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Epiteti “Hakkari ve Çevresi” olan Nadir ve Endemik Bitkilerin 
Tehlike Kategorileri ve Son Populasyon Gözlemleri

Mehmet Fırat
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Van, kuyucak65@yahoo.com

Amaç: Epitet ismini Hakkari ve çevresinden alan nadir ve endemik bitkilere ait güncel popülasyon 
gözlemlerini ortaya koyarak, bu türlerin IUCN kategorilerini tekrar gözden geçirmek ve korunması 
gereken türlerle ilgili ex-sitü ve in-sitü koruma önlemleri önermektir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalleri 2000-2012 yıllarında Türkiye Florası’nda kullanılan 
kareleme sistemine göre C9 karesinde bulunan Hakkari ilinden toplanmıştır. Toplanan örnekler 
arazide herbaryum kurallarına uygun olarak preslenmiş, soğan örnekleri alınmış, lokalite bilgileri 
ve popülasyon gözlemleri dikkatlice kayıt altına alınmış ve bitkilerin doğal halini en iyi şekilde 
yansıtabilecek makro ve genel fotoğraflar çekilmiştir. Türlere ait popülasyon gözlemleri detaylı bir 
şekilde yapılmış ve bu bulgular doğrultusunda IUCN tehlike kategorileri tekrar gözden geçirilmiştir. 

Bulgular: Tarafımızca yapılan çalışmalar sonucunda 24 tane epitet ismini Hakkari ve çevresinden 
alan nadir ve endemik bitki tespit edilmiş olup bunlar sırasıyla: Erysimum hakkiaricum 
(Brassicaceae), Gypsophila hakkiarica (Caryophyllaceae), Erodium hakkiaricum (Geraniaceae), 
Astragalus hakkiaricus (Fabaceae), A. yuksekovae (Fabaceae), Lathyrus satdaghensis (Fabaceae), 
Pyrus hakkiarica (Rosaceae), Chaerophyllum hakkiaricum (Apiaceae), Cephalaria hakkiarica 
(Dipsacaceae), Doronicum hakkiaricum (Asteraceae), Cousinia satdagensis (Asteraceae), 
Cousinia hakkarica (Asteraceae), Cirsium hakkaricum (Asteraceae), C. simplex subsp. satdaghense 
(Asteraceae), Serratula hakkiarica (Asteraceae), Centaurea hakkariensis (Asteraceae), Crepis 
hakkarica (Asteraceae), Campanula hakkiarica (Campanulaceae), Lamium tomentosum var. 
hakkiarense (Lamiaceae), Galium zabense (Rubiaceae), Clinopodium hakkaricum (Lamiaceae), 
Fritillaria crassifolia subsp. hakkarensis (Liliaceae), Fritillaria zagrica (Liliaceae) ve Crocus 
kotschyanus subsp. hakkariensis’tir (Iridaceae).

Sonuç: Epitetini Hakkari ve çevresinden alınan nadir ve endemik bitkilere ait ayrıntılı popülasyon 
gözlemleri sonucunda, haklarında çok fazla bilgi bulunmayan bu 25 türün IUCN kategorileri tekrar 
elden geçirilmiş, bu türlere ait ayrıntılı habitat ve dağılım bilgileri türlerin fotoğrafları ile birlikte 
verilmiştir. Böylece florası hakkında sınırlı sayıda bilgi bulunan Hakkari bölgesinin Florası’na, aynı 
zamanda da Türkiye Florasına katkıda bulunulmuştur.
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