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Amaç: Melendiz Dağları (Niğde)’nda bulunan endemik taksonlar ve bu taksonlara ait IUCN 
Red List Categories (2000)’e göre tehlike kategorileri ve araştırma alanının endemizm oranı 
belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: 2010-2011 yılları arasında yapılan flora belirleme amaçlı çalışmalar 
sonucunda araştırma alanından 779 bitki örneği toplanmıştır. Örneklerin toplandığı yerlere ait arazi 
bilgileri ve örneklere ait fotoğraflar mevcuttur. Bitki örneklerinin teşhisleri, Davis (1963-1985)’in 
‘Flora of Turkey and the East Eagean Islands Vol. 1-10’adlı çalışmasına göre yapılmıştır. Bazı bitkilerin 
teşhisleri, Ankara Üniversitesi Herbaryumu’nda bulunan örneklerle karşılaştırılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Araştırma alanı, Grid sistemine göre B5 ve C5 kareleri içerisinde, İç Anadolu Bölgesi’nin 
güneyinde yer almaktadır. 2010-2011 yılları arasında yapılan floristik çalışmalar sonucunda 49 
familyaya ait 174 cins, 309 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Araştırma alanında 46 endemik 
takson (%14.87) belirlenmiştir. En fazla endemik takson içeren familyalar sırasıyla; Labiatae (8), 
Caryophyllaceae (8), Leguminosae (7) olup, en fazla endemik türe sahip cinsler ise, Veronica (4) 
ve Astragalus (3) olarak tespit edilmiştir. Endemik floranın %63’ünü Iran-Turan, %4.3’ünü Doğu 
Akdeniz kökenli endemik türler oluşturmaktadır.

Sonuç ve Tartışma: Yüksekliğe bağlı olarak, endemik bitkilerin sayısının arttığı bilinmektedir. 
1000-2960 m’ler arasında bulunan araştırma bölgesinde endemizm oranı %14.87 olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca, araştırma alanının volkanik yapıda olması, yüksekliğe ve bakıya bağlı yağış ve 
sıcaklıktaki değişimlerin oluşması, antropojenik etkiler sebebiyle step alanlarının geniş yer tutması 
da bu oranın yüksek olmasının diğer nedenlerindendir.

Anahtar Kelimeler: Flora, endemik, Melendiz, Niğde, Türkiye
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Amaç: Bu çalışmada Malatya İli Darende İlçesi çevresinde bulunan ve dar yayılışlı bazı endemik 
bitki türlerinin populasyonları üzerine yapılan gözlemler incelenmektedir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini Darende’de yetişen endemik türler oluşturmaktadır. 
Bu türler Centaurea brevifimbriata, Fumana trisperma, Matthiola anchonifolia, Klasea 
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bornmuelleri, Gypsophila leucochlaena, Ebenus depressa, Verbascum melitenensis, Astragalus 
melitenensis, Astragalus scabrifolius, Reseda tomentosa, Aethionema lepidioides, Acanthophyllum 
oppositiflorum, Muscari discolor, Dianthus masmenaeus, Silene akmaniana, Minuartia corymbulosa 
var. gypsophylloides taksonlarıdır. Türlere ait bilgiler Türkiye florası ve Türkiye Bitkileri Kırmızı 
Kitabı’na göre incelenmiştir.

Bulgular: İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında geçiş teşkil eden Tohma Çayı Vadisi 
ve çevresinde kurulu olan Darende İlçesi, bozkır bitki örtüsüyle kaplıdır. Şiddetli bir kuraklığın 
hüküm sürdüğü bölgede erozyon üst seviyededir ve bunun sonucunda kuraklığa dayanıklı bitkiler 
yaygın olarak bulunmaktadır. Aşırı otlatma ciddi habitat tahribatına neden olmakta ve bu alanlardaki 
bitkilerin populasyonlarını etkilemektedir. İnsan kullanımından kaynaklanan etkenlerin habitat 
bozulmalarını artırdığı görülmüştür. Örneğin Akçatoprak mevkiinde ağaçlandırma çalışmaları, 
Hekimhan yolu üzerinde çöp tesisi ve ağaçlandırma yapılması aynı alandaki birçok türün yaşamını 
tehlikeye atmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde birçok türün nesli tehlike altına girebilir.

Centaurea brevifimbriata 5 noktada, Fumana trisperma 3 noktada, Astragalus scabrifolius 2 
noktada, Gypsophila leucochlaena, Reseda tomentosa 2 noktada, Acanthophyllum oppositiflorum, 
Klasea bornmuelleri ve Aethionema lepidioides 1 noktada bulunur. Bu türlerin birey sayıları 
100-5000 arasında değişmektedir. Diğer türler daha geniş yayılışlıdır. Bu türlerden bazıları ilk kez 
fotoğraflanmıştır.

Sonuç: Hezanlı Dağları ve Tohma Çayı vadisinde yürütülmekte olan araştırmamızın ön bulgularına 
göre Darende ve çevresi birçok dar yayılışlı endemik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
türlerden bazıları yakın zamana kadar DD kategorisinde yer alan türlerdir. Endemik türlerin gerçek 
populasyon büyüklüğü ve ekolojileri hakkında bilgi elde edilmesi için bölgede daha detaylı floristik 
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Hassas türler için acil olarak koruma tedbirlerinin alınması 
gerekmektedir.

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK TBAG tarafından 109T193 nolu proje ile desteklenen araştırma 
çalışmalarıyla elde edilen bilgilere göre derlenmiştir.
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Amaç: Iris tuberosa L. var. longifolia (Sweet) ined. (=Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. var. 
longifolius (Sweet) Baker) hakkında sistematik notlar, habitatı, genel ve Türkiye’deki yeni yayılışı 
hakkında bilgiler vermek.

Gereçler ve Yöntemler: Giresun’dan toplanan Iris tuberosa var. longifolia örneği herbaryum 
tekniklerine uygun bir şekilde kurutularak, herbaryum materyali haline getirilmiştir. Ayrıca türün 
yayılış haritası, teşhis anahtarı ve habitatı hakkında da bilgiler verilmiştir.


