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salınan karbon miktarlarının, peyzaj alanlarındaki kullanılan bitkiler tarafından ne kadar sürede 
tutulduğu belirlenmektedir. Bu süre ne kadar kısa olursa, peyzaj alanlarının, kentleşmeden kaynaklı 
karbon emisyon miktarlarının azaltılmasında o kadar etkili olduğu düşünülmektedir.
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Amaç: Porsuk riparian zonunda yayılış gösteren bitki tür çeşitliliğinin, biyomas ve baskınlık 
durumlarının anropojenik kökenli uygulamalardan nasıl etkilendiğinin bazı kantitatif-ekolojik 
yöntemlerden yararlanarak değerlendirilmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma, Porsuk Çayı’nın (Eskişehir), Porsuk barajından çıktığı 
bölgeden itibaren, Alpu bölgesinin sınırları içerisinde kalan, yaklaşık 65 km.’lik mesafede seçilen 
10 farklı lokalitede 2 zonda yürütülmüştür. Bu zon bölgelerine her zon için 5 kez olacak şekilde 
quadrat tekniği uygulanmış ve quadrat içerisindeki bitki türleri örnek bir değer teşkil edecek 
belirlenmiştir. Bu sayılar verildikten sonra kuru ağırlıkları göz önüne alınarak biyomasları 
hesaplanmıştır. Aynı zamanda her lokalitede ıslak zon bölgesindeki suların pH, sıcaklık, NaCl, 
bulanıklık ve çözünmüş oksijen analizleri yerinde ölçülmüştür. Lokalitelerde bitkilerin tür çeşitliliği 
hesaplanırken Shannon Endeksi, baskınlıkları hesaplanırken Simson Endeksi kullanılmıştır. Bu 
veriler ışığında karşılaştırmalı grafikler oluşturulmuştur.

Bulgular: Eskişehir sınırları içerisinde yaklaşık 65 km.’lik mesafede Porsuk Çayı boyunca 10 
lokalitede yürütülen çalışmada ıslak ve gel-git zonlarında yayılış gösteren makrofit tür sayısının 
toplamda yaklaşık 89 adet olduğu belirlenmiştir. Araştırma alanı olarak seçilen güzergahtaki bitki 
çeşitliliği, biyomas ve baskınlık değerlendirmeye alınarak elde edilen bulgular incelendiğinde; en 
fazla tür bulunduran lokaliteler 3., 6. ve 5. lokaliteler olup, 3. ve 6. lokalitede 26 tür, 5. lokalitede 
25 tür, en az tür bulunduran lokaliteler ise 9. ve 10. lokaliteler olup 9. lokalitede 12 tür ve 10. 
lokalitede 6 tür bulundurmaktadır. En fazla biyomasa sahip lokaliteler 8. ve 10. lokaliteler olup, 
en az biyomasa sahip lokaliteler ise 4. ve 5. lokalitelerdir . En fazla baskınlık endeks değeri olan 
lokaliteler 9. ve 10. lokaliteler olup, en az baskınlık endeks değerine sahip lokaliteler ise 1. ve 6. 
lokalitelerdir. Bu değerler perspektifinde 10 lokaliteyi kapsayan tür çeşitliliği-biyomas grafiği ile 
her bir zon bölgesinin de gösterildiği tür çeşitliliği-baskınlık grafiği ile ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Bulgular değerlendirildiğinde; tür çeşitliliğinin bitki biyomasının daha yüksek olduğu 
lokalitelerde düşük olduğu, daha az biyomasa sahip olan lokalitelerin tür çeşitliliğinin daha fazla 
olduğu görülmüştür. Bununla beraber, tür çeşitliliği-baskınlık grafiği de aynı yönde sonuçlar 
ortaya koymaktadır. Bu durum irdelendiğinde Porsuk Barajının başlangıcından (kente giriş), şehir 
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çıkışına yaklaştıkça (Alpu) nehirdeki evsel ve endüstriyel kaynaklı kirletici yükünün artması 
tür çeşitliliğinin azalmasına yol açarken türler arası rekabetin ortadan kalkmasıyla boluk-örtüş 
ve sosyabilitesi yüksek tolerant türlerin yoğun bir şekilde yayılışına neden olması biyoması ve 
baskınlığı artmıştır. Bitki tür çeşitliliği, biyomas ve baskınlık gibi ekolojik parametrelere dayalı 
yöntemlerden elde edilecek bilgileri riparian ekosistemlerin korunması, izlenmesi ve yönetimi için 
önemli katkılar sağlayabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Biyomas, ekoloji, koruma, Shannon- biyoçeşitlilik endeksi, Simson- baskınlık 
endeksi 

PD–052

Antalya ve Eskişehir Çevresindeki Bazı Doğal Ekosistemlerin Tehdit 
Değerine Bağlı Olarak Modifiye Floristik Kalite Değerlendirme 

Endeksi (
mod

FKDE)’nin Belirlenmesi

Bilge Karaa, Emine Sarıcaa, Sinem Duvanb, Berkan Arasb, Cengiz Türea

aAnadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı, Eskişehir,
bilgekaraa@gmail.com

bAnadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Ekoloji Bilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Antalya ve Eskişehir çevresindeki bazı doğal ekosistemlerin korunma önceliklerinin 
belirlenmesi, ekolojik performanslarının izlenmesi ve arazi yönetim planları için hızlı ve 
kantitatif sonuçlar veren Modifiye Floristik Kalite Değerlendirme Endeksi (

mod
FKDE)’ile 

değerlendirilebilirliği araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini; Antalya ve Eskişehir çevresinde yapılmış 
olan flora çalışmaları oluşturmaktadır. Doğal ekosistemlerin ekolojik koşullar altındaki floristik 
yapısını değerlendirmek üzere Modifiye Floristik Kalite Endeksi (

mod
FKDE) kullanılmıştır. Bu 

yöntem, çevresel etkenler karşısında bitki türlerinin gösterdiği tolerans ve içinde yer aldığı yaşam 
bütünlüğüne karşı gösterdiği sadakat durumuyla ilgili ekolojik temellere dayanmaktadır. 

mod
FKDE, 

Türe ve Böcük (2010) tarafından önerilen tehdit değeri (TD değeri) baz alınarak belirlenmiştir. 
TD değeri hesaplanma kriterleriyle; bir türün ulusal olarak yayılış gösterdiği kare sayısı, farklı 
lokalitelerdeki bulunma sıklığı (frekans) ve risk kategorilerine bağlı olarak formülize edilmiştir. 

 
formülünden yararlanılarak her bir alan için 

mod
FKDE değerleri 

bulunur (N: değerlendirmeye alınan toplam tür sayısıdır). Çalışma kapsamında aynı zamanda bu 
alanların floristik benzerlik oranları da Sorensen Benzerlik İndisine göre hesaplanmıştır. 

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda Antalya ve çevresindeki her bir alanın 
mod

FKDE değerleri; 
Çandır Tabiat Parkı’nın 63.29, Tuzaklı, Otluk, Gidefi Dağları ve Çevresinin (Akseki) 55.29, 
Antalya Sarısu-Saklıkent’in 47.7 ve Yanartaş Dağı (Kızılkaya-Korkuteli Burdur-Antalya) 40.96 
olarak bulunmuş olup Sorensen Benzerlik İndisine göre alanlar arasındaki en büyük benzerliğin 
% 37.59 ile Akseki ve Yanartaş arasında görüldüğü, en az benzerliğin % 27.63 ile Yanartaş ve 
Çandır arasında olduğu görülmüştür. Eskişehir ve çevresindeki 

mod
FKDE değerleri ise, Çatacık’ın 

51.37, Kalabak’ın 47.13, Bozdağ’ın 40.27, Musaözü’nün 36.89 ve Balıkdamı’nın 36.28 olarak 
bulunmuş olup Sorensen Benzerlik İndisine göre alanlar arasındaki en büyük benzerliğin % 50.44 


