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yapılmıştır. Araştırma alanı, Konya il sınırları 
içerisinde bulunan, Konya il merkezinin 
kuzeybatısında yer alan Başarakavak Kasabası, 
Tatköy ve Altınapa Barajı arasında kalan bölge 
oluşturmaktadır. Çalışma alanı kareleme sistemine 
göre C4 karesi içerisindedir. Konumu itibariyle 
bitki çeşitliliği oldukça fazladır. Çalışma alanımız 
geofit bitkiler açısından da oldukça zengin bir 
konuma sahiptir.  

2004-2006 yılları arasında toplanan 1222 
bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 90 familya 
ve 370 cinse ait 691 takson tespit edilmiştir. 
Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 100 (% 
14.5)’dür. Alandan toplanan taksonların % 8.1’ini 
geofit bitkiler oluşturmaktadır. Bölgemiz içerisinde 
6 adeti endemik olmak üzere 30 geofit bitki taksonu 
bulunmaktadır. Bu endemik taksonların isimleri; 
Asphodeline rigidifolia (Boiss.) Baker, 
Hyacinthella campanulata K.M.Perss. & 
Wendelbo, Colchicum baytopiorum C.D.Brickell, 
Iris schachtii Markgr., Iris stenophylla Hausskn. & 
Siehe ex Baker subsp. stenophylla ve Crocus 
danfordiae Maw.’dir. 

Flora kayıtlarına göre sadece Konya 
çevresinde ve oldukça dar bir alanda yayılış 
gösteren Hyacinthella campanulata K.M.Perss. & 
Wendelbo bitki türü çalışma alanımız içerisinde 
bulunmaktadır. Alan içerisinden toplanan 
Colchicum baytopiorum C.D.Brickell, normal 
yayılış alanı Antalya civarında olmasına rağmen 
araştırma bölgemizde de tespit edilmiştir.  

Taksonların tehlike kategorileri IUCN 
2001’e göre değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Flora, Geofit, Endemik, 
Başarakavak, Konya. 

 
 

PB059 
 

Şanlıurfa Doğal Mer’alarının Biyoçeşitliliği 

Cenap CEVHERİ 
Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Osmanbey Kampusü, Şanlıurfa 
ccevheri@mynet.com 

 
Şanlıurfa’nın doğal mer’a olarak kullanılan 

alanlarının uzun yıllar aşırı ve düzensiz otlatılması, 
tarım yapılan alanların gereğinden fazla ve 
kontrolsuz sulanması, çeşitli amaçlarla yapılan 
inşaat çalışmaları ve diğer antropojenik etkiler 
sonucu, mer’a olarak kullanılan alanlarda biyolojik 
çeşitliliğinin azalması yönünde  değişim tespit 
edilmiştir.  

Bölgedeki doğal mer’alar yukarıdaki 
olumsuz nedenler sonucu  degresyona ve 
süksesyona maruz kalmış, primer step vejetasyonu 
birçok  alanda sekonder stepe ve yarı çöl tipli 
ekosisteme doğru değişim göstermiştir.  Mer’aların 

yoğun otlatılması ve tarım alanlarına 
dönüştürülmesi, bitkilerin çeşitli amaçlarla 
toplanması gibi nedenler, birçok  faydalı bitkinin 
(yem, tıbbi, süs, gıda, boya, baharat vd.) 
senopopulasyonunda birey sayısında azalma veya 
ortadan kaybolma gibi sonuçlara yol açmıştır.   

Baraj ve kanal yapımı ile sulama alanları 
genişlemiş, Şanlıurfa’nın doğal mer’a alanları, 
tarım alanları lehine azalma göstermiştir. 

 Son yıllarda Akçakale-Harran ovasının 
Suriye sınırına yakın olan bölgesinde, düzensiz ve 
aşırı sulama sekonder tuzlulaşmaya yol açmış, bu 
bölgelerde sekonder halofitik step vegetasyonu 
gelişmiş ve kültür tarımı yapılan alanlar  mer’a 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yönde 
gerçekleşen süksesyon sonucu çok sayıda bitki 
türünün ortadan kalktığı ve onun yerine bu ortama 
kolay adapte olabilen yeni türler ve onların 
oluşturduğu birlikler görülmeye başlanmıştır.  

Bölgede mer’a olarak kullanılan 
Karacadağ, Fatik, Kaşmer, Tektek  dağlarında  
biyoçeşitlilik daha zengindir ve bu alanlarda farklı 
bitki türlerine ve birliklerine rastlanılmıştır. 
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Osmaneli (Bilecik) ve çevresinde yapılan 
arazi çalışmalarında toplanan vasküler bitki 
örneklerinin isimlendirilmesi sonucunda 90 
familyaya ait 328 cins ve bu cinslere ait 536 tür ve 
türaltı takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 54’ü 
endemiktir (%10). Florayı oluşturan taksonların 
64’ü Akdeniz (%12), 61’i Avrupa-Sibirya (%11) ve 
39’u Iran-Turan (%7) fitocoğrafik bölgesi 
elementidir. 382 taksonun (%70) ise fitocoğrafik 
bölgesi ya belirtilmemiş ya da çok bölgelidir.  

 
Anahtar Kelimeler: Flora, Osmaneli, Bilecik, 
Türkiye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


