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Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizin en değerli milli parklarından biri olan Marmaris Milli 
Parkı’nın bitki örtüsünün tespit edilmesi ve koruma stratejilerinin belirlenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırma 2010-2012 yılları arasında Marmaris Milli Parkı’nda 
yapılmıştır. Arazi çalışmaları sonucunda 1632 bitki örneği toplanmış ve bu örnekler Flora of Turkey 
and The East Aegean Islands (Davis 1965-1985), (Davis vd. 1988), (Güner vd. 2000) olmak üzere 
flora kitaplarından ve herbaryum koleksiyonlarından yararlanarak tayin edilmiştir. Ayrıca EUNIS 
habitat kodları kullanılarak Milli park sınırları içerisinde bulunan habitat grupları tespit edilmiştir.

Bulgular: Yapılan çalışmalara göre araştırma sahasında toplam tür, alt tür ve varyete düzeyinde 
olmak üzere toplam 714 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 10 tanesi açık tohumlu 
bitkiler grubunda yer alırken geriye kalan 704 takson kapalı tohumlu bitki grubundandır. Toplam 
84 vasküler bitki ailesine mensup olan bu 704 taksonun 569 tanesi çift çenekli (dikotil), 135 
tanesi ise tek çenekli (monokotil) bitkiler grubundandır. Alandaki habitatların sınıflandırmalarında 
EUNIS Habitat Sınıflandırması 2004 Revizyonu dikkate alınarak hazırlanmış ve buna uygun bir 
sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre alanda 36 farklı habitat türü tespit edilmiştir. 

Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda Marmaris Milli Parkı’nda Eunis Habitat Kodlarına göre; 1 
deniz habitatı, 1 bataklık, 2 çayır, 15 çalı, 9 orman habitatı, 4 az vejetasyonlu alan, 4 adet insan 
etkisi altında olan habitat tespit edilmiştir. 
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Amaç: Azerbaycan’ın su-bataklık bitki birliklerinin yayılış gösterdiği bölgelerde yapılmış arazi 
çalışmaları sonucu bu vejetasyonun florasının belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Azerbaycanın su-bataklık bitki birliklerinin yayılmış olduğu 
bölgelerin (Abşeron yarımadası, Lenkeran düzünün, Samur-Deveçi ve Kür-Araz ovalığı) sucul 
ekosistemlerimde yayılış gösteren ve birlik oluşturan bitkilerin ortaya konulabilmesi için 2007-2010 
yıllarında farklı sucul habitatlardan alınan bitki örnekleri toplanmış, kurutulmuş, etiketlenmiş ve 
herbaryum yapım kurallarına göre düzenlenmiş, “Azerbaycan florası”(1950-1961, 8 cilt) eserine 
göre tür tespiti yapılmıştır. 
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Bulgular: Arazi çalışmaları sonucunda laboratuara getirilen bitki örnekler incelenmiş ve bunların 
62 familya, 208 cinse ait 502 takson olduğu saptanmıştır. Bu taksonlardan 95’i Poaceae, 78’i 
Cyperaceae, 25’i Ranunculaceae, 23’ü Fabaceae, 18’i Potamogetonaceae, 17’si Juncaceae, 
16’şarı Salicaceae ve Chenopodiaceae, 15’i Brassicaceae, 14’ü Caryophyllaceae, 12’si Lamiaceae, 
11’i Polygonaceae ve 10’ü Apiaceae familyasına ait olduğu belirlenmiştir. Takson sayısı en fazla 
olan cinsler: Carex (23 takson), Ranunculus (17), Juncus (16), Potamageton (12), Schoeneplectus, 
Cyperus, Salix (her birinden 11 takson), Poa, Thypa, Orchis, Polygonum, Tamarix, Heleochoris 
(her birinden 7 takson) olduğu belirlenmiştir. Hayat formlarına göre değerlendirdiğimizde, 12 
ağaç, 24 çalı, 3 yarıçalı, 317 çokyıllık, 135 tekyıllık ve 13 iki yıllık otsu gövdeli bitkinin olduğu 
saptanmıştır. Raunkier’in hayat formuna göre değerlendirildiğinde: 101 hemikriptofit, 141 
terofit, 219 kriptofit, 42 fanerofit ve 1 kamefit olduğu saptanmıştır. Coğrafik element tiplerine 
göre değerlendirildiğinde araştırma alanında 252 taksonun Kafkasya, 186’ı Avrupa (Holarktik), 
150’si Akdeniz, 145’i Asya kökenli olduğu, bu bitkilerden 33 türün endemik olduğu; bunlardan 
19’un Kafkasya, 14’ün ise Azerbaycan endemiği olduğu belirlenmiştir. Tehlike kategorilerine göre 
değerlendirildiğinde; 26 taksonun VU, 11’i Lr(cd) ve 11’i ise Lr(lc), 10’u Lr(nt), 5’i EN ve 5’i ise 
DD tehlike kategorisinde olduğu görünmüştür. Bu veriler bu konuda bölgede lokal olarak bu konu 
ile ilgili yapılmış araştırmalarla ve literatür bilgileri ile karşılaştırılmıştır. 

Sonuç: Bu çalışmada Azerbaycan arazisindeki su-bataklık habitatlarında yayılış gösteren bitkilerin 
flora listesi çıkarılmış ve onların sistematik, ekolojik ve coğrafik özelliklerine göre değerlendirilmiş, 
harita üzerinde yayılış alanları gösterilmiştir.
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Objectives: The objective of this article is to complete the classification of plant formations 
of Kızıldağ and environs, provide a guide for managers to use in determining vegetation types 
and their potential based on environmental factors like climate and soil properties. The research 
focused mainly on identifying the synecological and syntaxonomical characters of the area. The 
phytosociological approach will also provide a different point of view to the evaluation of the 
survey area because this approach is based to the total floristic composition.

Materials and Methods: The vegetation of the area was analysed by the three dimensional 
ordination technique based on the Braun-Blanquet Aproach. Some soil samples taken from various 
pilots representing different plant associations were analysed. Phytosociological features of the 
associations were discussed and compared with their previous relatives. International Code of 
Phytosociological Nomenclature was used for naming the new associations. Sorensen’s index of 
similarity was used to compare associations with similar associations carried out nearby region. 
Life-form categories were identified according to Raunkiaer’s system of classification. Software 
Packet program was used to classify of vegetation according to the method of ordination. SPSS16.0 
computer software program was used for three dimensional ordination graphic.


