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Antakya (Hatay-Merkez)’nın Egzotik Bitkileri Üzerine Gözlemler

Onur Çelik, Volkan Altay
Mustafa Kemal Üniv. Fen-Ed. Fak. Biyoloji Bölümü Antakya-Hatay, ocelikbiyoloji@gmail.com

Amaç: Antropojenik etkilerin çok yoğun olduğu kentlerde bitki türü sayısı ve kullanımı; sosyo-
ekonomik yapıya, coğrafik yerleşime, kent tarihine, alan kullanımlarına, yerel yönetimlerin 
tutumuna, kişisel tercihlere bağlı olarak değişmektedir. Peyzaj amaçlı bir çok dış mekan süs bitkisi 
(doğal ve/veya egzotik) kent merkezlerinde özellikle de park ve bahçeler, konut alanları, yol 
kenarları ve mezarlık alanlarda tercih edilen bitkilerin başında gelmektedir. Bu çalışma, 2011-2012 
yılları arasında Antakya (Hatay-Merkez)’nın egzotik bitkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Antakya’nın estetik açıdan güzel görünmesine büyük katkı sağlayan bu 
egzotik bitkiler, vejetasyon dönemleri dikkate alınarak, ortalama her ay düzenli olarak yerinde 
gözlemlenmiştir. Çalışma alanında tespit edilen bu süs bitkilerinin adlandırılması ve yaygın Türkçe 
isimlerinin belirlenmesi, ilgili literatürler yardımıyla tespit edilmiştir (Oral, 1999; Yücel, 2004, 
2005; Ebcioğlu, 2009). Tespit edilen süs bitkilerinin familya, cins ve tür isimleri alfabetik olarak 
sıralanmıştır. Ayrıca, bu bitkilerin Latince tür isimleri ve Türkçe yerel isimleri belirtilmiştir. Ayrıca, 
tespit edilen egzotik bitkilerin bazıları orijinal fotoğraflarla görsel olarak sunulmuştur.

Bulgular: Çalışma alanında toplamda, 53 familya ve 97 cinse ait 109 süs bitki türü tespit edilmiştir. 
En çok takson içeren familyalar sırasıyla; Fabaceae (10 tür), Rosaceae (7 tür), Asteraceae (7 tür), 
Oleaceae ile Rutaceae (5’şer tür) ve Cupressaceae (4 tür)’dir. Çalışma alanında tespit edilen 97 
cinsten; Rutaceae familyasına ait Citrus 5 takson ve Fabaceae familyasına ait olan Robinia cinsi ise 
3 takson ile en çok taksona sahip olan cinslerdir. 

Sonuç: Antakya ve çevresinde Citrus spp., Acer negundo, Robinia pseudoacacia ve özellikle de 
palmiyeler sıklıkla kullanılan süs bitkileridir. Bu türlerden Acer negundo, Robinia pseudoacacia 
ve Platanus x acerifolia yol ağacı olarak tercih edilirken, orta refüjlerde ise Palmiye türleri tercih 
edilmiştir. Bunun yanısıra, alandaki süs bitkilerin tespit edilmesiyle birlikte, Antakya kent bitki 
biyoçeşitliliğinin ortaya konulmasında katkıda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Egzotik Bitkiler, Peyzaj, Antakya, Hatay.
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Ulugöl Tabiat Parkı (Ordu/Gölköy)’nın Bitki Çeşitliliği
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Amaç: Bu çalışmada Ordu il sınırları içinde bulunan ve Türkiye’nin 36. Ulusal Tabiat Parkı 
olan Ulugöl Tabiat Parkı’nın bitki çeşitliliği ve tespit edilen türlerin IUCN tehlike kategorileri 
belirlenmiştir. Bu çalışma ile Ulugöl Tabiat Parkı’nda bulunan bitki çeşitliliğinin ve tehlike 
kategorilerinin belirlenmesi, Ordu İli ve Türkiye florasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.


