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Aydın İli Karayosunları Florası 

Emre AĞCAGİL, Mesut KIRMACI 
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Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın 
emreagcagil@hotmail.com 

  
 Tubitak tarafından bir öğrenci  projesi 
olarak desteklenen bu çalışmada, Aydın ilinde 
yayılış gösteren karayosunları belirlenecektir. 
 Karayosunları genel olarak likenlerle 
birlikte kirliliğe karşı oldukça duyarlı 
organizmalardır. Bu özelliklerinden dolayı, çevresel 
şartların iyi bir indikatörü oldukları bulunmuş ve 
son yıllarda biyomonitör özellikleri üzerine çok 
sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda temel 
amaç, ağır metaller gibi yaygın kirleticilerin 
karayosunlarında birikimini belirlemek olduğu 
kadar, tür bazında duyarlılık-dayanıklılık 
düzeylerini değerlendirmek olmuştur. Bu tip 
çalışmaların sağladığı bilgiler kirlenme monitorü 
olarak kullanılabilecek taksonları ortaya 
çıkarmaktadır. Bu düşünceden hareketle ilerideki 
çalışmalara temel olması açısından araştırma 
alanımızı kirlenme derecelerinin farklı olacağını 
düşündüğümüz, kirliliğin görece fazla olduğu şehir 
içleri, anayollar ve sanayi kesimleri; mahalle araları 
ve bu alanlarda bulunan bahçelik kısımlar; il 
merkezi sınırı ve merkez köylere ait alanlar olmak 
üzere üç büyük bölüme ayırdık.  
 Çalışmamız halen devam etmekte olup, 
şimdiye kadar araştırma alanından ciğerotları dahil 
57 takson belirlenmiştir. Bu sayı gerçek rakamı 
ifade etmekten oldukça uzaktır. 2008 mayıs ayı 
sonuna kadar araştırma alanında yayılış gösteren 
taksonlar belirlenecek, ayrıca yukarıda belirtilen 
alanlardan tespit edilcek karayosunları 
bulunuşlarına göre yorumlanacaktır.  
  
Anahtar Kelimeler:  Aydın, karayosunları, flora  
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Tektek Dağları (Şanlıurfa) Koruma Alanı 
Florası 
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Şanlıurfa ili sınırları içinde bulunan Tektek 
Dağları Koruma Alanı'nda 2000-2002 yılları 
arasında yapılan floristik çalışmada 435 bitki örneği 
toplandı. Toplanan bu bitki örneklerinin teşhis 
edilmesiyle 49 familya ve 177 cinse ait 265 takson 
tespit edildi. Çalışma alanında tespit edilen 87 
takson (%32,8) İran-Turan, 24 takson (%9,0) 
Akdeniz, 18 takson (%6,7) Doğu Akdeniz, 3 takson 
(%1,1) Avrupa-Sibirya elementi olup 133 taksonun 
(%50,4) hangi fitocoğrafik bölgeye ait olduğu 
belirlenememiştir. Yörede endemik takson sayısı 7 
olup endemizm oranı %2,63’tür. Endemik olmayan 
nadir taksonların sayısı ise 8 (%3,0)’dir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tektek Dağları, koruma alanı, 
flora, Şanlıurfa 
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Geyve (Sakarya) ve Çevresinin Florası 
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 Bu çalışmada Geyve (Sakarya) ve 
çevresinin floristik özellikleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Mart 2002-Eylül 2005 yılları arasında 
yapılan arazi çalışmalarında toplanan 9700 bitki 
örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 107 
familyaya ait 461 cins, 677 tür, 170 alttür ve 88 
varyete olmak üzere toplam 932 tür ve türaltı 
takson tespit edilmiştir. Araştırma alanında tespit 
edilen 932 taksondan 12’si Pteridophyta 
divizyosuna dahil olup geriye kalan 920’si 
Spermatophyta divizyosuna aittir. Spermatophyta 
divizyosuna ait olan taksonlardan 7’si 
Gymnospermae’ye, 913’ü ise Angiospermae’ye 
dahildir. Angiospermlerin 740’ı Dicotyledones, 
173’ü ise Monocotyledones sınıfına aittir. Florayı 
oluşturan türlerin fitocoğrafik bölgelere göre 
dağılımı ise Avrupa-Sibirya elementi 148 (%15.88), 


