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Bornm. subsp. nallihanicum. Kit Tan & Yildiz, Cirsium pubigerum (Desf.) DC. var. paphlagonicum 
Petr., Erodium absinthoides Willd. subsp. absinthoides ve Sideritis gulendamiae H.Duman & 
Karavelioğulları,;

CR kategorinde yer alan taksonlar: Muscari adilii M.B.Güner & H.Duman ve Ornithogalum 
nallihanense Yıld. & A. Doğru Koca’dır.

Sonuç: Endemiklerden 8’i çok tehlikede (CR) veya tehlikededir (EN). CR kategorilerindeki bitkiler 
için tür koruma çalışmaları yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nallıhan, Ankara, flora, endemik, tehlike kategorileri
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Amaç: Bu çalışmada Paşayaylası’nın (Aydın) endemik bitkileri, lokaliteleri, tehlike kategorileri, 
fitocoğrafik yayılışları ve tip örneği bilgileri verilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bitki materyali Nisan 2009–Kasım 2010 arasında Paşayaylası’na yapılan 
17 arazi çalışmasında toplanmıştır. Bitkiler başta “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” 
(Davis, 1965-1985; Davis, Tan & Mill 1988; Güner, Özhatay, Ekim & Başer 2000) olmak üzere, 
“Flora Europaea” (Tutin et al., 1964-1980), “Flora Hellenica” (Arne, S., and Kit., T., 1997) gibi 
komşu ülke floralarından yararlanılarak teşhis edilmiştir. Bulguların ve tip örneklerine ait bilgilerin 
yazımında Türkiye florası esas alınmıştır. Endemik taksonların tehlike kategorileri, Türkiye 
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan (Ekim vd., 2000) yararlanılarak ve IUCN kriterlerine (2001) göre 
düzenlenerek tırnak içinde ve kısaltmalarıyla yazılmıştır. İklimsel veriler Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilmiş, iklimsel değerler ve yorumlar için “İklim ve Biyoiklim” 
kitabından yararlanılmıştır (Akman, 1999).

Bulgular: Paşayaylası ve çevresi, Davis’in kareleme sistemine göre C1 karesine, fitocoğrafik 
bakımdan Akdeniz bölgesine girmekte olup Aydın ili sınırları içerisinde, il merkezine yaklaşık 20 
km uzaklıkta ve ilin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Aydın’a ait aylık ve yıllık sıcaklık değerlerine 
göre ortalama sıcaklık Temmuz ayında en yüksek, Ocak ayında ise en düşük değerdedir. Aydın’da 
Aralık ve Ocak aylarında yağış en fazla, Ağustos’ta ise en azdır. Aydın’a en fazla yağış kış 
mevsiminde daha sonra sırası ile ilkbahar, güz ve yaz mevsiminde düşmektedir. Aydın’da Nisan 
ayı ortalarından, Eylül ayının sonlarına kadar yaklaşık 5.5 ay kurak dönemdir. Çalışma alanından 
toplanan 407 bitki taksonunun 34 tanesi endemik olup toplam takson sayısına oranı %11.9’dur. 
Bu taksonların 2’si Akdeniz, 20’si Doğu Akdeniz, 6’sı Anadolu-Turan elementi olup 6 takson ise 
çok bölgeli ya da fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenlerdir. Çalışma alanında VU (Vulnerable-Duyarlı) 
kategorisinde 2 takson, NT (Near threatened-Tehdite yakın) kategorisinde 5 takson, LC (Least 
Concern-Düşük riskli) kategorisinde 24 takson ve EN (Endangered-Tehlikede) kategorisinde 1 
takson bulunmaktadır. 
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Sonuç: Fitocoğrafik olarak Akdeniz bitki coğrafyası, coğrafi açıdan Ege Bölgesi’nde bulunan 
Aydın-Paşayaylası’ndan toplanan 34 endemik taksonun 22’sinin Akdeniz fitocoğrafik bölgesi 
elementi olması beklenen bir sonuçtur. Çalışma alanı aşırı otlatma, yayla turizmi, şehirleşme ve 
yol genişletme çalışmaları gibi birçok nedenle yoğun bir antropojenik etki altındadır, bu nedenle 
endemik bitkilerin bir kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tehlike altındaki takson 
sayısı da dikkate alındığında biyoçeşitliliğin geri dönüşümsüz biçimde olumsuz etkilenmesi sonucu 
ortaya çıkabilecektir. 
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Amaç: Türkiye’nin kuzey doğusunda bulunan Rize İli sınırları içerisindeki Handüzü ve Çağırankaya 
Yaylaları’nın floristik olarak incelenmesi. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma alanı olarak seçilen yaylalardan Handüzü Güneysu İlçesi’ne, 
Çağırankaya ise İkizdere İlçesi’ne bağlı olup ilçe merkezinin güneydoğusunda bulunurlar. Davis’in 
kareleme sistemine göre A8 karesinde yer almaktadırlar. Flora tespiti için 2010-2011 yılları 
arasında bu yaylalarda periyodik olarak arazi çalışmaları yapılarak bitki örnekleri toplanmıştır. 
Toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutulmuştur, tayini yapılmış ve 
etiketlendirilmiştir. Bitki örneklerinin tayinleri Davis’in “Flora of Turkey and East Aegean Islands” 
adlı eserinden faydalanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Bu floristik çalışma, araştırma alanlarında toplanan bitki örneklerinin sistematik yönden 
değerlendirilmesi sonucu, araştırma alanlarından 104 familya ve 352 cinse ait 411 tür, 84 alttür ve 
22 varyete olmak üzere toplam 517 takson saptanmıştır. Bu taksonların 23’ü Pteridophyta, 494’ü 
Spermatophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümüne ait 494 taksondan 10’u Gymnospermae, 
484’ü ise Angiospermae altbölümüne dahildir. Angiospermae altbölümündeki 484 taksonun 395’i 
Magnoliopsida, 89’u ise Liliopsida sınıfında yer almaktadır.

Sonuç: Bu araştırmada saptanan taksonların endemizm oranı %4.25 (22 takson) olarak 
belirlenmiştir. Çalışma alanlarındaki taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı; Geniş 
yayılışlılar (Bilinmeyenler) 245 (%47.4), Avrupa-Sibirya elementleri 244 (%47.2), İran-Turan 
elementleri 11 (%2.1) ve Akdeniz elementleri 17 (%3.3)’dir. Araştırma alanlarındaki takson 
sayısına göre en zengin 5 familya; Asteraceae (52 takson), Poaceae (35 takson), Rosaceae (31 
takson), Fabaceae (25 takson) ve Lamiaceae (24 takson)’dir. Takson sayısınca en zengin başlıca 
cinsler ise; Carex (7), Ranunculus (6), Allium (6), Asplenium (4), Lycopium (4) ve Silene (4)’dir.
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