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Türkiye: A2, Karabük ili, Eflani ilçesi, Uluyayla mevkii, K 41º 33’09.8’’, D 32º 49’53.3’’, 950 
m, dere kenarı, gölgeli kayalık alan, toprak üzeri, Abies nordmanniana (Stev.) Spach subsp. 
bornmuelleriana (Mattf.) Coode et Cullen ve Pinus sylvestris L. karışık ormanı, 20 Nisan 2009, 
Tamer Keçeli TK-3908. 

Sonuç: Bu çalışma ile Kastamonu ilinden Cephalozia lunulifolia; Karabük ilinden de Lophocolea 
fragrans Türkiye Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası için ilk kez rapor edilmekte ve türlere ait 
deskripsiyon bilgileri ile birlikte örneklerin makro ve mikroskobik fotoğrafları verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cephalozia lunulifolia, Kastamonu, Lophocolea fragrans, Karabük, 
Marchantiophyta, ciğerotu, yeni kayıtlar, Türkiye.

Teşekkür: TBAG–107T669 No’lu proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan bu çalışma TÜBİTAK 
tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde Fındıklı (Rize) ve çevresinin ciğerotu 
florasının belirlenmesi için yapılan bir projenin arazi çalışması sırasında toplanan ciğerotu 
örneklerinin değerlendirilmesi ile Türkiye briyofit florası için yeni ciğerotu kaydının verilmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Rize ili Fındıklı ilçesinden 2011 Ekim ayında toplanan Trichocolea 
örnekleri araştırma materyalidir. Bitki örneklerinin alındığı lokaliteler için Henderson grid 
sistemine göre alanın girdiği kare, coğrafi bilgiler, enlem-boylam GPS koordinatları, yükseklik, 
eğim, ışıklanma durumu, alandaki vejetasyonun hakim bitkileri, örnek toplama tarihi, toplayıcının 
adı, örnek numarası gibi veriler, her lokaliteye sıra numarası verilerek arazi defterine yazılmıştır. 

Doğal ortamlarında görülen ciğerotu örnekleri fotoğraflanarak uygun bir bıçak yardımı ile alınmış 
ve önceden hazırlanmış olan naylon torbalara yerleştirilmiştir. Örneklerin konulduğu torbaların 
içine lokalite numarası, substrat ve habitat bilgileri ile fotoğraf numarası ve örnek numarası 
gibi bilgilerin yazıldığı bir etiket yerleştirilmiştir. Ciğerotu örnekleri ilgili flora eserlerinden 
yararlanılarak teşhis edilmiş, etiket bilgileri ile birlikte Tamer KEÇELİ’nin kişisel herbaryumunda 
muhafaza edilmek üzere herbaryum zarflarına konulmuştur.

Bulgular: Trichocoleaceae familyası ve Trichocolea cinsine ait şimdiye kadar Türkiye’den 
ciğerotu kaydı verilmemiştir. T. tomentella (Ehrh.) Dumort. türünün Türkiye’ye en yakın lokaliteleri 
Bulgaristan, Romanya, Macedonya, İtalya, Ukrayna ve Kafkas Ötesinde (Transcaucasus) 
bilinmektedir. Bu çalışma ile T. tomentella türü, dolayısıyla da Trichocolea cinsi ve Trichocoleaceae 
familyası Türkiye’den ilk kez rapor edilmektedir.
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Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

Türkiye: A4, Rize ili, Fındıklı ilçesi, Derbent Köyü mevkii, K 41º 17.156’, D 41º 15.970’, 310 
m, dere kenarı, gölgeli kayalık alan, ıslak kaya üzeri, Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) 
Lindenb., Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske and Metzgeria conjugata Lindb. ile birlikte 
bulunmuştur. Alanın hakim bitkilerini Carpinus betulus L. (Gürgen), Alnus glutinosa (L.) Gaertner 
(Kızılağaç), Castanea sativa Miller (Kestane), Corylus avellana L. (Fındık) ve Rhododendron 
ponticum L. (Karadeniz orman gülü) oluşturmaktadır. Örnekler 25 Ekim 2011’de Tamer Keçeli 
tarafından toplanmış olup örnek numarası TK-5318 olarak verilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile Rize ilinden T. tomentella Türkiye Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası için 
ilk kez rapor edilmiş ve türe ait deskripsiyon bilgileri ile birlikte örneklerin makro ve mikroskobik 
fotoğrafları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trichocolea tomentella, ciğerotu, Marchantiophyta, yeni kayıt, Rize, Türkiye.

Teşekkür: BAP-2011-8 No’lu proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan bu çalışma Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Bartın ve Kastamonu illerinin sınırları içerisinde kalan ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından korumada öncelikli Avrupa’da 100, Türkiye’de 9 sıcak noktadan biri olarak 
belirlenen Küre Dağları Milli Parkını da içerisine alan Batı Küre Dağlarında dağılım gösteren 
epifitik ve epiksilik bryofitlerin belirlenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler Batı Küre Dağlarından 2008-2009 yıllarında vejetasyonun farklı 
dönemlerinde, alana düzenlenen toplam beş arazi çalışmasından toplanmıştır. Toplanan örnekler 
laboratuara getirilerek direkt güneş ışığı almayan, hava akımının olduğu bir ortamda gazete 
kağıtları üzerinde kurutulup, başta İngiltere ve İrlanda bryofit floraları olmak üzere diğer Avrupa 
ülkeleri ve Rusya’ya ait bryofit floraları kullanılarak örneklerin teşhisleri gerçekleştirilmiştir. 
Örneklerin mikroskobik incelenmesi sırasında türlerin karakteristik özellikleri, Olympus BX51 Işık 
Mikroskobuna bağlı Olympus DP20 kamera sistemi kullanılarak fotoğraflanmıştır. Teşhisi yapılan 
örnekler öncelikle BEÜ Bryofit Herbaryumu (ZNG) veri tabanına girilip, uygun zarflama tekniği 
ile herbaryuma dahil edilmişlerdir.

Bulgular: Canlı ağaçlar üzerinde gelişen epifitlerin incelenmesi sonucu ciğerotlarından 6 familya ve 
7 cinse ait 10 takson, karayosunlarından ise 14 familya ve 24 cinse ait 47 tür ve tür altı takson tespit 
edilmiştir. Çürüyen ağaçlar üzerinde gelişen epiksiliklerin incelenmesi sonucu ise ciğerotlarından 4 
familya ve 4 cinse ait 4 takson, karayosunlarından ise 7 familya ve 8 cinse ait 9 tür ve tür altı takson 
bulunmuştur. Araştırma alanında yaygın olarak bulunan yaprak döken ormanlarda epifitiklerden, 
ağaç gövdelerinde Frullania dilatata (L.) Dumort., Radula complanata (L.) Dumort., Metzgeria 


