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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 
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Uslu 1985, Anthemo tomentosae-Centauretum spinosae ass. nova; tuzcul ve sucul vejetasyonda 
Arthrocnemo-Halocnemetum strobilacei Oberd 1957, Tamaricetum smyrnensis Seçmen & 
Leblebici 1996, Salicornio europeae-Juncetum acutus ass. nova, Parapholio incurvae-Aeluropetum 
littoralis ass. nova, Salicornio europeae-Halimionetum portulacoides ass. nova birlikleri; frigana 
vejetasyonunda Asphodelo-Sarcopoterietum spinosi Durmuşkahya 2005, Cisto-Corydothymetum 
capitatus Yolcu 2005 birlikleri; maki vejetasyonunda, Erico-Pistacietum lentisci ass. nova birliği; 
orman vejetasyonunda Lino-Pinetum brutiae (Kızılçam) Durmuşkahya 2005 birliği.

Sonuç: Çalışma alanın 500 m ile sınırlı olması, kıyılardaki yoğun insan baskısı gibi sebepler alanın 
flora zenginliğini ve endemizm oranını büyük ölçüde etkilemiştir. Çalışma alanımızda 5 vejetasyon 
tipine ait 12 bitki birliği belirlenmiştir. Bu 12 birliğin 6’sı ilk kez bu çalışmada tanımlanmıştır.

Ekolojik yönetimle ilgili olarak mevcut halin korunması, rehabilitasyon ve restorasyon olmak 
üzere üç önemli unsur önerilmektedir. Bu bağlamda çalışma alanında paraklimaks konuma 
gelmiş vejetasyonun restorasyonu oldukça zor görülmekte, bu nedenle bu alanlarda rehabilitasyon 
çalışmaları uygulanmalı ve arazi kullanımı bu yönde şekillendirilmedir. Buna karşılık henüz 
yapılaşma ve kirletici unsurlar tarafından ciddi biçimde bozulmamış kumul ve delta ovalarında 
restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bu alanlara ilişkin mümkün olduğunca küçük ölçekli 
arazi kullanım planları yapılmalı, bu planlar ekolojik tampon bölgenin dışında tutulmalıdır. Benzer 
şekilde havza bazında gerçekleştirilecek su yönetim planları ile deltalara gelmesi gereken asgari 
suyun bu alanlara verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kıyı Ege, vejetasyon ekolojisi, biyolojik çeşitlilik, ekolojik yönetim

Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı tarafından 
2007FEN022 no’lu proje olarak desteklenmiştir.
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Amaç: Afyonkarahisar, Ege Bölgesi İç- Batı Anadolu’da yer almakta olup, grid sisteme göre B3 
karesine girmektedir. Bu çalışmada, Afyonkarahisar’ın farklı bölgelerindeki Jipsli topraklar ile 
bitki toplulukları arasındaki ilişkileri incelendi. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Afyonkarahisar Bölgesi’nden toplanan yaklaşık 50 bitki 
ve 24 toprak örneği oluşturmaktadır. Bitki örnekleri laboratuvara getirilerek, çeşitli eserlerden 
ve A.K.Ü. herbaryumundan yararlanılarak teşhis edildi. Torak numunelerinin fiziksel – kimyasal 
analizleri Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarlarında yaptırıldı. 
Bu analizlerden özelikle jips miktar tayini: topraktaki jips miktarına göre saturasyon ekstraktının 
elektriksel iletkenliğinin değişimi esasına dayanmakta olup, toprakta jips olup olmadığı varsa 
saturasyon ekstraktının jipssin hepsinin kapsayıp kapsamadığı belirlendi.

Bulgular: Afyonkarahisar’ın değişik bölgelerinde bulunan Emirdağ-Gülçayır, Şuhut-Selevir, 
Dazkırı-Acıgöl ve Afyonkarahisar-Merkez’ in İklim verileri Meteoroloji Gn. Md’den alındı. Bu 


