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                                   ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI 

 

GİRİŞ 

 

Aladağlar Milli Parkı, tabii yapısı, 

bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından 

üstün estetik değere ve manzara bütünlüğü 

sağlayacak ölçüde yeterli büyüklüğe sahip 

yerli ve yabancı ziyaretçilerin dinlenmesine 

ve eğlenmesine uygun son derece çekici bir 

alandır. Yüksek Dağ özelliği ile dağcılıkla 

uğraşanların ihtiyaç ve zevklerine yeterince 

cevap verebilen birçok zirveye sahiptir. 

Aladağların kendine özgü karstik yapısının 

yanı sıra, güneyinde ve doğusunda orman 

vejetasyonunun çok güzel manzaralar 

oluşturduğu görülmektedir. Aladağlar Milli 

Parkı içinde doğal güzelliklerden Kapuzbaşı 

Şelaleleri, Hacer Ormanı, Pos Ormanları, 

Emli Vadisi, Cımbar Vadisi, Yedi Göller, 

Acıman Yayla (Acı su), Narpuz Vadisi yer 

yüzünde benzerleri pek olmayan son derece 

ilginç yerlerdir.  

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Araştırma materyalini 1998-2002 

yılları arasında yapılan arazi çalışmaları 

sonucunda toplanan bitki örnekleri 

oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında, 

araştırma 1998 yılında başlamış, bitkilerin 

değişik vejetasyon devrelerine rastlayan 

Mart-Ekim ayları arasında yapılan arazi 

çalışmaları sırasında 6000 civarında bitki 

örneği toplanmıştır. Toplanan bu örnekler 

arazide numaralanıp, preslenmiş yaygın 

herbaryum usullerine göre kurutularak 

kartonlanmıştır.  

Milli Park, kareleme sistemine göre 

C5 karesi içinde olup, toplanan örneklerin 

adlandırılmasında, Davis tarafından yazılan 

"Flora of Turkey and the East Aegean 

Islands" adlı eserin 1-10 cildinden 

faydalanılmıştır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bölgede 95 familya’ya ait 473 cins, 

1108 tür, 297 alt tür ve 161 varyete 

saptanmıştır. Alandan toplanan takson 

sayısı 1566’dır. Bu taksonların 9’u 

Pteridophyta, 1557’si Spermatophyta 

divisiolarına aittir. 1557 taksondan 11’i 

Gymnospermae, 1546’sı ise 

Angiospermae’dir. Angiospermae’lerin 

1342’si Dicotyledones, 204’ü ise 

Monocotyledones sınıfında yer almaktadır. 

 Milli Park, İran-Turan ve Doğu 

Akdeniz floristik bölgelerinin kesiştiği bir 

yerdir. İran-Turan elementleri 418 takson 

(%26.70) ile ilk sırada yer alırken, Akdeniz 

elementleri 296 takson (%18.89) ile ikinci 

sırada yer almıştır. Alanın özel 

lokalitelerinde hayat bulan az miktarda 

Avrupa-Sibirya elementleri (%4.79) 

dördüncü sırada gelmektedir. Çok nadir 

birkaç Öksin element (13 adet) de sahadan 

toplanmıştır. Çok bölgeli veya elementi 

bilinmeyen 764 takson ise %48.79 değere 

sahiptir. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve 

getirilen öneriler şunlardır: 



1- Araştırma alanından 95 familyaya 

ve 473 cinse ait 1566 takson toplanmıştır. 

Bunların 1108’i tür, 297’si alt tür 161’si 

varyetedir. Toplanan bitkilerin 392’si 

ülkemiz için endemiktir (çalışma alanındaki 

bitkilerin %25’i). Bunların 26 adedi ise 

sadece çalışma alanına özgü olup, mutlaka 

korunmalıdır. 

2- Otlatmanın son derece yoğun 

olmasına rağmen henüz zengin fitocoğrafik 

yapısını kaybetmemiş olan Aladağlar’ın 

önemli kesimleri korumaya alındığı 

takdirde tür zenginliğinde azalma 

olmayacaktır. Örneğin Kurukapuz, Hacer 

Ormanları (Yahyalı), Pos Ormanlarında 

Trak, Hizar, Karapınar mevkii (Aladağ), 

Emli Vadisi, Narpuz Boğazı, Maden 

Boğazı, Yalak Deresi ve Mazmılı Dağı 

(Çamardı) hem tür çeşitliği, hem de 

endemizm yönünden çok kıymetli 

alanlardır.  

3- Birçok bitkinin gen kaynağının 

Anadolu olduğu bilinmektedir. Çalışma 

alanından gen kaynağı Anadolu olan 23 

takson toplanmıştır. 

4- Alandaki bitkilerden önemli bir 

kısmı tıbbi bitki olarak 

değerlendirilebilecek özelliğe sahiptir. Milli 

parktaki tıbbi ve aromatik bitkilerin 

üretiminin yapılması ve işlenmesi 

durumunda, halkın gelir kaynaklarını 

artırıcı alternatif iş sahalarına 

yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bu girişim, 

doğal ortamın ve endemiklerin korunması 

bakımından önemlidir. 82 adet takson tıbbi 

bitki olarak belirlenmiştir. 

5- Alanın bitkilerinden bir çoğunun 

peyzaj mimarisi çalışmalarında 

kullanılması, bu konuda çeşitlilik 

sağlayacaktır. Ancak bu türler seçilirken 

populasyon potansiyelinin kuvvetli 

olmasına dikkat edilmelidir. Bu bitkilerin 

tahrip edilmeden kültüre alınıp, 

değerlendirilmesi halinde önemli girdiler 

elde edilebilecektir. Alandan toplanan 

peyzaj bakımından önemli 52 adet takson 

süs bitkisi belirlenmiştir. 

6- Milli Park ve yakın çevresine özgü 

endemik türleri, IUCN (International Union 

for Conservation of Nature and Naturel 

Resources) tehlike kategorilerinin Türkiye 

bitkilerini gruplandırdıkları çalışmalarına 

göre; iki tanesi (Thalaspi rosulare Boiss & 

Bal., Verbascum adenocaulon Boiss&Bal.), 

çok tehlikede olup mutlaka korunması 

gerekmektedir. Sekiz tanesi (Alyssum 

trapeziforme Bornm. Ex. Nyar, Delphinium 

nydeggeri Hub.-Mor., Centaurea 

chrysantha Wagenits, Centaurea 

aladaghensis Wagenits, Bornmuellera 

glabrescens, Dianthus goerki, Potentilla 

pulvinaris, Onosma papillosum) tehlikede, 

bir tanesi (Thurya capitata Boiss.&Bal.) 

zarar görebilir, dokuz tanesi (Potentilla 

aladaghensis Leblebici, Lamium 

garganicum L.ssp.pulchrum R.Mill, 

Lamium eriocephalum Bentham. ssp. 

eriocephalum, Veronica kotschyana, 

Veronica tauricola Bornm. Onosma 

cappadocicum Siehe ex.H. Riedl, Vicia 

canescens Lab. ssp. leucomalla (Bornm.) 

Davis, Sideritis phlomoides, Veronica 

hispudula.ssp.oxsoides) az tehlike altında 

olup korunma önlemleri gerekmektedir. Bir 

tanesinin (Alchemilla rivularis Ponert.) ise 

verileri yetersizdir. Sonuçta özellikle bu 

endemiklerin mutlaka korunmasının 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

7- Aladağlar Milli Parkının Emli 

Boğazı, Yedigöller mevki, Hacer ormanları, 

Narpuz Boğazı ve Mazmılı dağı çok ilginç 

bitki türleri içermesinin yanısıra, 

jeomorfolojik özellikleri açısından da son 

derece nadide yerlerdir. Bu alanların özel 

düzenlemeler yapılarak demostrasyon 

merkezleri olarak ekoturizme yönelik 

değerlendirilmesi ülke ekonomisine katkı 

sağlayacaktır.  
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