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3. Tohumlar 1.4-2 mm uzunluğunda; yan yüzey samansarısı, sırt yüzey kahverengi; yan yüzey 
belirgin tüberküllü, sırt yüzey uzun parmaksı papillalı ............................. M. leucocephala

3. Tohumlar 1-1.4 mm uzunluğunda; tamamen kahverengi; yan yüzey belirgin tüberküllü-
sırta doğru papillalı, sırt yüzey kısa papillalı ............................................M. erythrosepala

Anahtar Kelimeler: Minuartia, Tohum morfolojisi, SEM, Taksonomi.
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Çayırova ve Çevresinden (Gebze, Kocaeli) Elde Edilen Bitkilerin 
Floristik ve Bazı Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Saniye Koç, Seda Yalçın
Anadolu Üniversitesi FenFakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir, saniyek@anadolu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, 2009-2010 yılları arasındaki Kocaeli İli Gebze İlçesi sınırları içerisinde 
Çayırova mevkiisi ve çevresinden elde edilen bitkiler teşhis edilmiş ve çalışma alanın bazı ekolojik 
özellikleri saptanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Çayırova mevkiisi ve çevresinden toplanan 109 bitki 
örneği oluşturmaktadır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, çeşitli eserlerden ve Anadolu 
Üniversitesi Herbaryumu’ndan yararlanılmıştır. Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin 
fiziksel ve kimyasal analizleri, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Laboratuvarı’nda 
yapılmıştır.

Bulgular: Araştırma alanı, Davis’in (1965) kareleme sistemine göre A2 karesi sınırları içerisinde 
yer almaktadır. Çalışma alanının yüksekliği deniz seviyesinden 1606 m kadar değişmektedir. 
Araştırma alanında 34 familya ve 84 cinse ait 109 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Çalışma 
alanında belirlenen taksonların, fitocoğrafik bölgelere göre dağılımlarına göre bakıldığında ilk 
sırayı %14.67 ile Akdeniz Elementleri almakta ve bunu %4.58 ile İran-Turan Elementleri ile %3.66 
ile de Avrupa-Sibirya Elementleri izlemektedir, genel dağılım gösterenlerin oranı ise %23.85 dir. 
Ayrıca 6 bitki taksonununda da çeşitli risk kategorilerinde yer alır.

Sonuç: Floristik çalışmalar sonucunda, araştırma alanında 34 familya ve 84 cinse ait 109 tür 
ve alttür vasküler bitki taksonu belirlenmiştir. Yapılacak çalışmalarda bu sayı daha artabileceği 
düşünülmektedir. Araştırma alanın Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arası bir geçit bölgesi olmasından 
dolayı, Avrupa-Sibirya Elementlerinin İran- TuranElementlerinin yüzdesinden daha fazla görülmesi 
gerekirdi. Bunun nedeni arazi çalışmalarının daha çok Temmuz-Ağustos aylarında yapılmasından 
kurak dönemde yetişen bitkilerin toplanan bitkiler arasında çoğunlukta olması olabilir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Fitocoğrafya, Gebze

Teşekkür: Bitkilerin teşhisinde ve laboratuvar çalışmalarına yardımcı olan Prof. Dr. Cengiz 
Türe’ye ve Yrd. Doç. Dr. Harun Böcük’e teşekkür ederiz.


