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Özbaraklı Şelalesi (Amasya) ve Çevresinin Karayosunu Florası

Kerem Canlıa, Barbaros Çetina

aAnkara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tandoğan, Ankara, biyoloji@gmail.com
bDokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tınaztepe, İzmir

Amaç: Bu çalışma Özbaraklı Şelalesi ve çevresinde 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: Özbaraklı Şelalesi ve çevresinden toplanan karayosunu örneklerinden 11 familya ve 
31 cinse ait 50 karayosunu (tür ve türaltı seviyesinde) tespit edilmiştir. Tespit edilen bu taksonlar 
içerisinde cins sayısı bakımından en zengin olarak dikkat çeken familyalar sırasıyla Pottiaceae 
(17), Amblystegiaceae (8) ve Orthotrichaceae (6)’dir. Cins kategorisinde ise takson çeşitliliği 
açısından en zengin olanlar Orthotrichum (6) ve Tortula (4)’dır.

Sonuç: Farklı ekolojik koşulları ile dikkat çeken Özbaraklı Şelalesi ve çevresi’nde küçük bir alan 
olmasına rağmen tür çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Henderson kareleme 
sistemine göre 22 takson Türkiye’nin A3 karesi için yeni kayıttır. Bu çalışma ile Türkiye karayosunu 
florasına katkıda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karayosunu Florası, Özbaraklı Şelalesi, Amasya, A3 karesi.
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Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’dan İlginç Karayosunu Kayıtları

Tülay Ezer, Safiye Merve Can, Recep Kara, Şadiye Gül Bozdoğan
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde, tuezer@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Sarımsak Dağı ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki 
Melendiz ve Erciyes Dağları’ndan tespit edilen ve ülkemizde tek lokaliteden bilinen bazı 
karayosunlarının yeni lokalite kayıtlarını vererek bryofit floramıza katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini oluşturan karayosunu örnekleri 2010-2011 yılları 
arasında Melendiz, Sarımsak ve Erciyes Dağları’ndan toplanmıştır. Toplanan örnekler laboratuvar 
ortamına getirilmiş ve çeşitli bryofit flora eserleri ve revizyon çalışmalarından faydalanılarak 
teşhisleri yapılmıştır. Mikroskobik inceleme sırasında türlerin karakteristik özellikleri OLYMPUS 
DP25 görüntüleme sistemi kullanılarak fotoğraflandırılmıştır.
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Bulgular: Toplanan karayosunu örneklerinin teşhis çalışmaları sonucunda, Sarımsak Dağı’ndan 
tespit edilen Schistidium agassizii Sull. & Lesq., S. dupretii (Thériot) W. A. Weber ve S. papillosum 
Culm. (Grimmiaceae), hem Sarımsak hem de Melendiz Dağı’ndan tespit edilen Didymodon 
bistratosus Hébr & R.B. Pierrot (Pottiaceae) ile Erciyes Dağı’ndan toplanan Pseudocrossidium 
obtusulum (Lindb.) H.A. Crum & L.E. Anderson (Pottiaceae) türlerinin Türkiye bryofit florası için 
ikinci kayıtlar olduğu saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Tespit edilen bu taksonlardan, ilk defa 1974 yılında tanımlanan ve İber 
Yarımadası’na endemik olduğu düşünülen Didymodon bistratosus, 2005 yılında Türkiye’den de 
kaydedilmiştir. Pseudocrossidium obtusulum ise 2008 yılında Kırklareli ilinden, yine aynı yıl 
Schistidium agassizii Hatay ilinden ülkemiz bryofit florasına yeni kayıtlar olarak ilave edilmiştir. 
Schistidium dupretii (Artvin, 2009) ve S. papillosum (Rize, 1974) Karadeniz Bölgesinden Türkiye 
için ilk kez kaydedilmiştir. Bu çalışmayla Türkiye de tek lokaliteden bilenen bu taksonların yeni 
lokalite kayıtları verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karayosunu, Melendiz Dağı, Sarımsak Dağı, Erciyes Dağı, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma Niğde Üniversitesi BAP birimi (Proje no: FEB2010/35, FEB2010/21) ve 
TÜBİTAK (Proje no: 210T033) tarafından desteklenmiştir.
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Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu’nda 
(ZNG) Online Veritabanı Oluşturulması

Güray Uyar, Yasin Hazer, Muhammet Ören
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İncivez, Zonguldak, 

yasin_hzr@hotmail.com

Amaç: Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm katında bulunan, 1993 
yılından beri bryofloristik çalışmalarımız için topladığımız yaklaşık 5500 teşhisli örneğin tüm etiket 
bilgilerine dünyanın her yerinden kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak ve kolaylıkla güncellenebilen 
Türkçe ve İngilizce seçenekleri bulunan bir herbaryum veri tabanı oluşturmak. 

Gereçler ve Yöntemler: Şimdiye kadar UYAR koleksiyonunda kayıtlı bulunan tüm bryofit örnekleri 
kullanılarak Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu (ZNG) oluşturulmuş ve herbaryum 
verilerine internet ortamında kolayca ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla Hypertext Preprocessor 
(Php) Programı yardımıyla Web Site Kodlaması, Structured Query Language (Sql) yardımıyla 
veritabanı oluşturulmuş ve Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) Programı yardımıyla da bir 
arama motoru yapılmıştır. Ayrıca sistemden yabancı araştırıcıların da kolaylıkla faydalanabilmelerini 
sağlamak için sayfalar hem Türkçe hem de İngilizce seçenekli olarak kullanıcılara sunulmuştur.

Bulgular: http://herbarium.karaelmas.edu.tr/ web adresinden bilhassa Türkiye’nin Karadeniz 
Bölgesinden toplanıp teşhis edilmiş sistemde kayıtlı yaklaşık 5500 bryofit örneğinin Familya, Cins, 
Tür ve alttür ya da varyete adlarının yanı sıra toplanma lokalite bilgileri, vejetasyon, koordinat 
verileri, yükseklik, habitat, toplanma tarihi, teşhis eden numarası ve herbaryum numarası gibi 
bilgilere farklı seçeneklerden arama yapabilmenize fırsat tanıyan bir arama motoru sayesinde 
kolayca ulaşılabilmektedir. 


