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3. Astragalus angustifolius subsp. angustifolius-Convolvulus assyricus Birliği (Convolvulo 
assyrici-Astragaletum angustifoli ass.)

Astragalus angustifolius subsp. angustifolius birliği araştırma alanında özellikle Gümüş kasabası 
ile Sultançayırı arası ve İnegöl Tepe eteklerinde 1500-1750 m yüksekliklerde iyi bir şekilde temsil 
edilmektedir. Birliğin araştırma alanındaki ayırt edici ve karakter türleri Astragalus angustifolius 
subsp. angustifolius, Convolvulus assyricus, Minuartia corymbulosa, Arum euxinum, Sempervivum 
brevipilum, Onosma bracteusum ve Astagalus strictispinsis türleridir.

Sonuç ve Tartışma: Tarafımızdan tanımlanan bitki birlikleri ile benzer çalışmalar karşılaştırıldığında, 
bu birliklerin bilim dünyası için yeni olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Amasya, İnegöl Dağı, Step, Vejetasyon
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Amaç: Çanakkale Boğazı kıyılarında yayılış gösteren istilacı Codium fragile subsp. fragile 
(Suringar) Hariot taksonundaki epifitik floranın dönemsel değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çanakkale boğazı kıyılarında farklı istasyonlardan 0-1m derinlikten 
toplanan C. fragile subsp. fragile üzerindeki epifit alg florası mevcut literatürler vasıtasıyla teşhis 
edilmiştir.

Bulgular: Son yıllarda Çanakkale boğazı kıyılarında önemli ölçüde yayılış alanı bulan istilacı 
taksonlardan olan C. fragile subsp. fragile, üzerinde barındırdığı epifit florası ile de dikkat 
çekmektedir. Konukçu takson üzerindeki epifitlerinde bazı alglere ev sahipliği yaptığı gözlenmiştir. 
Sıcak seven ve çok yıllık taksonlardan olan C. fragile subsp. fragile ülkemiz kıyılarında önceki 
yıllara oranla daha fazla alanı işgal etmektedir. Anatomik yapısı gereği başka canlılara ev sahipliği 
yapma konusunda önde gelen taksonlardandır. Colpomenia peregrina Sauvageau, Ectocarpus 
siliculosus (Dillwyn) Lyngbye, Ceramium diaphanum var. elegans (Roth) Roth, Ceramium rubrum 
var. implexocontortum Solier, Porphyra umbilicalis Kützing, Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) 
Link gibi pek çok makro alge ev sahipliği yaptığı saptanmıştır. 

Sonuç: C. fragile subsp. fragile üzerinde elde edilen verilere göre epifitik floranın bir hayli zengin 
olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Codium fragile subsp. fragile, istilacı takson, Epifit, Çanakkale Boğazı.


