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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, 
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Macrolepiota procera var. procera, Lactarius volemus, Sarcodon imbricatus are collected and 
consumed by locals. 
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Türkiye, endemik bitkiler açısından bulunduğu coğrafik kuşak itibariyle dünyanın en zengin 
ülkelerinden biridir. Bu zenginliğin nedenleri arasında; bünyesindeki Avrupa-Sibirya, Akdeniz 
ve İran-Turan olmak üzere üç fitocoğrafik bölge bulundurması, iklim tiplerinin, jeomorfolojik 
özelliklerin çeşitliliği, deniz, göl, akarsu, tatlı, tuzlu ve sodalı göller gibi değişik sulak alan 
tiplerinin varlığı, 0-5000 metreler arasında değişen yükselti farklılıkları, farklı ekosistem tiplerine 
sahip olması, Avrupa ülkelerine göre buzul döneminden daha az etkilenmesi, Kuzey Anadolu’yu 
Güney Anadolu’ya bağlayan Anadolu Diyagonali’nin varlığı ve buna bağlı olarak oluşan 
ekolojik ve floristik farklılıkları ile üç kıtanın birleşme noktasında yer alması endemizim oranını 
yükseltmektedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri endemik bitki türleri bakımından 
zengin bölgelerdir. Bir sahadaki endemizim oranı, o alanın jeolojik bakımından ne kadar eski 
olduğuna, izolasyon derecesine, izolasyonun süresine ve topoğrafik özelliklerine bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Bitki coğrafyası bölgeleri arasında en çok endemik türü İran-Turan 
Bölgesi içermekmetedir. Bunu Akdeniz ve Avrupa-Sibirya bitki coğrafya bölgeleri takip eder. 
Özellikle yüksek dağ stebi bölgelerinde endemizim oranı %25-40’lara kadar çıkmaktadır. Bazı 
özel step habitatlarında yetişen bitkilerin yaklaşık %70-80 oranında endemik tür içermektedir. Bu 
alanların biyoçeşitlilik yönünden incelenmesi, ekosistemlerde biyolojik çeşitliliğin, hem şimdiki 
hem de gelecekteki nesiller için tür kaybının daha aza indirilmesi, genetik çeşitliliğin korunması 
adına önem taşımaktadır.
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Amaç: Bu çalışmada; İzmir iline ait sıcaklık, nisbi nem, rüzgar hızı ve kuraklık gibi zamansal iklim 
serileri arasındaki Granger nedensellik ve Johansen eş bütünleşme ilişkisinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. 


