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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
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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 
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ile Çatacık ve Kalabak arasında görüldüğü, en az benzerliğin % 24.88 ile Çatacık ve Balıkdamı 
arasında olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar: 
mod

FKDE değeriyle, abiyotik ve biyotik parametreler tarafından kontrol edilen belirli 
doğal sınırlara sahip ekosistemlerin sağlığı ve kalitesi belirlenmektedir. Ancak bu 

mod
FKDE değerini 

değerlendirmek için bir göstergeye ihtiyaç duyulmaktadır. Eldeki bulgular ışığında, Antalya’daki ve 
Eskişehir’deki alanların ekosistem kalitesini anlamak için 

mod
FKDE

ortalama
 değerleri sırasıyla 51.81 ve 

42.39’dur. 
mod

FKDE değerinin 
mod

FKDE
ort

’dan yüksek olması (Antalya için Yanartaş ve Saklıkent; 
Eskişehir için Çatacık ve Kalabak) o alanın bozulma oranının düşük olduğunu göstermekteyken, 
düşük olması (Antalya için Akseki ve Çandır; Eskişehir için Bozdağ, Musaözü ve Balıkdamı) 
halinde ise doğal ya da antropojenik etkiler nedeniyle ekosistem kalitesinin bozulmuş olabileceğini 
göstermektedir. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre ekosistem performansı ve kalitesin en 
iyi olduğu alanlar sırasıyla Çandır Tabiat Parkı (63.29) ile Tuzaklı, Otluk, Gidefi Dağları ve Çevresi 
(Akseki) (55.29), Çatacık (51.37) ve Kalabak (47.13) olarak tespit edildiği görülmektedir. Bu 
nedenle 

mod
FKDE değerlerinin hesaplanması ile doğal alanların ekosistem özelliklerinin kantitatif 

olarak ortaya konulmasına, bu alanların korunmasına yönelik süreçlerin planlanmasına, hızlı karar 
alınmasına ve ekonomik kaynaklarının doğru yönetilmesine önemli katkılar sağlayacaktır

Anahtar Kelimeler: Antalya, Ekosistem Kalitesi, Eskişehir, Modifiye Floristik Kalite 
Değerlendirme Endeksi (

Mod
fkde) Tehdit Değeri (TD)
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Amaç: Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanında yaşayan kuş türleri alanı kulanım 
durumlarına göre (yerli, yaz göçmeni, kış göçmeni, geçit ve düzensiz kuşlar) sınıflandırılmış, kuş 
türleri IUCN kategorisine göre değerlendirilmiş bunun yanında alanın sürdürülebilirliği üzerinde 
tehdit oluşturan başlıca faktörler ele alınmış değerlendirmeler yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında alanda yaşayan kuş türlerinin tespitinde alanda daha 
önce yapılmış çalışmalar temin edilerek literatür sentezi oluşturulmuştur. Bunun yanında alanda 
gözlemler yapılmış, saha yöneticileri ile bire bir görüşmeler yapılarak alanda yaşayan kuş türleri 
listesi oluşturulmuştur.

Sultan Sazlıgı’ndaki kuşlar bulundukları döneme göre yerli, yaz göçmeni, kış göçmeni, geçit ve 
düzensiz olmak üzere 5 grup altında değerlendirilmiştir.

Bu kategorilerde yer alan kuş türlerinin populasyonları hakkında gözlemlere ve literatür verilerine 
göre değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun yanında kuş türleri, IUCN tehlike kategorilerine göre 
sınıflandırılmıştır. Ayrıca, alanda kuş türleri populasyonları üzerinde tehdit oluşturan uygulamalar 
hakkında bilgiler verilmiştir. 


