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ÖZET
ErzIJrum ili, Olur ilçesi sýnýrlarýiçerisinde bulunan Akdað (2466 m) florasý üzerinde
yapýlan bu araþtýrmada,sahadan 1996-1997 yýllarý arasýnda 305 tür ve tür altý takson
toplanmýþ ve bunlar ayýnýn anahtarlarý ile birlikte verilmiþtir. Bu bitkilerin 38'i
(%12.4) Türkiye için endemiktir. Bu endemiklerin % 60.5'i Ýran-Turan, % 5.3'ü
Avrupa-Sibirya ve % 5.3'ü Akden'z elementidir. Fitocoðrafi bölgeleri tespit edilen
taksonlardan %57'si ÝraýýTuran, %35'i Avrupa-Sibirya ve % 8'i Akdeniz bölgesine
aittir. Toplanan bitkilerin hayat formlarýna göre daðýlýmýndahemikriptofitler % 48.9
oran ile ilk sýrayýalmaktadýr. Daha sonra sýrasýylakamefitler %15.7, terofitler %15.1,
geofitler %10.2, fanerofitler %9.2 ve vasküler-yarý parazitler %0.98'dir. Ýhtiva ettiði
tür sayýsý bakýmýndan alanda ilk sýralarý alan büyük familyalar Compositae
(Asteraceae)
(48),Leguminosae(Fabaceae) (31), Labiatae (30), GT ','1Iineae
(Poaceae) (21), Caryophyllaceae (17), Cruciferae (Brassiceceae) (13), Umbelliferae
(Apiaceae) (12), Rosaceae (ll) ve Liliaceae (ll) dir. Cinsler ise Centaurea (8),
Astragalus (7), Salvia (6), Linum (5),Onobrychis (5) ve Stachys (5)'dir.

1. GÝRÝþ
Boissier (1967-1888)'densonra Türkiye florasýile ilgili çalýþmalarda;Handel-Mazetti
(1914), Krause (1940), Czeczott (1938), Schwarz (1935), Huber-Morath (1963),
P.H.Davis (1965-1988)ve diðer birçok botanikçiönemli rol oynamýþlardýr.
Dr:,ðu Anadolu bölgesinin flora ve vejetasyon çalýþn,alarý çok yenidir. Bu tür
ar.Ý~týrmalarýn
bazýlarý; Çetik ve Tatlý (1975), Tatlý (1978, 1982, 1985, 1987, 1989 a ve
b), Behçet ve Tatlý (1989)'nýn çalýþmalarýdýr. Araþtýrma alanýTIl içine alan Olur
(Erzurum) ilçesi, kuzeyden Ardanuç, doðudan Göle, güneydoðudan Þenkaya, güneyden
Oltu, batýdan Yusufeli ilçe yönetim bölgeleri ile çevrilidir. Aýaþtýrma alanýnýoluþturan
Akdaðlar, Olur ilçe merkezinin güneyinde doðu batý yönünde uzanýr. Y ükseltisi
doðudan batýya doðru gittikçe artmaktadýr. Do!": da 2248 m olan yükselti, batýya dogru
Ziyaret Tepe'de 2466 m'ye ulaþmaktadýr. Araþtýrma sahasýnýnda içinde bulunduðu Olur
ilçesi, Kuzey Anadolu Orojenik kuþaðýiçinde yer alm:ýktadýr.Orta Eosen sonuna kadar,
genelde denizel ortamda kalan bölge, kýsa süreli deniz ilerlemeleri ve çekilmelerine
sahne olmuþ ve sýkýþýpyükselmiþtir. Pliosen'den günümüze kadar ise, karasal özelliðini
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