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Özbaraklı Şelalesi (Amasya) ve Çevresinin Karayosunu Florası
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Amaç: Bu çalışma Özbaraklı Şelalesi ve çevresinde 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: Özbaraklı Şelalesi ve çevresinden toplanan karayosunu örneklerinden 11 familya ve 
31 cinse ait 50 karayosunu (tür ve türaltı seviyesinde) tespit edilmiştir. Tespit edilen bu taksonlar 
içerisinde cins sayısı bakımından en zengin olarak dikkat çeken familyalar sırasıyla Pottiaceae 
(17), Amblystegiaceae (8) ve Orthotrichaceae (6)’dir. Cins kategorisinde ise takson çeşitliliği 
açısından en zengin olanlar Orthotrichum (6) ve Tortula (4)’dır.

Sonuç: Farklı ekolojik koşulları ile dikkat çeken Özbaraklı Şelalesi ve çevresi’nde küçük bir alan 
olmasına rağmen tür çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Henderson kareleme 
sistemine göre 22 takson Türkiye’nin A3 karesi için yeni kayıttır. Bu çalışma ile Türkiye karayosunu 
florasına katkıda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karayosunu Florası, Özbaraklı Şelalesi, Amasya, A3 karesi.
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Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’dan İlginç Karayosunu Kayıtları
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Amaç: Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Sarımsak Dağı ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki 
Melendiz ve Erciyes Dağları’ndan tespit edilen ve ülkemizde tek lokaliteden bilinen bazı 
karayosunlarının yeni lokalite kayıtlarını vererek bryofit floramıza katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini oluşturan karayosunu örnekleri 2010-2011 yılları 
arasında Melendiz, Sarımsak ve Erciyes Dağları’ndan toplanmıştır. Toplanan örnekler laboratuvar 
ortamına getirilmiş ve çeşitli bryofit flora eserleri ve revizyon çalışmalarından faydalanılarak 
teşhisleri yapılmıştır. Mikroskobik inceleme sırasında türlerin karakteristik özellikleri OLYMPUS 
DP25 görüntüleme sistemi kullanılarak fotoğraflandırılmıştır.


