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Amaç: Bu çalışmada Erzincan sınırları içerisinde bulunan ve ülkemizin önemli bitki alanlarından 
olan Munzur Dağları’nın kuzeydoğusunda bulunan Ergan Dağı’nın endemik bitkilerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Endemik bitkiler bir ülkenin biyolojik zenginliklerinin başında 
gelmektedir. Bu bakımdan endemik bitkilerimizi iyi tanımak ve yok olma tehlikesi yüksek olanlar 
için koruma tebdirleri almak nesillerinin devamı için çok önemlidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bitki numuneleri, 2011 yılının Nisan-Ağustos ayları arasındaki vejetasyon 
dönemlerinde Ergan Dağı’ndan toplanmıştır. Dağın farklı lokalitelerine ait değişik habitatlardan 
toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine göre preslenerek kurutulmuştur. Daha sonra “Flora 
of Turkey’’adlı eserlerden yararlanılarak örneklerin familya, cins ve tür adları teşhis edilmiştir. 
Ayrıca bu bitkilerin tamamı TÜBİVES (Türkiye bitkileri veri tabanı sistemi)’den kontrol edilmiştir. 
Herbaryum kartonlarına yapıştırılan ve etiketlenen örnekler, kurulum aşamasında olan Erzincan 
Üniversitesi Herbaryumu’da muhafaza altına alınmıştır. Bitkilerin tehlike kategorileri Türkiye 
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan yararlanarak belirlenmiştir.

Bulgular: Erzincan’nın yaklaşık 7 km güneyinde, Tunceli ve Erzincan arasında yer alan Ergan 
Dağı, B7 karesinde bulunmakta ve İran-Turan fitocoğrafik bölgesi içerisinde yer almaktadır. 
Alanda yapılan çalışma sonucunda 20 familyaya bağlı 49 cinse ait 71 endemik bitki taksonu tespit 
edilmiştir. Endemik türler açısından en zengin familya 14 türle temsil edilen Asteraceae, en zengin 
cins ise 6 türü bulunan Astragalus cinsidir. Bu bitkilerin 4 tanesi EN, 3 tanesi VU, 2 tanesi DD, 60 
tanesi LR kategorisinde olup bunların 50 tanesi (lc), 6 tanesi (nt), 4 tanesi (cd) alt kategorilerinde 
yer almaktadır.

Sonuç ve Tartışma: Erzincan ilinde floristik anlamda çok az çalışma vardır. Bu çalışma sonucunda 
alanda endemik olarak 71 takson belirlenmiştir. Endemik takson sayısı bakımından ilk üç familyanın 
sırasıyla Asteraceae, Fabaceae ve Lamiaceae olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada türlerin mevcut 
tehlike kategorileri de verilmiştir. Bitkilerin genellikle İran-Turan fitocoğrafya bölgesi elementi 
olduğu tesbit edilmiştir.
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