
KRİTİK, TEHLİKEDE VE DUYARLI SINIFLARI İÇİN A-E ÖLÇÜTLERİNİN ÖZETİ * 

A. Populasyonda azalma: A1-A4'den herhangi biri; 10 yıl veya 3 kuşakta (hangisi daha uzunsa): 

 Kritik (CR) Tehlikede (EN) Duyarlı (VU) 

A1 en az %90 en az %70 en az %50 

A2, A3 & A4 en az %80 en az %50 en az %30 
A1 Geri çevrilebilir VE nedenleri anlaşılmış VE nedenleri sona ermiş 

olan; gözlenen, hesaplanan, çıkarsanan veya şüphe edilen, 
geçmişteki azalma 

A2 Geri çevrilebilir olmayan VEYA nedenleri anlaşılmamış VEYA 

nedenleri sona ermemiş olan; gözlenen, hesaplanan, çıkarsanan 
veya şüphe edilen, geçmişteki azalma 

A3  Gelecekte gerçekleşeceği öngörülen veya şüphe edilen azalma.   
A4 Geleceği ve geçmişi de içine alan (en fazla 100 yıllık) bir zaman 

diliminde, geri çevrilebilir olmayan VEYA nedenleri anlaşılmamış 
VEYA nedenleri sona ermemiş olan; gözlenen, hesaplanan, 
öngörülen, çıkarsanan veya şüphe edilen, azalma. 

azal-
manın 
temeli: 

(a) doğrudan gözlem [A3 hariç] 

(b) taksona uygun gösterge 
(c) yayılış alanı, yaşam alanı 

ve/veya habitat niteliğindeki 
azalma 

(d) insanlar tarafından avlanan 
veya hasat edilen miktar veya 
potansiyel 

(e) salınan türlerin, hibritleşmenin, 
hastalıkların, kirleticilerin, rakip 
türlerin veya parazitlerin etkisi. 

 

B. Coğrafi dağılımı, B1’deki (yayılış alanı) ve/veya B2’deki (yaşam alanı) gibi: 

 Kritik (CR) Tehlikede (EN) Duyarlı (VU) 

B1. Yayılış alanı (extent of occurrence; EOO) 100 km
2
den az 5000 km

2
den az 20000 km

2
den az  

B2. Yaşam alanı (area of occupancy; AOO) 10 km
2
den az 500 km

2
den az 2000 km

2
den az  

VE aşağıdaki 3 durumdan en az ikisi:    
(a) Ciddi derecede parçalanmış veya yer sayısı = 1 5 veya daha az 10 veya daha az  
(b) (i) Yayılış alanı, (ii) yaşam alanı, (iii) habitatın alanı, yayılışı ve/veya niteliği, (iv) yerlerin veya alt-populasyon 

sayısı, veya (v) ergin bireylerin sayısında (gözlenen, çıkarsanan veya öngörülen) süregelen düşüş 

(c) (i) Yayılış alanı, (ii) yaşam alanı, (iii) yerlerin veya alt-populasyon sayısı, veya (iv) ergin bireylerin sayısında aşırı 
dalgalanmalar (iniş-çıkışlar) 

 

C. Küçük ve azalan populasyon: 

 Kritik (CR) Tehlikede (EN) Duyarlı (VU) 

Ergin birey sayısı =  250'den az 2500’den az 10000’den az  

VE C1 ve C2'den en az biri:    

C1. Gözlenen, öngörülen süregelen düşüş 
(hangi zaman dilimi daha uzunsa; ama 
gelecekte en fazla 100 yıl) 

3 yıl veya 1 
kuşak içinde en 

az %25 

5 yıl veya 2 
kuşak içinde en 

az %20 

10 yıl veya 3 
kuşak içinde en 

az %10 

C2. Gözlenen, öngörülen, veya çıkarsanan bir 
süregelen düşüş var, VE aşağıdaki 3 
seçenekten en az biri: 

   

(a) (i) Her alt-populasyondaki ergin birey sayısı = 

     (ii) En büyük alt-populasyonda ergin bireylerin... 

en fazla 50 

%90-%100'ü 

en fazla 250 

%95-%100'ü 

en fazla 1000 

hepsi 

(b) Ergin bireylerin sayısında aşırı dalgalanmalar    
 

D. Çok küçük veya kısıtlı populasyon: 

 Kritik (CR) Tehlikede (EN) Duyarlı (VU) 

D. Ergin birey sayısı =  50'den az 250’den az 1000’den az  

D2. Sadece VU sınıfı için:  

Yaşama alanı çok dar veya yer sayısı az 
olduğu için çok kısa zamanda Kritik hatta 
Tükenmiş sınıfına girebilir  

- - 

Tipik olarak 20 
km

2
’den küçük 

yaşama alanı 
veya 5'den az yer 

 

E. Nicel analiz: 

 Kritik (CR) Tehlikede (EN) Duyarlı (VU) 

 
 
Doğada tükenme olasılığı  

10 yıl veya 3 
kuşak (hangisi 
daha uzunsa, 
ama en fazla 
100 yıl) içinde 

en az %50 

20 yıl veya 5 
kuşak (hangisi 
daha uzunsa, 
ama en fazla 
100 yıl) içinde 

en az %20 

100 yıl içinde en 
az %10 

* Bu özet tablonun doğru kullanılabilmesi için, "IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri"nin 
(https://akcakaya.weebly.com/IUCN-TR.html) ve "Guidelines for Using the IUCN Red List Categories 
and Criteria"nın (http://iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf) tamamen anlaşılması 
gereklidir.  Bu tabloda kullanılan terim ve kavramlar için bu iki kaynağa başvurunuz. 

https://akcakaya.weebly.com/IUCN-TR.html
http://iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf

