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Daha önce ( Türkiye Bitkileri Kitabında) 
DD kategorisinde yer verilen Inula discoidea 
(Asteraceae) lokal bir endemik tür olup tipi 
Bingöl’den (B8 karesi) toplanmıştır. Söz konusu 
türün araştırma alanımızın (B9 karesi) 8 farklı 
lokalitesinde yayılışı tespit edilmiştir. Bugüne kadar 
pek toplanamadığı için araştırıcılarca yayılış 
durumu hakkında sağlıklı durum değerlendirmesi 
yapılamamıştır. Türün gerek yayılış alanının 
genişliği gerekse alanlardaki birey sayısının 
çokluğu dikkate alındığında DD kategorisinde değil 
zarar görebilir tehlike kategorisine (VU) dahil 
edilmesi daha doğru olur. 

Cicuta virosa (Apiaceae) Türkiye 
florasında toplandığı lokalite ile ilgili olarak kesin 
bir yer belirtilmemiştir. Sadece Erzurum-Trabzon 
arasından toplanmış olabileceği ihtimal olarak 
belirtilmektedir. Dolayısıyla bu kaydımızla bu türün 
Türkiye’deki kesin lokalite bilgileri ilk kez verilmiş 
oluyor. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında tür, 
tehlike kategorisi sınıfı olarak DD (hakkında 
yeterince veri olmayan)’ye konmuştur. Biz de 
bitkiyi bir lokaliteden topladığımız ve populasyon 
durumuyla ilgili sağlıklı bir yorum yapma imkanı 
şu an için bulamadığımızdan DD kategorisinde 
kalması uygundur. 

Verilen taksonların fitocoğrafik bölgelere 
göre dağılışı; İran-Turan % 69.67; Öksin % 3.27; 
Akdeniz % 2.45; Avrupa-Sibirya % 0.81 ve birden 
fazla bölgeliler % 23.77 şeklindedirler.  

Tehlike kategorileri verilen endemik 
taksonlardan en fazla Asteraceae (22), ikinci olarak 
Brassicaceae (14) ve üçüncü olarak da 
Caryophyllaceae (13) familyalarında yer 
almaktadır.  

Alanda tehlikede olan taksonları tehdit 
eden öncelikli faktörler olarak; a) yakacak için bitki 
sökümü, b) erken ve aşırı otlatma, c) tarla açma, d) 
erozyon, e) biçenek olarak kullanılan sahalarda 
erken ot biçilmesi sayılabilir. Bu tehdit faktörlerinin 
sahadaki etkilerini azaltmak amacı ile alınabilecek 
tedbirler üzerinde durulmuştur.    
  
Anahtar Kelimeler: Bahçe tuzlası, kırmızı tuzla, 
red data kategorileri, endemik 
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Doğa kolejinde, doğa konsepli eğitim 
modeli kapsamında, öğrencilere Organik tarım, 
Botanik ve Dendroloji içerikli doğaya yönelik 
bilgiler, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan 

"Learning by Games"  yöntemine benzer bir 
yöntemle verilmektedir.Bu şekilde,  özellikle 
İstanbul gibi büyük bir metropolde, unutulan doğal 
yaşam ve  çevre sorunları, doğa koleji öğrencilerine 
daha küçük yaşlarda oyunlarla ve sevgiyle 
öğretilerek, bu konuda sorumluluk sahibi, 
duyarlı ve bilinçli bir nesil oluşturulması 
amaçlanmaktadır.Bu bağlamda, doğa koleji 
kampüslerinde bulunan odunsu ve otsu 
bitkiler araştırılarak,  389 bitkisel tür çeşitliliği ve  
toplam 15956 bitki materyalı saptanmıştır. Doğa 
koleji arasında, Beykoz Doğa Koleji 288 bitkisel tür 
çeşitliliği ve 6617 bitki materyalı ile en zengin 
olanıdır.  
  

Bu  nedenle, bu posterde  Beykoz Doğa 
Koleji kampüsü florası ele alınmış, 288 adet 
taksondan seçilen 16 adet Gymnospermae ve 16 
adet Angiospermae bitkisi özgün görsellerle 
işlenmiştir.   
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İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölümü bünyesinde ilk bitki koleksiyonu 
1985 yılında tohumlu bitki örnekleri ile 
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu koleksiyondaki 
örnek sayısı son 15 yıl içerisindeki araştırma 
faaliyetlerinin artışına ve tohumlu bitkilere ek 
olarak bitkiler üzerindeki parazit mikrofungus 
koleksiyonunun da oluşturulmaya başlanması ile 
hızla artarak çeşitlenmiştir. Herbaryum kuralları 
dikkate alınarak düzenlenen bu koleksiyon 2008 
yılında uluslararası herbaryum indeksine (Index 
herbariorum) kaydedilerek yeni bir herbaryum 
olarak faaliyete geçmiştir. Günümüze kadar 
Türkiye’de bu indekse kayıt yaptırmış olan 32 
herbaryum bulunaktadır. Bu herbaryum ile 
Türkiye’de herbaryum indeksine kayıtlı olan 
herbaryum sayısı 33’ e çıkmıştır.  

Bu bildiri ile Türkiye genelinde yoğun bir 
şekilde araştırma faaliyetlerinin sürdürüldüğü yeni 
bir herbaryumun kurulduğu, mikrofungus ve 
tohumlu bitki çalışan araştırıcıların bilgisine 
sunulmakta, herbaryumdaki örnek çeşitliliği ile 
ilgili bilgiler verilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Flora, bitki, mikrofungus, 
herbaryum  


