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ÖNSÖZ

Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kabul edilen Munzur Dağlarında 
şu ana kadar 1407 tür, 75 alttür ve 36 varyete olmak üzere 
toplam 1518 takson saptanmıştır. Munzur dağlarında bilinen 
Türkiye’ye özgü endemik türlerin (Dünyada  Türkiye’den 
başka yerde yetişmeyen türler) sayısı 277 olup toplam 
doğal floraya oranı %20’dir.  Bunlardan 43 tür yalnızca 
Munzur dağlarına özgüdür. Munzur Dağlarına özgü olan bu 
türlerden biri de Tunceli sarımsağıdır.

Ulaşılabilir Yaşam Derneği, Tunceli sarımsağının korunması 
ve geliştirilmesi programını 2002 yılından bu yana 
uygulanmaktadır. Program 2002-2006 yılları arasında 
UNDP/GEF-SGP tarafından desteklenmiştir. Bu kapsamda 
İlk olarak proje geliştirme evresi tarif edilmiş ve bu aşamada 
uzmanlar ile birlikte bitki yerinde incelenmiş ve kültüre 
alma alternatifleri ortaya çıkarılmıştır. 2. evrede yerinde 
kültüre alma ve doku kültürü tekniklerinden yararlanarak 
kültüre alma koşulları denenmiş ve denemeler sonucunda 
pilot üretim için tohumdan üretim tekniği benimsenmiştir. 
3. evrede ise 20 kadın üretici ile pilot üretim aşamasına 
geçilmiştir. 

Programın son aşaması olan “MUNZUR VADİSİ BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI” projesi ise 2007-2008 
yılları arasında, Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun 
Güçlendirilmesi: STK Hibe İmkanı Çevrenin Korunması 
Alt Bileşeni kapsamında Avrupa Birliği tarafından 
desteklenmiştir. 

Munzur Vadisi Biyolojik çeşitliliğin Korunması projesinin 
ana hedefleri;

1) Endemik bir tür olan Tunceli sarımsağının pilot üretim 
alanlarının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, 4 yıllık üretim 
planın uygulanması, 

2) Yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi, verim ve kalitenin 
artırılması ve üreticilerin teknik kapasitesinin yükseltilmesi, 

3) Tunceli sarımsağının analizlerinin yapılarak tıbbi 
değerinin bilimselleştirilmesi, 

4) Tunceli sarımsağının simge haline getirilmesi yoluyla 
biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda duyarlılık 
yaratılması, 

5) Munzur dağlarında endemik ve ticari değeri olabilecek 
bitki türlerinin saptanıp kayıt altına alınması ve bu türlerin 
kültüre alınması koşullarının oluşturulması, 

6) Tunceli sarımsağının, menşe kökeninin belgelenmesi 
ve marka oluşturulması ve yerel/ ulusal pazarlama ve 
tanıtım stratejileri belirleyerek pazarlanma koşullarının 
sağlanmasıdır.

Elinizdeki bu rapor projenin 5 numaralı hedefi kapsamında 
yapılan saha araştırmasının sonuçlarından oluşmaktadır. 
Bu çalışma ile Munzur Dağlarındaki türlerin  tespit edilerek 
bölgeye özel türlerin tarıma kazandırılması, pazarlanması 
ve gelir getirici aktivitelerin çeşitlendirilmesi ve aynı 
zamanda bu türlerin doğadan satış amaçlı toplayıcılığının 
da önleyerek doğadaki türlerin muhafaza edilmesine zemin 
oluşturmaktır.  

İlk proje uygulama evrelerimizden bu yana bizimle 
her türlü bilgi ve deneyimini sekınmadan paylaşan ve 
tavsiyelerde bulunan ve aynı zamanda “Munzur Vadisi 
Biyoljik Çeşitliliğinin Korunmas” proje kapsamında saha 
araştırmalarını uygulayan ve bulguları derleyip raporlaştıran 
Sayın Danışmanlarımız Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU ve 
Prof. Dr. Neşet ARSLAN’a teşekkürlerimizi sunarız. 

Ulaşılabilir Yaşam Derneği
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Giriş 

Munzur Dağları  Avrupa’daki Alp sıradağlarının Türkiye’deki 
devamı olan Antitorosların bir koludur. Kemaliye (Eğin)’den 
Pülümür’e doğru batı-doğu yönünde uzanan ve Tunceli 
ilinin kuzeyde Erzincan ili ile sınırını teşkil eden, genişliği 
25-30 km uzunluğu ise 100-130 km olan bu sıradağların 
çok önemli bir bölümü Ovacık ilçesi sınırları içersinde kalır 
ve bu dağlar bütün ihtişamı ile en iyi Ovacık merkezinden 
görülür. Sarp ve yüksek bir yapıda olan bu dağlar kolay 
geçit vermezler. Tunceli ve Erzincan il sınırlarının ortasında 
bulunan Munzur Dağları bölgenin en yüksek sıradağları 
olup yüksekliği 850 m’den başlayıp 3462 m’ye varan 
yüksek zirveler ve aralarında uzun vadiler vardır. Ayrıca bu 
sıradağlar üzerinde buzul vadilerinin dolması ile oluşmuş 
gölcükler mevcuttur. Munzur Dağları üzerinde hayvancılık 
için oldukça yoğun yaylalar vardır. Yöre halkının çoğu bu 
yaylalarda hayvancılık yaparak geçimini sağlamaktadır. 
Yaz ortalarında bu yaylalar yüzlerce çadır, binlerce kişi 
ve çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanların varlığı 
ile hareketlenir. Munzur sıradağları krom, demir, bakır, 
kurşun ve maden kömürü yataklarına da sahiptir. Yine bu 
dağlar su kaynakları yönünden de zengindir. Bunların en 
önemlilerinden birisi Ovacık yakınında Munzur Dağının 
eteğinde kayalıklar arasından gözeler halinde doğan ve 
kısa süre sonra büyük bir çay durumuna gelen Munzur 
suyudur. Bu su soğukluğu ve berraklığı yanında dünyaca 
ünlü pembe alabalıkların burada yetişmesi bakımından 
da önemlidir.  Ovacıktan Tunceli yönünde akan bu 
Munzur Suyuna Ovacık’tan kısa bir mesafe sonra Mercan 
deresinden gelen Mercan suyunun da katılması ile oluşan 
ve daha bir coşku ile akan dere Tunceli’den sonra Pülümür 
Deresi ile birleşir. İşte Munzur Dağından Tunceli’ye kadar 
olan Munzur Suyu havzası “Munzur Vadisini” oluşturur. Bu 
vadi içerdiği bitki zenginliği nedeni ile 21.12.1971 tarihinde  
“Munzur Vadisi Milli Parkı (42.000 ha)”ilan edilerek 
koruma altına alınmıştır. Burası aynı zamanda “Ovacık-
Munzur Vadisi Yaban Hayatını Koruma Sahası”dır. Yapılan 
araştırmalara göre Munzur Vadisi 21 tanesi yöreye özgü 
endemik türler olmak üzere 1283 bitki türü ve bunun 
yanında ayı, kurt, vaşak, porsuk, tilki, susamuru, tavşan, 
sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, keklik, ur keklik, 
alabalık ve çeşitli kuşlar, böcekler barındırmaktadır. Bu 
biyolojik zenginliği nedeni ile Munzur Vadisi Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü tarafından ‘’Milli Park Alanı’’ ilan edilmiş 
ve koruma altına alınmıştır.(Ş.Yıldırımlı-1981). Munzur 
suyunun çıktığı gözeler çevresi ve aktığı vadi boyunca 
uygun mesire yerleri olup buralar yöre halkı tarafından bu 
amaçla kullanılmaktadır. Ayrıca yörenin turizm potansiyeli 
de oldukça yüksektir. Fakat bu yöndeki faaliyetler henüz 
çok yetersizdir.

İklimi: Munzur Vadisi Doğu Anadolu Bölgesinin genel iklim 
karakteristiğini gösteren karasal bir iklim yapısına sahiptir. 
Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise serin-sıcak ve 
kuraktır. Kısaca Munzur Vadisinde iklim yazları kurak veya 
az yağışlı, kışları ise çok soğuk ve yoğun kar yağışlı olarak 

özetlenebilir. İklimin en önemli öğesi olan yağış yöredeki 
ekonomik faaliyetleri hem olum ve hem de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Yağışlar genellikle sonbaharda artmaya 
başlayarak kış mevsiminde en yüksek seviyeye ulaşır. 
İlkbahardan itibaren azalmaya başlar ve yaz mevsiminde 
en düşük seviyeye iner. Bu yağışlar kasım ayı ortalarından 
itibaren mart ayı sonlarına kadar kar, diğer dönemlerde 
ise yağmur şeklinde olmaktadır. Bazı yıllar bölgede kar 
kalınlığı 4 m’ye kadar ulaşır. Bu yağış özellikleri sıcaklıkla 
birleşince ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemektedir. 
Çünkü yaklaşık 6 ay kadar süren kış koşulları gerek tarım 
gerekse hayvancılık faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Bu iklim 
özelliklerinin olumlu yönleri de vardır. Kalın kar örtüsü 
kışın kültür bitkilerinin üzerlerini örterek onların donmasını 
önlemektedir. Ayrıca kışın bol görülen kar yağışı yörenin su 
potansiyelini artırır. İlkbaharda yavaş yavaş eriyen karların 
suları yer altına sızarak ya da akarsulara karışarak yaz 
mevsimindeki yoğun su talebini karşılamaktadır.

Akarsuları: Yörenin en önemli akarsuyu Ovacık’ın 17 km 
batısındaki Munzur Gözelerinden kaynağını alan Ovacık ilçe 
merkezi ile Tunceli il merkezinin içinden geçerek Keban 
baraj gölüne dökülen Munzur Suyudur. Diğer akarsuları 
ise çevredeki yüksek dağlardan topladıkları suları Munzur 
çayına döken Mercan suyu, Kızılca su, Kurudere, Boğaz 
deresi, Arel deresi, Paşadüzü deresi, Değirmendere, 
Aksu ve Çayüstü deresidir. Bunların en önemlisi Mercan 
deresidir. Avcı Dağlarının batı yamaçlarından doğan, 
Munzur Dağları ve Avcı Dağlarının arasında dik ve derin 
bir vadide akan Mercan dersinin suyu yüksek dağlardan 
beslendiği için boldur ve Ovacık ilçe merkezinin doğusunda 
Munzur suyuna karışmaktadır. Ayrıca Munzur sıradağları 
üzerinde buzul vadilerinin dolması ile oluşmuş gölcükler 
mevcuttur. Ovacık’ın kuzeyindeki Munzur Dağları ile bu 
sıranın alt birikimlerini oluşturan Mercan, Avcı, Karasakal 
dağları üzerinde ve Bağırpaşa (Munzur Dağlarını Karasu-
Aras Dağlarına bağlayan geniş bir kütledir) dağının 
doruklar bölgesinde 2000-3000 metrelik zirvelerde, buzul 
yataklarının erimesiyle ve çöküntü alanlarının suyla dolması 
sonucunda oluşmuş küçük buzul ve krater gölleri vardır. 
Turizm acısından önem taşıyan bu göller Karagöl, Koç Gölü, 
Şer Gölü , Dilincik Gölü, Mercan gölleri gibi. Bu göllerden 
bazılarına 3 ya da 4 saatlik yürüyüşle varılabilmektedir. 
Yapılan araştırmalara göre Munzur Vadisi 21 tanesi yöreye 
özgü endemik türler olmak üzere 1283 bitki türü olmak 
üzere ayı, kurt, vaşak, porsuk, tilki, susamuru, tavşan, 
sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, keklik, ur keklik, 
alabalık ve çeşitli kuşlar, böcekler barındırmaktadır. Bu 
biyolojik zenginliği nedeni ile Munzur Vadisi Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü tarafından ‘’Milli Park Alanı’’ ilan edilmiş 
ve koruma altına alınmıştır.(Ş.Yıldırımlı-1981).Munzur suyu 
çıktığı çevre ve aktığı dere boyunca uygun mesire yerleri olup 
buralar yöre halkı tarafından bu amaçla kullanılmaktadır.

Turizm potansiyeli: Munzur vadisi turizm potansiyeli yüksek 
olan ancak bundan yeterince yararlanamayan yörelerimizin 
başında gelmektedir. Bu potansiyel harekete geçirilebilirse 

MUNZUR VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN  
KORUNMASI



2

bölgenin kaderi kısa sürede değişebilir. Ancak, bunun için 
öncelikle güvenlik sorunlarının çözülmesi ve buna bağlı 
olarak yöreye bu yönde yatırım yapılması gerekir. Atılacak 
olumlu adımlarla yöre turizm yönünden İsviçre’nin Alpleri 
gibi ün kazabilir.

Turizm potansiyelinin başında Munzur Vadisi Milli Parkını 
sayabiliriz. Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur 
Vadisinde, 42.000 Hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park 
olarak ilan edilmiştir. Türkiye’nin en büyük milli parklarından 
biri olan “Munzur Vadisi Milli Parkı”, Tunceli kent merkezi 
ile Ovacık ilçesi arasındadır. Bu milli parkın büyük kısmı 
Ovacık ilçesi topraklarında yer alır. İl merkezine 8 Km. 
uzaklıkta başlayıp, vadi boyunca Munzur Dağlarına kadar 
uzanmaktadır. Karasu ve Murat çöküntü alanları arasında 
yükselen Munzur Dağları’nın jeolojik yapısı, metamorfik, 
volkanik ve tortul kayaçlardan meydana gelir. Kuzeyde 3300 
m’ye kadar yükselen bu dağlık alan, Mercan ve Munzur suyu 
vadileri ile büyük ölçüde parçalanmıştır. Munzur Suyunun 
Ovacık-Tunceli arasında kalan kısmı, akarsuyu doğuran 
gözelerden başlayarak, vadi boyunca gerek bitki örtüsü ve 
yabanıl yaşam, gerekse farklı doğa peyzajı acısından çok 
zengin veriler sunmaktadır. Bu bölgenin milli park olarak 
ilan edilmesinde etken olan veriler, başta akarsu kaynakları 
ve gözeler olmak üzere zengin doğal güzellikler, endemik 
bitki türleri ve yöreye özgü hayvan türleri ile zenginleşen bitki 
örtüsü ve yabani hayvan varlığıdır. Milli parkın kuzeyinde, 
Munzur Dağlarının üzerinde 2000-3000 metrelik zirvelerde 
yer alan krater gölleri, Ovacık düzlüğünde kaynayan gözeler 
ve kanyonlar ile vadi boyunca dökülen şelaleler parkın 
doğal değerlerini zenginleştirmektedir. 

Ovacık’ın kuzeyinde Munzur dağlarının üzerindeki Ziyaret 
Tepenin eteklerinden doğan Munzur suyunun debisi çok 
düzenli olmamakla birlikte Aşağı Torunoba-Sarıtaş-Halbori 
gözeleri arasındaki yaklaşık 20 km.lik kısmı, rafting sporuna 
elverişli potansiyele sahiptir. 2000 yılında Munzur suyu, 
rafting sporu acısından bir ekip tarafından incelenmiş ve 
olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Munzur suyu yatağının ve 
vadinin genişlediği yerlerde doğal bitki örtüsüyle, vadinin 
dar ve derin olduğu yerlerde dik yamaçlardaki ilginç kaya 
oluşumları ve yer yer rastlanan kanyonları ve şelalelerle, 
değişik manzaralar sunmaktadır. Bu kanyonlar arasında 
özellikle Halbori gözelerinin yaklaşık 3-4 km. kuzeyinde 
Munzur suyuna karışan Laç deresinin oluşturduğu ve 
doğuda Pülümür çayına kadar uzanan kanyon çok 
etkileyicidir. Milli parkın her köşesinden eşsiz doğal görünüm 
ve tüm yabanıl yaşam kolaylıkla izlenebilmektedir. Bu 
özellikleriyle Munzur vadisi, gerek rekreasyonel etkinlikler, 
gerekse doğa araştırmaları için turizme yönelik çok önemli 
potansiyel taşımaktadır. Munzur Vadisi Milli Parkında doğal 
çevre yaban hayvanları için elverişli bir ortam sunmaktadır. 
Çengel boynuzlu keçi ve bezuvar isimli iki tür dağ keçisi ile 
av kuşlarından ur kekliği gibi yaban hayvanları bu yöreye 
özgü ilginç ve nadir türlerdir. Munzur Vadisi ve çevresi av 
hayvanları bakımından oldukça zengin sayılır. Milli Parkta 
kurt, tilki, sansar, ayı, vaşak, su samuru, porsuk, sincap, 
tavşan, yaban domuzu ve yaban keçisi bulunmaktadır. 
Mağaralarda ve kaya kovuklarında yaşayan boz ayı, 
Munzur yaban hayatının önemli büyük memelilerinden 
biridir. Bölgenin diğer büyük memelileri orman içerisindeki 
kayalıklarda yaşayan vaşak, yaban domuzu ve kurt’tur. 
Kuş türleri bakımından da oldukça zengin olan Milli Parkta 
yırtıcı kuşlardan kartal, akbaba, doğan, şahin, atmaca, 

kerkenez, delice, çaylak nadir türlerden ise kaya kartalı 
bulunmaktadır. Gece yırtıcılarından puhu, baykuş ve yarasa 
yaygın türlerdendir. Milli Parkta bulunan diğer kuş türleri 
arasında keklik, çil keklik, toy, mezgeldek, turna, bıldırcın, 
çulluk, üveyik, tahtalı ve kaya güvercinleri, bazı ördek 
türleri ve ender olarak da kaz bulunmaktadır. Munzur Suyu 
Vadisinde çeşitli av hayvanları için bir koruma ve üretme 
alanı vardır. Munzur Suyu ve Mercan Deresinde yaygın ve 
yoğun olarak bulunan yöreye özgü nadir alabalık türleri  
vardır. Su sıcaklığı kış aylarında 0– 4 °C, yaz aylarında 18-
20 °C olan berrak ve temiz Munzur Suyu, başta yöreye özgü 
kırmızı benekli alabalık olmak üzere, önemli bir ekonomik 
değer olan balık varlığı acısından oldukça zengindir. Munzur 
Suyunda alabalıktan başka, kepenez ve dargın balıkları 
da vardır. Balık varlığı sportif balıkçılık için de potansiyel 
oluşturur. Bölgede sert karasal iklim hüküm sürdüğünden, 
milli parktan faydalanmak için en uygun zaman Haziran 
ve Eylül arasındaki dönemlerdir. Milli Park alanındaki 
doğal veriler, kamp kurma, piknik yapma, sportif balıkçılık 
ve doğa yürüyüşleri gibi günübirlik etkinliklerin yanı sıra 
çeşitli su ve doğa sporları (rafting, dağcılık v.b.) için de çok 
elverişli potansiyellere sahiptir. Ancak, güvenlik, ulaşımda 
kolaylık ( Helikopter pisti yapılarak Elazığ bağlantılı uçuşlar, 
Hozat, Çemişgezek ve İliç bağlantı yollarının yapılıp açılması 
gibi) ve konaklama işlerinde gelişmeler sağlandığında tüm 
yıl boyu turizm faaliyetleri olabilir. Munzur dağları Ovacıkta 
kış sporlarının yapılmasına son derece elverişlidir. Burası 
İsviçre’nin Alpleri ile çok rahat rekabet edecek özelliklere 
sahiptir. Yörenin biyolojik özellikleri (Yaban hayvanları, 
Geofitleri ve doğal güzellikleri) araştırılarak kitap haline 
getirilip yayınlanırsa turizm olgusuna önemli katkılar 
sağlanmış olur.

Bitki Örtüsü:

Munzur Vadisi floristik yönden ülkemizin nispeten az 
araştırılmış olan bölgelerinden birisidir. Bunun sebebi 
yörede arazinin çok dağlık olması ve yeterince ulaşım 
sağlanamaması gibi nedenlerdir. Munzur Dağlarından 
ilk bitki toplayan Aucher-Eloy olmuştur. Bu araştırıcı 
1830 yılında Erzincan ve Kemah çevrelerinden bitki 
örnekleri toplamıştır. Daha sonra 1890 yılında Sintenis 
Kemaliye,Bağışyaş, Kemah ve Erzincan çevrelerini 
dolaşmıştır. 1951 ve 1959 yıllarında  Huber-Morath Tunceli, 
Pülümür, Erzincan çevrelerinden, 1963 yılında Bağıştaş, 
Kamaliye, Arapkir çevrelerinden çok sayıda bitki örnekleri 
toplamıştır. P.H Davis ve I.Hedge 1957 yılında Tunceli-
Ovacık güzergâhını izleyerek Munzur Vadisinden ilk defa 
bitki örnekleri toplayan araştırmacılar olmuşlardır. Bu bilim 
adamları yöreden 10 kadar bilim dünyası için yeni olan bitki 
türü yayınlamışlardır.(?….Davis-Flora). Munzur Dağlarından 
bitki toplayan ilk Türk Botanikçisi Hüsnü DEMİRİZ’dir. Bu 
araştırıcı 1951 yılında Erzincan’ın güneyinde Kazankaya ve 
Mercan Dağına çıkmıştır. T.BAYTOP 1957 yılında Tunceli- 
Ovacık arasında bitki örnekleri toplayan bir başka Türk 
araştırıcıdır. Daha sonraki yıllarda yöreye birçok yerli ve 
yabancı botanikçi gitmiş ise de Munzur Dağları ve Vadisinde 
en kapsamlı araştırmayı yapan kişi Şinasi YILDIRIMLI’dır. 
Bu araştırıcı 1979-1981 yılları arasında “Munzur Dağları 
Florası Üzerinde Bir Araştırma” isimli doktora tezi hazırlamış 
ve bu önemli çalışması ile yöre florasının aydınlatılmasına 
en önemli katkıyı yapmıştır. Bu araştırmaya göre Munzur 
Dağlarında 1283 bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerin 216 
tanesi Türkiye için,  21 tanesi ise yöreye özgü endemik 
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bitkilerdir. Buna göre araştırma alanında endemizm oranı 
%17’dir. Ancak yörede yapılan çalışmalar arttıkça bu 
türlerin aysısı da artmaktadır Ş.Yıldırımlı1986 yılında “Fırat 
Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Sempozyumu”nda 
“Munzur Dağlarının Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri” isimli 
bir bildiri sunmuş ve bu sunusunda Munzur Dağlarında 
yetişen bitkilerin 197 tanesinin tıbbi ve endüstriyel önemi 
olduğundan söz etmektedir.

Munzur Vadisi İran-Turan Bitki Coğrafyası bölgesinde 
bulunduğu için baskın bitki örtüsü bozkır (step) 
karakterindedir. Önemli sayıda da kaya bitkileri de 
mevcuttur.

Ormanlar: Munzur vadisinde ormanlık alanlar nispeten 
azdır. Ormanlık alanlara Munzur Suyunun aktığı Tunceli-
Ovacık arasındaki vadi boyunca ve Mercan vadisinin alt 
kısımlarında rastlanır. Munzur suyunun iki yanında yer alan 
vadi yamaçlarında huş ağacı (Betula pendula, B. litvonovii) 
mesceresi bulunur. Bu ağaç Munzur suyu kıyılarında 
güzel gövde yapmakta ve bölgenin florasına önemli katkı 
sağlamaktadır. Ancak bölgede hakim ağaç türü meşe 
(Quercus )’lerdir. Vadi yamaçlarının kayalık olmayan 
kısımları meşe ormanları ile kaplıdır. Dağ eteklerinde yer yer 
karaardıç (Juniperus exelsa) ile karışık halde kadranardıcı 
(Juniperus oxycedrus)  toplulukları bulunur. Mercan Boğazı 
bölgesinde cevizağacı (Juglans regia) orman kalıntısı 
görülür. Ormanlık alanlar daha fazla Munzur suyunun 
aktığı vadinin kenarları ve yamaçlarında yer alır. Buralarda 
dere kenarlarında daha çok söğüt (Salix alba ), kavak 
(Populus nigra),çınar (Platanus orientalis), kızılağaç (Alnus 
glutinosa), huş (Betula pendula, B. litvonowii), akçaağaç 
(Acer tataricum, A. platanoides) yer alır. Vadi yamaçlarında 
ise meşe türleri (Quercus robur, Q.libani, Q. patrea), ceviz 
(Juglans regia), sakızlık (Pistacia eurycarpa), dışbudak 
(Fraxinus angustifolia), barutağacı (Frangula alnus), sumak 
(Rhus coriaria), perukağacı (Cotinus coggyria), asma (Vitis 
vinifera) kartopu (Viburnum orientale), titrek kavak (Populus 
tremula) gibi ağaçlar ve çalılar bulunmaktadır.

Vadi boyunca uzanan çayırlık alanlar yörede özellikle büyük 
baş hayvanların otlak alanı olup ayrıca kışlık ot ihtiyacını 
karşılayan biçeneklerdir. Bu alanlarda bulunan başlıca su 
ve bataklık bitkileri olarak şu türlere rastlanır: Heracleum 
crenatifolium, Veronica lysimachia, V.anagallis-aquatica, 
V. oxycarpa, Alchemilla holocyla ,A. mollis, Equisetum 
ramossimum, E. palustre, Lysimachia vulgaris, Tussilago 
farfara, Geum urbanum, Filipendula ulmaria, Potentilla 
reptans, Mentha longifolia, Lythrum salicaria, Phragmites 
australis,Ranunculus sanuculifolius, Carex nigra, Juncus 
compressus,Colutea cilicica.

Bozkır Bitkileri: Munzur Vadisinin bitki zenginliğinin 
çoğunluğunu bozkır (step) bitkileri oluşturur: Bunların 
başlıcaları: Astragalus fragrans, A. pinetorum, A. 
declinatus, A. eriophyllus,A. gummifer,A.icmadophyllus, 
A. pycnocephalus, Stachys lavandulifolius,Linaria 
genistifolia, Verbascum speciosum, Onosma sericeum, 
Tanacetum mucroniferum, Campanula ptarmicifolia, 
Globularia trichosantha, Thalictrum isopyroides, Corydalis 
rutifolia, Euphorbia herniarifolia, E. denticulata, Myosotis 
lithospermifolia, M.alpestris, Acantholimon puberulum,A. 
acerosum, A. andrasaceum, A. caryophyllaceum, 
A.hypochaerum, Vicia alpestris, Lathyrus nivalis, Aethionema 

speciosum, Linum obtusatum, Anchonium elichrysifolium, 
Arenaria kocshyana, Alyssum armenum,Thymus 
convolutus, Vavilovia formosa, Tanacetum armenum, 
Coluteocarpus vesicaria, Onobrychys cornuta,Ferula 
orientalis,F. rigidula,F. Angulata,,Smyrnium cordifolium, 
Ferulago setifolia, Prangus pabularia, P. Platychlaena, 
Rheum ribes, Isatis spectabilis.Alyssum desertorum, 
A.linifolium,A.strigosum, Draba nemorosa.

Kaya bitkileri: Munzur vadisinde kayalık yerlerde yetişen 
bazı bitkiler de şunlardır: Gypsophila briquetiana, Dianthus 
hymenolepis, Arenaria cucubaloides, A. acutisepala, Draba 
bruniifolia, Minuartia glandulosa, Silene caryophylloides, 
S. olympica, Linum obtusatum, Anthyllis vulneraria, 
Lathyrus nivalis, Vicia alpestris, Astragalus tauricolus, A. 
pulchellus, A. icmadophylus, Scorzonera pseudolanata, 
Cicer incisum, İnula fragilis, Vincetoxicum canescens, 
Tanacetum chiliophyllum, Chrysophthalmum montanum, 
Campanula munzurensisi, C. hedgii, Scrophularia rimarum, 
S. libanotica, Linaria genistifolia.

Munzur Dağları ve Munzur Vadisi doğal bitki örtüsü yoğun 
otlatma nedeniyle baskı altındadır.

Munzur Vadisinde tarla, bağ ve bahçelerde bulunan 
yabani bitkiler: Holosteum umbellatum, Viola odorata, 
Erodium acaule, Capsella bursa-pastoris, Erophila verna, 
Thlaspi perfoliatum, Certocephalus testiculatus, Muscari 
armeniacum, Draba nemorosa, Conringia perfoliatum, 
Hypecoum imberbe, Roemeria hybrida, Veronica hederifolia, 
Senecio vernalis, Minuartia hybrida,  Arenaria leptoclados, 
Valerianella muricata, Fumaria micrcarpa,  Adonis 
aestivalis, Geranium tuberosum, Myosotis propinqua, 
Asperugo procumbens, Acinos rotundifolius,  Chardinia 
orientalis, Anchusa arvensis, Bellevalia sarmatica, Poa 
bulbosa, Centaurea depressa, Carduus pycnocephalus, 
Bromus sterilis, Allium kharputense, Echinaria capitata, 
Leontice leontopetalum, Cerastium oerfoliatum, Alyssum 
linifolium, Malcolmia africana, Erysimum repandum, 
Hypecoum pendulum, Sisymbrium altissimum, Neslia 
apiculata, Lepidium perfoliatum, Thlaspi perfoliatum, 
Cardaria draba, Ranunculus arvensis, Nonea melanocarpa, 
Festuca ovina, Gagea bulbifera, Muscari neglectum,  
Veronica polita, polygonum aviculara, Dactylis glomerata, 
Polygonum aviculare, Stellaria media, Solanum nigrum, 
Plantago major, Scandix iberica, Chorispora tenella, Crepis 
sancta, Anthemis wiedemannia, Buglossoides arvensis, 
Chenopodium album.

Kültür bitkileri: Munzur vadisinde tarım alanları azdır. 
Daha çok Ovacık çevresinde bulunan tarım arazisinin 
önemli bir kısmını nadas veya kullanılmayan alanlar teşkil 
eder. Terör ve güvenlik nedeniyle köylerin boşaltılması 
bitkisel ve hayvansal üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. 
Munzur Vadisinde ekilebilen alanlar 2500 hektar kadardır. 
İşlenebilir arazi genel olarak tınlı-kumlu toprak karakterinde 
olup tarım için uygundur. Ancak kış mevsiminin çok soğuk, 
karlı ve uzun sürmesi tarımsal etkinliği üç ay gibi kısıtlı 
bir zaman aralığına sıkıştırmıştır. Yaz aylarının kısa oluşu 
ve pazarlama sorunları nedeniyle üründe çeşitlilik azdır. 
Bununla beraber halkın geçim kaynağı daha çok tarım ve 
hayvancılık olup iş gücü büyük çapta tarımsal alanlarda 
istihdam edilmektedir. Yörede hemen her aile küçük çapta 
da olsa hayvancılıkla uğraşmaktadır. Yani bir anlamda 
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hayvancılık ağırlıklı olup tarımda bitkisel üretim tali gelir 
olarak kalmaktadır. Temel tarım ürünleri yonca ve korunga 
gibi yem bitkileri, buğday, fasulye ve çeşitli sebzelerdir. 
Pazara yönelik ürünlerin başında kuru fasulye gelmektedir. 
Meyvecilik kapalı vadilerde dağınık olarak yapılmakta ve 
ceviz yetiştiriciliği başta gelmektedir. Yörede arıcılık faaliyeti 
son yıllarda gelişmeye başlamıştır. Tarımsal üretimde gerek 
duyulan sulama suyunun tamamı doğal su kaynaklarından 
karşılanabilmektedir. Kültürü yapılan bazı meyve ve 
sebze bitkilerinin adları aşağıda verilmiştir. Üzüm (Vitis 
vinifera), nar (Punica granatum), kiraz (Cerasus vulgaris), 
kayısı (Armeniaca vulgaris), elma (Malus sylvestris), ayva 
(Cydonia oblonga), Kızılcık (Cornus mas), iğde (Eleagnus 
angustifolia), mısır (Zea mays), fasulye (Phaseolus vulgaris), 
domates (Lycopersicum esculentum)…gibi.

Geofitler (soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler):

Geofitler daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek 
açmaları, çiçeklerinin çoğunlukla güzel ve gösterişli olması, 
soğan, yumru ve rizom gibi yedek besin depo eden toprak 
altı organları sayesinde orijinal habitatları sayesinde başka 
yerlere canlı olarak taşınabilmeleri ve kolay üretilebilmeleri 
gibi nedenlerle bilhassa süs bitkisi yönünden ayrı bir öneme 
sahiptirler. 

Munzur Vadisi, özellikle Ovacık çevresi, bu bitkiler 
yönünden de oldukça zengindir. Ancak bunların çoğu 
erken baharda veya sonbaharda çiçek açtıkları için yöre 
bu bitkiler yönünden yeterince incelenebilmiş değildir. Bu 
nedenle Munzur Vadisinin Geofitleri ayrıca projelendirilerek 
iyi bir şekilde araştırılmalı ve değerlendirilmelidir. Şimdiye 
kadar yapılan çeşitli araştırmalarla yörede yetiştiği tespit 
edilen Geofitlerin listesi aşağıda verilmiştir.

Fam.: Iridaceae (Süsengiller);
              -Crocus biflorus Miller
              -Crocus kotschyanus C.Koch subsp. kotschyanus
              -Iris aucheri (Baker) Sealy
              -Iris caucasica Hoffm.
              -Iris persica L.
              -Iris reticulata M.Bieb.
              -Iris sari Schott ex Baker
              -Gladiolus atroviolaceus Boiss.
              -Gladiolus italicus Miller

    Fam.: Amaryllidaceae (Nergisgiller);
             -Sternbegia clusiana L.
             -Ixiolirion montanum Labill.

   Fam.: Liliaceae (Zambakgiller);
             -Allium armenum Boiss. &  Ky.
             -Allium atroviolaceum Boiss.
            -Allium callidictyon C.A.Mey.ex Kunth
             -Allium cardiostemon Fish. & Mey.
             -Allium kharputense Freyn & Sint.
             -Allium  pallens L. subsp. pallens
             -Allium paniculatum L.
             -Aliium pustulosum Boiss. & Hausskn.
 -Allium scorodoprsum L.  
  subsp.rotundum (L.) Stearn
             -Allium tuncelianum (Kollmann) Şiraneci  
  (Tunceli sarımsağı)
             -Allium vineale L.             

             -Colchicum biebersteini Rouy
             -Colchicum nivale  (Boiss.& Huet) Staf.
             -Colchicum speciosum Stev.
             -Colchicum szovitsii Fish.& Mey.
             -Fritillaria alburyana Rix
             -Fritillaria  armena Boiss.
             -Fritillaria crassifolia Boiss. & Huet
             -Fritillaria imperialis L.
             -Fritillaria wittalii Baker
             -Tulipa armena Boiss. var. armena 
             -Tulipa armena Boiss. var. lycica (Baker) Marais
             -Gagea minima (L.) Ker-Gawller
 -Gagea pusilla (F.W.Schimidt) Schultes & Schultes fil.
             -Ornithogalum arcuatum Stev.
             -Ornithogalum oligophyllum Clarke
             -Ornithogalum persicum Hausskn.& Bornm.
             -Muscari armeniacum   Leichtlin ex Baker
             -Muscari aucheri (Boiss.) Baker
             -Bellevalia pycnantha (C.Koch) A.Los.-Los.
             -Bellevalia gracilis Feinbr.
         -Hyacinthus orientalis L.  
  subsp.chionophilus Wendelbo
             -Puschkinia scilloides Adams
             -Eremurus spectabilis M. Bieb.

Fam.: Orchidaceae (Salepgiller);
 - Orhis coriophora L.
 -Orchis palustris  Jacq.
 -Dactylorhiza iberica M.Bieb.

Fam.: Araceae (Yılanyastığıgiller);
 -Biarum carduchorum (Schoott.) Engl.
 -Arum orientalis  Bieb.

Fam.:Berberidaceae (Kadıntuzluğugiller);
 -Leontice leontopetalum L. subsp.leontopetalum

Fam..Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller);
 -Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
 -Caltha polypetala Hochst. Ex Lorent
 -Paeonia mascula (L.) Miller subsp.arietina 
(Anders.) Cullen & Heywood

Fam.:Primulaceae (Çuhaçiçeğigiller);
 -Primula auriculata  Lam.

Fam.:Fumariaceae (Şahteregiller);
 -Corydalis rutifolia (Sibth.& Sm.) DC. subsp.erdelii 
(Zucc.) Cullen & Davis

Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kabul edilen Munzur Dağları 
ve çevresi Türkiye florasını yazan P.H. Davis’in kareleme 
sistemine göre B7 karesi içinde yer alır. Bu alanda şimdiye 
kadar yapılan çalışmalarla 1407 tür, 75 alttür ve 36 varyete 
olmak üzere toplam 1518 bitki taksonu saptanmıştır. 
Bunlardan 43 tür Munzur Dağlarına (sadece bu yörede 
yetişen), 227 tür Türkiye’ye endemik (dünyada sadece 
Türkiye’de yetişen) türlerdir. Munzur vadisinin biyolojik 
çeşitliliğine yönelik “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı ( 
Ekim,T. ve ark.-2000)” , “Türkiye’nin 122 Önemli Bitki 
Alanı (N.Özhatay ve ark.-2005)” ve “ Munzur Dağları 
Florası Üzerinde Bir Araştırma  (Yıldırımlı, Ş.-1981) 
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gibi önemli kaynaklar bulunmaktadır. Fakat bu bitkilerin 
tıbbi önemi, sanayide ve doğrudan tüketimde kulamım 
olanakları, ticari amaçlı kullanıma yönelik olanlarının 
incelenmesi ve kültüre alınması yönünde bir çalışma 
yürütülmemiştir. Bu türlerin belirlenerek kültüre alma 
denemelerinin yapılmasıyla bölgeye özel ürünlerin tarıma 
kazandırılması,  pazarlanması ve gelir getirici aktivitelerin 
çeşitlendirilmesi mümkündür. Bu aynı zamanda bu türlerin 
doğadan satış amaçlı toplayıcılığını da önleyerek doğadaki 
türlerin muhafaza edilmesini de sağlayacaktır. Yöredeki 
orman alanları çevre köyler için ekonomik geçim kaynağı 
olmasının yani sıra bu köylerin kışlık yakacak ihtiyacının da 
karşılandığı yerlerdir. Yöredeki doğal bitki örtüsünün hizmet 
sektörüne de olumlu etkileri vardır. Son derece ilginç, 
güzel oluşum ve doğal güzellikler turizm açısından birçok 
ziyaretçiyi kendine çekebilmektedir.

Tunceli Sarımsağı: Munzur vadisinde doğal olarak yetişen 
ve diğer sarımsaklardan tek dişli olası ile ayrılan “Tunceli 
sarımsağı veya dağ sarımsağı” olarak bilinen Allium 
tuncelianum (Fam.:Liliaceae) türü Munzur vadisine özgü 
(endemik) bir bitkidir. Dünyada yalnızca Tunceli, Erzincan 
ve Sivas illerinde, özellikle Munzur dağlarının eteklerinde 
yetişen bu sarımsak türü tek dişli başlara sahip olup, yöre 
halkı tarafından iyi bilinmekte ve doğadan toplanarak 
baharat olarak kullanılmaktadır. Bu bitki 1000-1500 
metre yüksekliklerde, taşlı/çakıllı ve eğimli yerlerde yetişir 
ve bilinen sarımsak aromasına sahiptir. Yörede hem ev 
içi tüketim hem de satışa sunulmak amacıyla dağlardan 
yaygın bir şekilde toplanmaktadır. Soğanlarının 18-20 C’de 
uzun süre saklanabilmesi ve aromasının yüksek olması 
gibi özellikleri nedeniyle tüketim amacıyla olduğu gibi, 
endüstride de kullanım şansı bulunmaktadır. Sarımsakların 
kimyasal yapısı ile ilgili çalışmalar Allium tuncelianum 
(Tunceli sarımsağı)’un kültürü yapılan sarımsağa (Allium 
sativum) benzer yapı gösterdiğini ortaya koymuştur. Yörede 
Allium tuncelianum halk tarafından, dağlardan toplanarak 
“Tunceli sarımsağı, Dağ sarımsağı” adı altında satılmaktadır. 
Köylerden ilçe merkezine göç etmiş ailelerin bir kısmı 
Munzur Dağlarında yetişen sarımsağın toplayıcılığına 
yönelmiştir. Dolayısıyla başta bu sarımsak olmak üzere ışkın 
(Rheum ribes), kekik (Origanum acutidens), çiriş(gullik) 
(Eremurus spectabilis), kenger (Gundelia thournefortii), 
orman gülü (savıl) (Paeonia mascula), mantar (Pleurutus  
eryngii) …gibi doğada kendiliğinden yetişen bazı bitki 
türlerinin toplanıp pazarlanması bu aileler için ana geçim 
kaynağı olmuştur. Bu nedenle çevreden toplanan Tunceli 
sarımsağı aşırı ve bilinçsiz toplanma nedeniyle doğada 
azalmış ve yok olma tehlikesi altındadır. Özellikle 2000-2001 
yıllarında bazı köy ve yaylalara gidiş yasağının kalkmasıyla 
birlikte Tunceli sarımsağının doğada korunabilmesi için, 
aynı zamanda bir gelir kaynağı olan türün kültüre alınarak 
yörede sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirilmesi 
çalışmaları başlatılmıştır. UYD (Ulaşılabilir Yaşam Derneği) 
2002 yılından bu yana koruma ve kültüre alma çalışmalarına 
devam etmektedir. UNDP/ GEF-SGP desteğiyle yürüyen ve 
2006 Temmuz ayında son bulan projede Tunceli sarımsağını 
yerinde kültüre alma çalışmalarının altyapısı kurulmuş 
ve 20 kadın üretici ile üretim denemelerine başlanmıştır. 
Yapılacak çalışmalarla kültüre alma tekniklerinin 
geliştirilmesine dönük demonstrasyonların sürdürülmesi, 
eğitimler yoluyla bilgi temini ve danışmanlık sağlanarak 
üreticilerin teknik kapasitelerinin artırılması,  damızlık ve 

anaçlık üretimine dönük bir üretim planlamasının yapılması 
ve üretimin yaygınlaştırılması yoluyla bölgeye özel bu 
bitkisel kaynağın ürün desenine kazandırılması, sarımsağın 
coğrafi kökeninin korunup marka oluşturulması yoluyla 
bölgesel öneme sahip bu ürünün pazarlanması, bölgenin 
biyolojik çeşitliliğinin incelenip uygun türlerin kültüre alma 
koşullarının oluşturulmasıyla ürün çeşitliliğinin artırılması 
ve bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ile tanıtımının 
sağlanması hedeflenmektedir. Proje bu yönüyle Hibe 
Programının amaçları arasında yer alan “Yerel ürünlerin 
işlenmesi ve pazarlanması gibi müşterek önemi olan küçük 
ölçekli faaliyetlerin desteklenmesi yoluyla yerel aktörler 
için kapasite oluşturulması” amacı ve (a) Tarımsal üretim 
tekniklerinin ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunulması ve gelir getirici aktivitelerin çeşitlendirilmesi, 
(b) Yerel ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek için bölgesel 
markaların oluşturulmasının özendirilmesi, öncelik alanları 
ile uyum göstermektedir 

Çiriş (gulik,gullik) ( Eremurus spectabilis ) Zambakgiller 
(Liliaceae) familyasına ait bir bitki türüdür. Bu tür 100-200 
cm yükseklikte, rozet yapraklı, tüysüz, sarı çiçekli, çok yıllık 
ve otsu bir bitkidir. Kökler mekik şeklinde şişkin ve sarı 
renklidir. Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
dağlarında yetişmektedir. Bol olarak bulunduğu yerlere 
“çirişlik” denir. Doğu Anadolu’nun birçok yöresinde Gulik 
olarak adlandırılan  bitkinin genç rozet yaprakları pişmeden 
yenildiği gibi, çorbası ve birçok yemeği de yapılmaktadır. 
Haşlandıktan sonra yumurta ile kavrulur. Peynirle de 
karıştırılarak yufka ekmek içinde yenilmektedir. Kaşila 
denen yemeğinin hazırlanışı şöyledir; öncelikle tencerede 
gulik kaynatılır. Sonra yeterince bulgur katılır. Katılaşıncaya 
kadar karıştırılır. Daha sonra içi çukurlaştırılarak yağ dökülür 
ve servis edilip yenir. Nisan ayının ilk günlerinden itibaren 
toplanarak tezgâhlardaki yerini alan bitki pazarlarda satılır. 
Dağlardan toplanan bitkiler, işsizler için az da olsa ekmek 
kapısı olmaktadır. Yılın büyük bir bölümünü kar altında 
geçiren doğuda ilkbahar sadece “güzel bir mevsim” değil, 
aynı zamanda işsiz ve yoksul insanlar için geçim kaynağı 
anlamına gelmekte, ilkbaharın gelmesiyle beraber dağlarda 
yeşeren “gulik” birçok kişi için iş kapısı olmaktadır. 
Munzur vadisi içinde yer alan Ovacık ilçesi bu bitkinin 
çok bol olduğu yörelerden birisi olup, toplanıp yerel olarak 
tüketildiği gibi, diğer illere de sevk edilmektedir. Eskiden 
bitkinin köklerinden zamk elde edilir ve kullanılırdı.

Kenger (Gundelia thournefortii): Papatyagiller (Compositae) 
familyasından olan bu çok yıllık bitki Ovacık İlçenin kuzey 
ve batı kesimlerinde çok bol olarak yetişir. Bitkinin genç 
sürgünlerinden yemek yapılır. Çiçek açma döneminde 
gövdesi toprak yüzeyinden kesilirse bir sakız (lateks) çıkar. 
Çiğnenen bu sakız mide için iyidir. Yörede elde edilerek 
satılır ve önemli gelir sağlanır. Ayrıca bu bitkinin toprak 
üstü kısımları toplanıp patozla saman haline getirilir ve kışın 
hayvan yemi olarak kullanılır.

Munzur Vadisinde yukarıda açıklanan bitkiler gibi 
çeşitli açılardan yararlı olabilecek veya ekonomik değer 
taşıyabilecek pek çok bitki vardır. Aşağıdaki listede 
bunlardan bir kısmının Türkçe adı, Latince adı, familyası 
ve yararlanma şekilleri kısaca verilmiştir.
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Türkçe adı Latince adı Familyası Yararlanma şekilleri

1- Tunceli sarımsağı Allium 
tuncelianum

Liliaceae
Yöreye özgü endemik bir tür. Sarımsak olarak kullanılıyor.
Bu amaçla yörede aşırı olarak  doğadan toplanıyor. Bitkinin 
üretimi için çalışmalar yapılıyor.                                                                                     

2- Sümbül
Hyacinthus 
orientalis subsp.
chionophilus

Liliaceae
Çiçekleri güzel ve kokulu. Süs bitkisi olarak kullanılıyor.
Endemikbir alttür. 

3- Akyıldız Ornithogalum 
persicum

Liliaceae Süs bitkisi olabilir.

4 - Çiriş Eremurus 
spectabilis

Liliaceae Taze yaprakları sebze  olarak kul.

5- Ters lale Fritillaria 
imperialis

Liliaceae Süs bitkisi olarak ihraç ediliyor

6- Lale Tulipa armena Liliaceae Süs bitkisi olabilir

7- Kar sümbülü Puschkinia 
scilloides

Liliaceae Süs bitkisi olabilir.

8- İlkbahar acı çiğdemi Colchicum 
szovitsii

Liliaceae Süs bitkisi olabilir.

9- Bodur süsen Iris aucheri Iridaceae Süs bitkisi olabilir
10- Çiğdem Crocus biflorus Iridaceae Süs bitkisi, yumruları yenir

11- Sonbahar acı çiğdemi Colchicum 
speciosum

Liliaceae Tohumları kolşisin alkaloiti kaynağı. Tıbbi açıdan önemlidir.

12- Süsen Iris sari Iridaceae Süs bitkisi olabilir
13- Gök navruz Iris reticulata Iridaceae Süs bitkisi olarak kullanılıyor
14- Mor navruz Iris persica Iridaceae Süs bitkisi olabilir, çiçekleri yenir

15- Pembe ters lale Fritillaria 
alburyana

Liliaceae Süs bitkisi olabilir  

16- Sarı navruz Iris caucasica Iridaceae Süs bitkisi olabilir, çiçekleri yenir
17- Yabani glayör Gladiolus italicus Iridaceae Süs bitkisi olabilir

18- Karaçiğdem Sternbegia 
clusiana

Amaryllidaceae Süs bitkisi olarak kullanılıyor.

19- Öksürükotu Tussilago farfara Compositae
Yaprakları müsilaj maddesi içerir. Göğüs yumuşatıc ve 
öksürük kesici olarak kullanılır.

20- Gök sümbül Ixiolirion 
tataricum

Amaryllidaceae Süs bitkisi olabilir.

21- Işgın,Uçgun Rheum ribes Polygonaceae Taze çiçek sapları severek yenir

22- Sumak Rhus coriaria Anacardiaceae
Meyvaları baharat olarak kullanılır.Yaprakları tanen 
kaynağıdır.Tanen derileri tabağlamakta ve tıbbi amaçlarla 
kullanılır.

23- Kenger Gundelia 
thournefortii

Compositae
Toprak üstü kısımları saman yapılarak yem bitkisi, taze 
sünleri sebze, tohumları kavrularak kahve yapılır. Gövdesi 
kesilerek kenger sakızı çıkarılır.

Munzur Vadisinin Ekonomik  Önemi Olabilecek Bitkileri:
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Munzur Vadisinin Ekonomik  Önemi Olabilecek Bitkileri:

24- Ölmez çiçek Helichrysum 
arenarium

Compositae
Çiçekleri demet halinde toplanıp kurutularak süs olarak 
kullanılır. Ayrıca çiçeklerinden hazırlanan çay halk arasıda 
böbrek taşlarını düşürmek için kullanılır.

 25- Ayıgülü,Şakayık Paeonia mascula Ranunculaceae Süs bitkisi, taze sünleri sebze olarak kullanılıyor.

 26- Çakşır Ferulago setifolia Umbelliferae
Çakşır bitkileri toplanıp kurutularak Kışın hayvan yemi 
olarak kullanılır. Bu bitkilerle beslenen hayvanların 
baharda daha fazla yavru verdiği söylenir.

27- Çaşır,Çakşır Prangos 
platychlaena

Umbelliferae
Çakşır bitkileri toplanıp kurutularak Kışın hayvan yemi 
olarak kullanılır. Bu bitkilerle beslenen hayvanların 
baharda daha fazla yavru verdiği söylenir.

28- Çakşır mantarı Pleurutus eryngii Polyporaceae
Yörede çakşırların dibinde yetişir.Yenen ve lezzetli bir 
mantar türüdür.

29- Solucanotu Pelargonium 
endlicherianum

Geraniaceae
Güzel çiçekleri nedeiyle süs bitkisi olabilir.Taze çiçekleri 
halk arasında solucan düşürücü olarak kullanılıyor.

30- Allı gelin Tchihatschewia 
isatidea

Cruciferae
Cins ve türü endemik, monotipik bir cins. Güzel çiçekleri 
nedeniyle süs bitkisi. Üretimi için çalışmalar yapılıyor 

31- Top karanfil Silene  compacta Caryophyllaceae Güzel ve tolu çiçekleri nedeniyle güzel bir süs bitkisi

32- Kuşburnu Rosa canina Rosaceae
Meyvaları C-Vitmini yönünden zengindir. Çayı hazırlanır ve 
içilir.

33- Kekikotu Origanum 
acutidens

Labiatae Yaprakları toplanıp kurutularak kekik olarak kullanılır.

34- Yabani haşhaş Papaver 
bracteatum

Papaveraceae
Tohumları yeniyor. Meyvası alkaloit kaynağı.Alkaloitleri tıbbi 
açıdan önemlidir.

35- Siyah frenk üzümü Ribes  nigrum Globulariaceae
Yaprakları  aromatik kokulu olup çay olarak kullanılır. Bitki 
park ve bahçelere süs amacıyla dikilir.

36- Havacıva kökü Arnebia 
densiflorum

Boraginaceae
Güzel çiçekleri  nedeiyle süs bitkisi olabilir. Ayrıca kökler 
halı ve kilim dokumada kök boya olarak kullanılmaktadır.

37- Sater Satureja hortensis Labiatae
Yaprakları kekik yerine kullanılır. Çayı terletici ve midevidir.
Yünlü kumaşları güvelere karşı korur.

38- Ceviz Juglans regia Juglandaceae
Meyvası değerlidir. Odunu iyi cila tutar, özellikle 
mobilyacılıkta makbuldur.

39- Kadran ardıcı Juniperus 
oxycedrus

Cupressaceae
Odunundan elde edilen katran antiseptik özelliğe sahip. 
Veteriner hekimlikte deri hastalıklarında kullanılır.

40- Sarıkokulu Eranthis hyemalis Ranunculaceae
Süs bitkisi olarak kullanılıyot. Bu amaçla yumruları  ihraç 
ediliyor.

41- Çatallı Salep Dactylorhiza 
umbrosa

Orchidaceae Yumrularından salep yapılır                                                            

42- Çayır Saebi Orchis palustris Orchidaceae Yumrularından salep yapılır                                                            

Bu listedeki bitkilerin doğadan çekilmiş renkli resimlerini  18. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.
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Divisio: PTERIDPHYTA (EĞRELTİLER)

Fam.:Equisetaceae (Atkuyruğugiller)
-Equisetum arvense L.
-Equisetum palustre L.
-Equisetum ramosissimum Desf. 

Fam.:Sinopteridaceae
-Cheilanthes persica (Bory) Kuhn

Fam.:Aspleniaceae
-Asplenium ruta-muraria L.
-Asplenium trichomanes L
-Ceterach officinarum DC
-Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.

Fam.:Athriaceae
-Cystopteris fragilis (L.)bBernh..

BÖLÜM:SPERMATOPHYTA (TOHUMLU BİTKİLER)

1.Altbölüm: GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlu Bitkiler)

Fam.:Pinaceae (Çamgiller)
-Pinus sylvestris L.

Fam.Cupressaceae (Ardıçgiller)
-Juniperus exelsa  Bieb
-Juniperus oxycedrus L. subsp.oxycedrus

2.Alt Bölüm: ANGIOSPERMAE  (Kapalı Tohumlu 
Bitkiler)

1.Sınıf:DİCOTYLEDONAE (İkiçenekli Bitkiler)

Fam.:Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller)
-Eranthis hyemalis  (L.)   Salisb.
-Delphinium albiflorum DC.
-Delphinium kurdicum Boiss.& Hohen.
-Caltha polypetala Hochst. ex Lorent
-Consolida scleroclada (Boiss.) Schröd. var.rigida (Freyn & 
Sint.) Davis
-Ranunculus arvensis L.
-Ranunculus brachylobus Boiss.& Hoh.subsp.incisilobatus 
Davis
-Ranunculus constantinopolitanus (DC.) d’Urv.
-Ranunculus fenzlii Boiss.
-Ranunculus kochii Ledeb.
-Ranunculus macrorhynchus Boiss. subsp.macrorynchus
*-Ranunculus munzurensis S.Erik & Ş.Yıldırımlı
-Ranunculus pinardii (Stev.) Boiss.
-Ranunculus polyanthemos L.
-Ranunculus repens L.
-Ranunculus sericeus Banks & Sol.
*-Ranunculus sintenisii Freyn

-Ranunculus trichophyllus Chaix
*-Ranunculus unguis-cati Davis
-Thalictrum flavum L.
-Thalictrum isopyroides C.A.Mey.
-Thalictrum minus L. var.majus (Crantz) Crepin
-Thalictrum minus L. var.microphyllum Boiss.

Fam.: Paeoniaceae (Şakayıkgiller)
-Paeonia mascula (L.) Miller subsp.arietina (Anders) 
Cullen & Heywood

Fam.:Berberidaceae (Kadıntuzluğugiller)
-Leontice leontopetalum L.subsp. leontopetalum 

Fam.:Papaveraceae (Gelincikgiller)
-Papaver bracteatum L.
-Papaver cylnidricum Cullen
-Papaver dubium L.
-Papaver fugax Poiret var.fugax
*-Papaver fugax Poiret var.platydiscus Cullen
-Papaver tauricola Boiss.
-Corydalis rutifolia (Sibth. & Sm.)
-Fumaria asepala Boiss.

Fam.:Cruciferae (Brassicaaeae) ( Hardalgiller)
-Brassica elongata Ehrh.
*-ısatis candolleana Boiss.
-Isatis cappadocica Desf. subsp.cappadocica
-Isatis cappadocica Desf.subsp.macrocarpa (Jaub.& 
Spach) Davis
-Isatis cappadocica Desf. subsp.steveniana (Trautv.) Davis
-Isatis kozlowsky Grossh.
*-Isatis spectabilis Davis
-Isatis tinctoria L. subsp.tomentella (Boiss.) Davis
-Isatis undulata Aucher ex Boiss.
-Coluteacarpus vesicaria (L.) Holmboe subsp.vesicaria
*-Coluteacarpus vesicaria (L.) Holmboe subsp.boissieri 
(O.E.Schultz) Hedge
-Heldreichia atalayi Kit Tan
-Heldreichia bupleurifolia Boiss.
*-Aethionema caespitosum (Boiss.) Boiss.
-Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen.-
-Aethionema munzurense P.H.Davis & Ş.Yıldırımlı
-Aethionema speciosum Boiss.& Huet.
-Aethionema spicatum Post
*-Thlaspi bornmuelleri (Rech.) Hedge
-Thlaspi perfoliatum L.
-Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
*-Cochlearia aucheri Boiss.
*-Cochlearia  sintenisii Haussnk.& Bornm.
-Ricotia aucheri (Boiss.) B.L.Burtt.
-Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss.
-Fibigia macrocarpa (Boiss.) Boiss.
-*Alyssum aizoides Boiss.
*-Alyssum anatolicum Haussnk. ex Nyar.
-Alyssum armenum Boiss.

Munzur Vadisinde Yetişen Tüm Bitkilerin 
Familyalara Göre Listesi de aşağıda verilmiştir
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-Alyssum condensatum Boiss. & Haussnk. subsp.flexibile 
(Nyar.) Dudley
-Alyssum constellatum Boiss.
-Alyssum dasycarpum Steph. ex Wild.
*-Alyssum lepidoto-stellatum (Haussnk.& Bornm.) Dudley
*-Alyssum ochroleum Boiss.& Huet.
-Alyssum pateri Nyar. subsp. pateri
*- Alyssum pateri Nyar. subsp. prostratum (Nyar.) Dudley
-Alyssum stapfii Vierh.
-Alyssum strigosum Banks & Sol. subsp.strigosum
-Draba bruniifolia Stev. subsp. bruniifolia
-Draba bruniifolia Stev. subsp.olympica (Sibth. Ex DC.) 
Coode & Cullen
-Arabis caucasica Willd. subsp.caucasica
-Arabis montbretiana Boiss.
-Arabis sagittata (Bertol.) DC.
-Rorippa sylvestris (L.) Bess.
*-Barbarea auriculata Hausskn. ex Bornm. var. auriculata
-Barbarea minor C.Koch var.minor
-Barbarea plantaginea DC.
-Cardamine uliginosa Bieb.
-Drabopsis verna C.Koch
-Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. subsp.macrostyla 
Cullen & Huber-Morath
**Hesperis breviscapa Boiss.
*-Hesperis  cappadocica Fourn
-Hesperis pendula DC.
-Anchonium elichrysifolium (DC.) Boiss. subsp. cilicicum 
(Siehe ex Bornm.) Cullen & Coode 

-Anchonium elichrysifolium (DC.) Boiss. subsp. 
elichrysifolium
-Erysimum leucanthemum (Steph.) Fedtsch.
-Erysimum pulchellum (Willd.) Gay.
-*Erysimum uncinatifolium Boiss.
-Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande
-Sisymbrium loeselii L.

Fam.:Violaceae (Menekşegiller)
*-Viola bocquetiana Yılldırımlı
*-Viola dichroa Boiss.& Huet
-Viola kitaibeliana Roem.& Schult.
-Viola occulta Lehm.
-Viola siehana Becker

Fam.:Portulacaceae (Semizotugiller)
-Portulaca olaracea L.

Fam.:Caryophyllaceae (Karanfilgiller)
*-Arenaria acutisepala Hausskn. ex Williams
*-Arenaria antitaurica Mc Neil
-Arenaria gypsophyloides Lmant. var.gypsophiloides
*-Arenaria kotschyana Fenzl subsp.kotschyana
-Arenaria serpyllifolia L.
*-Minuartia anatolica (Boiss.) Woron. var.lanuginosa Mc 
Neil

-Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.
-Minuartica recurva (All.) Schinz & Thell. subsp.oreina 
(Mattf.) Mc Neil
*-Minuartia rimarum (Boiss.& Bal.) Mattf. var. rimarum
-Minuartia valedictionis Mc Neill
-Stellaria kotschyana Fenzl
-Cerastium cerastioides  (L.) Britt.
-Cerastium dichotomum L. subsp.dichotomum
-Cerastium dichotomum L. subsp.inflatum (Link) Cullen
-Telephium oligospermum Steud. ex Boiss.
*-Dianthus anatolicus Boiss.
-Dianthus hymenolepis Boiss.
-Dianthus masmenaeus Boiss. var.glabrescens Boiss.
-Dianthus orientalis Adams
-Dianthus strictus Banks & Sol. var.gracilior (Boiss.) Reeve
-Velezia rigida L.
-Saponaria glutinosa Bieb.
*-Gypsophila briquetiana Schischk.
-Gypsophila elegans Bieb.
-Gypsophila ruscifolia Boiss.
-Vaccaria pyramidata Medik. var.grandiflora (Fisch. ex 
DC.) Cullen
-Silene alba (Miller) Krause subsp.divaricata (Reichb.) 
Walters
-Silene bupleuroides L.
-Silene cappadocica Boiss.& Heldr.
-Silene caryophylloides (Poiret) Otth subsp.subulata 
(Boiss.) Coode & Cullen
-Silene chlorifolia Sm.
-Silene compacta Fischer
-Silene dianthoides Pers.
-Silene dichotoma Ehrh. subsp.dichotoma
*-Silene oligotricha Hub.-Mor.
*-Silene olympica Boiss.
-Silene pungens Boiss.
*-Silene sclerophylla Chowdh.
-Silene spergulifolia (Desf.) Bieb.
-Silene surculosa Hub.-Mor.
-Silene stenobotrys Boiss. & Hausskn.
-Silene vulgaris (Moench) Garcke var.vulgaris

Fam.:Illecebraceae
-Paronychia kurdica Boiss. subsp.kurdica var.kurdica
*-Paronychia kurdica Boiss. subsp.montis-munzur 
Chaudri

Fam.:Polygonaceae (Kuzukulağıgiller)
-Atrophaxis billarderi Jaub.&Spach var. tournefortii (Jaub. 
& Spach) Cullen
-Rheum ribes L.
-Oxyria digyna (L.) Hill
-Polygonum arenastrum Bor.
-Polygonum aviculare L.
-Polygonum cognatum Meissn.
-Polygonum convolvulus L.
-Polygonum persicaria L.
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-Polygonum pulchellum Lois.
-Polygonum setosum Jacq.
-Rumex angustifolius Campd. subsp.macranthus Rech.
-Rumex crispus L.
-Rumex scutatus L.
-Rumex tuberosus L. subsp.horizontalis (Koch) Rech.
-Rumex tuberosus L. subsp. tuberosus 

Fam.:Chenopodiaceae (Kazayağıgiller)
-Chenepodium album L. subsp.album
-Chenopodium botrys L.
-Chenopodium foliosum (Moench) Aeschers.
-Noaea mucronata (Forssk.) Aschers.& Schweinf. subsp.
tournefortii (Spach)Aellen

Fam.:Amaranthaceae (Horozibiğigiller)
-Amaranthus albus L.
-Amaranthus retroflexus L.

Fam.:Tamaricaceae (Ilgıngiller)
-Tamarix smyrnensis Bunge

Fam.: Guttiferae (Hypericaceae) (Binbirdelikotugiller)
*-Hypericum peshmenii Yıldırımlı
-Hypericum perforatum L.
-Hypericum scabrum L.

Fam.:Malvaceae (Ebegümecigiller)
-Hibiscus trionum L.
-Malva neglecta Wallr.
-Alcea  dissecta (Baker) Zohary
-Alcea digitata (Boiss.) Alef.
-Alcea setosa (Boiss.) Alef.

Fam.: Linaceae (Ketengiller)
-Linum mucronatum Bertol.subsp.armenum (Bordz.) 
Davis
-Linum mucronatum Bertol. subsp. mucronatum
*-Linum obtusatum (Boiss.) Stapf

Fam.:Geraniaceae (Turnagagasıgiller)
*-Geranium  eginense Hausskn. & Sint. ex  Kunth
-Geranium libanoticum Schenk
-Geranium pyrenaicum Burm. fil.
-Geranium rotundifolium L.
-Geranium tuberosum L. subsp.tuberosum
-Pelargonium endlicherianum Fenzl

Fam.:Rutaceae (Sedefotugiller)
-Haplophyllum ptylostylum Spach

Fam.:Aceraceae (Akçaağaçgiller)
-Acer monspessulanum L. subsp.cinerascens (Boiss.) Yalt.
-Acer monspessulanum L. subsp.ibericum (Bieb.)Yalt.
--Acer monspessulanum L. subsp.microphyllum (Boiss.)
Bornm.
-Acer negundo L.
-Acer platanoides L.
-Acer tataricum L.

Fam.:Vitaceae (Asmagiller) 
-Vitis sylvestris Gmelin

Fam.:Rhamnaceae (Cehrigiller)
*-Frangula alnus Miller subsp.pontica (Boiss.)Davis & Yalt.
-Rhamnus catarticus L.
-Rhamnus fallax Boiss.
-Rhamnus kurdicus Boiss.& Hoh.
-Rhamnus kurdicus Boiss. & Hoh. x  R.. pallasii & Fish. & 
Mey.

Fam.:Anacardiaceae (Sakızlıkağacıgiller)
-Cotinus coggyria Scop.
-Rhus coriaria L.
-Pistacia eurycarpa Yalt.

Fam.:Fabaceae (Baklagiller)
-Robinia pseudoacacia L.
-Colutea cilicica Boiss. & Bal.
*-Astragalus campylosema Boiss.subsp.campylosema
-Astragalus declinatus Willd.
*-Astragalus elbistanicus Hub.-Mor. & Chambelain
-*Astragalus eriophyllus Boiss.
-Astragalus fragrans Willd.
-Astragalus fraxinifolius DC.
*-Astragalus  icmadophilus Hand.-Mazz.
*-Astragalus lamarchii Boiss.
-Astragalus  lanatus Lab.
-Astragalus  lineatus Lam. subsp.lineatus
*-Astragalus  melanocarpus Bunge
*-Astragalus pennatulus Hub.-Mor.& Chamberlain
*-Astragalus pinetorum Boiss.
-Astragalus pulchellus  Boiss.
*-Astragalus pseudocylindraceus Bornm.
-Oxytropis persica Boiss.
-Oxytropis savellanica Boiss.
-Phaseolus vulgaris L.
-Cicer incisum (Willd.) K.Maly
-Vicia alpestris Stev. subsp. alpestris 
*-Vicia alpestris Stev. subsp.hypoleuca (Boiss.) Davis
-Vicia cracca L. subsp.cracca
-Vicia cracca L. subsp. stenophylla Vel.
-*Vicia glareosa P.H.Davis
-Vicia villosa Roth subsp.villosa
-Lathyrus insconspicuus L.
-*Lathyrus nivalis Hand.-Mazz.
-Lathyrus pratensis L.
-Lathyrus roseus Stev.
-Lathyrus rotundifolius Willd. Subsp.miniatus (Bieb.ex 
Stev.) Davis
-Vavilovia formosa (Stev.) A. Fed.
-Ononis spinosa L.subsp.leiosperma (Boiss.) Sirj.
-Trfolium arvense L. var.arvense
-Trifolium fragiferum L. var. fragiferum
-Trifolium physodes Stev. ex  Bieb. var. physodes
-Trifolium pratense L. var.pratense
-Trifolium repens L. var.repens
-Melilotus alba Desr.
-Medicago falcata L.
-Medicago radiata L.
-Medicago sativa L. subsp. sativa
-Medicago x varia Martyn
-Lotus corniculatus L. var.alpinus Ser.
-Lotus corniculatus L. var.corniculatus
-Lotus corniculatus L. var.tenuifolius L.
*-Lotus gebelia Vent. var.anthylloides Boiss.
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-Anthyllis vulneraria L. subsp.boissieri (Sag.) Bornm.
-Coronilla orientalis Miller var.orientalis
-Coronilla varia L. subsp. varia
*-Hedysarum erythroleucum Boiss.
-Hedysarum varium Willd.
-Onobrychis cornuta (L.) Desv.
-Onobrychis montana DC.subsp.cadmea (Boiss.) P.W.Ball
*-Ebenus haussknechtii Bornm. ex Hub.-Mor.
*-Ebenus laguroides Boiss.var.laguroides

Fam.:Rosaceae (Gülgiller)
-Prunus divaricata Ledeb. subsp. divaricata
*-Cerasus erzincanica Ş.Yıldırımlı
-Cerasus mahaleb (L.) Miller var.mahaleb
-Cerasus microcarpa (C.A. Mey.) Boiss.
-Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
-Filipendula vulgaris Moench
-Rubus caesius L.
-Potentilla lignosa Willd.
-Potentilla recta L.
-Potentilla reptans L.
-Potentilla aucheriana Th.Wolf
-Potentilla speciosa Willd.var.speciosa
-Geum rivale L.
-Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz.
-Agrimonia eupatoria L.
-Agrimonia repens L.
-Sanguisorba mimor Scop. subsp.minor
-Sanguisorba minor Scop. subsp.muricata (Spach) Briq.
*-Alchemilla  holocyla Rothm.
-Alchemilla mollis (Buser) Rothm.
*-Alchemilla oriturcica B.Pawl.
-Rosa canina L.
-Rosa dumalis Bechst. subsp.boissieri (Crpin) Ö.Nillson
-Rosa heckeliana Tratt. subsp.orientalis (Dupont) Meikle
-Rosa heckeliana Tratt. subsp. vanheurckiana (Crepis) 
Nillson
-Rosa pulverulenta  Bieb.
-Rosa villosa L. subsp. mollis  (Sm.) Keller & Gams
-Cotoneaster nummularia Fisch.& Mey.
-Crataegus monogyna Jacq. subsp. mongyna
-Crataegus orientalis Pallas ex Bieb. var.orientalis
-Crataegus szovitsii Pojark
-Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch var.umbellata
-Malus sylvestris Miller subsp. orientalis (A.Uglitzkich)  
Browicz  var.orientalis
-Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp.kotschyana (Boiss.) 
Browicz
-Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Courset subsp.
integrifolia (Boiss.& Hohen.) Browicz

Fam.: Lythraceae 
-Lythrum salicari L.

Fam.:Onagraceae
-Epilobium gemmascens C.A.Mey.
-Epilobium hirsutum L.
-Epilobium minutiflorum Hausskn.
-Epilobium ponticum Hausskn.
-Epilobium roseum Schreber subsp.consimile (Hausskn.) 
P.H.Raven

Fam.:Callitrichaceae

-Callitriche stagnalis Scop.

Fam.:Cucurbitaceae (Kabakgiller)
-Bryonia aspera Stev. ex Ledeb.

Fam.:Crassulaceae 
-Umbilicus erectus DC.
-Rosularia aizoon (Fenzl) Berger
*-Rosularia haussknechtii Boiss.& Reuter
-Rosularia radiciflora Boriss. subsp.glabra (Boiss.) Chamb. 
& Muirhead
-Sedum album L.
-Sedum sepervivoides Bieb.

Fam.:Parnassiaceae
-Parnassia palustris L.

Fam.: Grossulariaceae(Frenküzümügiller)
-Ribes nigrum L.

Fam.:Umbelliferae (Apiaceae) (Kerevizgiller)
-Eryngium billardieri Delar.
*-Eryngium ilex Davis
-Chaerophyllum crinitum Boiss.
-Chaerophyllum macrospermum (Sprengel) Fisch. & Mey.
-Grammosciadium daucoides DC.
-Grammosciadium platycarpum Boiss.& Hausskn.
-Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel
-Scandix iberica Bieb.
-Smyrnium cordifolium Boiss.
-Smyrniopsis aucheri Boiss.
-Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude
-Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn subsp. bourgaei 
(Boiss.) Hedge & Lemond
*-Bunium paucifolium DC. var. brevipes (Freyn & Sint.) 
Hedge & Lemond
-Bunium  paucifolium DC. var.paucifolium
-Pimpinella anthriscoides Boiss. var.anthriscoides
-Pimpinella corymbosa Boiss.
-Pimpinella nudicaulis Trautv.
-Pimpinella peucedanifolia Ficher ex Ledeb.
-Aegopodium podagraria L.
-Prangos pabularia Lindl.
*-Prangos paltychlaena Boiss. ex Tchihat.
-Ferula orientalis L.
-Ferulago angulata (Schlecht) Boiss.
-Ferulago setifolia C.Koch
-Opopanax hispidus (Friv.) Gris
*-Malabaila lasiocarpa Boiss.
*-Heracleum crenatifolium Boiss.
-Heracleum persicum Desf.
*-Trigonosciadium intermedium Freyn & Sint.
-Laser trilobum (L.) Borkh.
-Torilis leptophylla  (L.) Reichb.

Fam.:Cornaceae (Kızılcıkgiller)
-Cornus sanguinea L. subsp. australis (C.A.Mey.) Jav.

Fam.:Caprifoliaceae (Murvergiller)
-Sambucus ebulus L.
-Viburnum opulus L.
-Lonicera nummulariifolia Jaub. subsp. nummulariifola 
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Fam.:Rubiaceae (Kökboyasıgiller)
-Crucianella exasperata Fisch. & Mey.
-Asperula involucrata Vahl.
-Asperula laxiflora Boiss.
-Asperula setosa Jaub.& Spach
-Galium ceratocarpon Boiss. 
-Galium humifusum Bieb.
-Galium lasiocarpum Boiss.
-Galium mite Boiss. & Hohen.
-Galium verum L. subsp.verum
-Callipeltis cucullaria (L.) Stev.
-Cruciata laevipes Opiz
-Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehren. s.l.

Fam.:Valerianaceae (Kediotugiller)
-Valeriana alliariifolia Adams
-Valeriana leucophaea DC.
-Valeriana sisymbriifolia Vahl.
-Centranthus longiflorus Stev.

Fam.:Dipsacaceae (Tarakotugiller)
-Dipsacus laciniatus L
-Dipsacus strigosus Willd. Roem. & Schultes
-Cephalaria  procera Fisch. & Lall.
-Cephalaria speciosa Boiss. & Kotschy
-Cephalaria stellipilis Boiss
-Scabiosa calocephala Boiss.
-Scabiosa crinita Kotschy & Boiss.
-Scabiosa micrantha Desf.

Fam.: Compositae (Asteraceae) (Papatyagiller)
-Xanthium spinosum L.
-Xanthium strumarium L. subsp.cavanillesii (Schouw) 
D.Löve & P.Dansereau
-Xanthiumstrumarium L. subsp. strumarium
-Chrysophtalmum montanum (DC.) Boiss
-Inula acaulis Schott & Kotschy ex Boiss. var.acaulis
-Inula helenium L. subsp.pseudohelenium Grierson
-Inula montbretiana DC.
-Inula oculus-christi L.
-Inula salicina L.
*-Helichrysum arenarium (L.) Moench subsp. aucheri 
(Boiss.) Davis & Kupicha
*-Helichrysum arenarium (L.) Moench subsp.
erzincanicum Davis & Kupicha
-Helichrysum arenarium (L.) Moench subsp.rubicundum 
(C.Koch) Davis & Kupicha
-Helichrysum armenium DC. subsp.armenium
-Helichrysum graveolens (Bieb.)Sweet 
-Helichrysum plicatum DC. subsp. plicatum
-Logfia arvensis (L.) Holub.
-Evax anatolica Boiss. & Heldr.
-Cymbolaeana griffithii (A.Gray) Wagenitz
-Erigeron caucasicus Stev. subsp.venustus (Botsch.) 
Grierson
-Senecio lorentii Hochst
-Senecio mollis Willd.
-Senecio vernalis Waldst. & Kit.
-Tussilago farfara L.
-Petasites hybridus (L.) Gaetner
-Eupatorium cannabinum L.
-Anthemis coelopoda Boiss. var.bourgaei Boiss.

-Anthemis cotula L.
-Anthemis cretica L. subsp. tenuiloba (DC.) Grierson
-Anthemis pseudocotula Boiss.
-Anthemis tinctoria L. var.tinctoria
-Achillea biebersteinii Afan.
*-Achillea cappadocica Hausskn. & Bornm.
-Achillea coarctata Poir.
-Achillea millefolium L. subsp. millefolium
*-Achillea schischkinii Sosn.
*-Achillea  sintenisii Hub.-Mor.
-Achillea vermicularis Trin.
-Tanacetum argenteum (Lam.) Willd.. subsp.canum 
(C.Koch) Grierson
-Tanacetum armenum (DC.) Schultz Bip.
-Tanacetum balsamita L. subsp. balsamitoides (Schultz 
Bip.) Grierson
*-Tanacetum cappadocicum (DC.) Schultz Bip.
*-Tanacetum eginense (Hausskn. ex Bornm.) Grierson
*-Tanacetum mucroniferum Hub.-Mor. & Grierson
-Tanacetum parthenifolium (Willd.) Schutz Bip.
-Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
-Tanacetum vulgare L.
*-Tanacetum munzurdaghensis Yıldırımlı
*-Tripleurospermum callosum (Boiss. & Heldr.) E.Hossein
-Tripleurospermum microcephalum (Boiss.) Bornm.
-Tripleurospermum sevanense (Manden) Pobed.
-Tripleurospermum transcaucasicum (Manden) Pobed.
-Arthemisia absinthium L.
-Gundelia thournefortii L. var.tenuisecta Boiss.
*-Cousinia eriocephala Boiss. & Hausskn.
-Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. pubens (Babington) 
Arenes
-Cirsium elodes Bieb.
-Cirsium lappaceum (Bieb.)Fisch. subsp.lappaceum
-Cirsium pubigerum (Desf.) DC. var.glomeratum (Freyn & 
Sint.) Davis & Parris
--Cirsium pubigerum (Desf.) DC. var. caniforme Petrak
*-Cirsium sommieri Petrak
*-Carduus lanuginosus Willd.
*-Serratula oligocephala DC.
-Centaurea aggregata Fisch. & Mey. ex  DC.
-Centaurea iberica Trev. ex Sprengel
*-Centaurea lanigera DC.
-Centaurea polypodiifolia Boiss. var.polypodiifolia
- Centaurea polypodiifolia Boiss. var.szovitsiana (Boiss.) 
Wagenitz
-Centaurea pseudoscabiosa Boiss. & Buhse subsp.
pseudoscabiosa
*-Centaurea aucherana DC.
*-Centaurea psepholloides Freyn & Sint.
*-Centaurea pyrrhoblephara Boiss.
-Centaurea rhizantha C.A.Mey.
-Centaurea spectabilis (Fisch. & Mey.) Schultz var.
microlopha (Boiss.) Wagenitz
-Centaurea urvillei DC. subsp.armata
-Centaurea urvillei DC. subsp. hayekiana Wagenitz
-Centaurea urvillei DC. subsp. urvillei
-Centaurea virgata Lam.
-Crupina vulgaris Cass.
-Xeranthemum annuum L.
*-Echinops melitenensis Hedge & Hub.-Mor.
-Echinops pungens Trautv. var. pungens
-Cichorium intybus L.
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-Scorzonera cana (C.A.Mey.) Hofm. var. alpina (Boiss.) 
Chamb.
-Scorzonera cana (C.A.Mey.) Hofm. var. cana
-Scorzonera inaequiscapa Boiss.
-Scorzonera latifolia (Fisch. & Mey.) DC.
*-Scorzonera  tomentosa L.
-Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis
-Leontodon asperrimus (Willd.) J.Ball
-Picris strigosa Bieb.
-Rhagadiolus angulosus (Jaub. & Spach) Kupicha
-Reichardia glauca Matthews
-Hieracium lanceolatum Vill.
-Hieracium pannosum Boiss.
-Hieracium umbellatum L.
-Pilosella xauriculoides (A.F. Long) Sel & West
-Pilosella x maschukensis (Litw & Zahn) Sojak
-Scariola viminea (L.) F.W.Schmidt
-Lapsana communis L. subsp.intermedia (Bieb.) Haych
-Lapsana communis L. subsp.pisidica (Boiss. & Heldr.) 
Rech. fil.
-Taraxacum buttleri van Soest
-Taraxacum crepidiforme DC. subsp.kurdicum (Hand.-
Mazz. Ex Nab.) van Soest.
-Taraxacum microcephaloides van Soest
-Taraxacum montanum (C.A.Mey.) DC.
-Taraxacum purpureipetiolatum van Soest
-Taraxacum scaturiginosum G.Hagl.
-Chondrilla juncea L. var. juncea
*-Crepis armena DC.
*-Crepis bupleurifolia (Boiss.) Freyn & Sint.
-Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Celak
-Crepis sancta (L.) Babcook

Fam.:Campanulaceae (Çançiçeğigiller)
-Campanula conferta A.DC.
-Campanula glomerata L. subsp.hispida (Witasek) Hayek
*-Campanula hedgei Davis
*-Campanula munzurensis Davis 
*-Campanula oligosperma Dambolt
*-Campanula ptarmicifolia Lam. var.capitellata Dambolt
*-Campanula quercetorum Hub.-Mor. & Simon
-Campanula rapunculoides L. subsp. rapunculoides
-Campanula reuterana Boiss. & Bal.
*-Campanula yıldırımii Kit Tan & Sorger
-Asyneuma  filipes (Nab.) Dambolt
-Asyneuma  limonifolium (L.) Janchen subsp. limonifolium 
*- Asyneuma  limonifolium (L.) Janchen subsp. 
pestelozzae (Boiss.) Dambolt
-Asyneuma lobelioides (Willd.) Hand.-Mazz.

Fam.: Primulaceae (Çuhaçiçeğigiller)
-Primula auriculata Lam.
-Androsace maxima L.
-Lysimachia verticillaris Sprengel
-Lysimachia vulgaris L.

Fam.Oleaceae (Zeytingiller)
-Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. angustifolia
-Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. syriaca (Boiss.)Yalt.

Fam.:Asclepiadaceae
-Vincetoxicum canescens (Willd.) Decne
*-Vincetoxicum fuscatum (Hoornem.) Reichb. fil.subsp.

boissieri (Kusn.) Btowicz
*-Vincetoxicum parviflorum Decne
-Vincetoxicum scandens Somm.& Lev.

Fam.:Gentianaceae
-Centaurium erythraea Rafn subsp. turcicum (Velen.) 
Melderis
-Centaurium pulchellum (Swartz) Druce
-Gentiana verna L. subsp. pontica (Soltok.) Hayek

Fam.:Convolvulaceae (Kahkahaçiçeğigiller)
-Convolvulus arvensis L.

Fam.:Cuscutaceae
-Cuscuta approximata Babington subsp. apprpximata
-Cuscuta mongyna Vahl subsp.monogynat
-Cuscuta paleastina Boiss.subsp.balansae (Yuncker) Plit.

Fam.:Boraginaceae
-Heliotropium circinatum Griseb.
-Heliotropium dolosum De Not.
-Heliotropium ellipticum Ledeb.
-Heliotropium europaeum L.
-Myosotis alpestris F.W.Schimidt subsp. alpestris
-Myosotis minutiflora Boiss. & Reuter
-Myosotis olympica Boiss.
-Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. subsp.rivularis 
Vestergren
-*Paracaryum cristatum (Schreber) Boiss. subsp.cristatum
-Rindera lanata (Lam.) Bunge var.lanata
-Solenanthus stamineus (Desf.) Wettst.
-Cynoglossum  officinale L.
-Arnebia densiflora (Nord.)  Ledeb.
-Lithospermum officinale L.
-Buglossoides  arvensis (L.) Johnston
-Bu lossoides incrassata (Guss.) Johnston
-Echium italicum L.
*-Onosma affine Hausskn. ex Riedl
*-Onosma bornmuelleri Hausskn.
*-Onosma dicedens Hausskn. ex Bornm.
-Onosma sericeum Willd.
-Onosma subsericeum Freyn
*-Onosma tauricum Pallas ex Willd. var.brevifolium DC.
- Onosma tauricum Pallas ex Willd. var. tauricum
-Onosma trachytrichum Boiss.
-Cerinthe glabra Miller
-Cerinthe minor L. subsp.minor
-Brunnera orientalis (Schenk) Johnston
-Anchusa aucheri DC:
-Anchusa azurea Miller var. azurea 
-Nonea anchusoides Boiss. & Buhse
-Nonea melanocarpa Boiss.
-Nonea stenosolen Boiss.& Bal.
*-Alkanna froedinii Rech.fil
*-Omphlodes davisiana Kit Tan & Sorger

Fam.: Solanaceae (Patlıcangiller)
-Lycopersicum esculentum Miller

Fam.: Scrophulariaceae (Yüksükotogiller)
*-Verbascum calycosum Hausskn. ex Murb.
*-Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. asperulum 
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(Boiss.) Murb
*-Verbascum euphraticum Benth.
*-Verbascum heterodonthum Hub.-Mor.
*-Verbascum leiocarpum Murb.
-Verbascum speciosum Schrader
*-Scrophularia libanotica Boiss. subsp. libanotica var.
cappadocica R.Mill
*-Scrophularia libanotica Boiss. subsp. libanotica var.
urartuensis R.Mill
-Scrophularia rimarum Bornm.
-Scrophularia scopolii (Hoppe ex) Pers. var scopolii
*-Scrophularia  subaequiloba Lall
-Scrophularia umbrosa Dum.
-Anarrhinum orientale Benth.
*-Linaria genistifolia (L.) Miller subsp.confertiflora (Boiss.) 
Davis
-Linaria kurdica Boiss. & Hohen. subsp. araratica
-Linaria kurdica Boiss. & Hohen. subsp. kurdica 
-Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz
-Veronica anagallis-aquatica L.
-Veronica gentianoides Vahl
*-Veronica orientalis Miller subsp.nimrodi (Richter ex 
Stapf.) Fischer
-Veronica orientalis Miller subsp. orientalis
-Veronica oxycarpa Boiss.
-Veronica pusilla Kotschy var. pusilla 
-Veronica scardica Griseb.
-Mulampyrum arvense L. var.arvense
-Euphrasia pectinata Ten.
-Euphrasia sevanensis Juz.
-Pedicularis cadmea Boiss.
-Pedicularis comosa L. var. acmodotha (Boiss.) Boiss.

Fam.:Orobanchaceae (Canavarotugiller)
-Orobanche aegyptiaca Pers.
-Orobanche colorata C.Koch
-Orobanche kurdica Boiss. & Hausskn.
-Orobanche minor Sm
-Orobanche nana Nöe ex Beck

Fam.:Acanthaceae
-Acanthus dioscoridis L. var. dioscoridis

Fam.:Globulariaceae
-Globularia trichosantha Fisch. & Mey.

Fam.Verbenaceae
-Verbena officinalis L.

Fam.:Labiatae (Lamiaceae) (Ballıbabagiller)
-Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp.chia (Schreb.) 
Arcangeli
-Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp.cuneifolia (Stapf) 
Davis
*- Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. euphratica 
Davis
-Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp.laevigata (Banks 
& Sol.) Davis
-Ajuga orientalis L.
-Teucrium chamaedrys L. subsp. sinuatum (Cel.) Rech. fil.
-Teucrium chamaedrys L. subsp. syspirense (C.Koch) 
Rech. fil.
- Teucrium orientale L. var.glabrascens Hausskn.

-Teucrium orientale L. var. orientale
-Teucrium polium L. 
-Scutellaria megalaspis Rech. fil.
-Scutellaria orientalis L.
-Scutellaria rubicunda Hornem. 
*-Phlomis armeniaca Willd.
-Phlomis kurdica Rech. fil.
-Phlomis pungens Willd s.l.
-Phlomis rigida Labill.
*-Phlomis sintenisii Rech. fil.
-Lamium amplexicaule L.
-Lamium garganicum L. s.l.
-Lamium macrodon Boiss. & Huet
*-Marrubium astracanicum Jacq. subsp. macrodon 
(Bornm.) P.H.Davis
-Stachys anuua (L.) L. 
-Stachys balansae Boiss. & Kotschy subsp. balansae
-Stachys iberica Bieb. 
-Stachys lavandulifolia Vahl. 
*Stachys megalodontha Hausskn. & Bornm.ex Davis 
*-Stachys munzurdaghensis Bhatt.
-Stachys spectabilis  Choisy ex DC.
*-Stachys tundjeliensis Kit Tan & Sorger
-Nepeta fissa C.A.Mey.
-Nepeta glomerata Montbret & Aucher ex Benth.
-Nepeta italica L.
-Nepeta nuda L. 
-Nepeta stenantha Kotschy & Boiss. ex Boiss.
-Prunella vulgaris L.
*Origanum acutidens  (Hand.-Mazz.) Iestswaart
*Origanum haussknechtii Boiss.
*-Origanum munzurense Kit Tan & Sorger
-Origanum vulgare L.
-Satureja hortensis L.
-Clinopodium vulgare L. 
-Thymus collinus Bieb.
*Thymus convolutus Klokov
*Thymus haussknechtii Velen.
-Thymus kotschyanus Boiss.& Hohen.
-Thymus leucotrichus Hal.
-Thymus pubescens Boiss. & Hohen ex Celak
*Thymus sipyleus Boiss.
-Mentha longifolia (L.) Hudson
-Mentha spicata L. subsp. spicata
-Ziziphora capitata L.
-Ziziphora clinipodioides Lam.
-Salvia candidissima Vahl
-Salvia macrochlamys Boiis.& Kotschy
-Salvia  microstegia Boiss. & Bal.
-Salvia multicaulis Vahl.
-Salvia tomentosa Miller
-Salvia verticillata L.

Fam.:Plumbaginaceae
-Plumbago europaea L
-Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss.
-Acantholimon caryophyllaceum Boiss.
-Acantholimon puberulum Boiss. & Bal.

Fam.:Plantaginaceae (Sinirliotgiller)
-Plantago lanceolata L.
-Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Tange
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Fam..Thymelaeaceae
-Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ.
-Daphne oleoides Schreber

Fam..Aristolochiaceae (Lohusaotugiller)
-Aristolochia maurorum Linn.

Fam.:Euphorbiaceae (Sütleğengiller) 
-Euphorbia chamaecyce L.
-Euphorbia denticulata Lam.
-Euphorbia falcata L.
-Euphorbia herniariifolia Willd.
-Euphorbia iberica Boiss.
-Euphorbia macrocarpa Boiss.
-Euphorbia orientalis L.
-Euphorbia petrophila C.A.Mey.
-Euphorbia phymatosperma Boiss. & Gaill.
-Euphorbia rigida Bieb.
-Euphorbia szovitsii Fisch.& Mey.
-Euphorbia virgata Waldst.& Kit.

Fam.:Urticaceae (Isırganotugiller)
-Urtica  dioica L.
-Parietaria judaica L..

Fam.:Platanaceae (Çınarağacıgiller)
-Platanus orientalis L.

Fam..Betulaceae (Huşağacıgiller)
-Alnus glutinosa (L.) Gürtn.
-Betula litwonowii Doluch.
-Betula pendula Roth

Fam..Fagaceae (Kayınağacıgiller)
-Quercus libani Oliv.
-Quercus patraea L.ex Liebl. subsp. iberica (Stev.) 
Krassiln.
-Quercus patraea L.ex Liebl. subsp. pinnatiloba (C.Koch) 
Menits
-Quercus robur L. subsp. pedunculiflora C. Koch
Fam.:Salicaceae (Söğütağacıgiller)
-Populus nigra L.
-Populus tremual L.
-Salix alba L.
-Salix caprea L.
-Salix cinerea L.
-Salix fragilis L.

Fam.:Juglandaceae (Cevizağacıgiller)
-Juglans regia L.

2.Sınıf.MONOCOTYLEDONAE (Birçenekli Bitkiler)

-Fam.:Lemnaceae (Su mercimeğigiller)
-Lemna minor L.

Fam.:Araceae (Yılanyastığıgiller)
-Biarum carduchorum (Schott.) Engl.
-Arum orientalis Bieb.

Fam.:Sparganniaceae
-Sparganium neglectum Beeby.

Fam..Thyphaceae
-Thypha schuttleworthii Koch & Sonder

Fam.:Orchidaceae (Salepgiller)
-Orchis coriophora L.
-Orchis palustris  Jaq.
-Dactylorhiza iberica M.Bieb.
-Dactylorhiza umbrosa (Kar.& Kir) Nevski

Fam.:Iridaceae (Süsengiller)
-Crocus biflorus Miller
-Crocus kotschyanus C.Koc subsp.kotschyanus
-Iris aucheri (Baker) Sealy
-Iris caucasica Hoffm.
-Iris persica L.
-Iris reticulata M.Bieb.
-Iris sari Schott ex Baker
-Gladiolus italicus Miller

Fam.:Amaryllidaceae (Nergisgiller)
-Sternbergia clusiana (Ker-Gawler)  Ker-Gawler ex 
Sprengel
-Ixiolirion tataricum (Pallas) Herbert subsp. montanum 
(Labill.) Takht.

Fam.:Liliaceae (Zambakgiller)
-Allium atroviolaceum Boiss.
*-Allium tuncelianum (Kollm.) Ş.Kültür
*-Allium armenum Boiss.& Ky
-Allium cardiostemon Fisch. & C.A.Mey.
-Allium callidictyon C.A.Mey.
-Allium pseudampeloprasum Miscz. Ex Grossh.
-Allium pustulosum  Boiss.& Hausskn.
-Allium dictyoprasum C.A.Mey ex Kunth
-Allium pallens L.
-Allium scorodoprasum L. subsp.rotundum (L.) Stearn
-Allium paniculatum L.
-Allium vineale L.
-Colchicum biebersteini Rouy
-Colchicum nivale (Boiss. & Huet) Staf.
-Colchicum speciosum Stev.
*-Fritillaria alburyana Rix
*-Fritillaria armena Boiss.
-Fritillaria crassifolia Boiss. & Huet
-Fritillaria imperialis L.
*-Fritillaria wittalii Baker
-Tulipa armena Boiss. var. armena
*-Tulipa armena  Boiss.var.lycica (Baker) Marais
-Gagea minima (L.) Ker-Gawler
-Gagea pusilla (F.W.Schimidt) Schultes & Schultes fil.
-Ornithogalum arcuatum Stev.
-Ornithogalum oligophyllum Clarke
-Muscari armeniacum  Leichtlin ex Baker
*-Muscari aucheri (Boiss.) Baker
-Bellevalia pycnantha  (C.Koch) A.Los-Los
-Bellevalia gracilis Feinbr.
-Hyacinthus orientalis L.subsp.chionophilus  Wendelbo
-Puschkinia scilloides Adams
-Eremurus spectabilis M.Bieb.
-Asphodeline  damascena (Boiss.) Baker subsp.
damascena 
-Asphodeline tenuior (Fisch.) Ledeb. subsp.tenuiflora 
(C.Koch) Misi.
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Fam..Juncaceae
-Juncus articulatus L.
-Juncus compressus Jacq.
-Juncus gerardii Lois.
-Juncus inflexus L.

Fam.:Cyperaceae
-Blysmus compressus (L.) Panz.
-Holoschoenus vulgaris Link
-Carex acutiformis Ehrh.
-Carex nigra (L.) Reichard
*-Carex eriocarpa Hausskn. & Kük.
-Carex oreophila C.A.Mey.
-Carex vesicaria L.

Fam.:Poaceae (Buğdaygiller)
-Setaria viridis (L.) Murr.
-Sorghum halepense (L.) Pers.
-Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
-Crypsis borszczowii Regel
-Alepecurus ponticus C.Koch var.textilis Boiss.
-Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.
-Agrostis stolonifera L.
-Calamagrostis epigejos (L.)Roth
-Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) Koel.
-Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.
-Arrhenatherum kotschyi Boiss.
-Cynodon dactylon (L.) Pers. var.villosus Regel
-Phragmites australis  (Cav.) Trin.
-Koeleria cristata (L.) Pers.
-Eragrostis cilianensis (All.)Vign.-Lutat.
-Melica inaequiglumus Boiss.
-Briza media L. var elatior (Sibth.& Sm) Hal.
-Dactylis glomerata L. subsp.glomerata
-Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nym.
-Poa bulbosa L.
-Poa pratensis L.
-Poa sylvicola Guss.
-Eremopoa persica (Trin) Rozhev.
-Festuca pratensis Huds.
-Bromus inermis Leyss.
-Bromus  japonicus Thumb. 
-Agropyron panormitanum Parl.
-Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski
-Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski

Bu liste Ovacık-Munzur Vadisinde yetişen bitkileri 
kapsamaktadır. Listede  Endemik olan (Yurdumuza özgü) 
türler * işareti ile gösterlmişlerdir.

Munzur Dağlarına özgü (Endemik) türlerin listesi de 
familyalara göre aşağıda verilmiştir:

Fam.: Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller)
-Ranunculus sintenisii Freyn
-Ranunculus munzurensis S.Erik & Ş.Yıldırımlı

Fam.:Brassicaceae (Cruciferae) (Hardalgiller)
-Aethionema munzurense P.H.Davis & Yıldırımlı
-Isatis spectabilis Davis
-Isatis undulata Aucher ex Boiss.
*-Barbarea auriculata Hausskn. ex Bornm. var.auriculata
-Heldreichia atalayi Kit Tan

Fam.:Rosaceae (Gülgiller)
-Cerasus erzincanica Ş.Yıldırımlı

Fam.:Caryophyllaceae (Karanfilgiller)
*-Silene oligotricha Hub.-Mor.
-Silene surculosa Hub.-Mor.
-Minuartia valedictionis McNeill

Fam.Illecebraceae
-Paranochia kurdica Boiss.subsp. montis-munzur 
Chaudhori

Fam.:Guttiferae (Hypericaceae) (Binbirdelikotugiller)
-Hypericum peshmenii Yıldırımlı

Fam.:Geraniaceae (Turnagagasıgiller)
-Geranium eginense Hausskn.& Sint.ex Kunth

Fam.:Fabaceae (Baklagiller)
*-Astragalus pseudocylindraceus Bornm.
-Vicia glareosa P.H.Davis

Fam.:Lamiaceae (Labiatae) (Ballıbabagiller)
-Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. euphratica Davis
*-Origanum munzurense Kit Tan & Sorger
-Stachys munzurdaghensis Bhatt.
-Stachys tundjeliensis Kit Tan & Sorger
-Thymus convolutus Klokov

Fam.:Rubiaceae (Kökboyasıgiller)
-Galium ceratocarpon Boiss.

Fam.:Apiaceae (Kerevizgiller)
-Eryngium ilex Davis
-Trigonosciadium intermedium Freyn & Sint

Fam.:Asteracaeae (Compositae) (Papatyagiller)
-Tanacetum cappadocicum (DC.) Schultz Bip.
-Tanacetum munzurdaghensis Yıldırımlı
-Centaurea aucherana DC.
*-Centaurea psepholloides Freyn & Sint.

Fam.:Campanulaceae (Çançiçeğigiller)
-Campanula munzurensis Davis
*-Campanula oligosperma Dambolt
-Campanula quercetorum Hub.-Mor. & Simon
-Campanula hedgei Davis
-Campanula yıldırımii Kit Tan & Sorger

Fam.:Boraginaceae (Hodangiller)
*-Onosma affine Hausskn.ex Riedl
*-Onosma discedens Hausskn. ex Bornm.
-Omphalodes davisiana Kit Tan & Sorger

Fam.:Violaceae (Menekşegiller)
-Viola bocquetiana Yıldırımlı

Fam.:Scrophulariaceae (Yüksükotugiller)
*-Verbascum calycosum Hausskn. ex Murb.
-Verbascum heterodonthum Hub.-Mor
-Verbascum leiocarpum Murb.
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-Scrophularia subaequiloba Labll
-Scrophularia erzincanica R.Mill

Fam.:Cyperaceae
-Carex eriocarpa Hausskn.& Kük.

Bu listede * ile gösterilenler günümüzde tekrar 
bulunanmammış yok olduğu düşünülen türlerdir.
Munzur vadisinin Biyolojik açıdan önemi: Munzur 
Vadisi alanda yaşayan çeşitli hayvan türleri yanında 
bitkisel zenginliği açısından da ülkemizin önemli bitki 
alanları (ÖBA)’ndan birisidir. Alanda 228’i endemik 
(ülkemize özgü) olmak üzere yaklaşık 1500 bitki taksonu 
bulunmaktadır. Ayrıca bunların 43 tanesi bu bölgeye 
özgü endemik bitkilerdir. Yukarıda da belirtildiği gibi 
bölgede tıbbi, gıda, baharat, süs bitkisi, yem bitkisi  v.d. 
gibi açılardan halkın yararlanabileceği ve ekonomik 
önem arzeden pek çok bitki de bulunmaktadır. Bu hali 
ile Munzur Vadisi yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa’nın 
en önemli bitki alanlarından birisidir. Burada 43 tanesi 
bölgeye özgü olmak üzere, yaklaşık 145 ülke çapında 
nadir bitki taksonu bulunmaktadır. Ancak bunlardan 12 
takson küresel ölçekte,110 takson Avrupa ölçeğinde ve 21 
takson da ulusal ölçekte tehlike altındadır. Bern sözleşmesi 
ile korunması gereken bir tür  (Thypha shuttleworthii) 
bu alanda doğal olarak yetişmektedir. Yine alanda Bern 
sözleşmesi ile korunması gereken iki habitat tipi (İran-
Anadolu stepleri ve İç Anadolu stebi meşe ormanları) 
vardır. Bu nedenle Munzur Vadisi biyolojik açıdan dünya 
çapında önemli bir mekezdir.Diğer bir deyişle Munzur 
Vadisi bir dünya mirasıdır.Yüzyıllarca zamanda oluşmuş 
bulunan bu biyolojik zenginlik alanı önemle korunmalıdır.
Bölgede planlanacak olan herhangi bir aktivitenin bölgeyi 
nasıl etkileyeceği hesaplanmadan ve bilimsel verilere 
dayanan görüşler alınmadan yapılmaması gerekir.Yörenin 
bitki örtüsü halen aşırı otlatma,  yapılmış veya yapılacak 
olan barajların tehditi altında bulunmaktadır..
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Allium tuncelianum –Çiçek durumu Hyacinthus orientalis subsp.chionophilus  
(Anadolu sümbülü)

Fritillaria imperialis (Ters lale) Fritillaria imperialis (Ters lale)

Ornithogalum persicum (akyıldız) Eremurus spectabilis (Çiriş, gulik)’in sebze 
olarak kullanılan dip yaprakları
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Puschkinia scilloides (kar sümbülü) Crocus biflorus (çiğdem)

Sternbergia clusiana (karaçiğdem) Tussilago farfara (öksürükotu)

Colchicum szovitsii (ilkbahar acı çiğdemi) Iris reticulata (mor navruz)
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Gladiolus italicus (yabani glayör) Iris persica (navruz)

Gundelia thournefortii (kenger) Pleurutus eryngii (çakşır mantarı, göbek mantarı)

Ixiolirion tataricum Paeonia mascula şakayıkl, ayıgülü)
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Tulipa armena (Lale) Colchicum szovitsii (ilkbahar acı çiğdemi)

Ferulago setifolia (çakşır) Helichrysum arenarium (ölmez çiçek, yayla çiçeği)

Rheum ribes (ışkın) Puschkinia scilloides (kar sümbülü)
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Pelargonium endlicherianum (solucanotu) Smyrniopsis aucheri

Silene compacta (top karanfil) Origanum acutidens (kekikotu)

Neotchihatschewia isatidea (allı gelin) Rosa canina (Yabani gül, kuşburnu)
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Ribes nigrum (siyah frenk üzümü) Arnebia densiflora (havacıva kökü)

Satureja hortensis (sater)

Juglans regia (ceviz) Eranthis hyemalis (sarıkokulu)
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MUNZUR VADİSİ’NİN BİYOLOJİK 
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