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Amaç: Bu çalışmanın amacı, Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri arasında geçiş özelliği 
gösteren, Burdur iline bağlı Tefenni ilçesinin floristik yapısının incelenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Nisan 2008 ile Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17 arazi 
çalışmasında, araştırma alanından yaklaşık 2000 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler “Flora 
of Turkey and the East Aegean Islands” adlı eser esas alınarak teşhis edilmiştir. Çalışma sonucunda, 
araştırma alanı ile yakın çevresinde yapılmış olan floristik çalışmalar, fitocoğrafik bölge elementleri 
ve endemizm yönünden karşılaştırılmıştır. Ayrıca tehlike kategorilerine giren taksonlar “Türkiye 
Bitkileri Kırmızı Kitabı”ndan yararlanılarak ve IUCN kriterlerine göre yenilenerek verilmiştir. 
Bilimsel tanımları yapılan bitki örneklerinden hazırlanan herbaryum materyalleri, Hacettepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’nda (HUEF) muhafaza edilmektedir. 

Bulgular: Araştırma alanından toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucunda, 81 familyaya ait 
326 cins ve bu cinslere ait 534’ü tür 172’si alttür ve 98’i varyete düzeyinde olmak üzere toplan 
804 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 169’u endemik olup, endemizm oranı %21’dir. 
Takson sayısı bakımından sırasıyla en zengin beş familya, Asteraceae (107 takson), Fabaceae 
(103 takson), Lamiaceae (76 takson), Caryophyllaceae (50 takson) ve Liliaceae (41 takson), en 
zengin beş cins ise, Astragalus (24 takson), Centaurea (18 takson), Silene (14 takson), Salvia 
(12 takson) ve Euphorbia (12 takson)’dır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımına 
bakıldığında %19.7’sinin (158 takson) Akdeniz, %14.9’unun (120 takson) İran-Turan, %4.2’sinin 
(34 takson) Avrupa-Sibirya elementi olduğu görülmektedir. Araştırma alanında CR kategorisinde 
2, EN kategorisinde 6, VU kategorisinde 19, NT kategorisinde 13, LC kategorisinde 115 ve DD 
kategorisinde 2 takson bulunmaktadır.

Sonuç: Bulgularımız değerlendirildiğinde daha önce yapılmış herhangi bir floristik çalışmaya 
rastlanmayan Tefenni ilçesinin zengin bir floraya ve yüksek endemizm oranına sahip olduğu 
görülmüştür. Tefenni ilçesi ile yakın çevresinde yapılmış olan floristik çalışmalar karşılaştırıldığında, 
araştırma alanı ve bu alana en yakın konumda bulunan Rahat Dağı’nda Akdeniz ve İran-Turan 
fitocoğrafik bölge elementlerinin diğer çalışmalara göre birbirine yakın oranda çıkması, bu bölgenin 
Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri arasında bir geçiş alanı olduğunu göstermektedir. 
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