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Amaç: Bu çalışmada, Sinop ilinde yayılış gösteren Akdeniz enklavlarından Sarcopoterium 
spinosum komünitesinde bitki çeşitliliği araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma 2010-2012 yılları arasında iki vejetasyon dönemi boyunca 
yürütülmüştür. Vejatasyonun homojen olduğu yerlerden 50 m2 büyüklüğünde 8 devamlı örnek parsel 
seçilmiştir. Aylık olarak yapılan arazi çalışmalarında devamlı örnek parsellerde mevcut olan bitki 
türleri toplanarak herbaryum örneği haline getirilmiş ve türlerin % örtüş oranları kaydedilmiştir. 
Komünitede tespit edilen türlerin ait oldukları familyalar, gelişim formları, ait oldukları biyocoğrafik 
bölge ve hayat formları belirlenmiştir. Primer 5 bilgisayar yazılım programı kullanılarak Shannon-
Wiener çeşitlilik indeks değeri ve Evennes düzenlilik indeks değeri hesaplanmıştır.

Bulgular: Komünitede 31 familyadan 101 genusa ait 133 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların % 
21.05’i Fabaceae (28 takson), % 19.55’i Poaceae (26 takson), % 11.28’i Asteraceae (15 takson) ve 
% 8.27’si Caryophyllaceae (11 takson) familyalarına aittir. Komünitede bulunan taksonların % 59’u 
kozmopolit (77 takson) iken, % 24’ü Akdeniz (32 takson), % 15’i Avrupa-Sibirya (20 takson) ve 
% 2’si İran-Turan (2 takson) elementidir. Komünitede % 51.88 oranla terofit hakimiyeti vardır (69 
takson). Terofitler arasında ise en çok temsil edilen form çiçek ekseni dik olan skapoz yapıdır (% 
38.35; 51 takson). Terofitlerden sonra en yüksek yüzdeye sahip olan Hemikriptofitler komünitede 
% 32.33 (43 takson) oranında temsil edilmektedir ve bunlarda da en çok skapoz form (% 19.55; 
26 takson) hakimdir. Diğer hayat formlarından Fanerofitler % 2.26 (3 takson), Kamefitler % 5.26 
(7 takson), Geofitler % 6.77 (9 takson), Kormofitler % 1.5 (2 takson) oranında temsil edilmektedir. 
Komünitenin çeşitlilik indeks değeri 2.84 (SD: 0.44), düzenlilik indeks değeri ise 0.46 (SD: 0.05) 
olarak bulunmuştur.

Sonuç: Üç fitocoğrafik bölgeye ait elementlerin bir arada bulunması komünitenin submediterranean 
bir karakterde olduğunu göstermektedir. Bunun yanında Akdeniz elementlerinin daha fazla temsil 
edilmeleri komünitenin Akdeniz karakterli olduğunu göstermektedir. Komünite içinde kozmopolit 
türlerin fazla sayıda olmaları bazı taksonların yayılışları ile ilgili bilgilerin yeterli olmaması yada 
komünitenin yayılış gösterdiği bölgenin birçok türün yerleşmesi için uygun koşullara sahip olması 
ile açıklanabilir. Diğer yandan terofitler de Akdeniz ikliminin göstergelerindendir ve komünitede 
terofit hakimiyetinin olması Akdeniz ikliminin ve bu iklim tipinin komünitedeki türlerin hayat 
formları üzerine olan etkilerini göstermektedir.
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