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Anavatanı Meksika ve Guatemala olan 

chayote (Sechium edule), günümüzde Amerika 
kıtasında tropik ve subtropik iklimlerin hüküm 
sürdüğü bölgelerde yetiştirilen ve çoğunlukla 
Avrupa ülkelerine ihraç edilen bir bitkidir. 
Ülkemizde pek bilinmemekle birlikte, iklim ve 
toprak isteğinin karşılandığı güney illerimizden 
Antalya’da ve Hatay’da amatör yetiştiriciliği 
yapılmakta, yemeği yapılarak veya turşu olarak 
tüketilmektedir. Bu bitkinin iç pazarda az bulunan 
bir sebze olması ve bölgemizin Avrupa pazarlarına 
üretici ülkelere göre daha yakın olması nedeniyle, 
bölgemiz üreticileri için gelir kaynağı olabilecek 
alternatif bir sebze özelliği taşımaktadır. Ülkemiz 
için yeni bir bitki olması ve yetiştiriciliği hakkında 
hemen hemen hiç Türkçe kaynak bulunmaması 
nedeniyle, konuya ilgi duyan üretici ve 
araştırıcıların yararlanabileceği bir kaynak 
oluşturmak amacıyla önemli bir yere sahiptir.  

 
Anahtar Kelimeler: Chayote   
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Azerbaycan’ın dağlık bölgelerinde yayılış 

gösteren 60 familya ve 194 cinse ait 321 faydalı  
bitkiye rastlanılmıştır. Bunlar içerisinde: 124 süs, 
60 tıbbi, 54 gıda, 42 eterik yağlı,39 bal veren, 19 
vitaminli, 18 zehirli, 17 boya, 11 yem, 6 kauçuklu 
ve 1 adet sabunlu bitkinin olduğu belirlenmiştir.  
 Alanda rastlanan bitkilerin toplam 
sayısının %51.5’i Asteraceae, Lamiaceae, Liliaceae, 
Rosaceae, Apiaceae ve Primulaceae familyalarınıa; 
%13.5’i ise Thymus, Nepeta, Primula, Achillea, 
Pyretrum ve Polygonum cinslerine ait olan 
taksonlardır. Faydalı özelliğe sahip olan bitkilerin 
%72.3’ü (231 takson) otsu (bunun da % 56’ı çok 
yıllık, % 11.9’u tek yıllık, % 4.4’ü ise iki yıllık, bir-
iki yıllık ve iki-çok yıllık, % 6.9’u soğanlı), % 
18.8’i (62 takson) odunsu (bunlardan % 11.6’ı çalı, 

% 2.5’i ağaç, % 4.7’i yarı çalı) gövdeli, 2 
rizomlu(% 0.6), 3 (% 0.9) sarılıcı, ve 1 (% 0.3) 
tırmanıcı bitkiye rastlanmıştır.  
 Alanda 34 endemik türe rastlanılmıştır, 
bunlardan 8’i sadece Azerbaycan arazisinde, 26’sı 
ise Kafkasya’da yayılış göstermektedir. 
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Bu araştırmada Geyve (Sakarya) ve 

çevresinde doğal yayılış gösteren Orchidaceae 
familyasına ait taksonların lokaliteleri, fitocoğrafik 
bölgeleri, endemizm durumları ve risk kategorileri 
belirlenmiştir. Araştırma alanında Orchidaceae 
familyasına ait 10 genusta 28’si tür, 6’sı alttür ve 
2’si varyete seviyesinde olmak üzere toplam 36 tür 
ve türaltı takson tespit edilmiştir. IUCN tehlike 
kategorilerine göre tespit edilen 2 endemik takson 
LC, endemik olmayan 1 takson ise VU 
kategorisindedir. Belirlenen taksonların fitocoğrafik 
bölgelere göre dağılımı ise şöyledir; 11 takson 
Akdeniz elementi, 4 takson Avrupa-Sibirya 
elementi, 1 takson Euxine elementi, 9 takson geniş 
yayılışlı ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen 5 
takson. Araştırma sonucunda tespit edilen 
taksonlardan 4’ü A3 karesi 26’sı ise Sakarya ili için 
yeni kare kaydı niteliğindedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Orchidaceae, Flora, Sakarya, 
Türkiye 
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Başarakavak Kasabası ve Çevresindeki (Konya) 
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Yurdumuz, coğrafik konumu, 

jeomorfolojik yapısı ve farklı iklim tiplerine sahip 
olması, ayrıca üç ayrı fitocoğrafik bölgenin kesiştiği 
bir alanda yer alması nedeniyle oldukça zengin bir 
bitki örtüsüne sahiptir. 

Bu araştırma, “Başarakavak, Tatköy ve 
Altınapa Barajı (Konya) Arasında Kalan Bölgenin 
Florası” konulu yüksek lisans tez kapsamında 


