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Bulgular: Abant Dağları’nın 1250-1450 metreleri arasında, Fagus orientalis Lipsky, Abies 
nordmanniana subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode et Cullen ağaçlarının gövdeleri ve Quercus cerris 
L. ağacının tabanı üzerinden alınmış 8 adet örneklik alanla, Dicranetum taurici Neu ex v. Hübschm. 
1978. birliği epifitik olarak belirlenmiştir. Birliği oluşturan 12 taksondan; 2’si ciğerotlarından, 10 
tanesi karayosunlarından oluşmakta olup karayosunlarınında 8’i pleurokarp 2’si akrokarptır.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez belirlenmiş olan Dicranetum taurici 
birliği, Cladonio digitatae - Lepidozietea reptantis Jez. & Vondr. 1962 sınıfı, Cladonio digitatae 
- Lepidozietalia reptantis Jez. & Vondr. 1962 ordosu ve bu ordonun Nowellion curvifoliae Phil. 
1965 alyansının karakteristiklerini bulundurmasından dolayı bu sınıf, ordo ve alyansa bağlı olarak 
sınıflandırılmıştır. Birlikte en fazla tercih edilen ağaç Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana 
olurken birliğin karakteristiği olan mezofit takson Dicranum tauricum Sapjegin. yüksek tekerrüre 
sahip ikinci takson olup örneklik alanlar içerisinde kalıcılığı %73’dür. Birliğin genel bryofit örtüşü 
%65 ile %98 arasında değişirken birliğin bulunduğu alandaki bitki örtüsünün kapalılığı bir örneklik 
alanda %30 diğerlerinde %100’dür. Ayrıca Dicranetum taurici Neu ex v. Hübschm. 1978. birliğine 
ait Ms, Tuft, De, Fa, We, Mr hayat formları ve Av, Ag, Pv, Ap yaşam stratejileri tespit edilmiştir. 
%36’lık bir oranla en fazla tercih edilen hayat formu Ms (Düz halı) olurken, %45’lik bir payla en 
fazla tercih edilen yaşam stratejisi, yüksek eşeyli üreme gücüne sahip perennial kalıcı Ag’dir. 

Anahtar Kelimeler: Abant Dağları, Bryofit, Epifitik, Vejetasyon, Türkiye.
Teşekkür: Bu çalışmamıza 2011-10-06-06 nolu doktora tez projesi ile destek sağlayan Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimine teşekkür eder
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Amaç: Bu çalışmada Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’na göre Türkiye’deki 122 Önemli Bitki 
Alanı’ndan birisi olan Abant Dağlarının epifitik bryofit florasının ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini Abant Dağlarının farklı lokalite ve habitatlarındaki 
(62 istasyon) çeşitli ağaçlar üzerinden alınmış 1279 epifitik bryofit örneği oluşturmaktadır. Bryofit 
örneklerinin tayininde çeşitli flora ve revizyon eserlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca araştırma 
alanından alınan epifitik bryofit örnekleri bazı ekolojik özellikler (asidite, ortamın nem ve su 
durumu, ışık gereksinimi) ve hayat formları yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma alanında 62 istasyondaki farklı lokalite ve bu lokaliterlerde yayılış 
gösteren ağaçlar üzerinden alınan 1279 epifitik bryofit örneğinin değerlendirilmesi sonucunda; 
Marchantiophyta (Ciğerotları) bölümünden 9 familya ve 11 cinse ait 17 ve Bryophyta 
(Karayosunları) bölümünden 17 familya ve 31 cinse ait 62 olmak üzere toplamda 79 tür ve tür altı 
takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan Cephalozia lunulifolia (Dumort) Dumort. Türkiye bryofit 
florası için ikinci kez kaydedilmiştir.
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Sonuç ve Tartışma: Çalışma alanından tespit edilen 79 epifitik tür ve tür altı takson ait oldukları 
familyalar yönünden değerlendirildiğinde; ciğerotlarından en çok sayıda takson içeren familyalar; 
Frullaniaceae (3) ve Cephaloziaceae (3) iken karayosunlarından Orthotrichaceae (11) ve 
Brachytheciaceae (10)’dir. Ciğerotlarından Frullaniaceae ve karayosunlarından Orthotrichaceae 
familyasının ilk sırada olması bu familya üyelerinin genelde epifitik ve kuraklığa dayanıklı olması 
ile açıklanabilir.

Hem karayosunları hem de ciğerotları açısından en fazla sayıda farklı taksona ev sahipliği yapan 
ağaçlar sırasıyla; Fagus orientalis (41), Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana (37), Carpinus 
betulus (33)’dur. Nemli ve serin yerlerde iyi gelişim gösteren Fagus orientalis’in hem ciğerotu hem 
de karayosunu taksonları bakımından en fazla sayıda farklı taksona ev sahipliği yapmasını, gövde 
ve kabuk yapısının bryofitlerin gelişmesi için gerekli olan nem ve mikro iklim koşullarını sağlaması 
ile açıklayabiliriz. 

Akdeniz ikliminin etkisi altında yarı kurak ve nemli bir bölge olan çalışma alanımızdaki epifitik 
bryofitlerin çoğu, ekolojik özellikler yönünden; subneutrofit, gölge seven ve mezofit karakterlidir. 

Ayrıca en fazla sayıda örneğin üzerinden alındığı Fagus orientalis (577) ve Carpinus betulus 
(188)’un düz ve pürüzsüz kabuk yüzeyi, gövdelerin ve dalların yüzeye paralel uzandığı düz halı 
(Ms; Mat, smooth) hayat formunun ilk sırada olmasına imkan tanımıştır. 

Anahtar Kelimeler: Abant Dağları, Bryofit, Epifitik, Flora, Türkiye.

Teşekkür: Bu çalışmamıza 2011-10-06-06 nolu doktora tez projesi ile destek sağlayan Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimine teşekkür ederiz.
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Amaç: Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde yayılış gösteren Riccia (Hepaticophyta) 
taksonlarını belirlemektir.

Gereçler ve Yöntemler: 2011-2012 yılları arasında erken bahar dönemlerinde yapılan arazi 
çalışmaları sonucu toplanan Riccia cinsine ait taksonlar çalışma materyalimizi oluşturmaktadır. 
Örnekler, tutundukları substrat’tan uygun kazıyıcılar yardımıyla alınarak, önceden hazırlanmış 
zarflara yerleştirilmiştir. Bu zarflar üzerine çeşitli ekolojik ve topoğrafik veriler önceden basılı 
olduğundan, ilgili standart kısımlar işaretlenerek ortama ve taksona ilişkin kayıtlar tutulmuş ve 
koordinat bilgileri alınmıştır. Toplanan örneklerin teşhisleri ilgili flora kitaplarından ve revizyonel 
çalışmalardan yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırma alanından saptanan taksonlar, bilgisayara kayıt edilerek Adnan Menderes Üniversitesi 
Herbaryumu’nda (AYDN) koruma altına alınmıştır.

Bulgular: Yaptığımız arazi çalışmalarından elde edilen sonuçlar Riccia cinsinin Adnan Menderes 
Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde altı taksonla temsil edildiğini göstermiştir.


