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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
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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
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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. 
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Niğde üniversitesi herbaryumunda (NUH) teşhis edilen örneklere ilişkin ölçümler ve analizler 
yapılarak daha önce flora da mevcut bilgiler ile kıyaslanmış eksik veya yeni olan bazı bulgular 
betimlemelerine ilave edilmiştir. Başta endemik türler olmak üzere yörede mevcut tüm geofitlerin 
fotoğrafları çekilmek sureti ile dijital ortamda görsel hale getirilmiştir.

Bulgular: Yapılan bu araştırma sonucunda 5 familyaya ait 20 geofit taksonunun tespiti yapılarak 
dijital fotoğrafları çekilmiştir (Liliaceae: Ornitogalum oligophyllum, Colchicum trifolium, Gagea 
granatellii, Eremurus spectabilis, Tulipa armena, Fritillaria elwesii, Asphodeline damascena, 
Muscari massayanum, Hyacinthella glabrestcens, Scilla bifolia Irıdaceae: Iris stenophylla, 
Gladiolus atroviolaceus, Crocus danfordiae. Orchidaceae: Orchis anatolica, Orchis laxiflora, 
Cephelanthera rubra. Ranunculaceae: Eranthis hymalis, Anemone blanda. Primulaceae: Cyclamen 
cilicicum, Primula vulgaris). Bu bitkilerin sistematik ve Ekolojik bilgileri ortaya konulmuştur.

Sonuç: Yapılan bu poster çalışması ile Kızıldağ yayla ve çevresinde yayılış gösteren 20 geofit 
taksonun tespiti, Ekolojik özellikleri, biyolojik özellikleri ve lokaliteleri belirlenmek sureti ile 
Türkiye Florasına katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Geofit, endemik, flora, Kızıldağ yayla

Teşekkür: Bu çalışma, “Kızıldağ Yayla (Adana) ve Çevresinin Florası” adlı proje kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. Bu projeyi destekleyen Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimine (BAP) teşekkürü borç biliriz.
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Türkiye Florası Minuartia Seksiyonu İçin İki Yeni Kayıt,
Minuartia setacea ve M. granuliflora (Caryophyllaceae)

Murat Koç, Ergin Hamzaoğlu, Ahmet Aksoy, Ümit Budak
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yozgat, bozokmuratkoc@yahoo.com

Amaç: Türkiye florasına katkı sağlamak. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızı oluşturan Minuartia setacea (Thuill.) Hayek subsp. setacea 
var. setacea Ballıkayalar vadisi (Kocaeli) ve M. granuliflora (Fenzl) Grossh. Kop Dağı (Bayburt) 
ve Aşkale’den (Erzurum) toplanmıştır. Toplanan örnekler ilk olarak Flora of Turkey and the East 
Aegean Islands adlı eserden, daha sonra Flora of the U.S.S.R ve Flora Europaeae adlı eserlerden 
yararlanılarak teşhis edilmiştir. 

Teşhisler Olympus SZ61 Stereo mikroskop kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca taksonların ayrımında 
kullanılan tohum karakterlerinin belirlenmesi amacıyla Erciyes Üniversitesi Teknoloji ve Uygulama 
merkezinde LEO 440 model taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımı ile tohumların ön ve sırt 
yüzey resimleri çekilmiştir. Çekilen resimler literatürler ışığında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Minuartia L. cinsi (Caryophyllaceae) Flora of Turkey and the East Aegean Islands adlı 
eserde 7 seksiyon ve 74 takson ile temsil edilmektedir. Çalışmamızda adı geçen taksonlar Minuartia 
seksiyonu içerisinde yer almaktadır. Seksiyon Türkiyede 29 takson ile temsil edilmektedir. Türkiye 
Minuartia seksiyonuna ait taksonların bir kısmı, Flora of the U.S.S.R.’de (Rus Florası) Euminuartia 
(Fenzl) Graebn. seksiyonu içerisinde yer almaktadır.


