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dünya coğrafyaları arasında ideal bir yerdir. Ülkemiz doğasında bulunan özgün türlerimizin önemli 
bir bölümünü geofitler oluşturmaktadır. Özellikle tıbbi ve süs bitkiciliğinde değerlendirilme 
potansiyeli yüksek olan bu bitkiler ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedirler.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki numuneleri, 2011 yılında uygun vejetasyon dönemlerinde Ergan 
Dağı’ndan toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine göre preslenmiş ve 
kurutulmuştur. Daha sonra bitki örneklerin Flora of Turkey and the East Aegean Islands başta 
olamak üzere temel eserlerden yararlanılarak familya, cins ve tür adları teşhis edilmiştir. Herbaryum 
kartonlarına yapıştırılan ve etiketlenen örnekler, kurulum aşamasında olan Erzincan Üniversitesi 
Herbaryumu’da muhafaza altına alınmıştır. 

Bulgular: Ergan Dağı, Erzincan’nın 7 km güneyinde yer almaktadır. Dağın Erzincan’a bakan kuzey 
kesiminde Yaylabaşı Beldesi ile Oğulcuk ve Binkoç Köyleri yer almaktadır. B7 karesinde bulunan 
dağ İran-Turan fitocoğrafik bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Dağın bu kesiminde birkaç yıldır 
Ergan Dağı Kayak Tesisleri’nin yapımı sürmektedir. Alandan 9 familya ve 21 cinse ait 34 geofit 
bitki tespit edilmiştir. Bu bitkilerin 5’i endemiktir. Bunlar: Allium sintenisii Freyn, A. armenum 
Boiss. & Kotschy, Fritillaria armena Boiss., Muscari coeleste Fomin ve Tulipa armena subsp. 
lycica (Baker) Marais.’dir.

Sonuç ve Tartışma: Erzincan ilinde floristik anlamda çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma 
sonucunda alanda doğal olarak yetişen 34 geofit bitki taksonu belirlenmiştir. Çoğunluğu (20 takson) 
Liliaceae familyasına ait olan bitkilerin genellikle İran-Turan elementi olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışma sahasında birkaç yıldır kayak tesisi yapımı çalışmaları sürmesinden dolayı alanda yetişen 
geofit bitkilerin tehdit altında olabileceği düşünülerek bu bitkilerin listesi çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Erzincan, Ergan Dağı, Geofit bitkiler, Soğanlı bitkiler.

Teşekkür: Bu çalışmayı TRA1/10/TTS/01-016 no.lu proje ile finansal olarak destekleyen DPT/
KUDAKA başkanlığına teşekkür ederiz.

PB–242

Siirt İlinde Yayılışı Bulunan Bazı Geofitik Bitkiler

Osman Karabacak, Mehmet Fidan, M. Emre Erez
Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 56100 Siirt, okarabacak35@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmada; Siirt İlinin florası tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında 
yayılışı tespit edilen geofitik bitkiler değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın materyalini Siirt ilinde yapılan arazi çalışmaları kapsamında 
toplanan geofit bitki örnekleri oluşturmaktadır. Vejetasyon döneminin başından itibaren sonuna 
kadar belirli periyotlar ile alandan bitki örnekleri toplandı. Toplanan bu bitki örneklerine ait 
lokalite bilgileri kaydedilerek herbaryum materyali haline getirildi. Örneklerin teşhisinde temel 
kaynak olarak “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” adlı eserden yararlanıldı. Türkiye 
Florasının yetersiz kaldığı durumlarda komşu ülke floralarından, çeşitli herbaryumlardan ve 
konu uzmanlarından yararlanıldı. Arazi çalışmaları sırasında geofit örnekleri fotoğrafları çekildi. 
Sahamızda yayılış gösteren Endemik ve Endemik olmayıp risk altında olan taksonların IUCN tehlike 
kategorileri değerlendirilmeye çalışıldı. Toplanan geofit bitkilerin polen özellikleri belirlendi.
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Bulgular: Yapılan bu araştırma sonucunda 11 familyaya ait, 34 cins ve 60 geofitik takson tespit 
edilmiştir. En çok takson içeren familyalar Liliaceae (27), Orchidaceae (10) ve Iridaceae’dir (7). 
Endemik olan taksonlardan Hyacinthella siirtensis Mathew hakkında sistematik ve ekolojik bilgiler 
ortaya konmuştur. 

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile Siirt ilinin bazı geofitleri ve bunlara ait polen özellikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siirt, flora, endemik, polen

PB–243

Acarlar Longozu (Sakarya) ve Çevresinin Florasına Katkılar

Didem Karaduman, Mehmet Sağıroğlu
Sakarya Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sakarya, didemsinem@hotmail.com

Amaç: Acarlar Longozu ve çevresinin florasını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini Acarlar Longozu ve çevresi üzerinde yapılan flora 
çalışmasına ait bitki örnekleri oluşturmaktadır. Belirli aralıklarla araziden toplanan bitki örnekleri 
herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutuldu ve Flora Of Turkey and The East Aegean Islands 
’den teşhis edildi. Bazı bitkilerin fotoğrafları çekildi. Bu çalışma 2011 Eylül ayında başlamış olup, 
halen devam etmektedir. 

Bulgular: Acarlar Longozu ve çevresinde yapılan arazi çalışmalarında toplam bitki örneklerin 
değerlendirilmesi sonucu şu ana kadar 20 familyaya ait 40 cins, 150 tür ve türaltı seviyede takson 
belirlenmiştir. Bu taksonlar da 35 tür (%23,3) Avrupa-Sibirya, 11 tür (%7,3) Akdeniz fitocoğrafik 
bölgesi elementi, 100 tür de çok bölgeli veya bilinmeyenlerden oluşmuştur.

Sonuç: Karadeniz sahilindeki önemli biyoçeşitlilik merkezlerinden birisi olan Acarlar Longozu ve 
çevresi florası için 150 tür tespit edilmiştir. Longozun alandaki bazı önemli türlerin son durumları 
fotoğraflar ile birlikte verilmiştir ve çalışma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Acarlar Longozu, biyoçeşitlilik, Sakarya

PB–244

Kızıldağ Yayla (Karaisarlı, Adana) ve 
Çevresinde Yayılış Gösteren Geofitler

Ali Keskin, Ahmet Savran
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde, kesknal6@gmail.com

Amaç: C5 karesinde yer alan Kızıldağ yayla ve çevresinde yayılış gösteren geofitlerin tespiti ve 
biyolojik özelliklerinin verilenerek görsel olarak sunulması.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini 2011-2012 yılları vejetasyon dönemlerinde 
gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucu toplanan 90 geofit bitki örneği oluşturmaktadır. Toplanan 
örnekler genel herbaryum kuralları kapsamında kurutularak teşhise hazır hale getirilmiştir. 


