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Iğdır İli Biyoçeşitliliği 

Ayşegül İLİKER 
Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale 
ayseguliliker@hotmail.com 

  
Iğdır Ovası ve çevresi, Türkiye ve Doğu 

Anadolu ölçüsünde kendine özgü iklim 
özellikleriyle “yöresel klima” alanı içine 
girmektedir. 

Aras nehri boyunca doğu-batı 
doğrultusunda uzanan Iğdır Ovası, Batı Iğdır, Doğu 
Iğdır ve Dil Ovası’ndan oluşmaktadır. Iğdır 
Ovası'nın güneydoğuya doğru bir uzantısı 
durumunda olan Dil Ovası (Dil Ucu), aynı zamanda 
ülkemizin en doğu uç noktasını (44˚ 48'') oluşturur.  

Iğdır Ovası, 800-900 metre yükseklikte ve 
etrafı dağlarla çevrili bir havza konumundadır ve  
tektonik çöküntü sonucu oluşmuştur.  

Iğdır Rasat İstasyonunun 40 yıllık 
ölçümlerine göre, bu merkezde yıllık sıcaklık 
ortalaması 11.6°C, yıllık ortalama sıcaklık farkı ise 
29.2°C kadardır. En yüksek sıcaklık değerlerine 
Ağustos 41.8°C, en düşük sıcaklık değerlerine de 
Aralık ayında -30.3°C rastlanmaktadır. Donlu 
günler sayısı 112.5 gün, yıllık ortalama yağış tutarı 
257.6 mm kadar olup, yağışların yarıdan fazlası 
154.6 mm ile ilkbahar ve yaz mevsimlerine isabet 
etmektedir. En az yağış ise 47.8 mm ile kış 
mevsiminde düşmektedir.  

Bu özel coğrafik ve klimatik farklılıkları 
fauna zenginliğini de beraberinde getirmiştir. Bölge 
en önemli kuş göç yollarından birine sahiptir. 
Mayıs 2007 tarihinden itibaren bölgede yapılan 
araştırmalar sonucunda birçok balık, kuş, memeli 
hayvan varlığı tespit edilmiştir. Tespit edilen 
hayvanlardan en önemlileri su samuru ve su 
maymunu olmuştur. Su maymunu üzerine biyolojik 
ve ekolojik çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bölgede şimdiye kadar 200’ü aşkın kuş 
türü tespit edilmiştir. Türkiye’de ve dünyada su 
samuru sayısı çok azalmış olmasına rağmen Iğdır ili 
beklide en önemli koruma alanlarından birine 
sahiptir.    
  
Anahtar Kelimeler: Iğdır, biyoçeşitlilik, su 
samuru, su maymunu, kuş, balık  
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İklim Değişikliklerinin Tür Çeşitliliğine Etkisi 

Gökşen ÖZTÜRK, Zeynep ÖNER, Mesude YETİŞ 
goksenozturk@yahoo.com 

 
Son yıllarda küresel ısınmanın etkisi ile 

daha da hissedilir hale gelen iklim değişikliğinin, 
bitki örtüsünü değiştirmeye başlaması  bu 
ortamlarda yaşayan türlerin azalması ve yeni 
türlerin ortaya çıkışını şaşırtıcı şekilde artırmıştır. 
Ülkemizde iklim değişiklikleri önemli türleri göçe 
zorlarken Akdeniz Ege ve Marmara' da tür 
çeşitliliğinde artış olduğu söylenmektedir. Tüm bu 
haberlere de yapacağımız araştırmada yer vererek 
Türkiye coğrafyasında iklim değişikliklerinin tür 
çeşitliliğine olumlu ve olumsuz etkilerini sunacağız.  
 
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, tür çeşitliliği  
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Yarışlı Gölü (Burdur) Ornitofaunası 

Erdem DUT, Mehmet Ali TABUR, Humeyra 
NERGİZ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta 

mehmet@fef.sdu.edu.tr 
 
Bu çalışmada Burdur’un Yeşilova ilçesine 

bağlı Yarışlı Gölü’nün ornitofaunası incelenmiştir. 
Temmuz 2006-Haziran 2007 yıllarında 
gerçekleştirilen bu çalışmada 13 takımın 35 
familyasına ait 97 tür ve 1 alttür gözlenmiştir. 
Takımlara göre türler ve alttürün sayısal dağılımı; 
Ciconiiformes 5, Phoenicopteriformes 1, 
Anseriformes 11, Falconiformes 8, Galliformes 2, 
Gruiformes 3, Charadriiformes 12, Columbiformes 
3, Strigiformes 1, Apodiformes 2, Coraciiformes 3, 
Piciformes 1, Passeriformes 46 tür olarak 
belirlenmiştir. 

Araştırma sahasındaki türlerin; 32’sinin 
yerli, 21’nin kış göçmeni, 32’sinin yaz göçmeni, 12 
türün transit göçer ve 1 alttürün de yerli olduğu 
belirlenmiştir. Gözlenen türlerin; 3’ü A. 1.2, 13’ü 
A.2, 16’sı A.3, 22’si A.4, 3’ü B.2, 3’ü B.3 
statüsünde yer almaktadır. 37 tür ve 1 alttür ise 
tehlike altında değildir. 

Araştırma sahasında en baskın takım 
Passeriformes iken Galliformes, Strigiformes, 
Piciformes takımlarının baskınlığı en az 
bulunmuştur.  
  
Anahtar Kelimeler: Yarışlı Gölü, kuşlar, 
ornitofauna, biyoçeşitlilik  
 
 


