
 

 

 

ERZURUM YÖRESİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI TIBBİ VE AROMATİK 

BİTKİLERİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ 

GİRİŞ 

Erzurum ve yöresinde doğal yayılış 

gösteren, potansiyel miktar ve kullanım 

alanları itibariyle önemli olan bazı tıbbi ve 

aromatik bitkiler ile bunlara ilişkin fizyografik 

özelliklerin tespit edilmesi, halk arasındaki 

adlarının ve kullanım şekillerinin belirlenmesi 

amacıyla ele alınan bu çalışma, 2001 yılında 

tamamlanmıştır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırma Erzurum ili ve bağlı 19 ilçesi 

kapsamında yürütülmüştür. Birinci yılda 

öncelikle bölgede doğal yayılış gösteren ve 

ekonomik değeri olan yada tehdit altında olan 

bitkiler araştırılmış ve bunlar içinden yedi 

adedi projenin ikinci yılında ele alınmak üzere 

seçilmiştir.  Bu kapsamda Erzurum merkez ve 

19 ilçesine bağlı, tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yoğun yayılış gösterdiği bazı köylere 

gidilerek, bir ön etüt çalışması yapılmış, 

yöreyi ve seçilen bitkileri çok iyi tanıyan 

kişilerle görüşülmüştür. Konuşulan kişilere, 

proje kapsamında yer alan bitkilerin resimleri 

gösterilerek, bunların hangi bölümlerinin ( 

yaprak, meyve, sürgün, çiçek vb..) ne amaçla 

kullanıldığı, bunları büyük miktarlarda ticari 

amaçla toplayan olup olmadığı sorulmuş ve 

özellikle hastalıkların tedavisinde 

yararlanılması üzerinde durulmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında ise, birinci 

yılın sonunda belirlenen türler, Erzurum ili ve 

bağlı ilçeleri kapsamında gerçekleştirilen arazi 

çalışmalarında, bitkinin bulunduğu her 

bakıdan ve alan türünden (step, çayır vb..) 

örnek almaya özen göstererek, bitkinin fiziksel  

 

 

büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde (1-50 m²) 

deneme alanları alınmıştır. Deneme 

alanlarında rakım, bakı, eğim ve alan türü 

tespiti yapılmış ve bitkinin sıklığı (büyüklüğü 

ile orantılı olarak belirlenen alanda) sayılarak 

tespit edilmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ele alınan bitkilerin fizyografik 

özelliklerine ilişkin elde edilen sonuçlar, türler 

itibariyle aşağıda verilmiştir. 

Deneme alanları dikkate alındığında; 

Çaşır’ın, çoğunlukla güneyli bakılarda, 

1750-2250 m rakımlar arasında, 0 ile % 60 

eğime kadar meyillerde ve step alanlarda 

yayılış gösterdiği, 

Geven’nin, hemen bütün bakılarda, 

çoğunlukla 1750-2250 m rakımlar arasında % 

11-30 eğime kadar meyillerde ve step 

alanlarda yayılış gösterdiği, 

Işgın’ın,  çoğunlukla kuzeybatı, doğu, ve 

güneydoğu bakılarda, 1750-2250 m rakımlar 

arasında, % 41-70 eğime kadar meyillerde ve 

step alanlarda yayılış gösterdiği, 

Muscari’nin,  çoğunlukla kuzeybatı, doğu, 

ve güneydoğu bakılarda, 1750-2250 m 

rakımlar arasında, % 41-70 eğime kadar 

meyillerde ve step alanlarda yayılış gösterdiği, 

Kekik’in, çoğunlukla güney bakılarda, 

1750-2000 m rakımlar arasında, % 11-50 

eğime kadar meyillerde ve step alanlarda 

yayılış gösterdiği ve Çayır Orkidesi’nin, 

çoğunlukla düzlük alanlarda, 1500-2000 m 

rakımlar arasında ve çayırlık alanlarda yayılış 

gösterdiği söylenebilir. 
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Bundan sonra ele alınacak olan projeli 

çalışmalar ile söz konusu bitkilerin kimyasal 

ve biyolojik özellikleri incelenerek, içerdikleri  

etken maddelerin oranları, zehirleyici nitelikte 

madde içerip içermedikleri ve içeriyorlarsa 

zehirleme dozları belirlenmelidir. Bu 

çalışmalar tamamlandıktan sonra da, 

bitkilerden özellikleri ve potansiyel miktarı 

bakımından önemli sayılabilecek türlerin 

doğada yerinde korunması ve kontrollü ve 

planlı bir şekilde işletilmesine, hatta suni 

olarak yetiştirilmesine yönelik araştırma 

projeleri ele alınmalıdır. 
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