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çalışmanın ardından esasen 2011 yılında bölgeye vejetasyonun farklı dönemlerinde düzenlenen 
dört arazi çalışmasıyla toplanmıştır. Laboratuara getirilen örnekler öncelikle iyi bir hava akımının 
olduğu, direk güneş görmeyen bir ortamda kurutulmuştur. Ardından ön zarflaması yapılan örnekler 
başta İngiltere ve İrlanda bryofit floraları olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri, İsrail, Rusya, Çin 
ve Japonya’ya ait bryofit floraları kullanılarak teşhis edilmişlerdir. Örneklerin teşhiste kullanılan 
mikroskobik karakterler, Olympus BX51 Işık Mikroskobuna bağlı Olympus DP20 kamera sistemi 
kullanılarak fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Araştırma alanında 23 farklı lokalite ve habitatlar üzerinden toplanan örneklerin 
teşhis edilmesi sonucunda; Marchantiophyta (Ciğerotları) bölümünden 7 familya ve 7 cinse ait 
8 takson ve Bryophyta (Karayosunları) bölümünden 21 familya ve 45 cinse ait 82 takson olmak 
üzere, toplamda alandan 90 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan Campylium 
stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen ve Hedwigia ciliata var. leucophaea Bruch & Schimp. 
Henderson’nın Türkiye Kareleme sistemine göre A2 karesi için yeni kayıttır.

Sonuç: Bölgeden toplanıp teşhis edilen 90 tür ve tür altı takson, familyaları yönünden incelendiğinde; 
ciğerotlarından en çok takson içeren familya 2 tür ve tür altı taksonla Lophocoelaceae iken 
karayosunlarında 13’er tür ve tür altı taksonla Brachytheciaceae ve Pottiaceae’dir.

Bölgedeki bryofitlerin karayosunları için %71, ciğerotları için %69 oranında yaşam alanı olarak 
subnötrofik toprakları tercih ettiklerini gördük. Nem isteklerine göre ise karayosunlarının %42’sinin 
mezofit, ciğerotlarının %84’ünün higrofit olduğu tespit edildi. Toplanılan örnekler hayat formlarına 
göre sınıflandırıldığında, karayosunlarının %24’ünün turf, %21’inin saçak, ciğerotlarının %56’sının 
talluslu halı formunda olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bolu, Yukarı Gerede Vadisi, bryofit, flora

Teşekkür: Bu çalışmayı finansal açıdan 2011-10-06-07 kod no’lu proje destekleyen BEÜ Bilimsel 
Araştırma Projeleri desteleme fonuna teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışma ile Yedigöller Milli Parkı’nın (Bolu) ciğerotları (Marchantiophyta) florasına 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu güne kadar Yedigöller Milli Parkı’nın ciğerotları florası üzerine sadece 
Çetin ve Yurdakulol (1986) tarafından toplamda altı türün tespit edildiği bir araştırma ve Keçeli (2004) 
tarafından bölgeden de iki türün bildirildiği bir doktora tezi yayınlanmıştır. Bu nedenle bölgenin 
ciğerotları florası üzerine daha detaylı çalışmalar yapılması ihtiyacı görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın 
materyalini, Yedigöller Milli Parkı’ndan, ekolojik şartların ciğerotlarının gelişmesine uygun olduğu 
dönemlerde yapılan arazi çalışmaları neticesinde elden ciğerotu örnekleri oluşturmaktadır. Çalışma 
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alanından toplanan örneklerin mevcut literatür yardımıyla teşhisleri yapılmıştır. Tespit edilen ciğerotu 
örnekleri Ankara Üniversitesi Herbaryumu (ANK)’nda saklanmaktadır.

Bulgular: Bu çalışmada 2009–2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sonucu Yedigöller 
Milli Parkı’ndan belirlenen dokuz istasyondan 47 ciğerotu örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler 
uygun yöntemle herbaryum materyali haline getirilmiş ve mevcut literatür yardımıyla teşhis 
edilmiştir. Örneklerin teşhis edilmesinin neticesinde toplam 12 familya ait 16 ciğerotu türü tespit 
edilmiştir. Tespit edilen türlerin ait olduğu familyalar ve her familyadan kaç tür bulunduğu şu 
şekildedir: Lunulariaceae 1, Marchantiaceae 1, Conocephalaceae 1, Pelliaceae 2, Metzgeriaceae 
1, Porellaceae 2, Radulaceae 1, Frullaniaceae 1, Lophocoleaceae 1, Plagiochilaceae 1, 
Scapaniaceae 3 ve Gymnomitriaceae 1 tür. Tespit edilen ciğerotu türlerinden 6’sı tallussu ciğerotu, 
10’u ise yapraksı ciğerotudur. 

Sonuç: Bu çalışma Yedigöller Milli Parkı ciğerotları florası konusunda bu güne kadar yapılan 
en detaylı çalışma niteliğindedir. Yapılan bu çalışma ile Yedigöller Milli Parkı’ndan 47 ciğerotu 
örneği toplanarak teşhis edilmiş ve sonucunda 12 familyaya ait 16 ciğerotu tespit edilmiştir. Bu 
örneklerden Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr.) Dumort. Henderson (1961) kareleme 
sistemine göre Türkiye A2 karesi için ilk defa bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yedigöller Milli Parkı, ciğerotu, Marchantiophyta, flora, Marsupella funckii, 
Bolu
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Amaç: Türkiye karayosunu florası konusunda çalışan yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından kabul 
görmüş ve bu konuda yapılan çalışmalarda kullanılan Türkiye haritası kareleme sisteminin B9 
ve B10 karelerinde yapılan briyolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmış olan karayosunu 
taksonlarının güncel bir liste halinde sunulması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Gereçler ve Yöntem: Bu kontrol listesi, Türkiye kareleme sistemine göre B9 ve B10 kareleri 
içerisinde karayosunu taksonları üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi sonucu hazırlanmıştır. 
Bu kareler içerisinde karayosunları ile ilgili yapılmış araştırmalar sonucu listelenen taksonların 
Türkiye’deki yayılışının kontrolü için ilgili çeklistler ve yayınlar taranmıştır. Taksonlara ait kontrol 
listesi hazırlanırken sistematik dizin güncel bir şekilde verilmiştir.

Bulgular: B9 karesi için incelenen araştırmalar sonucu 17 familya ve 37 cinse ait 83 karayosunu 
tespit edilmiştir. Bu kare içerisinde dikkat çeken en zengin cinsler sırasıyla; Bryum (10), Grimmia 
(8), Syntrichia (6) dır. 

B10 karesinden ise 15 familya ve 31 cinse ait 84 karayosunu tespit edilmiştir. Bu kare içerisinde 
dikkat çeken en zengin cinsler sırasıyla şu şekildedir: Grimmia (9), Syntrichia (8), Bryum (8), 
Tortula (7). 


