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Konya, Taşkent, Gevne Vadisi, Tosmurdan vadiye iniş, vadi içi, kalker ana kaya, tarih: 02.10.2011, 
36º 53’12” K, 32º 18’03” D, 1760 m.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda F. klementii türünün Türkiye için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. 
İspanya’dan tanımlanan F. klementii türünün Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer alan Gevne 
Vadisi’nden de tespit edilmesi, bu türün dağılışının daha geniş olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. 
Çalışmanın Türkiye liken biyoçeşitliliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Liken, Gevne Vadisi, Biyoçeşitlilik.

Teşekkür: Tür teşhisini yapan Dr. Ester GAYA’ya (İspanya) teşekkür ederiz. Bu çalışma, Erciyes 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FBD-10-3241 kodlu “Gevne Vadisi 
(Konya-Antalya) Liken ve Likenikol Fungus Florası” isimli araştırma projesi ile desteklenmiştir. 
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Diyarbakır İli Liken Florasına Katkılar
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Amaç: Diyarbakır ili likenlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu çalışmada 2002 yılında 
8 lokalitedeki kaya, toprak, ağaç kabuğu, liken toplanan liken ve likenikol mantar örnekleri 
değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Liken örnekleri 15.06.2002 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bulunan 
8 lokaliteden toplanmıştır. Teşhislerde konu ile ilgili flora, makale, revizyon ve monograflardan 
faydalanılmıştır. Liken örneklerinin teşhislerinde morfolojik incelemeler için stereomikroskop, 
anatomik incelemeler için ışık mikroskobu kullanılmıştır. Ayrıca tayin için likenlerin içerdiği özel 
bileşiklerin kimyasal reaktiflerle verdikleri renk reaksiyonları da incelenmiştir. 

Bulgular: Yapılan çalışmada Prunus amygdalus Batsch. ile Robinia pseudoacacia L. bitki türleri, 
toprak ve kalkerli kaya üzerinden toplam 73 liken taksonu teşhis edilmiştir. 14 takson ağaç 
kabuğu üzerinden, 3 takson toprak üzerinden, 54 takson kalkerli kaya üzerinden toplanmıştır. 
Caloplaca cinsine ait 19 takson, Lecanora cinsine ait 7 takson kaydedilmiştir. Araştırma alanında, 
Protoparmeliopsis muralis (Rabenh.) M. Choisy türünün hem saksikol hem de epifitik olarak 
yaşadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Konu ile ilgili olarak yapılan literatür araştırmasında, Diyarbakır ilinden 1927, 1941, 
1960 yıllarında Szatala, 1990 yılında Mayrhofer ve arkadaşları, 1997 yılında Hoşgören ve 2007 
yılında Oran ve Öztürk tarafından yayımlanan çalışmalar ile toplam 68 liken taksonunun kayıt 
edildiği belirlenmiştir. Araştırmamız ile 43 yeni liken taksonunun kayıdı yapılmış, Diyarbakır liken 
florasına eklenmiş ve il liken çeşitliliği toplam 111 taksona ulaşmıştır. Ayrıca yapılan teşhisler ile 
belirlenen 73 liken taksonunun tamamının Ergani ilçesi için yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, liken, likenikol mantar

Teşekkür: Liken tür teşhislerinin kontrolü için Dr. Volker John’a teşekkür ederim.


