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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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