve Zap Suyu Vadisidir (16
tür).
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Þekil 43 - Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan kelebeklerin bölgelere göre daðýlýmý
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Þekil 45 - Küresel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan kelebeklerin bölgelere göre daðýlýmý

ÖDA kriterlerini küresel ve bölgesel ölçekte saðlayan türlerin coðrafi
bölgelere göre sayýlarý Þekil 43 ve 44de verilmiþtir. Doðu Anadolu, kelebekler
açýsýndan en önemli bölgemizdir.
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Þekil 44 - Bölgesel ölçekte ÖDA kriterlerini saðlayan kelebeklerin bölgelere göre
daðýlýmý
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TÜRKÝYE'NÝN KORUNAN ALANLARI
Ülkemizdeki önemli doðal alanlar 18 farklý koruma statüsüyle
korunmaktadýr. Hatta bazen tek bir alana birkaç koruma statüsü verilmektedir.
Bu koruma statülerinin bir kýsmý ulusal mevzuatýmýza göre ilan edilirken, bir
kýsmý da uluslararasý sözleþmelere dayanarak oluþturulmuþtur. Türkiyede 13
ulusal ve 5 uluslararasý koruma statüsü bulunmaktadýr ve bu alanlarýn ülkemizin
yaklaþýk yüzde 6sýný kapladýðý tahmin edilmektedir.
Korunan alanlarýn büyük bir kýsmý orman alanlarý ve sulak alanlar dikkate
alýnarak oluþturulmuþtur. Bu nedenle oluþturulan koruma alanlarý Türkiyenin
biyolojik çeþitliliðini, özellikle de bozkýr, akarsu, maki ve yüksek dað
ekosistemlerini yeteri kadar yansýtamamaktadýr.
Türkiyede hali hazýrda korunan alanlara bir harita üzerinde bakýldýðýnda
bu alanlarýn özellikle Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoðunlaþtýðý
görülmektedir. Özellikle Doðu ve Güneydoðu Anadoluda daha pek çok alanýn
koruma altýna alýnmasý gerekmektedir.
Son yýllarda yeni korunan alanlarýn ilan edilmesi ve etkili yönetimi
konusunda umut verici çalýþmalar yürütülmektedir. Çevre ve Orman Bakanlýðý,
2004 yýlýndan itibaren yeni milli parklar, Ramsar alanlarý ve Türkiyenin ilk
Biyosfer Rezervini ilan etmiþtir. Ayrýca 2004 yýlýndan itibaren pek çok mevcut
korunan alanda daha saðlýklý koruma çalýþmalarýnýn yürütülmesi için katýlýmcýlýk
mantýðýyla uyumlu yönetim planlarý hazýrlanmasý süreci hýzlandýrýlmýþtýr. Devlet
kuruluþlarýnýn yanýsýra, yerel ve ulusal sivil toplum kuruluþlarý da Türkiyenin
korunan alanlarý üzerinde yoðun çalýþmalar yürütmektedir.
Ayrýca, Küresel Çevre Fonu (GEF)nun hibe katkýsý ile Çevre ve Orman
Bakanlýðý ve Dünya Bankasý iþbirliðiyle Türkiyenin korunan alanlarýnýn daha
iyi yönetilebilmesi için 2000 yýlýndan bu yana büyük ölçekli bir proje
uygulanmaktadýr. Altý yýl süren projenin hedefi, seçilmiþ dört örnek koruma
alanýndaki doðal kaynaklarýn etkili, katýlýmcý ve sürdürülebilir yönetimi ve bu
etkinliklerin bütün Türkiyedeki koruma alanlarýna yaygýnlaþtýrýlmasýdýr.
Çevre ve Orman Bakanlýðý birçok resmi kurumla birlikte ve sivil toplum
örgütlerinin de katkýlarýyla biyolojik çeþitliliðin korunmasýný tek bir yasal
zemine oturtmaya çalýþmaktadýr. Bu kapsamda 2007 yýlýnda resmileþmek
üzere Doða Koruma Kanunu adlý bir kanun tasarýsý hazýrlanmaktadýr. Bu yeni
yasanýn aþaðýda belirtilen koruma statülerini tek bir çatý altýnda toplamasý
beklenmektedir.

ULUSAL STATÜLER
Milli Parklar Kanunu
2873 sayýlý, 9 Aðustos 1983 tarihli Milli Parklar Kanunu ile ülkemizin
yaklaþýk yüzde 2'lik bir kýsmýný oluþturan doðal alan korunmaktadýr. Bu kanun
kapsamýndaki koruma statüleri olan milli park, tabiatý koruma alaný, tabiat
anýtý ve tabiat parkýnýn hangi amaçlarla ilan edildiði aþaðýda kýsaca açýklanmýþtýr.
Milli Parklar: Bilimsel ve estetik bakýmdan ulusal ve uluslararasý önemi
bulunan; doðal ve kültürel kaynak deðerleri ile koruma, dinlenme ve turizm
alanlarýna sahip alanlardýr.
Tabiatý Koruma Alanlarý: Bilimsel çalýþmalar ve eðitim açýsýndan önem
taþýyan, nadir, tehlike altýnda veya kaybolmaya yüz tutmuþ ekosistemleri ve
türleri içeren alanlardýr. Alanlarýn mutlak korunmasý gerekli olup, yalnýzca
bilim ve eðitim amaçlarý için kullanýmlarýna olanak tanýnmaktadýr.
Tabiat Anýtlarý: Tabiat olaylarýnýn meydana getirdiði sýra dýþý özelliklere
ve bilimsel deðerlere sahip alanlarý içermektedir. Tabiat anýtlarýnýn milli park
esaslarý dahilinde korunmalarý gerekmektedir.
Tabiat Parklarý: Önemli bitki örtüsü ve yaban hayatý özelliklerine sahip,
doðal manzara bütünlüðü içinde insanlarýn dinlenme ve eðlenmelerine uygun
doðal alanlar bu statü ile korunmaktadýr.
Kara Avcýlýðý Kanunu
Ýlk kez 3167 sayý ile 5 Mayýs 1937 tarihinde yayýmlanan ve 4915 sayý ile
1 Temmuz 2003 tarihinde deðiþtirilen Kara Avcýlýðý Kanunu kapsamýnda iki
alan koruma statüsü yer almaktadýr. Yaban hayatý koruma sahalarý ve yaban
hayatý geliþtirme sahalarýnýn her ikisi de orman rejimine giren yerlerde Çevre
ve Orman Bakanlýðý tarafýndan, diðer yerlerde ise Bakanlar Kurulu'nca ilan
edilmektedir. Bu sahalarýn ayrýlmasý ve yönetimlerine iliþkin esas ve usuller
ayný bakanlýk tarafýndan çýkarýlan yönetmeliklerle belirlenmektedir.
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Yaban Hayatý Koruma Sahasý: Yaban hayatý deðerlerine sahip, korunmasý
gerekli yaþam ortamlarýnýn bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak
korunduðu ve devamlýlýðýnýn saðlandýðý sahalarý kapsamaktadýr.
Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý: Av ve yaban hayvanlarýnýn ve yaban
hayatýnýn korunduðu, geliþtirildiði, av hayvanlarýnýn yerleþtirildiði, yaþama
ortamýný iyileþtirici tedbirlerin alýndýðý ve gerektiðinde özel avlanma planý
çerçevesinde avlanmanýn yapýlabildiði sahalarý içermektedir.
Orman Kanunu
Aðustos 1956'da kabul edilen Orman Kanunu kapsamýnda doðanýn yerinde
korunmasýna katkýda bulunan dört koruma statüsü vardýr. Bu koruma statülerinin
ana amacý doðanýn korunmasý deðil, orman kaynaklarýnýn sürdürülebilir
kullanýmýdýr.
Muhafaza Ormanlarý: Arazi kaymasý ve yaðmurlarla yýkanma gibi tehlikelere
maruz yerlerde bulunan; þose yol ve demiryollarýný toz ve kum fýrtýnalarýna
karþý muhafaza eden; nehir yataklarýnýn dolmasýnýn önüne geçen veya ulusal
savunma için korunmasý zorunlu görülen devlet ormanlarýný, maki veya
fundalarla örtülü yerleri içerebilir. Daimi olarak tahrip edilmiþ veya yangýn
görmüþ devlet ormanlarý da istihsal ormaný haline gelinceye kadar muhafaza
ormaný statüsüne sahip olabilmektedir.
Gen Koruma Ormanlarý: Bir türün genetik çeþitliliðinin doðal ortamýnda
(in-situ) korunmasý amacýyla seçilen ve yönetilen doðal meþcerelerdir. Gen
koruma ormanlarý ile doðada var olan genetik zenginliðin korunmasý ve
gelecek kuþaklara aktarýlmasý amaçlanmaktadýr.
Tohum Meþcereleri: Mevcut koþullar altýnda istenilen karakterler bakýmýndan
üstün özelliklere sahip aðaçlarýn bulunduðu, belirli bir coðrafik bölgede yer
alan ve tohum üretimi için özel bir yönetim ve iþletmeye tabi tutulan
meþcerelerdir. Tohum meþcereleri ile kaliteli ve kaynaðý belli tohum elde
etmek amaçlanmaktadýr.
Orman Ýçi Dinlenme Yerleri: Toplumun çeþitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarýný
karþýlamak, turistik hareketlere imkân vermek maksadýyla oluþturulan sahalardýr.
Bunlar A, B ve C tipi olmak üzere üçe ayrýlýr. A tipi, yüksek kaynak deðerleri
ve ziyaretçi potansiyeline sahip, çadýr, karavan ve bungalov gibi geceleme
tesisleri olan ve ayný zamanda günübirlik kullaným imkâný saðlayabilen
sahalardýr. B tipi, kent merkezlerinin yakýn çevresinde, yüksek ziyaretçi
potansiyeline sahip ve günübirlik kullaným imkâný olan sahalardýr. C tipi,
kaynak deðeri ve ziyaretçi potansiyeli oldukça sýnýrlý, genelde mahalli ihtiyaçlarý
karþýlamak için oluþturulan ve günübirlik piknik imkâný veren sahalardýr.
Su Ürünleri Kanunu
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý yetkisindeki 23 Mart 1971 tarihli 1380 sayýlý
Su Ürünleri Kanunu uyarýnca tanýmlanan Su Ürünleri Ýstihsal Sahalarý da alan
koruma statüleri arasýnda sayýlabilir. Ayný kanunun 23'üncü maddesi, sucul
türlerin avlanabileceði yerler, avlanma usul ve esaslarý ile avlanma zamanlarýný
düzenleyen tüzükle ilgili konularý içermektedir.
Su Ürünleri Ýstihsal Sahalarý: Su ürünlerini istihsale elveriþli, içinde veya
üzerinde herhangi bir istihsal vasýtasý kurulabilen, kullanýlabilen su alanlarýdýr.
Bu çerçevede, ülkemizin tüm kýyý ve iç sularýnýn su ürünleri istihsal sahasý
olduðu varsayýlarak, su ürünleri istihsalinin yapýlamayacaðý yerler Su Ürünleri
Kanunu kapsamýnda çýkartýlan sirkülerde belirtilmektedir. Bu konuda 2002
yýlý Aralýk ayýnda yayýmlanan en son sirkülerde, birçok düzenlemenin yaný
sýra bölge ve yer yasaklarý da tanýmlanmýþtýr. Bu sirküler kapsamýnda,
denizkaplumbaðasý üreme alaný olarak tespit edilen yerlerle ilgili olarak da
birtakým koruma tedbirleri alýnmakta ve ayrýca iç sularýmýzda belirli dönemler
için avlanma yasaðý uygulanmaktadýr.
Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu
Kültür Bakanlýðý'nýn yetkisi kapsamýnda 2863 sayý ile 21 Temmuz 1983
tarihinde yayýmlanarak, 3386 sayý ve 17 Haziran 1987 tarihinde birtakým
deðiþlikler yapýlan Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu, sit alanlarý
ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.
Sit Alanlarý: Tarihöncesinden günümüze kadar gelen çeþitli medeniyetlerin
ürünü olup, yaþadýklarý devirlerin sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini
yansýtan kent ve kent kalýntýlarý, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiði yerler
ve tespiti yapýlmýþ doðal özellikleri ile korunmasý gereken alanlardýr. Sit alanlarý
kentsel sit, arkeolojik sit, tarihi sit ve doðal sit alanlarý olarak ayrýlmýþtýr. Doðal
güzellik ve bilimsel açýdan sýradýþý, evrensel deðeri olan alanlar doðal sit alaný
olarak belirtilmiþtir. Doðal sit alanlarý üç ayrý derece sýnýflandýrýlýr.

ULUSLARARASI STATÜLER

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KUÞLARI KORUMA YÖNETMELÝÐÝ (79/409/EEC) VE
AVRUPA BÝRLÝÐÝ HABÝTATLARI VE TÜRLERÝ KORUMA YÖNETMELÝÐÝ
(92/43/EEC)

Dünya Kültürel ve Doðal Mirasýnýn Korunmasýna Dair Sözleþme
Dünya Kültürel ve Doðal Mirasý'nýn korunmasý için 16 Kasým 1972 tarihinde
Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafýndan
kabul edilen sözleþmeye ülkemiz 14 Nisan 1982 tarihinde taraf olmuþtur. Bu
sözleþme kapsamýnda tanýmý yapýlan anýtlar, yapý topluluklarý ve diðer alanlar
kültürel miras olarak kabul edilmiþtir. Bu sözleþme altýnda korunan alanlar
Dünya Kültürel ve Doðal Miras Alaný olarak tanýmlanmaktadýr.

Natura 2000 Alanlarý: Avrupa Birliði'nin (AB) Kuþlarý Koruma Yönetmeliði
ve AB Habitatlarý ve Türleri Koruma Yönetmeliði altýnda sýrasýyla Özel Koruma
Sahasý (ÖKS) ve Korunmasý Gerekli Sahalarýn (KGS) belirlenmesi
gerekmektedir. ÖKS ve KGS'lerin bütünü Natura 2000 adý verilen uluslararasý
korunan alanlar aðýný oluþturmaktadýr. Bu yönetmelik uyarýnca AB'ye üye
olan her ülke topraklarý üzerindeki hayvanlar, bitkiler ve habitatlar açýsýndan
uluslararasý öneme sahip alanlarý koruma altýna almakla yükümlüdür. Ülkemiz
AB üyesi olmamasýna raðmen, AB ile bütünleþme sürecinde bu yönetmelikler
ulusal mevzuatýmýzla uyumlulaþtýrýlmasý gereken bir belge olarak ortaya
çýkmýþtýr.

Avrupa'nýn Yaban Hayatý ve Yaþam Ortamlarýný Koruma Sözleþmesi
Avrupa Birliði (AB) üyesi devletlerin önderliðinde hazýrlanan ve AB'ye
üye olmak isteyen diðer devletlerce de onaylanan bu sözleþme ile taraflar,
yabani bitki ve hayvanlarýn ve bunlarýn yaþama ortamlarýnýn korunmasýný
amaçlamýþlardýr. Bu çerçevede sözleþme, kesin olarak korunmasý gereken
bitki ve hayvan türlerini, korunan hayvan türlerini, yasaklanan av yöntemleri
ile ilgili listeleri içermektedir. Ülkemiz bu sözleþmeye 9 Ocak 1984 tarihinde
84/7601 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý ile taraf olmuþtur. Sözleþmeye taraf
olanlar ülkelerinde Zümrüt Aðý Alanlarý (ASCI - Areas for Special Conservation
Interest) ilan edebilmektedir. Ülkemizde bu statü için ön çalýþmalar yapýlmaktadýr
ve bu kapsamda dokuz alan zümrüt aðý alaný olarak tanýmlanmýþtýr.
Barselona Sözleþmesý ve Akdenýz'de Özel Koruma Alanlarýna Ýliþkin Protokol
Barselona'da 16 Þubat 1976'da kabul edilen Akdeniz'in Kirlenmeye Karþý
Korunmasý Sözleþmesi çerçevesinde, Akdeniz'deki doðal alanlarýn ve bölgedeki
kültürel mirasýn yok olmamasý için deniz alanlarýnýn ve çevrelerinin özel
koruma alanlarý olarak korunmasý öngörülmektedir. Bu amaçla, 88/13151
sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý'yla 7 Ekim 1988 tarihinde Türkiye, Akdeniz'de
Özel Koruma Alanlarýna Ýliþkin Protokol'ü onaylamýþtýr. Bu protokol çerçevesinde
belirlenen alanlar özel çevre koruma bölgesi olarak tanýmlanmaktadýr ve
Türkiye'de bu statü Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý Kurulmasýna Dair
383 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile yasallaþmýþtýr.
Özel Çevre Koruma Bölgeleri: Tarihi, doðal, kültürel vb. deðerler açýsýndan
bütünlük gösteren ve gerek ülke gerekse dünya ölçeðinde ekolojik önemi
olan alanlardýr.
Özellikle Sukuþlarý Yaþama Ortamý Olarak Uluslararasý Öneme Sahip Sulakalanlar
Hakkýndaki Sözleþme (Ramsar Sözleþmesi)
Ramsar Alanlarý: Ramsar Sözleþmesi, 3895 sayýlý kanunla onaylanarak,
17 Mayýs 1994 tarihinde Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr. Bu sözleþmenin
hükümlerine dayanýlarak 30 Ocak 2002 tarihinde Ulusal Sulak Alanlarý Koruma
Yönetmeliði yayýnlanmýþtýr. Bu yönetmelik, sulak alanlarýn korunmasý ve
geliþtirilmesini hedeflemektedir. Yönetmelik kapsamýnda uluslararasý ölçekte
korunan Ramsar alanlarý ilan edilebileceði gibi, ulusal düzeyde baþka sulak
alan koruma sahalarý da ilan edilebilmektedir. Bu, yeni bir yasal düzenleme
olduðundan henüz ulusal ölçekte korunan sulak alanlarýn listesi belirlenmemiþ
ve sýnýflandýrmalarý yapýlmamýþtýr. Ancak yönetmeliðin genel hükümleri
kapsamýnda tüm sulak alanlarýn korunmasý ve akýlcý kullanýmý yapýlmaktadýr.
UNESCO Biyosfer Rezervi
UNESCOnun hükümetlerarasý programlarýndan birisi Ýnsan ve Biyoküre
(MaB - Man and the Biosphere) programýdýr. MaB Programý insan ile doðal
kaynaklarýn kullanýmý arasýnda kalýcý, dengeli ve sürdürülebilir iliþkilerin
kurulmasý amacý ile ilk defa 1970 yýlýnda UNESCO tarafýndan uygulamaya
konulmuþtur. Programýn temel uygulanma biçimini üye ülkelerde biyosfer
rezervlerinin belirlenmesi oluþturmaktadýr. Bu amaçla ülkemizde 1999 yýlýnda
kurulan MaB Ýhtisas Komitesi UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun MaB
Programý kapsamýnda yürüttüðü çalýþmalara teknik ve akademik açýdan
yardýmcý olmaktadýr. Çevre ve Orman Bakanlýðý önderliðinde 2005 yýlýnda
Artvin Camili Biyosfer Rezervi Türkiyenin ilk Biyosfer Rezervi olarak ilan
edilmiþtir. Ýlgili bakanlýkça Biyosfer Rezervi yönetmeliði hazýrlýk çalýþmalarý
devam etmektedir.

Tablo 10 - Türkiyedeki koruma alaný statüleri (Yeþil Atlas 2003).
© Güven Eken
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Türkiyenin Önemli Doða Alanlarý kitabý ve haritasý
resmi bir belge niteliði taþýmamakla beraber Türkiyenin
önemli doða alanlarýnýn belirlenmesine yönelik taslak
bir çalýþmadýr. Gelecek yýllar içerisinde bu çalýþma detaylý
olarak gözden geçirilerek çok büyük alanlarý kapsayan
ve bir bütün olarak haritalara yansýyan alanlar yapýlacak
detaylý teknik çalýþmalarla küçültülerek 1/25.000 ölçekli
haritalar üzerinde tür ve habitat bazýnda sýnýrlar yeniden
belirlenecektir.
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© Doða Derneði Coðrafi Bilgi Sistemleri Ünitesi

TÜRKÝYENÝN ÖNEMLÝ DOÐA
ALANLARI HARÝTASI

Türkiyede 305 Önemli Doða Alaný
tanýmlanmýþtýr. Bu alanlarýn toplam yüzölçümü
20 milyon 280 bin 149 hektardýr ve Türkiyenin
yüzde 26sýný kaplamaktadýr. ÖDAlar bitki,
çiftyaþamlý, içsu balýklarý, kelebek, kýz böceði,
kuþ, memeli ve sürüngen türleri için küresel
ve/veya bölgesel ölçekte önemli alanlardýr.
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Sayfa anahtarý:

Koruma Önceliði
Her bir ÖDA, koruma önceliðine göre sýnýflandýrýlmýþtýr.
Kýsa vadeli ve reaktif (tepkisel) koruma çalýþmalarý, öncellikle
Çok Acil ve Acil kategorilerindeki alanlarda yoðunlaþýlmalýdýr.
Yeterince Bilinmiyor kategorisindeki alanlar hakkýnda, orada
yaþayan insanlarla birlikte en kýsa sürede gerekli araþtýrmalar
yapýlmalýdýr.

Akçakale Bozkýrlarý

Çok Acil: 12 ay içinde kapsamlý bir koruma planý uygulanmadýðý
takdirde, tamamý veya büyük bir bölümü, geri dönüþümsüz
olarak yok olma tehlikesinde olan alanlar.

GDA008
Acil
Ayný (0)

Acil: En geç iki yýl içinde, kapsamlý bir koruma planý
uygulanmadýðý takdirde, tamamý veya büyük bir bölümü, geri
dönüþümsüz olarak yok olma tehlikesinde olan alanlar.
Korumaya Baðýmlý: Düzenli olarak gözaltýnda tutulmadýðý ve tek
tek ortaya çýkan sorunlara yönelik müdahaleler yapýlmadýðý
takdirde, önemli bir bölümü yok olma tehlikesinde olan alanlar.
Ýzlenmesi Gerekli: Henüz geri dönüþümsüz zararlar veren bir
tehditle karþý karþýya olmayan ancak düzenli olarak izlenmesi
gereken alanlar.
Restorasyon Aþamasý: Tamamý veya büyük bir bölümü en az üç
yýldan beri artýk ÖKA özelliði taþýyamayacak kadar bozulmuþ
alanlar.
Yetrince Bilinmiyor: Koruma önceliðini belirlemek için yeterince
veri bulunmayan alanlar.

Alanýn Deðiþimi
Ceylan (Gazella subgutturosa) © Gertrud & Helmut Denzau

Geçtiðimiz on yýl içinde ÖDAlarýn pek çoðunun doðal özellikleri
ciddi zarar görmüþtür. Alanlardaki deðiþimin sýnýflandýrmasý,
aþaðýdaki kriterler kullanýlarak yapýlmýþtýr. Deðerlendirme
süresi, 1995 ve 2005 aralýðýný kapsamaktadýr.

Yüzölçümü : 108703 ha
Boylam
: 38,70ºD
Enlem
: 36,96ºK
Koruma Statüleri : Yok

Yükseklik : 380 m - 800 m
Ýl(ler)
: Þanlýurfa
Ýlçe(ler) : Suruç, Akçakale, Þanlýurfa merkez

Alanýn Tanýmý: ÖDA, Þanlýurfa il merkezi, Suruç ve Akçakale arasýnda kalan ve Suriye sýnýrýna
kadar uzanan geniþ taþlýk bölgeyi kapsar. Kireçtaþlarýyla kaplý alanlar güneyden kuzeye doðru
yükselerek küçük tepeler oluþturur. Tepelerinarasýnda Suriyeye doðru uzanan mevsimsel
dereler ÖDAnýn güneyindeki alüvyal çöküntü ovasýný oluþturur.
Habitatlar: ÖDAnýn kuzeyindeki kireçtaþý tepeleri ince bir toprak örtüsü ve cýlýz otsu bitkilerle
kaplýdýr. Bu alan tarýma uygun olmadýðýndan doðal bozkýr özelliðini korumaktadýr. Güneydeki
çöküntü ovasýný dolduran alüvyal topraklarda ise kuru tarým alanlarý uzanýr. Özellikle yüksek
kesimlerinde, kuru dere yataklarý boyunca bodur çalý topluluklarý yer alýr.
Türler: Ülkemizin bozulmadan kalmýþ zengin bozkýr alanlarýndan biridir. Alan kuþlar için küresel,
bitki, sürüngen, memeli ve kelebek türleri içinse bölgesel ölçekte öneme sahiptir. ÖDA, çöl
varaný (Varanus griseus) ve kýlkuyruklu baðýrtlaðýn (Pterocles alchata) yaþadýðý son alanlardandýr.
Ayrýca toyun (Otis tarda) Türkiyedeki en önemli kýþlama alanlarýndan biridir.
Türkiyenin en nadir memelilerinden ceylanýn (Gazelle subgutturosa) ülkemizdeki son üç
yabani popülasyonundan biri ve en büyük olaný bu alanda yaþamaktadýr. Yabani ceylan
popülasyonunun 80 civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. Akçakale bozkýrlarý Asya bahçe
yediuyuru (Eliomys melanurus) için bölgesel ölçekte öneme sahiptir.
Alan Kullanýmý: Alanýn tarýma elveriþli olmayan yüksek kesimlerinde hayvancýlýk, daha alçak
rakýmlardaki ovalarda ise kuru tarým yapýlýr. Mercimek, buðday ve arpa bölgede yetiþtirilen
baþlýca tarým ürünleridir.
Tehditler: ÖDAdaki en ciddi tehdit ceylanlar ve kuþ türleri üzerindeki yasadýþý avcýlýk baskýsýdýr.
Öte yandan, alanýn güneyinde yapýlmasý planlanan sulama projeleri bölgedeki bozkýr türlerini
olumsuz yönde etkileyebilir.
Küçükbaþ hayvan sürülerinden kaynaklanan aþýrý otlatma, tepelerdeki hassas bozkýr bitki
örtüsünün bozulmasýna ve ceylanlar baþta olmak üzere alandaki doðal otçullar için uygun
yaþam alanlarýnýn küçülmesine neden olmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: 2005 yýlýnda Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, alanda bulunan

Gerileme (-3): Alan geçtiðimiz on yýl içinde doðal yapýsýný
neredeyse tümüyle yok kaybetmiþtir.
Gerileme (-2): Alanýn büyük bir bölümü geçtiðimiz on yýl içinde
ciddi ancak geriye dönüþü olan zararlar görmüþ veya küçük
ama önemli bir bölümü geri dönüþsüz kaybedilmiþtir.
Gerileme (-1): Alanýn bir bölümü gerekli koruma çalýþmalarý
yapýldýðý takdirde düzelebilecek veya doðal yaþam üzerinde
etkisi nispeten düþük zararlar görmüþtür.
Ayný: Geçtiðimiz on yýl içinde alanýn doðal yapýsýnda ciddi bir
deðiþim yaþanamamýþtýr.

128

doðal ceylan popülasyonunun güçlenmesini saðlamak amacýyla 75. Yýl Ceylan Üretme
Ýstasyonunda yetiþtirilen ceylanlardan 82sini Akçakale bozkýrlarýna býrakmýþtýr. 2006 yýlýnda
bu alanýn yaban hayatý geliþtirme sahasý olarak ilan edilmesine yönelik süreç devam etmektedir.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü ile Doða Derneði, alandaki ceylanlarýn korunmasý
için ulusal bir kampanya baþlatmýþtýr.

Toy (Otis tarda) © Franz Kovacks
Yerel Ýlgi Sahipleri
Urfa Valiliði, Urfa Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Doða Derneði.

Süreyya Ýsfendiyaroðlu, Fehmi Yüksel

Ýlerleme (+1): Alanýn üzerindeki bütün önemli tehditler gerekli
koruma çalýþmalarý yapýlarak ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Ýlerleme (+2): Alan üzerindeki tehditlerin tamamý geçtiðimiz
on yýl içinde ortadan kalkmýþtýr ve ÖDA, uygun bir koruma
statüsüne kavuþmuþtur. Alandaki bazý türlerin
popülasyonlarýnda belirgin bir iyileþme gözlenmiþtir.

Alan Koordinatlarý

Ýlerleme (+3): Alanýn tamamý geçtiðimiz on yýl içinde etkili bir
þekilde korunmaya baþlanmýþtýr ve bir daha zarar görmemesi
için gerekli tüm altyapý çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Alandaki
kuþ popülasyonlarýnda ve doðal dostu alan kullaným
þekillerinden elde edilen ekonomik gelirde belirgin bir iyileþme
gözlenmiþtir.

ÖDAlarýn merkez noktalarýný
gösteren koordinatlar ondalýk derece
(decimal degree) sisteminde
hazýrlanmýþtýr. K, kuzey enlemlerini;
D, doðu boylamlarýný gösterir.

Bilinmiyor (?): Alanýn deðiþimi hakkýnda karar verebilmek için
yeterince veri yoktur.
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Alan Kodu

Tür Tablosu

ÖDA kodlarý bölge bazýnda verilmiþtir
ve açýklamalarý aþaðýdaki gibidir:

Takson Adý: Yedi tür grubunun (Bitki, kuþ, memeli, çiftyaþamlý,
sürüngen, içsu balýðý, kelebek, kýz böceði) bilimsel tür veya alttür
isimleridir. Türe ait meta (alt) popülasyon yada bölgesel
popülasyon söz konusu olduðunda o türün bulunduðu bölgenin
adý, tür adýnýn yanýna yazýlmýþtýr.

AKD: Akdeniz Bölgesi
DKD: Doðu Karadeniz Bölgesi
DOG: Doðu Anadolu Bölgesi
EGE: Ege Bölgesi
GDA: Güneydoðu Anadolu Bölgesi
MAR: Marmara Bölgesi
OBK: Orta ve Batý Karadeniz Bölgeleri
ORT: Orta (Ýç) Anadolu Bölgesi

E (Endemik): Tür veya alttürün ülkemize endemik olup olmadýðýný
göstermektedir.
TE (Tek Nokta Endemiði): Dünya üzerinde tek bir noktada yaþayan
ve o noktada nesli tehlike altýnda olan türleri belirtmektedir.
K (Küresel Kýrmýzý Liste): IUCNin (Dünya Doðayý Koruma Birliði)
www.redlist.org sitesinde yer alan kýrmýzý liste kategorisi. Kýrmýzý
liste kategorilerinin açýklamasý Ek 2de verilmiþtir. Eðer bir
taksonun kategorisi 
 olarak iþaretlenmiþse bu o taksonun
kýrmýzý liste kriterleri açýsýndan henüz deðerlendirilmediðini
göstermektedir.
B (Bölgesel/Ulusal Kýrmýzý Liste): Taksonlar için hazýrlanmýþ en
güncel bölgesel veya ulusal kýrmýzý liste kategorisi. Parantez
içinde gösterilen kategoriler, bu kitabýn editörlerinin uzman
görüþüyle atanmýþtýr.
Popülasyon Büyüklüðü ve Yýl: ÖDA kriterlerini saðlayan tür
popülasyonlarýnýn büyüklüðünü tanýmlar. Tür gruplarýnýn verilerinin
bulunduðu tüm çalýþmalar Doða Derneði biyolojik çeþitlilik
veritabanýnda toplanmýþtýr. Bazý türlerin alandaki sayýsý her yýl
deðiþtiðinden, popülasyon büyüklükleri aralýk olarak verilimiþtir.
Bu aralýklar, veri toplama süresinde farklý yýllarda yapýlmýþ
sistematik sayýmlarýn alt ve üst deðerlerine karþýlýk gelmektedir.

Akçakale Bozkýrlarý önemli doða alaný topografya haritasý

Takson Adý

Üreme: Türün alanda kesin olarak veya çok büyük olasýlýkla
yuvaladýðýný gösterir.
Kýþlama: Türün alaný kýþý geçirmek için kullandýðýný gösterir.
Yazlama: Tür alanda yaz aylarýnda düzenli olarak görülmektedir
ancak kesin olarak burada ürememektedir.
Üreme sonrasý: Tür alaný üreme dönemi ardýnda tüy deðiþtirmek
ve/veya sonbahar göçü öncesinde beslenmek için
kullanmaktadýr.
Göç: Türün sonbahar ve/veya ilkbahar göçü sýrasýnda alaný
konaklamak için kullandýðýný veya uçuþ esnasýnda alan
üzerinde büyük sayýlarda toplandýðýný gösterir.
Üreme dýþý: Tür alanda üreme dýþý dönemlerin herhangi birinde
görülmüþtür ancak alaný mevsimsel döngüsünün hangi
aþamasýnda kullandýðý tam olarak bilinmemektedir.

Akçakale Bozkýrlarý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

E

TE

Kýrmýzý Liste
K

Popülasyon Büyüklüðü

B

ÖDA Kriteri

Eðer bir tür için yýl bilgisi verilmemiþse, bu durum o türün alanda
veri toplama periyodu boyunca düzenli olarak görüldüðünü veya
düzenli olarak bulunduðunun tahmin edildiðini göstermektedir.
Bir popülasyon için yýl bilgisinin verilmesi, türün ÖDA kriterini
yalnýza verilen yýl ve mevsimde saðladýðýný ifade eder. Bu türlerin
alanda düzenli olarak ÖDA kriterlerini saðlayýp saðlamadýklarýnýn
araþtýrýlmasý gerekmekredir.

Bitki
Akçakale © Hillary & Geoff Welch

Kuþ
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Memeli
Çiftyaþamlý
Sürüngen
Ýçsu balýðý

Alan Metni Yazar(lar)ý

Kelebek
Kýzböceði
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