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

571

Sonuç ve Tartışma: Çalışma alanından tespit edilen 79 epifitik tür ve tür altı takson ait oldukları 
familyalar yönünden değerlendirildiğinde; ciğerotlarından en çok sayıda takson içeren familyalar; 
Frullaniaceae (3) ve Cephaloziaceae (3) iken karayosunlarından Orthotrichaceae (11) ve 
Brachytheciaceae (10)’dir. Ciğerotlarından Frullaniaceae ve karayosunlarından Orthotrichaceae 
familyasının ilk sırada olması bu familya üyelerinin genelde epifitik ve kuraklığa dayanıklı olması 
ile açıklanabilir.

Hem karayosunları hem de ciğerotları açısından en fazla sayıda farklı taksona ev sahipliği yapan 
ağaçlar sırasıyla; Fagus orientalis (41), Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana (37), Carpinus 
betulus (33)’dur. Nemli ve serin yerlerde iyi gelişim gösteren Fagus orientalis’in hem ciğerotu hem 
de karayosunu taksonları bakımından en fazla sayıda farklı taksona ev sahipliği yapmasını, gövde 
ve kabuk yapısının bryofitlerin gelişmesi için gerekli olan nem ve mikro iklim koşullarını sağlaması 
ile açıklayabiliriz. 

Akdeniz ikliminin etkisi altında yarı kurak ve nemli bir bölge olan çalışma alanımızdaki epifitik 
bryofitlerin çoğu, ekolojik özellikler yönünden; subneutrofit, gölge seven ve mezofit karakterlidir. 

Ayrıca en fazla sayıda örneğin üzerinden alındığı Fagus orientalis (577) ve Carpinus betulus 
(188)’un düz ve pürüzsüz kabuk yüzeyi, gövdelerin ve dalların yüzeye paralel uzandığı düz halı 
(Ms; Mat, smooth) hayat formunun ilk sırada olmasına imkan tanımıştır. 

Anahtar Kelimeler: Abant Dağları, Bryofit, Epifitik, Flora, Türkiye.

Teşekkür: Bu çalışmamıza 2011-10-06-06 nolu doktora tez projesi ile destek sağlayan Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimine teşekkür ederiz.
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Amaç: Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde yayılış gösteren Riccia (Hepaticophyta) 
taksonlarını belirlemektir.

Gereçler ve Yöntemler: 2011-2012 yılları arasında erken bahar dönemlerinde yapılan arazi 
çalışmaları sonucu toplanan Riccia cinsine ait taksonlar çalışma materyalimizi oluşturmaktadır. 
Örnekler, tutundukları substrat’tan uygun kazıyıcılar yardımıyla alınarak, önceden hazırlanmış 
zarflara yerleştirilmiştir. Bu zarflar üzerine çeşitli ekolojik ve topoğrafik veriler önceden basılı 
olduğundan, ilgili standart kısımlar işaretlenerek ortama ve taksona ilişkin kayıtlar tutulmuş ve 
koordinat bilgileri alınmıştır. Toplanan örneklerin teşhisleri ilgili flora kitaplarından ve revizyonel 
çalışmalardan yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırma alanından saptanan taksonlar, bilgisayara kayıt edilerek Adnan Menderes Üniversitesi 
Herbaryumu’nda (AYDN) koruma altına alınmıştır.

Bulgular: Yaptığımız arazi çalışmalarından elde edilen sonuçlar Riccia cinsinin Adnan Menderes 
Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde altı taksonla temsil edildiğini göstermiştir.
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Sonuç: Riccia cinsi, Bryophyta divisiosu içinde yer alan ciğerotları (Marchantiopsida) sınıfına ait 
bir bitki grubudur. Son yapılan çalışmalarla cinsin Akdeniz ve çevresi ülkelerde 36 tür ve 4 varyete 
ile temsil edildiği göstermektedir (Ros et al, 2007). Ülkemizde ise 23 Taxon (21 tür ve 2 varyete) 
ile ciğerotları içerisinde en zengin cinstir. Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Yerleşkesi toplam 
alanı 1,212,788.01 m2’dir (1212 dönüm). Bu kadar küçük bir alanda Türkiye Riccialarının yaklaşık 
1/6 bulunması çalışılan alanın potansiyelini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aydın, biryofit, ciğerotu, Riccia, kampus 

Teşekkür: Bitkilerin toplanmasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam Yrd. Doç. Dr. Mesut 
KIRMACI’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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Amaç: Bu çalışma Kapaklı Mesire Alanında bulunan karayosunu (Musci) türlerini tespit etmek 
amacıyla yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan karayosunu (Musci) örnekleri çalışma alanından 
2009–2011 yılları arasında, farklı mevsimlerde yapılan arazi çalışmaları ile elde edilmiştir. Arazi 
çalışmaları sırasında toplanan örneklerin morfolojik ve ekolojik özelliklerinin yanı sıra habitat 
özellikleri, rakım, GPS koordinatları, substrat tipi, tarih ve numaralarıyla birlikte kaydedilmiştir. 
Numaralandırılan örnekler daha sonra laboratuvar ortamında kurutularak herbaryum materyali 
haline getirilmiştir. Hazırlanan numuneler mikroskop altında incelenmiş ve mevcut literatür 
yardımıyla türlerin teşhisi yapılmıştır. Tespit edilen karayosunu örnekleri daha sonra ihtiyaç 
duyulduğunda müracaat edilebilecek şekilde muhafaza edilmektedir.

Bulgular: Kapaklı Mesire alanından toplanan karayosunu örneklerinden 12 familya ve 22 cinse ait 
32 karayosunu (tür ve türaltı seviyesinde) tespit edilmiştir. Tespit edilen bu taksonlar içerisinde cins 
sayısı bakımından en zengin olarak dikkat çeken familya Pottiaceae (9)’dir. Cins kategorisinde ise 
takson çeşitliliği açısından en zengin olanlar Orthotrichum (3), Bryum (3) ve Didymodon (3)’dur.

Sonuç: Amasya-Samsun il sınırına yakın bir noktada bulunan Kapaklı Mesire Alanından tespit 
edilen 32 taksondan 14’ü Henderson kareleme sistemine göre Türkiye’nin A3 karesi için yeni 
kayıttır. Bu çalışma ile Türkiye karayosunu florasına katkıda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karayosunu Florası, Kapaklı Mesire Alanı, Amasya, A3 karesi.


