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Anadolu’da kuşlar üzerine yapılan ilk gözlemler 1830’lu yıllarda başlamış ol-
masına karşın (Kumerloeve 1986), bu gözlemler geride bıraktığımız 60 yıl içinde 
yaygınlaşmış ve o zamandan bugüne birçok tür listesi yayımlanmıştır (Ergene 
1945, Kasparyan 1956, Kumerloeve 1961, Beaman 1978, Kiziroğlu 1989, Bilgin 
ve Akçakaya 1990, Turan 1990, Kasparek 1992, Kasparek ve Bilgin 1996, 
Kirwan ve ark. 1998). Bu tür listelerine ek olarak, özellikle son 10 yıldır, kuş 
gözlemcilerinin elde ettiği kayıtlar, kuş türlerine yönelik bilgilerimizin artmasını 
sağlamıştır. Bugün, Anadolu’da yaklaşık 480 kadar kuş türünün bulunduğunu 
biliyoruz (Kuşbank-www.kusbank.org.tr, TRAKUŞ-www.trakus.org, Mitchell 
2017). 

Anadolu, kuş türlerinin zenginliği açısından her zaman dikkat çeken bir coğ-
rafya olmuştur (Kirwan ve ark. 2008). Anadolu’nun coğrafi konumu, iklimsel 
çeşitliliği, habitat zenginliği ve önemli göç rotalarının Anadolu’da kesişmesi, tür 
zenginliğin en önemli sebepleri arasında yer almaktadır (Magnin ve ark. 2000, 
Welch ve Kirwan 2008). Bununla birlikte, bozkırlar dahil, Anadolu’daki pek çok 
habitat günümüzde önemli tehditlerle karşı karşıyadır. Bilindiği üzere, habitat 
zenginliğini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir faktör, söz konusu habitat-
ta bulunan türlerin sayısını da olumsuz yönde etkiler (Julliard ve ark. 2004). Kuş 
türleri, habitat bozulması gibi tehditlere en hızlı cevap veren canlı grubudur.  
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Bu yazı kapsamında, Anadolu’nun sahip olduğu kuş türlerinin zenginliğini 
şekillendiren habitat kavramına dikkat çekilerek, İç ve Doğu Anadolu’yu karak-
terize eden bozkırların önemi ile sahip olduğu kuş türlerinin zenginliği tartışıla-
caktır. 

 

I. Avrupa ve Türkiye’deki Kuş Habitatları 

Bir türün belli bir bölgede bulunma olasılığını sınırlayan faktörler arasında fi-
ziksel çevre ve vejetasyon yer alır (Githaiga-Mwicigi ve ark. 2002). Vejetasyonu 
birincil derecede etkileyen faktör ise iklimdir. (Andrewartha ve Birch 1954). 
Tüm bu faktörler ve bunların arasındaki etkileşimler, bir türün yaşam alanını, 
yani habitatını tanımlar. Avrupa kıtasında üreyen kuş türleri için, fiziksel çevre, 
vejetasyon ve iklim parametreleri dikkate alınarak, toplam 19 farklı habitat tipi 
belirlenmiştir (Tucker ve Evans 1997). Bu habitat tiplerinden 13 tanesi (kıyı 
habitatları, iç sulakalanlar, ılıman kuşak ormanları, dağ ormanları, nehir orman-
ları-riparian habitatlar, Akdeniz ormanları ile çalılık ve kayalıkları, tarım alanları, 
bozkırlar, dağ çayırları, ıslak çayırlar, çeltik tarlaları, çok yıllık bitkilerin hakim 
olduğu çayırlar ve ağaçlandırma alanları) Türkiye’deki kuş habitatlarını tanımlar 
ve dolayısıyla Türkiye zoocoğrafyasının anlaşılması açısından da önemli bir ze-
min oluşturur. Anadolu bozkırları, 13 habitat tipi arasında, kuş türleri için en 
cezbedici yaşam ortamlarını oluşturur. Bunu destekleyecek şekilde, bozkırlarda 
üreyen kuş türlerinin sayısına göre yapılan derecelendirme sonucunda Türkiye 
105 puan almış ve Rusya’dan sonra ikinci sıraya yerleşerek 39 Avrupa ülkesini 
geride bırakmıştır (Tucker ve Evans 1997). Avrupa kıtasındaki bozkır bağımlısı 
kuş türleri için Anadolu’nun önemi yadsınamaz. Bununla birlikte, Rusya ile 
Türkiye’nin yüzölçümleri arasındaki farkın çok büyük oluşu, şüphesiz bu iki 
ülkenin herhangi bir habitat açısından karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. 

 

II. Bozkırların habitat özellikleri, Anadolu’daki dağılımları ve 
tehditler 

Bozkır veya diğer adıyla step habitatlar, kıtaların iç bölgelerinde, özellikle ya-
ğış miktarının 500 ila 300 milimetreye düştüğü yerlerde, ormanların yerine otsu 
bitkilerin ve çalıların oluşturduğu habitatlar olarak tanımlanır (Goriup 1988). 
Bozkır kuşağı denen bu bölgelerde soğuk kış aylarını görece kurak, fakat çok 
sıcak olmayan yaz ayları izler. Bozkır kuşağı, Avrasya içinde Doğu Avrupa'nın 
güneyinden Asya’nın içlerine doğru uzanır. Kuraklığın süresine göre, bozkırlar-
da çok çeşitli (birkaç santimetre boyundaki otlardan, soğanlı ve yumrulu bitkile-
re kadar) bitki türleri yetişir (Tucker ve Dixon 1997). İçinde yetişen bitki türleri-
ne göre isim alan bu alanlarda, artık daha çok buğday tarımı yapılmaktadır. Ana-
dolu, özellikle iç ve doğu kesimlerinde, bozkırlar bakımından zengindir. İç Ana-
dolu bozkırları ile Doğu Anadolu dağ bozkırları, kapladığı coğrafi alan ve barın-
dırdığı kuş türleri açısından dikkatle incelenmesi gereken ekolojik bölgelerdir. 
Bu alanlar özellikle leylek, ulu doğan, koca göz gibi tehlike altındaki kuş türleri 
bakımından dikkatle incelenmelidir. Son yıllarda yapılan birçok çalışma bu türle-
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rin popülasyon değerlerindeki dalgalanmalara dikkat çekmektedir. Örneğin ley-
lek popülasyonu Avrupa içerisinde, Polonya’da bozkır habitatlarının kullanımına 
bağlı olarak değişim göstermektedir. Ancak, habitatların korunması ön plana 
çıktığı için popülasyon değerlerindeki değişimin yönü türün lehine olacak şekil-
de pozitif olmuştur (Vaitkuviene & Dagys, baskıda) 

İç Anadolu bozkırlarını birincil ve ikincil step alanlar belirler. Birincil (ger-
çek) bozkırlar, toprağın kuru, tuzluluğun yüksek ve besin miktarının düşük ol-
duğu alanlar olarak bilinir. Tuzluluk ve besin miktarı, bu alanlar için sınırlayıcı 
faktördür ve bu alanları ağaç örtüsü bakımından fakirleştirir. Dolayısıyla gerçek 
bozkırların bitki örtüsü uzun ya da bodur çalılarla tanımlanır. İkincil (antropoje-
nik-insan kaynaklı) bozkırlar, ormanların tahrip edilmesi sonucunda insan eliyle 
oluşturulan alanlar olarak tanımlanır. İç Anadolu’da ikincil step alanlar, birincil 
steplere göre daha baskındır ve genellikle otlatmayla devamlılığını sürdürür. Bu 
nedenle, vejetasyon yapısı bodur çalılar ve otlarla şekillenir ve hemen hemen 
birincil bozkırlara yakın karakteristik özellik sergiler (Wolkinger & Plank 1981).  

İç Anadolu bozkırındaki tuzlu bozkırlar ve göller bölgenin kuşlar açısından 
önemini artıran alanlardır. Eşemenkaya Sazlığı, Tuz Gölü, Tersakan Gölü, 
Çumra Düzlüğü, Karapınar Düzlüğü, Ereğli Düzlüğü ve Çalıkdüzü Düzlüğü 
bölgedeki önemli kuş alanlardır (Kılıç ve Eken 2004). Bu alanların tamamı, gü-
nümüzde kirlilik ve drenaj faaliyetleri bakımından tehdit altındadır. Eşemenkaya 
Sazlığı ile Ereğli Sazlıkları drenaj faaliyetleri nedeniyle tamamen kuruma nokta-
sına gelmiştir. 

İç Anadolu bozkırında birincil bozkırların hakim olduğu alan içinde, bölgeye 
birçok açıdan zenginlik katan ve Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü 
yer alır. Yaklaşık 2000 km2 alanı kaplayan gölün vejetasyon yapısı ve döngüsü, 
birincil bozkırlarınkinden tamamen farklıdır. Habitat çeşitliliğini artıran bu 
önemli faktör sayesinde göl çevresinde bozkırı karakterize eden türlerin dışında 
farklı kuş türleri de bulunur. Göl çevresinde ılgın (Tamarix), ve özellikle tatlı 
suyun hakim olduğu alanlarda ise kamış (Phragmites australis) ve kofa (Juncus held-
reichianus ssp. orientalis) baskın durumdadır. Dolayısıyla kurak ve tuzlu bozkırlar-
da görmeyi beklemediğimiz bazı kuş türleri, (örneğin, kamışçınlar-Acrocephalus 
ve bülbüller-Luscinia svecica) bölgede yaygın olarak görülür.  

Doğu Anadolu dağ bozkırları soğuk kışların ve güçlü rüzgarların hâkim ol-
duğu alanları içerir. Bu alanlar, step alanlarla birlikte bölgede seyrek şekilde bu-
lunan ormanlık alanların etkileşimiyle şekillenmiştir (Welch ve Kirwan 2008). 
Dağ bozkırlarını kurak iklim koşulları karakterize ederken, 1500–2200 metrede 
pelin (Artemisia) ve geven (Astralagus) türleri baskındır. Bu yükseklikten daha 
yukarılarda ise Apiaceae familyasına ait bitkiler vejetasyonu şekillendirir. Doğu 
Anadolu dağ bozkırı içinde Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü yer al-
maktadır. Yaklaşık 3173 km2 alanı kaplayan gölün çevresindeki sulak alanlar 
birçok önemli kuş türünün bölgeyi kışlama ve üreme alanı olarak kullanmasını 
sağlamaktadır (Kılıç ve Eken 2004). Gölün kuzey batısında yer alan Batmış 
Gölü’nü kış aylarında yüzlerce dik kuyruk (Oxyura leucocephala), macar ördeği 
(Netta rufina), fiyu (Anas penelope) ve elmabaş patka (Aythya ferina) gibi su kuşları 
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ziyaret eder. Yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile biyolojik kaynakların 
uygunsuz kullanımı, Doğu Anadolu dağ bozkırlarını olumsuz şekilde etkilemek-
tedir.  

 

III. Anadolu bozkırlarını karakterize eden kuş türleri 

Bugün Avrupa kıtasında bulunan birçok kuş türü, insan etkisiyle gerçekleşen 
(örneğin, küresel iklim değişimi, tarım alanları açma) faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkan habitat kaybı nedeniyle tehdit altındadır (Jetz ve ark. 2007, Şekercioğlu ve 
ark. 2008, Pimm 2008). Özellikle endemizmin yüksek olduğu bölgelerde insan 
eliyle yaratılan olumsuz etkiler daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır (Brook ve 
ark. 2008). Avrupa kıtasında bulunan toplam 65 kuş türü üremek için sadece 
bozkır habitatına bağımlı olduğu bildirilmiştir (Alonso ve ark. 1997). Buradaki 
ilginç nokta ise bozkıra bağımlı olan 65 kuş türünden 52’sinin küresel düzeyde 
tehdit altında olmasıdır. Bu türlerden küçük sakarca (Anser erythropus), şah kartal 
(Aquila heliaca), küçük kerkenez (Falco naumanni), mezgeldek (Tetrax tetrax), toy 
kuşu (Otis tarda), sürmeli kızkuşu (Vanellus gregarius), ince gagalı kervan çulluğu 
(Numenius tenuirostris), popülasyonlarının devamlılığı için birincil derecede bozkır 
habitatına bağımlıdırlar (Alonso ve ark. 1997). Avrupa kıtasında bozkır habitatı-
na bağımlı 65 kuş türünün 60’ı (yaklaşık % 92’si), Anadolu bozkırlarını yaşam 
alanı olarak kullanmaktadır (Resim 1, 2 ve 3). Koruma önceliği açısından yüksek 
tehdit düzeyinde sınıflandırılan şah kartalın (Aquila heliaca) Anadolu’daki popü-

   
 

   Resim 1: Tepeli Toygar     Resim 2: Taş Kuşu 
 

 
 

Resim 3: Boz Kuyrukkakan 
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lasyonları, orman alanlarıyla bozkır sınırı arasında bulunur. Avrupa ve Türkiye 
popülasyonlarının tamamının en az %75’i ise bozkır habitatına bağımlıdır.  

Küresel ölçekte popülasyon büyüklüğünün yaklaşık 5600 üreme çiftiyle tem-
sil edildiği düşünülen sürmeli kız kuşunun (Vanellus gregarius) popülasyonlarının 
neredeyse tamamı bozkırlara bağımlı durumdadır (Sheldon ve ark. 2013, BirdLi-
fe International 2014). Muhtemelen iklim değişiminin bir etkisi olarak dağılım 
alanlarını genişleten bu tür, 2007 yılında ilk kez Anadolu bozkırlarında gözlem-
lenmiş ve Anadolu’daki toplam popülasyon büyüklüğü 3200 birey olarak belir-
tilmiştir (Bozdoğan ve ark. 2007). 

İç Anadolu bozkırı ile Doğu Anadolu dağ bozkırlarını karakterize eden kuş 
türleri arasında yer alan toy kuşunun (Otis tarda) popülasyonu küresel düzeyde 
habitat kaybına bağlı olarak azalma eğilimi göstermektedir (BirdLife Internatio-
nal 2014). Bozkırın en önemli kuş türlerinden olan toy kuşunun Anadolu’daki 
popülasyon büyüklüğünün 400 ile 1000 birey arasında olduğu tahmin edilmek-
tedir (Alonso ve Placin 2010). 

 

IV. Bozkırlardaki genetik çeşitlilik 

Herhangi bir habitattaki çeşitlilik tiplerinden bahsedilince ilk akla gelen biyo-
lojik çeşitlilik kavramıdır. Biyolojik çeşitliliğin ilk basamağı ise genetik çeşitlilik-
tir. Koruma çalışmalarının en önemli basamağı, genetik çeşitliliğin korunması 
üzerine gerçekleştirilecek planlamalardır. Genetik çeşitlilik, bir popülasyonun ya 
da türün bireyleri arasındaki genetik farklılıklar olarak tanımlanır ve bireyler 
arasındaki üreme birlikteliğinden etkilenir. Geçtiğimiz on yıl içinde genetik çeşit-
lilik üzerine yapılan çalışmalar, moleküler biyocoğrafya ya da filocoğrafya olarak 
bilinen yeni bir bilim alanın önemini ortaya koymuştur. Bu bilim alanı, tür içi 
genetik çeşitlilik örüntüsünde gözlemlenen coğrafi varyasyona dikkat çekerek, 
koruma çalışmalarına farklı bir perspektif katmıştır.  

Bozkır habitatına bağımlı kuş türlerinin genetik çeşitliliğinin belirlenmesine 
yönelik çalışmalar, bu türlere ait ilginç filocoğrafi örüntüler ortaya koymuştur. 
Taş kuşu (Saxicola torquata) Kuzey Afrika’nın batısında ve Avrasya’nın neredeyse 
tamamında dağılım gösteren bir tür kompleksidir. Yani, dağılım alanı içinde 
morfolojik olarak birbirinden farklılık gösteren popülasyonlara ya da bir başka 
ifadeyle birçok alttüre sahiptir. Yaşadığı ortam açısından bozkıra bağımlı olan 
bu tür, bir önceki başlık altında verilen öncelikli kuş türlerinin aksine, bozkır 
habitatı için öncelikli türler arasında yer almaz. Yaygın olmasına karşın, dağılım 
alanı içinde popülasyon büyüklüğünün azaldığı düşünülmektedir (Tucker ve 
Evans 1997). Bu tür kompleksi üzerinde yürütülen filocoğrafi bir çalışma, türün, 
dağılım alanı içinde sıra dışı genetik çeşitlilik örüntülerine sahip olduğunu gös-
termiştir (Zink ve ark. 2009). Bu çalışmanın sonuçlarına göre, türün Batı Pale-
arktik Bölge’deki popülasyonlarından ılıman kuşakta yer alanları, türün kuzey 
enlemlerdeki popülasyonlarına göre daha yüksek bir genetik çeşitliliğe sahiptir. 
Türün İspanya ve Anadolu’da üreyen popülasyonlarının, türün dağılım alanın-
daki diğer popülasyonlarıyla karşılaştırıldığında, daha yüksek bir farklılaşma 
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oranına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, en azından İspanya ve Anado-
lu’daki popülasyonların kaynak popülasyonlar olduğunu göstermiştir. Bir başka 
ifadeyle, Anadolu bozkırları, taş kuşunun Batı Palearktik Bölge’deki güncel ge-
netik çeşitliliğin bir kaynağı konumdadır. Bu sıra dışı genetik çeşitliliğe sahip 
popülasyonlar, türün dağılım alanı içinde koruma önceliği olan popülasyonlar-
dır. Çünkü İspanya ve Anadolu dışında daha homojen yapıya sahip olan popü-
lasyonlar, türün sahip olduğu genetik çeşitliliğin devamlılığı açısından daha dü-
şük bir öneme sahiptir.  

Dikkat çekici diğer kuş türlerinden biri de kızıl kekliktir (Alectoris rufa). Boz-
kırlarda yılın her dönemi görülebilen, göç etmeyen bir kuş türü olan kızıl keklik 
üzerinde yürütülen filocoğrafi çalışmalar, türün genetik çeşitlilik örüntüsünün 
dağılım alanı içindeki küçük coğrafyalarda bile anlamlı ölçüde değişkenlik gös-
terdiğini ortaya koymuştur. Batı Palearktik Bölge içerisinde, özellikle ılıman 
kuşak hattında yürütülen çalışmalar, İspanya (Ferrero ve ark. 2011) ve İtalya 
(Barbanera ve ark. 2005) açısından bu sonuçları doğrular niteliktedir. Avru-
pa’daki koruma listelerinde yer alan bu kuş türünün habitatı olan bozkırın, türün 
sahip olduğu genetik çeşitliliğin korunması için önemi büyüktür. Anadolu’da 
dağılım gösteren keklik türlerine baktığımızda ise kınalı keklik (Alectoris chukar) 
dikkat çekmektedir. Yaygın bir kuş türü olan kınalı keklik, kızıl keklik gibi boz-
kırlardan ayrılmayan, yılın her dönemi Anadolu bozkırlarda görülebilen, göç 
etmeyen bir kuş türüdür. Bu kuş türünün diğer bir özelliği ise kafes içinde rahat-
lıkla üretilebilmesidir. Bu şekilde üretilen bireyler, periyodik aralıklarla türün sık 
görülmediği ya da nadir olarak görüldüğü alanlara bırakılmaktadır. Yukarıda 
bahsedilen çalışmaların sonuçlarından anlaşılacağı üzere, söz konusu kuş türleri 
sahip oldukları genetik çeşitlilik bakımından dağılım alanları içinde yüksek bir 
değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla, kafesler içinde yetiştirilen kınalı keklik-
lerin doğaya serbest bırakılması ile doğal popülasyonlar ve genetik yapısı homo-
jenize olmuş popülasyonların karşılaşması sağlanmaktadır. Böylece, bu (ve belki 
pek çok) türün doğal popülasyonlarının Anadolu’daki genetik çeşitliliğinin du-
rumunu öğrenemeden türü/türleri kaybetmekteyiz. 

Genetik çeşitlilik basamağından başlayarak, koruma önceliği yüksek kuş tür-
leri odağında bozkırlara baktığımızda, habitat bozulmasının sonuçlarının ne 
derece ağır olabileceğini anlamak zor değildir. Acil koruma planlarının yapılması 
gereken bozkırlar, çoğu zaman verimsiz alanlar olarak görülmüş ve tarımın yay-
gınlaşmaya başlamasıyla birlikte sürekli müdahalelere maruz kalmıştır. Anadolu 
bozkırlarının korunması, bugün popülasyon değerlerini bilemediğimiz, düşük 
popülasyon büyüklükleri nedeniyle nadir olan birçok kuş türünün dünya üzerin-
deki devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Öz: Bu yazıda, Anadolu’nun sahip olduğu kuş türlerinin zenginliğini şekillendiren faktörler-
den biri olan habitat kavramına dikkat çekilerek, İç ve Doğu Anadolu’yu karakterize eden 
bozkırların önemi, bu habitatın sahip olduğu kuş türlerinin zenginliği çerçevesi içinde tartı-
şılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Anadolu Bozkırları, kuş, step, genetik çeşitlilik, İç Anadolu, Doğu 
Anadolu 

 

Anatolian Steppes and Their Birds 

Abstract: This article focuses on the concept of habitat, which is one of the factors that 
shape the richness of bird species in Anatolia, and the importance of the steppe habitats that 
characterize the inner and the eastern Anatolia has been discussed within the framework of 
the richness of the bird species that this habitat type has. 

Keywords: Anatolian steppe, bird, steppe, genetic diversity, Inner Anatolia, Eastern Anato-
lia 


