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Sonuç: Riccia cinsi, Bryophyta divisiosu içinde yer alan ciğerotları (Marchantiopsida) sınıfına ait 
bir bitki grubudur. Son yapılan çalışmalarla cinsin Akdeniz ve çevresi ülkelerde 36 tür ve 4 varyete 
ile temsil edildiği göstermektedir (Ros et al, 2007). Ülkemizde ise 23 Taxon (21 tür ve 2 varyete) 
ile ciğerotları içerisinde en zengin cinstir. Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Yerleşkesi toplam 
alanı 1,212,788.01 m2’dir (1212 dönüm). Bu kadar küçük bir alanda Türkiye Riccialarının yaklaşık 
1/6 bulunması çalışılan alanın potansiyelini ortaya koymaktadır.
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Amaç: Bu çalışma Kapaklı Mesire Alanında bulunan karayosunu (Musci) türlerini tespit etmek 
amacıyla yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan karayosunu (Musci) örnekleri çalışma alanından 
2009–2011 yılları arasında, farklı mevsimlerde yapılan arazi çalışmaları ile elde edilmiştir. Arazi 
çalışmaları sırasında toplanan örneklerin morfolojik ve ekolojik özelliklerinin yanı sıra habitat 
özellikleri, rakım, GPS koordinatları, substrat tipi, tarih ve numaralarıyla birlikte kaydedilmiştir. 
Numaralandırılan örnekler daha sonra laboratuvar ortamında kurutularak herbaryum materyali 
haline getirilmiştir. Hazırlanan numuneler mikroskop altında incelenmiş ve mevcut literatür 
yardımıyla türlerin teşhisi yapılmıştır. Tespit edilen karayosunu örnekleri daha sonra ihtiyaç 
duyulduğunda müracaat edilebilecek şekilde muhafaza edilmektedir.

Bulgular: Kapaklı Mesire alanından toplanan karayosunu örneklerinden 12 familya ve 22 cinse ait 
32 karayosunu (tür ve türaltı seviyesinde) tespit edilmiştir. Tespit edilen bu taksonlar içerisinde cins 
sayısı bakımından en zengin olarak dikkat çeken familya Pottiaceae (9)’dir. Cins kategorisinde ise 
takson çeşitliliği açısından en zengin olanlar Orthotrichum (3), Bryum (3) ve Didymodon (3)’dur.

Sonuç: Amasya-Samsun il sınırına yakın bir noktada bulunan Kapaklı Mesire Alanından tespit 
edilen 32 taksondan 14’ü Henderson kareleme sistemine göre Türkiye’nin A3 karesi için yeni 
kayıttır. Bu çalışma ile Türkiye karayosunu florasına katkıda bulunulmuştur.
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