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Türkiye Sphagnum (Sphagnaceae, Bryophyta)
Cinsinin Revizyonun Gerekliliği

Mesut Kırmacı
Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kepez, Aydın, 

mkirmaci@adu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada biryofitler içerisinde insan yaşamına en fazla katılan takson olan Sphagnum 
L. cinsinin ülkemizdeki durumu ve revizyonunun gerekliliği ortaya konmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizde biryofitler üzerine yapılan ilk çalışmalar 1929 yılına 
tarihlenmektedir. Bu tarihten günümüze kadar geçen sürede verilen kayıtlar çıkartılmış, örneklerin 
toplama lokaliteleri, yurtdışında ve ülkemizde hangi herbaryumlarda depolandığı belirlenmiştir. 
Ayrıca 2007-2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında tek lokaliteden bilinen bazı taksonlar 
tekrar toplanmıştır. 

Bulgular: Araştırma konumuzu oluşturan Sphagnum cinsi, ülkemiz biryofit florasında 17 taksonla 
temsil edilmektedir. Ülkemizden verilen ilk kayıt Schifner tarafından (1896) Gümüşhane (Karaveli 
Dağı)’den toplanmış olan S. compactum var. brachycladum’dur. Erken dönem çalışmaları Handel-
Mazzetti ile devam etmiştir (1909). Bu çalışmada S. compactum, S. subsecundum var. obesum ve 
S. warnstorfii Trabzon Eseli’den, S. capillifolium ve S. girgensohnii ise Trabzon Kızılali Yayla’dan 
kayıt edilmiştir. Fakat yaptığımız çalışmada bu yaylanın Trabzon sınırında Gümüşhane, Kürtün, 
Taşlıca köyüne ait olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar içerisinde en fazla 
taksonun verildiği bu çalışmadan ardından yaklaşık 40 yıllık bir süre zarfında ülkemizden cinse ait 
takson kaydı verilmemiştir. 1960 yılında S. palustre Robinson ve Godfrey tarafından Trabzon’a 
bağlı Of ilçesinden toplanmıştır. Bir yıl sonra Henderson (1961) S. squarrosum ve S. teres’i Artvin, 
Murgul Tiryal Dağı’ndan toplamıştır. Ülkemiz çiçekli bitkiler florasını yazan Davis 1966 yılında 
S. subsecundum’un Artvin, Hopa, Arhavi’de bulunduğunu rapor etmiştir. Bu takson daha sonra S. 
platyphyllum ile birlikte Walter (1965) ve Çetin (1999) tarafından Bursa Uludağ’dan kayıt edilmiştir. 
1988 yılında Çetin tarafından hazırlanan Türkiye karayosunları listesi, yerli bir araştırıcı tarafından 
hazırlanan ilk kontrol listesi olması bakımından son derece önemlidir. Sphagnum angustifolium 
(C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen, S. angstroemii C. Hartm. ve S. lescurii Sull. & Lesq. bu 
kontrol listesinde verilen taksonlardır. Bitkilerin daha önceden ülkemizden kayıtları olmadığından 
lokalite bilgileri bilinmemektedir. Bunlardan sonuncusunun Türkiye’de yayılışına şüphe ile 
bakılmaktadır (Kürschner ve Frey, 2011). Bu çalışmanın ardından Byfield ve Özhatay (1997) 
Trabzon Ağaçbaşı yaylasından, Özdemir ve Çetin (1999) ise Trabzon Sürmaneden S. palustre’yi 
kaydetmişlerdir. Gemici ve arkadaşları tarafından (Gemici ve ark., 1998) Kaz Dağları’ndan S. 
turiere olarak kaydı verilen taksonun bilimsel ismi yanlıştır. Dünya Sphagnumları arasında böyle 
bir isme ulaşılamamıştır. Byfield ve Özhatay tarafından 1997 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği 
adına Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı üzerine gerçekleştirilen bir çalışmada kaydı verilen S. fuscum 
(Schimp.) Klinggr. ise kim tarafından teşhis edildiği ve örneğin nerede olduğu bilinmemektedir. 
Adı geçen çalışmaya ulaşılmaya çalışılmış fakat yazarlarda çalışmanın bir rapor niteliğinde olduğu 
ve kopyasının bulunmadığı anlaşılmıştır. Cins üzerine gerçekleştirilen son çalışma, Abay ve 
arkadaşları tarafından Kaçkar Dağları’ndan (Rize) verilen kayıtlara dayanmaktadır. Araştırıcılar 
çalışmalarında cinse ait 4 takson; S. centrale, S. compactum, S. platyphyllum ve S. subsecundum 
kaydı vermişlerlerdir. Bunlardan ilki Türkiye’den ilk kez toplanmıştır. 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

130

Yukarıda verilen taksonlardan S. capillifolium 102 yıl sonra Giresun’dan, S. squarrosum 50 yıl 
sonra Nakerav/Artvin’den, S. centrale ise 2 yıl sonra Girsun’dan tekrar toplanmıştır. Bu taksonların 
tamamı Adnan Menderes Üniversitesi Herbaryumunda (AYDN) koruma altına alınmıştır.

Sonuç: Yukarıda belirtildiği üzere cinsin ülkemizdeki durumu oldukça karışıktır. Bu çalışma 
projelendirilerek TÜBİTAK’a sunulmuştur. Projenin kabul edilmesi durumunda yapılacak detaylı 
çalışmalarla cinsin ülkemizdeki durumu net olarak ortaya konulacaktır. Ayrıca türlerin tehlike 
kategorileri de belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Biryofit, Sphagnum, Revizyon, Türkiye.

Teşekkür: Bitkilerin toplanmasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Fuat Çuman’a ve Kaz 
Dağları’nda yayılışa sahip problemli bir taksonun temin edilmesinde katkı sağlayan Sayın Yrd. 
Doç. Dr. Ersin Karabacak’a en içten teşekkürlerimi sunarım.
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Amaç: Biryofitler az tanınan biyolojik zenginliklerimizdendir. Ülkemiz Biryofit florası halen 
tam olarak kesinleşmemiştir. Riccia L. cinsi, Bryophyta divisiosu içinde yer alan Ciğerotları 
(Marchantiopsida) sınıfına dahil bir bitki grubudur. Riccia cinsi Akdeniz çevresi ülkelerde 40 
taxon (36 tür ve 4 varyete) olarak belirlenmiştir (Ros et al, 2007). Özenoğlu ve Keçeli tarafından 
hazırlanan kontrol listesinde cinsin ülkemizde ise 23 Taxon (21 tür ve 2 varyete) ile temsil edildiği 
görülmektedir. Gametofit tallus özelliklerine, sporofitin oluşumuna ve sporların çimlenmesine 
bakarak biryologlar Riccia grubunun çok eski bir bitki grubu olduğunu ve ciğerotları arasında 
önemli bir statüye ulaştıklarını söylemektedirler. Bu cins üyeleri oldukça küçük boyutlardadır 
ve morfolojik yapıları birbirlerine çok benzerdir. Bu özelliklerinden dolayı Riccia, türlerinin 
tayinlerinde zorlanılan bir cins olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cins, biryofit çalışanlar arasında 
bile tam tanınamayan, tayini problem olarak kabul edilen, hatta tayini en zor cinslerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Bahsedilen özelliklerinden dolayı ciğerotu florasında önemli bir yere sahip olan 
ve az tanınan Riccia cinsinin tanıtılması ve Türkiye’deki yayılışı ile ilgili güncel bilgiler verilmesi 
bu çalışmanın amacını ve önemini oluşturmaktadır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Türkiye’den 1905 yılında ilk kaydedilen Riccia türünden 
2011 yılındaki en son kayıta kadar olan süreç tür listesi, kaydeden kişiler ve lokaliteleri olarak 
verilecektir. Ayrıca ülkemizde yayılış gösteren türlerle ilgili ayrıntılı fotoğraf ve ayırt edici 
özelliklere de çalışma sırasında değinilecektir. 

Bulgular: Ricciaceae familyası, ülkemiz açısından, son zamanlarda yeni eklenen türlerle oldukça 
zengin bir familya durumuna gelmiştir. Türkiye’de bu familyanın her iki cinside (Riccia ve 
Ricciocarpos Corda) bulunmaktadır. Türkiye’den ilk kaydedilen Riccia türü 1905 yılında Penther 


