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Bulgular: Alanımızın çeşitli yerlerinde C. hakkiaricum yayılışı belirlendi. Bu tür alanımızdaki bu 
yoğun yayılışının yanında Van’nın Çatak ilçesinde ki çeşitli lokalitelerinde de yayılışı bilinmektedir. 
Ayrıca Cilo Dağı’ndan Davis tarafından iki lokaltiden yayılışı tespit edilmiştir. Takson daha önce 
Cilo Dağı’ndan bilindiği için Tehlike durumu EN (Tehlikede) olarak verilmişti. Fakat gerek yaşam 
alanı, gerekse yayılış alanı ve gerekse de populasyon durumundaki gözlemler dikkate alındığında 
ciddi bir risk altında olmadığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple tehlike sınıfı olarak EN (Tehlikede) 
yerine VU (Duyarlı) sınıfında yer verilmesi daha uygundur.

Sonuç ve Tartışma: IUCN 2010’a göre taksonun 500 km2’den fazla yaşam alanına, 3000 km2 
yayılış alanına ve alanımızda binlerce birey sayısı bulunduğundan kriter B2, a + c ı ıı ııı ıv, D] 
takson daha az riskli VU (Duyarlı) kategorisinde yer alması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Crepis hakkiaricum, IUCN, Endemik, Mezraa Beldesi

Teşekkür: Bu çalışma Y.Y.Ü Bilimsel Araştırmaları Projeleri Başkanlığı tarafından 2010-FBE-
YL030 nolu projesiyle desteklenmiştir. VANF Herbaryumu’nun olanakları kullanılarak araziden 
getirilen materyaller değerlendirildi. Süleymen Mesut PINAR ve Barış BANİ’nin arazi verileri 
kullanılmıştır.
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Amaç: Bu çalışma ile Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) ve Çevresi’nin arkeolojik dokusu üzerinde 
yer alan botaniksel zenginliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Araştırma alanı olarak 
Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) ve çevresinin seçilme nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür; 
alanın florası üzerine daha önceden yapılmış kapsamlı bir çalışmanın bulunmaması, araştırma 
alanının yakın çevresinde mermer ve kömür ocaklarının bulunması dolayısıyla floristik yapının 
yoğun bir antropojenik baskı altında olması, Stratonikeia Antik Kenti arkeolojik olarak önemli bir 
alan olup, yılın her ayı yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ülkemizdeki 
arkeolojik zenginliklerimiz yanında biyolojik zenginliklerimizin de ortaya çıkartılabileceği önemli 
alanlardan biri olması.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini, araştırma alanında toplanan tohumlu bitki örnekleri 
oluşturacağı için alana yılın her ayı arazi çalışması yapılmıştır. Arazi çalışmaları esnasında, her 
familya için sistematik önemi olan bitki kısımları dikkate alınarak örnekler toplanmıştır. Toplanan 
örnekler herbaryum tekniklerine uygun olarak preslenip, kurutulmuştur. Kurutulan bitki türlerinin 
teşhis edilmesinde başta Türkiye Florası olmak üzere çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Teşhisi 
yapılan örnekler kayda geçirilmek suretiyle Pamukkale Üniversitesi Herbaryumu’nda (PAMUH) 
muhafaza edilmektedir.

Bulgular: Toplanan örneklerin teşhis edilmesi sonucunda 64 familya, 198 cins ve 277 takson tespit 
edilmiştir. Teşhis edilen taksonların 1’i Pteridophyta divisiosuna, 276 Spermatopyhta divisiosuna 
aittir. Spermatophyta divisiosuna ait türlerin 2’si Gymnospermae, 274’ü ise Angiospermae alt 
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divisiosuna aittir. Angiospermae alt divisiosundan 230 takson Dicotyledonopsida, 44 takson ise 
Monocotyledonopsida sınıfına aittir. Alandaki endemik takson sayısı 7 (%2.52)’dir. Teşhis edilen 
bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise sırasıyla; 146 (%52.72)’sı Akdeniz elementi, 
4 (%1.46)’ü Avrupa-Sibirya elementi, 7 (%2.52)’si İran-Turan elementi ve 120 (%43.30)’si çok 
bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyendir. Çalışma alanında takson sayısı açısından en büyük 
familya Asteraceae (34) familyası, en büyük cins ise Trifolium (6) cinsidir. 

Sonuç: Arkeolojik çalışmalar bünyesinde gerçekleştirilen taksonomik çalışmalara ülkemizde yeni 
başlanmıştır. Bu bağlamda tez kapsamında çalışma alanı olarak seçilen Stratonikeia Antik Kenti 
(Muğla) ve çevresinin floristik kompozisyonun belirlenmesi, bölgesel anlamda yapılan ilk çalışma 
olması nedeniyle önemlidir. Bu çalışma sonucunda alanın zengin arkeolojik dokusu üzerinde ve/
veya etrafında yayılış gösteren floristik doku ortaya çıkarılmak suretiyle daha sonra hazırlanması 
planlanan makaleler ve el kitapları ile bilimin ve turizmin hizmetine sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endemik, flora, Muğla, Stratonikeia

Teşekkür: Bu çalışmayı maddi yönden destekleyen Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunarım.
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Amaç: Bu çalışma ile Niğde il sınırları içinde yayılış gösteren bazı lokal endemik bitkilerin 
taksonomik ve biyolojik ve ekolojik özelliklerinin ortaya konulması ve alınabilecek koruma 
önlemlerinin belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmanın materyalini oluşturan lokal endemik bitkiler bilinen 
habitatlarından toplanarak herbaryum örnekleri haline getirilmiştir. Betimlemeleri eksik olan 
taksonlara ait örnekler laboratuar ortamında incelenerek değerlendirilmiş ve taksonomik sorunları 
çözülmüştür. Türlerin ekolojik bilgilerinin ortaya konulması ise arazi çalışmaları sırasında yapılan 
gözlemler ve alınan toprak numunelerinin laboratuar analizleriyle sağlanmıştır. Fotoğrafları 
çekilerek dijital ortamda görsel hale getirilmiştir.

Bulgular: Bu araştırma sırasında 11 familyaya ait 13 cins ve 15 takson üzerinde çalışılmıştır. 
Bunlar; Centaurea sieheana Wagenitz, Euphorbia schottiana Boiss., Gentianella holosteoides 
Pritchard., Gentiana boissieri Schott & Kotschy ex Boiss., Galium dieckii Bornm., Leblebici., 
Veronica surculosa Boiss. & Bal. DD, Consolida staminosa P.H. Dawis & F. Sorger EN, 
Delphinium nydeggeri Hub.-Mor, Alchemilla paracompactalis Ponert DD, Alchemilla rivularis 
Ponert, Potentilla aladaghensis, Asphodeline prismatocarpa Gay ex Bakerin, Linum empetrifolium 
(Boiss.) Davis, Trigonella rhytidocarpa Boiss. & Bal., Astragalus stridii Kit Tan olup bu taksonlara 
ilişkin sistematik ve Ekolojik bilgiler ortaya konulmuştur.


