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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.
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Sonuç: Yapılan bu çalışma ile Niğde il sınırları içersinde yayılış gösteren yukarıda adı geçen 15 
taksonun tespiti yapılarak Ekolojik özellikleri, lokaliteleri ve sistematik eksiklikleri belirlenmiştir. 
Türkiye florası için önemli olan bu nokta endemiklere ait bilgiler floraya katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lokal endemik, flora, Niğde, Ekoloji, Taksonomik özellik

Teşekkür: Bu çalışma, “Niğde İli Sınırları İçinde Yayılış Gösteren Lokal Endemik Bitkilerin 
Taksonomik, Ekolojik ve Bazılarının Antimikrobial Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı proje 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu projeyi destekleyen Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimine (BAP) teşekkürü borç biliriz.
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Amaç: İkramiye vadisinin (Sapanca) florasını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini İkramiye Vadisi üzerinde yapılan flora 
çalışmasına ait bitki örnekleri oluşturmaktadır. Belirli aralıklarla araziden toplanan bitki örnekleri 
herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutuldu ve toplanan bu örnekler Türkiye florasından (Flora 
of Turkey and the East Aegan Islands) teşhis edildi. Bu çalışma 2011 Haziran ayında başlamış olup 
, halen devam etmektedir.

Bulgular: İkramiye vadisinde yapılan arazi çalışmalarında alandan toplanan 182 bitki örneğinin 
değerlendirilmesi sonucuşu ana kadar 40 familyaya ait 101 cins, 146 tür ve tür altı seviyede takson 
belirlenmiştir. Belirlenen taksonlardan 7 tanesi Türkiye için endemiktir. Taksonların fitocoğrafik 
bölgelere dağılımı şöyledir: Avrupa-Sibirya 48 tür (%33.9) ,İran-Turan 3 tür (%2), Akdeniz 14 tür 
(%9.6) ve geniş yayılışlı ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler ise 74 türdür (%50.7).

Sonuç: Şu ana kadar yapılan çalışma da İkramiye vadisi florası için 146 takson tespit edilmiştir. 
Galanthus plicatus Bieb. subsp. byzantinus (Baker) D.A. gibi bazı endemik ve dar yayılışlı bitkilerin 
alandaki durumları verilmiş ve araştırma alanı fotoğraflanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Flora, İkramiye vadisi, Sapanca, Sakarya


