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Melendiz Dağları, Hasan Dağı, Erciyes Dağı, Kervansaray Dağı, 
Karadağ ve Aladağlar’ın Floristik Yönden Karşılaştırılması 

Nihal Kenara, b, Osman Ketenoğlub

aAksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aksaray, nihalkenar@gmail.com
bAnkara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Bu çalışmada, benzer yükseklik aralıklarına sahip altı araştırma bölgesi; Melendiz Dağları 
(Niğde), Hasan Dağı (Aksaray), Erciyes Dağı (Kayseri), Kervansaray Dağı (Kırşehir), Karadağ 
(Karaman) ve Aladağlar (Zamantı Irmağı-Yahyalı arası, Kayseri) floristik yönden karşılaştırılmış 
olup benzerlik oranları tespit edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Melendiz Dağları’nın floristik analizi 
tarafımızdan; Hasan Dağı, Erciyes Dağı, Kervansaray Dağı, Karadağ ve Aladağlar’ın floristik 
analizi ise, yerli araştırmacılar tarafından yapılmıştır. İncelenen alanlardan toplanan bitkilerin 
familyalara göre tür sayıları, toplam tür sayıları, türlerin tek ve çok yıllık oluşları, fitocoğrafik 
bölgelere göre dağılımı, hayat formları bakımından karşılaştırılması ve yine Jaccard formülü 
kullanılarak adı geçen floraların benzerlik oranları tespit edilmiştir.

Bulgular: Araştırma bölgelerinin denizden yüksekliklerine bakıldığında, Erciyes Dağı’nın 3917m 
ile en yüksek bölge olduğu tespit edilmiştir. En düşük rakıma sahip bölge 1670m ile Kervansaray 
Dağı olarak belirlenmiştir. Diğer araştırma bölgelerinin ortalama yükseklikleri 1100-3000 m 
arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Aladağlar ve Karadağ floraları diğer bölgelerle kıyaslandığında 
Akdeniz kökenli elementlerin sayısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Karşılaştırılan altı araştırma bölgesinde bulunan türlerin, fitocoğrafik 
bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, İran-Turan kökenli bitkilerin oranlarının daha fazla 
olduğu görülmektedir. Aladağlar ve Karadağ’ın Akdeniz kökenli elementleri daha fazla içermesi 
bu iki araştırma alanının, Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri arasında bir geçiş zonunda 
bulunduğunu göstermektedir. En fazla türe sahip familyalar sıralama bakımından değişmekle 
birlikte, Compositae, Leguminosae, Poaceae, Labiatae, Cruciferae ve Caryophyllaceae 
familyalarının en çok türe sahip familyalar olduğu görülmüştür. Bununla birlikte en fazla tür içeren 
cinsler, Astragalus, Silene, Centaurea, Alyssum, Veronica ve Salvia olarak belirlenmiştir. Hayat 
formları bakımından karşılaştırılan araştırma bölgelerinde hemikriptofit ve terofitlerin dominant 
olduğu görülmektedir. Bölgeler arasındaki en fazla benzerliğe birbirlerine coğrafik olarak da en 
yakın iki alan olan Hasan Dağı ve Melendiz Dağları olduğu tespit edilmiştir.
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