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PB061 
  

Aydın İli Karayosunları Florası 

Emre AĞCAGİL, Mesut KIRMACI 
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat 

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 

Ömer Faruk KAYA1, A.Selçuk ERTEKİN2, Samet 
YILDIRIM3, Özgür KIRIM3 

1Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Şanlıurfa 

2Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Diyarbakır 

3Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Ankara 

newbotanist@yahoo.com 
 

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 

Onur KOYUNCU, Süleyman TOKUR 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Biyoloji Bölümü, 26480 Meşelik 
Eskişehir 

okoyuncu@ogu.edu.tr 
  
 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), 
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Akdeniz elementi 107 (%11.48) ve İran-Turan 
elementi 57 (%6.12), çok bölgeli olanlar ve 
fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler ise 620 (% 
66.52)’dir. İçerdiği takson sayısına göre en büyük 5 
familya ise sırasıyla Asteraceae 118 (%12.23), 
Fabaceae 78 (%8.38), Lamiaceae 63 (%6.77), 
Brassicaceae 57 (%6.13) ve Poaceae 49 
(%5.27)’dir. En fazla takson içeren ilk 5 cins ise 
sırasıyla Veronica 14 (%1.5), Trifolium 14 (%1.5), 
Orchis 14 (%1.5), Salvia 11, (%1.18) ve Centaurea 
10 (%1.07)’dır. Araştırma bölgesindeki endemik 
takson sayısı 54 olup endemizm oranı % 5.79'dur. 
Yapılan literatür taramaları sonucunda araştırma 
alanında doğal yayılış gösterdiği tespit edilen 160 
taksonun A3 karesi için yeni kare kaydı niteliğinde 
olduğu tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Flora, Geyve, Sakarya, 
Türkiye  
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Floristik Çeşitliliğin Kentsel Yerleşim 
Alanlarında İncelenmesi; Trabzon Örneği 

Derya SARI1, Cengiz ACAR2 

1Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Artvin 

2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon 

derya_sr@hotmail.com 
  
 Kentler ve yakın çevreleri ekolojik 
sistemler açısından doğal veya yarı doğal alanlara 
göre daha kompleks özellikler içermektedir. Zira 
hızlı kent gelişimleri ve buna bağlı habitatların 
parçalanmasıyla beliren ekosistem azalmasını 
sağlayan faktörler doğal süreçten öte insan kaynaklı 
ve özellikle yerel ve genel alan kullanım kararları 
sonucunda olmaktadır. Bu durumda bir anlamda 
mevcut ekosistemlerin canlılığını karakterize eden 
biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve kaybına yol 
açmaktadır. Genel görünüm açısından kent içindeki 
korunan alanlar çoğunlukla küçük ve birbirinden 
kopuk olmakla birlikte yeşil alanlardan oluşur ve bu 
yeşil alanlar kentsel biyoçeşitlilik için en önemli 
kaynaklardır. 
 Ekolojik ilişkilerin göz ardı edildiği kent 
alanlarında, artık önemi yadsınamaz olan 
biyoçeşitlilik ve floristik çeşitlilik üzerine yapılmış 
çalışmalar hala yetersizdir. Dolayısıyla, insan 
etkisiyle değişerek kendine özgü farklı bir 
ekosisteme sahip olan kent alanlarının ve yerleşim 
alanlarının sahip olduğu tür zenginliklerini ortaya 
koymak ve sürekliliğini sağlamak önemli bir görev 
olmalıdır. Buradan yola çıkarak bu çalışmada, 
özellikle kent alanlarındaki biyoçeşitliliği 
destekleyen floristik çeşitliliğin hangi seviyede 
olduğu ve nasıl değiştiği belirlenmek istenmiştir. 

 Çalışma alanı olarak seçilen Trabzon kenti 
yerleşim dokusunda toplam 125 örnek alanda 
(konut ve site yeşil alanları) araştırma 
yürütülmüştür ve burada toplam 232 adet odunsu 
bitki taksonu tespit edilmiştir. Toplam 64 familyaya 
ait olduğu belirlenen bitki taksonları içinde, 
Cupressaceae familyasından olanlar ilk sırada 
gelmektedir. Yerleşim alanları floristik çeşitlilik 
açısından incelendiğinde oldukça anlamlı bir değere 
sahip olduğu belirlenmiş ve özellikle egzotik 
türlerin yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca yerleşim dokusundaki bitki türlerinin 
oluşturduğu tür kompozisyonları da incelenmiş bu 
bağlamda 4 ana grup belirlenmiştir. Burada, Doğu 
Karadeniz’e özgü bitki türlerinin yanı sıra özellikle 
süs bitkilerinin ağırlıklı olarak kompozisyonlarda 
yer aldığı belirlenmiştir. 
 Biyolojik çeşitlilik açısından son derece 
önemli olan kent alanlarının sahip olduğu bu 
floristik çeşitliliğin korunması ve kent dokusunda 
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Birçok 
canlıya yaşam ortamı sağlayan ve habitat 
çeşitliliğini destekleyen yeşil alanların kent 
alanlarında varlığını sürdürmesi planlamacılar için 
öncelikle ele alınması gereken bir konu olmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Floristik çeşitlilik, 
biyoçeşitlilik, kentsel yeşil alan, konut  
Ana İlgi Alanı  
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Hatila Vadisi Milli Parkı'nın (Artvin) Yenen ve 

Zehirli Mantarları 

Kenan DEMİREL1, Ömer ERDEM2 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, 
Van 

2Anadolu Lisesi, Artvin 
kdemirel_99@yahoo.com 

 
 Bu çalışma; Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 
(Artvin) yetişen  yenen ve zehirli mantarlar 
üzerinde yapılmıştır. 2006-2007 yıllarında bölgede 
yapılan arazi çalışmaları ile mantar örnekleri 
toplanmıştır. Teşhisleri yapılan bu mantarların 2 
sınıf ve 12 familya içinde dağılım gösteren 50 
yenen ve zehirli mantar olduğu tespit edilmiştir. 
Burada liste halinde verilen mantarların yetişme 
yerleri, toplanma tarihleri ve şahsi herbaryum 
numaraları da verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Yenen ve zehirli mantar, 
Hatila Vadisi Milli Parkı, Artvin  
 
 
 
 
 


