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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 
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veriler kullanılarak özellikle Walter iklim diyagramları çizildi, jeolojik bilgiler için MTA’nın 
yayınlarından yararlanıldı. Afyonkarahisar’ın değişik bölgelerinde bulunan jipsli topraklar üzerinde 
yetişen bitkiler belirlendi. Buradaki hakim bitkilerin listeleri hazırlandı. Bitki topluluklarının 
topraklarla ilişkisini bulmak için 0-30 cm derinlikler arasından temsil yeteneği yüksek olan 24 
toprak örneği alındı ve bunların fiziksel ve kimyasal analizleri Tüzüner(1990)’in belirlediği 
metotlara göre Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarlarında 
yapılarak sonuçları çizelge haline getirildi.

Sonuç: Çalışma alanının büyük bölümünü kuvaterner arazisi kaplamaktadır.  Çalışma alanı 
“Kurak - Yarı-kurak, Soğuk - Çok Soğuk Akdeniz biyoiklimine” sahiptir. Alanda “Doğu Akdeniz 
İkinci Tipi” yağış rejimi görülmektedir. Çalışma alanında Kahverengi, Alüvyal ve Kolüviyal 
Büyük Toprakları ile arazi tipi olarak Çıplak kayalar ve molozlar bulunmaktadır. İran-Turan 
floristik bölgesi içerisindeki çalışma alanından yaklaşık 52 vasküler bitki teşhis edildi.  Bu 
çalışmada Afyonkarahisar’daki Jipsli topraklar ile bitki örtüsü arasındaki ilişkisi incelendi. Bitki 
topluluklarının topraklarla ilişkisini bulmak için 0-30 cm derinlikler arasından toprak örnekleri 
alındı ve bunların fiziksel kimyasal analizleri yapılarak sonuçları yorumlandı. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, jipsli topraklar, vejetasyon, bitki örtüsü-toprak ilişkisi 

Teşekkür: Bitkilerin teşhisinde yardımcı olan Doç. Dr. Mustafa Kargıoğlu’ na teşekkür ederiz. 
Bu çalışma, “A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Destekleme Programı” desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Tatarlı Höyük (Ceyhan, Adana) kazısı Hellenistik Dönem’e ait bitkisel makro kalıntıların 
analizi yapılarak, tarımın beşiği olarak kabul edilen Bereketli Hilal’e yakınlığıyla önem kazanan bu 
bölgede, Hellenistik Dönem tarımsal faaliyetleri ile ilgili bilgi edinmektir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızın materyalini Tatarlı Höyük kazı alanından elde edilen 
bitkisel makro kalıntılar oluşturmaktadır. Kazı faaliyetleri esnasında ayrılan toprak örnekleri, kazı 
alanında kurulmuş olan yüzdürme (floating) düzeneğinde su ile yüzdürme işlemine (flotation) tabi 
tutularak, içerisinde bulunan bitkisel materyaller elde edilmiştir. Bu yöntemle elde edilen örnekler 
Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne getirilerek, önce morfolojik olarak ayrılmış, daha 
sonra stereo mikroskop altında, çeşitli tohum atlaslarından faydalanılarak teşhis edilmiştir. Tatarlı 
Höyük’te 2007 yılında başlamış olan kazı çalışmalarına paralel olarak alınan örneklerden 2008-
2009 ve 2010 yıllarında alınmış olan 53 farklı örnek değerlendirilmiştir

Bulgular: Teşhisi yapılan tohum örnekleri, Tatarlı Höyük kazı alanında bulunan 14 farklı açmaya 
ait çöp çukurlarının çeşitli seviyelerinden ve kap içlerinden olmak üzere, toplamda 53 toprak 
örneğinin değerlendirilmesi sonucu elde edilmiştir. Yapılan inceleme ve teşhisler sonucu, 23 farklı 


