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Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalimizi vejetasyonun farklı dönemlerinde Ulugöl Tabiat 
Parkı alanına gidilmek suretiyle toplanmış bitki örnekleri oluşturmuştur. Toplanan örneklerin 
arazide preslenmesi yapılmıştır. Presleme sırasında örnekler numaralandırılarak, çiçek rengi ve 
meyve yapısı gibi değişebilecek bazı özellikleri, toplanma tarihleri, habitat durumları ve yükseltileri 
arazi defterine kaydedilmiştir. Kurutulan örnekler laboratuvara getirilerek, Davis (1965-1988)’in 
‘’Flora of Turkey and The East Aegean Islands’’adlı eserine, taksonomik nomenklatür ise Brummit 
ve Powel (2001)’a göre yapılmıştır.

Bulgular: Bu araştırma 2010–2011 yılları arasında A6 karesinde yer alan Ulugöl Tabiat Parkı bitki 
çeşitliliğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanından 310 bitki örneği toplanmıştır. 
Taksonların değerlendirilmesi sonucunda; 42 familyaya ait, 98 cins ve 124 takson teşhis edilmiştir. 
Mevcut taksonlardan 1 tanesi Pteridophyta, 123 tanesi Spermatophyta divizyosunda yer almaktadır 
Spermatophyta divizyosu içerisinde yer alan 123 takson Angiosperm alt divizyosuna aittir. 
Angiosperm alt divizyosunda bulunan taksonların 116’sını Dikotiledon, 7’sini Monokotiledon 
sınıfı üyeleri oluşturmaktadır. Alanda bulunan taksonların 2 tanesi endemik olup endemizm oranı % 
1,6’dır. Toplanan taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılım oranları; Akdeniz Elementi %1,6, İran-
Turan Elementi % 3,2, Avrupa-Sibirya Elementi % 35,4, Bilinmeyenler % 41,4, Öksin Elementi % 
17,07, Hirkan-Karadeniz Elementi % 2,4 ve Kozmopolit % 0,81 şeklindedir. 

Sonuç: Taksonların değerlendirilmesi sonucunda; 42 familyaya ait, 98 cins ve 124 takson teşhis 
edilmiştir. Araştırma alanında en çok tür içeren ilk üç familya sırasıyla Lamiaceae, Fabaceae, 
Asteraceae, olarak tespit edilmiştir. En çok türe sahip cinsler ise sırasıyla; Campanula, Trifolium, 
Silene, Lathyrus, Salvia, Geranium, Veronica’dır. Araştırma alanımızda Trifolium pannonicum 
Jacq. subsp. elongatom (Wılld.) Zoh. ve Symphytum bornmuelleri Bucknall. türleri endemik türler 
olarak tespit edilmiştir. Alanda bulunan taksonların tehlike kategorilerine (IUCN, 2001) göre 
dağılımları ise; LC (Düşük riskli) 46 (% 37), EN (Tehlikede) 4 (% 3,2), VU (Duyarlı) 4 (% 3,2), 
CR (Çok tehlikede) 3 (% 2,4), NT (Tehdite yakın) 1 (% 0,8) şeklinde tespit edilmiştir.
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Amaç: Türkiye’de Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi iklim özellikleri ve arazi yapısı bakımından 
birçok akarsuyun oluşmasını sağlamıştır. Orta Karadeniz Bölgesi’nde Ordu ilinde yer alan 
akarsulardan biri de Kacalı Deresi’dir. Grid kareleme sistemine göre A6 karesi içerisinde yer alır. 
Bu çalışmada Kacalı Deresi’nin dere yatağındaki makrofitlerin çalışılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmanın arazi çalışmaları Mart 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında 
Ordu ilinin Perşembe ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kacalı Deresi dere yatağında yapılmıştır. 
DSİ ıslah çalışmalarının yapıldığı beton duvarların arasında kalan ve dere yatağında sürekli suyun 
aktığı, en fazla su bulundurduğunda suyun ulaştığı yerler bitki toplamak için sınır kabul edilmiştir. 
Florayı oluşturan bitkiler; vejetatif ve generatif gelişme dönemlerine göre belirli periyotlarla 
araziden toplanmıştır. Arazi çalışması sırasında toplanan örnekler herbaryum tekniklerine göre 
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kurutulmuştur. Presleme sırasında örnekler numaralandırılarak, çiçek rengi ve meyve yapısı gibi 
değişebilecek bazı özellikleri, toplanma tarihleri, habitat durumları ve yükseltileri arazi defterine 
kaydedilmiştir. Herbaryum materyali haline getirilen örneklerin teşhisinde Davis (1965-1985)’in 
“Flora of Turkey and The East Aegean Island” adlı eserinden, taksonomik isimlendirme de ise 
Brummit ve Powel (2001)’dan faydalanılmıştır.

Bulgular: Araştırma alanı fitocoğrafik bakımdan Euro-Siberian floristik bölgesinde yer almaktadır. 
Araştırma alanı Grid kareleme sistemine göre A6 karesi içerinde yer alır. Bu çalışmada, araştırma 
alanından 39 familya, 68 cins ve bu cinslere ait 82 taksonun tespiti yapılmıştır. Tespit edilen 
familyalardan 3 tanesi Pteridophyta ve 36 tanesi Spermatophyta divizyosuna aittir. Spermatophyta 
divizyosu içerisinde yer alan 36 takson Angiospermae alt divizyosuna ait olup bunlardan 33’ü 
Dikotiledon, 3’ü Monokotiledon sınıfına aittir. 

Sonuç: Araştırma alanından 39 familya, 68 cins ve bu cinslere ait 82 taksonun tespiti yapılmıştır. 
Araştırma alanında en çok tür içeren ilk üç familya sırasıyla, Asteraceae, Fabaceae ve Lamiaceae 
olarak tespit edilmiştir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılım oranları; Avrupa-Sibirya 
floristik bölge elementlerinin oranı %14.6 (12 tür), Öksin (Karadeniz) elementlerinin oranı %3.6 
(3 tür), Iran-Turan elementlerinin oranı %1.2 (1 tür)’dir. Diğerlerinin toplam tür içerisindeki oranı 
da %81.6’dır.
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Objectives: This study is a preliminary work of the project which is being carried out to determine 
the macrofungal diversity of Zigana Mountain.

Materials and Methods: The material is the 155 macrofungi specimens, collected from different 
localities of Zigana Mountain between 2010 and 2012. 

The fungi specimens were collected from different localities of Zigana Mountain between 2010 
and 2012. They were photographed at their natural habitat and carried to the fungarium. After 
obtaining necessary macroscopic and microscopic data, they were identified with the help of 
relevant literature. The samples are kept at the herbarium of Ankara University (ANK).

Results: One hundred and fifty five macrofungi samples were collected and investigated. As a 
result, 65 taxa belonging to 43 genera and 31 families were identified. Among them, 13 belong to 
Ascomycota and 52 to Basidiomycota.

Conclusion: In the current study, 65 taxa belonging to 43 genera and 31 families within Ascomycota 
and Basidiomycota were determined. Five of them, Cantharellus cibarius, Hydnum repandum, 


