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Bulgular: Haplophyllum Kuzey yarım kürenin ılıman ve subtropik bölgelerinde yayılış gösteren 
bir cins olup 70 tür ile temsil edilmektedir. Türkiye’den 17 taksonu bilinmektedir ve bunlardan 
8’i endemiktir. Konya ili sınırları içerisinde ise 6 takson yayılış göstermektedir ve bunlardan 3’ü 
endemiktir. Konya’daki Haplophyllum taksonları şunlardır: Haplophyllum buxbaumii G.Don 
subsp. buxbaumii, H. myrtifolium Boiss., H. pumiliforme Hub.-Mor. & Reese, H. suaveolens G.Don 
var. suaveolens, H. thesioides G.Don ve H. vulcanicum Boiss. & Heldr. Bu taksonlardan endemik 
olanların tehlike kategorileri şöyledir: Haplophyllum myrtifolium’un LC (En az endişe verici), H. 
pumiliforme’nin NT (Tehlike altına girebilir) ve H. vulcanicum’un VU (Zarar görebilir).

Sonuç: Bu çalışma ile Haplophyllum cinsinin Konya’da yayılış gösteren taksonları tespit edilmiş, 
tehlike durumları belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Haplophyllum, Konya, Türkiye.

Teşekkür: Bu çalışma sırasında Haplophyllum taksonları incelenen KNYA, ANK, GAZI, HUB, 
ISTE, ISTO, AEF ve VANF Herbaryumlarına teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışma kapsamında belli başlı herbaryumlar seçilerek Türkiye’deki herbaryumların 
durumu, kullanılan teknikler, veri tabanları ve milli bir herbaryum kurulması için gerekli alt yapının 
var olup olmadığı araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’de bulunan herbaryumlardan 18 herbaryum seçilerek 2009-2010 
yılları arasında ziyaret edilmiştir. Bu herbaryumlara anket formu gönderilmiştir. Ziyaret edilen 
herbaryumlarda; herbaryumun bulunduğu bina, herbaryumun iç dizaynı, dolap türü, bitkilerin 
dolaplardaki düzenleme kuralları ve herbaryum malzemeleri incelenmiştir.

Bulgular: Ziyaret edilen 18 herbaryumdan Ankara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Herbaryumu 
(ANK), Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu (EGE), İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi Herbaryumu (İSTO), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Herbaryumu (NGBB) 
olmak üzere 4 adet herbaryumun kendilerine ait binası bulunmaktadır. Geri kalan herbaryumlar 
ise gerek bünyesinde bulundukları üniversite binalarında gerekse de bağlı oldukları kurumlar 
içerisinde yer almaktadır. Ziyaret edilen herbaryumlarda zararlılardan korunmak için derin 
dondurucu metodu yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasalla zararlıları uzaklaştırma metodu 
herbaryum çalışanlarının sağlığını etkilediği için pek tercih edilmemektedir. Bunun yanı sıra EGE 
herbaryumunda bitkisel metodlarla zararlıların uzaklaştırılması yapılmaktadır. Herbaryumlarda 
bitkilerin kayıt sistemleri veri tabanları oluşturularak korunmaya çalışılmaktadır. Bitkiler tahta ve 
çelik dolaplarda saklanmaktadır. Genellikle çelik dolaplar tercih edilmektedir. Bitkiler dolaplara 
Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Davis, 1988) kitapında ki familya ve cins sırası 
baz alınarak veya daha kolay bulunması açısından alfabe sırasına göre yerleştirilmektedir. 
Bitkilerin yapıştıtırldığı karton ebatları 42 cm–30 cm arasında değişmektedir. Bitkiler maskeleme 
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bantları kullanılarak, dikme metodu, silikonla yapıştırma metodu kullanılarak yapıştırılmaktadır. 
Silikonla yapıştırma metodu günümüzde biraz daha geliştirilerek silikon tabancaları kullanılarak 
uygulanmaktadır. Ziyaret edilen bazı herbaryumlarda yabancı araştırıcılara ait koleksiyonlara 
rastlanmıştır. Herbaryumlarda bulunan bitkilerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ise 
herbaryumun bulunduğu bölgedeki bitkilerin yanı sıra Türkiye’deki birçok bölgeden de örnekler 
olduğu görülmüştür. Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel herbaryumun ise Çukurova Üniversitesi 
Doğu Akdeniz Bitkileri Herbaryumu (ADA) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ADA herbaryumunda 
Türkiye’de ilk olan Türkiye Bitki Bankası veri tabanı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu veri tabanı 
içerisinde tohumlu ve tohumsuz bitkilerden oluşan yaklaşık 4987 takson, 3850 fotoğraf ve bunlara 
ait 60’a yakın bilimsel ve folklorik özellik yer almaktadır (www.turkiyeflorasi.com/org/net).

Sonuç: Türkiye’de yaklaşık olarak 52 adet herbaryum bulunmaktadır. Bu herbaryumların bazıları 
kurumlara ait olmayıp kişisel koleksiyonlardır. Yaklaşık 37 tane herbaryum index herbaryumuna 
kayıtlıdır. Bu çalışma kapsamında ziyaret edilen herbaryumların birçoğunda belli bir düzen 
gözlemlenememiştir. Genellikle araştırıcılar herbaryumların henüz kurulum aşamasında olduğunu 
veya revize edildikleri bildirmişlerdir. Bu problemler yer sıkıntısı, maddi imkansızlıklar ve 
en önemlisi teknik eleman eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Genellikle teknisyeni olmayan 
herbaryumları araştırmacılarla beraber doktora, yüksek lisan öğrencileri hatta lisans öğrencileri 
düzenlemeye çalışmaktadır. Bu geçici bir çözüm olmaktadır. Türkiye’den yabancılar tarafından 
toplanmış bitkilerin tip örneklerinin çoğu yurtdışındaki herbaryumlarda bulunmaktadır. Yurt dışında 
bulunan bir kısım bitki gerekli şartlar yerine getirilmek koşuluyla Türkiye’de kurulacak ulusal 
herbaryuma gönderilmeyi beklemektedir. Tip örneklerin çoğunun yurtdışındaki herbaryumlarda 
bulunuşu, ülkemizde çalışan araştırmacıların çalışmaları için önemli bir engel oluşturmaktadır. 
Milli bir herbaryumun kurulması için adımlar atılmaktadır. Bu araştırmada herbaryumlarda bulunan 
bitki sayısı milli bir herbaryumun oluşturulması için gerekli alt yapının olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Herbaryum, Bitki, Flora
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Amaç: Ülkemizde yapılan flora çalışmalarının büyük bir kısmı karasal habitatları kapsamakta 
olup, kumul ve tuzcul habitatlarla ilgili flora çalışmaları daha azdır ve yakın tarihlidir. Bu nedenle 
araştırmamızda, kumul ve tuzcul alanlarda yapılacak olan flora çalışmalarına katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Önemli doğa alanları kapsamında belirlenen 13 adet kumul ve tuzcul 
alana florasyon zamanları dikkate alınarak 2007-2008 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında 712 
adet bitki örneği toplanmış, toplanan bitki örnekleri, herbaryum örneği haline getirilmiştir. Daha 
sonra örnekler numaralandırılmış ve “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” eserlerinden 
yararlanılarak teşhisleri yapılmıştır. Araziden alınan toprak örneklerinin analizleri (pH, organik 


