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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.

SB–042

Riccia (Ricciaceae, Marchantiopsida) Cinsinin
Türkiye Florasındaki Güncel Durumu

Hatice Özenoğlu Kiremita, Mesut Kırmacıb

aAdnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi ABD, Aydın,
hozenoglu@adu.edu.tr

bAdnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın

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 
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ve Zederbauer tarafından R. bifurca Hoffm. türünün bulunmasıyla gerçekleşmiştir. Bunu daha 
sonra R. macrocarpa Levier türünün 1908 yılında Schiffner tarafından bulunması izlemiştir. 
Bornmüller’in 1931’de R. ciliifera’yı ve Jovet-Ast’ın 1957’de R. frostii türünü ülkemiz florasına 
eklemeleriyle, 1960 yılına kadar toplam dört Riccia türü olmuştur. Jovet-Ast, Walther, Crundwell 
ve Çetin tarafından 1965 ve 1990 yılları arasında yapılan çalışmalarla bu sayı 17 türe çıkarılmıştır. 
Gökler ve Öztürk (1991), Gökler ve Aysel (1998) ve Gökler ve ark. (2000) yaptığı çalışmalarla 
2000 yılına gelindiğinde ülkemizdeki Riccia takson sayısının 21’e yükseldiği görülmektedir. Son 
zamanlarda Özenoğlu-Kiremit’in (2010 ve 2011) Batı Anadolu’da yaptığı çalışmalarla ülkemize iki 
Riccia türü daha ilave edilmiştir. Ricciaceae familyası üyesi Ricciocarpos cinsi sadece bir tür içerir. 
Bu türde ülkemizde ilk defa 1989 yılında Seçmen tarafından toplanmış ve kaydedilmiştir. 

Sonuç: İlk kayıtları yabancı araştırıcılarca verilmeye başlanan, ancak 1980’li yıllardan sonra 
yapılan çalışmalarla Türk araştırmacılarca da kayıtlara geçmeye başlayan Riccia cinsi üyeleri 
bugün ülkemizde 23 taxon (21 tür ve 2 varyete) olarak ele alınmaktadır. Yapılan yeni çalışmalarla 
potansiyeli oldukça fazla olan Türkiye için yeni Riccia türlerinin bulunacağından eminiz.

Anahtar Kelimeler: Riccia, Biryoflora, Ciğerotu, Türkiye
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Amaç: Bu çalışmada Kıyı Ege’nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi arası) flora ve vejetasyonu 
belirlenerek alanın biyolojik çeşitliliğinin ekolojik yönetim ilkelerine göre irdelenmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmadaki diğer bir amaç da kıyı kenar çizgisinin sınırının belirleyerek 
yasalardaki bu alandaki boşluğu tamamlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Arazi çalışmalarında çalışma alanına periyodik aralıklarla gidilerek bitki 
örnekleri toplanmış ve toplanan bu örnekler preslenerek herbaryum materyali haline getirilmiştir. 
Elde edilen herbaryum örnekleri Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nde, başta Flora of Turkey and The East Aegean Islands olmak üzere çeşitli 
flora kitaplarından ve herbaryum koleksiyonlarından yararlanılarak tayin edilmiştir.

Çalışma bölgemizin vejetasyonu ülkemizde yaygın olarak kullanılan Braun-Blanquet (1932) 
yöntemine göre araştırılmıştır. Bitki gruplarına ait vejetasyon tabloları düzenlenmiş ve grupların 
sınıflandırılmasında çok sayıda literatür bilgisine başvurulmuştur.

Koruma açısından ise alanın peyzaj değeri, hassaslık ve nadirlik derecesi dikkate alınmıştır. Bu 
kriterlerle ilgili bilgiler literatür taraması ve arazi çalışması sonucunda oluşturulmuştur.

Bulgular: Çalışmanın sonucunda 86 familyaya ait 416 cins ve 836 takson belirlenmiştir. Bunlardan 
23 takson endemiktir ve bunun toplam floraya oranı %2.75’dir.

Çalışma alanında yapılan vejetasyon çalışmaları sonucunda beş farklı vejetasyon tipi tespit edilmiştir. 
Bu vejetasyon tipleri ve içerdikleri bitki birlikleri şunlardır: Kıyı-kumul vejetasyonunda Medicio 
marinae- Cakiletum maritimae ass. nova, Euphorbio paraliae-Ammophiletum arundinaceae 


