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Macrolepiota procera var. procera, Lactarius volemus, Sarcodon imbricatus are collected and 
consumed by locals. 
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Endemik Bitki Çeşitliliğinin Önemi
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Türkiye, endemik bitkiler açısından bulunduğu coğrafik kuşak itibariyle dünyanın en zengin 
ülkelerinden biridir. Bu zenginliğin nedenleri arasında; bünyesindeki Avrupa-Sibirya, Akdeniz 
ve İran-Turan olmak üzere üç fitocoğrafik bölge bulundurması, iklim tiplerinin, jeomorfolojik 
özelliklerin çeşitliliği, deniz, göl, akarsu, tatlı, tuzlu ve sodalı göller gibi değişik sulak alan 
tiplerinin varlığı, 0-5000 metreler arasında değişen yükselti farklılıkları, farklı ekosistem tiplerine 
sahip olması, Avrupa ülkelerine göre buzul döneminden daha az etkilenmesi, Kuzey Anadolu’yu 
Güney Anadolu’ya bağlayan Anadolu Diyagonali’nin varlığı ve buna bağlı olarak oluşan 
ekolojik ve floristik farklılıkları ile üç kıtanın birleşme noktasında yer alması endemizim oranını 
yükseltmektedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri endemik bitki türleri bakımından 
zengin bölgelerdir. Bir sahadaki endemizim oranı, o alanın jeolojik bakımından ne kadar eski 
olduğuna, izolasyon derecesine, izolasyonun süresine ve topoğrafik özelliklerine bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Bitki coğrafyası bölgeleri arasında en çok endemik türü İran-Turan 
Bölgesi içermekmetedir. Bunu Akdeniz ve Avrupa-Sibirya bitki coğrafya bölgeleri takip eder. 
Özellikle yüksek dağ stebi bölgelerinde endemizim oranı %25-40’lara kadar çıkmaktadır. Bazı 
özel step habitatlarında yetişen bitkilerin yaklaşık %70-80 oranında endemik tür içermektedir. Bu 
alanların biyoçeşitlilik yönünden incelenmesi, ekosistemlerde biyolojik çeşitliliğin, hem şimdiki 
hem de gelecekteki nesiller için tür kaybının daha aza indirilmesi, genetik çeşitliliğin korunması 
adına önem taşımaktadır.
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Amaç: Bu çalışmada; İzmir iline ait sıcaklık, nisbi nem, rüzgar hızı ve kuraklık gibi zamansal iklim 
serileri arasındaki Granger nedensellik ve Johansen eş bütünleşme ilişkisinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. 
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Materyal ve Metod: 1990-2011 dönemleri arası İzmir iline ait iklimsel veriler (sıcaklık, nisbi 
nem, rüzgar hızı, kuraklık) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 
elde edilmiştir. Verilerin analizinde Eviews paket programından yararlanılmıştır. Bu dönemlere 
ait veriler arasındaki nedensellik ilişkisi ortaya çıkarılarak, uzun dönem ilişkiler Johansen eş 
bütünleşme analizi ile incelenmiş ve etki-tepki grafikleri oluşturulmuştur.

Bulgular ve Sonuç: Yapılan analizler sonucunda; kuraklık ve sıcaklıktan nisbi neme doğru tek yönlü, 
rüzgar hızından ise iki yönlü bir nedensellik ilişkisi gözlenmiştir. Ayrıca sıcaklıktan rüzgar hızına 
doğru ise yine tek yönlü bit nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bu dönemlere ait incelenen 
iklimsel verilerin uzun dönemde eş bütünleşik bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Veriler 
arasındaki korelasyonlarda; kuraklık (-0.041), rüzgar hızı (-0.128) ve sıcaklık (-0.772) ile nisbi nem 
arasında negatif yönlü; sıcaklık ve rüzgar hızı arasında ise pozitif yönlü bir ilişki (0.295) bulunmuştur. 
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Amaç: Antalya’nın Manavgat İlçesinde Bulunan Sorgun Ormanı, Boğaz Ormanı ve Titreyengöl’ün 
Bitki Çeşitliliği Bakımından İncelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 3 bölgede arazi çalışmaları yapılmış, alandaki bitkilerin teşhisleri Flora 
of Turkey ve çeşitli kaynaklar yardımıyla yapılmış ve bitkilerin yayılış gösterdiği habitatlar 
belirlenmiştir.

Bulgular: Sorgun Ormanı’nda yapılan çalışmada 4 habitatta (Orman, Maki, Otsu ve Kumul) 69 
familyaya ait 404 bitki taksonuna (302 tür, 63 alttür ve 39 varyete) rastlanılmıştır. Bu bitkilerden 4 
adeti endemik, 2 adeti nadir görülen tür, 11 tür ise IUCN kategorisinde (8’i soyu tükenme tehlikesi 
büyük, 2’si soyu tükenme tehlikesi had safada, 1’i ise yeterli bilgi olmayan), 9 bitki türü ise Nesli 
Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine ilişkin Sözleşme kapsamındadır. 
Tespit edilen bitkilerden 26 tür ticari, 21 tür tıbbi, 14 tür ise hem tıbbi hem de ticari değeri olan 
bitkilerdir. Boğaz Ormanı’nda belirlenen 4 habitatta (Orman Habitatı, Maki Habitatı, Otsu habitatı 
ve Kumul Habitatı) 70 familyaya ait 427 adet bitki tespit edilmiştir. Tespit edilen bu bitkilerin 323’ü 
tür, 65’i alttür ve 39’u varyete olup bunlardan 6 tanesi (Anthemis ammophila Boiss. Et. Heldr., 
Centaurea pamphylica Boiss. Et. Heldr., Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. subleiocrpa (Hub.-
Mor.) Hub.-Mor., Petrorhagia hispidula (Ser) Link., Ophrys holoserica Greuter subsp. heterochila 
Renz & Taubenheim ve Orobanche sideana Gilli) endemiktir (Tablo 2). Bu endemiklerden 4 
tanesi Kumul Habitatta, iki tanesi ise Maki Habitatında yetişmektedir. Titreyengöl’de belirlenen 4 
habitatta (Orman Habitatı, Maki Habitatı, Otsu Habitatı ve Mevsimsel Sulak Alan Habitatı) doğal 
olarak yetişen 66 familyaya ait 382 adet bitki tespit edilmiştir. Tespit edilen bu bitkilerin 289’u 
tür, 56’sı alttür ve 37’si varyete olup bunlardan 2 tanesi (Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. 
subleiocrpa (Hub.-Mor.) Hub.-Mor. ve Ophrys holoserica Greuter subsp. heterochila Renz & 
Taubenheim) endemiktir.


