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Bulgular: Toplanan karayosunu örneklerinin teşhis çalışmaları sonucunda, Sarımsak Dağı’ndan 
tespit edilen Schistidium agassizii Sull. & Lesq., S. dupretii (Thériot) W. A. Weber ve S. papillosum 
Culm. (Grimmiaceae), hem Sarımsak hem de Melendiz Dağı’ndan tespit edilen Didymodon 
bistratosus Hébr & R.B. Pierrot (Pottiaceae) ile Erciyes Dağı’ndan toplanan Pseudocrossidium 
obtusulum (Lindb.) H.A. Crum & L.E. Anderson (Pottiaceae) türlerinin Türkiye bryofit florası için 
ikinci kayıtlar olduğu saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Tespit edilen bu taksonlardan, ilk defa 1974 yılında tanımlanan ve İber 
Yarımadası’na endemik olduğu düşünülen Didymodon bistratosus, 2005 yılında Türkiye’den de 
kaydedilmiştir. Pseudocrossidium obtusulum ise 2008 yılında Kırklareli ilinden, yine aynı yıl 
Schistidium agassizii Hatay ilinden ülkemiz bryofit florasına yeni kayıtlar olarak ilave edilmiştir. 
Schistidium dupretii (Artvin, 2009) ve S. papillosum (Rize, 1974) Karadeniz Bölgesinden Türkiye 
için ilk kez kaydedilmiştir. Bu çalışmayla Türkiye de tek lokaliteden bilenen bu taksonların yeni 
lokalite kayıtları verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karayosunu, Melendiz Dağı, Sarımsak Dağı, Erciyes Dağı, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma Niğde Üniversitesi BAP birimi (Proje no: FEB2010/35, FEB2010/21) ve 
TÜBİTAK (Proje no: 210T033) tarafından desteklenmiştir.
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Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu’nda 
(ZNG) Online Veritabanı Oluşturulması

Güray Uyar, Yasin Hazer, Muhammet Ören
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İncivez, Zonguldak, 

yasin_hzr@hotmail.com

Amaç: Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm katında bulunan, 1993 
yılından beri bryofloristik çalışmalarımız için topladığımız yaklaşık 5500 teşhisli örneğin tüm etiket 
bilgilerine dünyanın her yerinden kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak ve kolaylıkla güncellenebilen 
Türkçe ve İngilizce seçenekleri bulunan bir herbaryum veri tabanı oluşturmak. 

Gereçler ve Yöntemler: Şimdiye kadar UYAR koleksiyonunda kayıtlı bulunan tüm bryofit örnekleri 
kullanılarak Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu (ZNG) oluşturulmuş ve herbaryum 
verilerine internet ortamında kolayca ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla Hypertext Preprocessor 
(Php) Programı yardımıyla Web Site Kodlaması, Structured Query Language (Sql) yardımıyla 
veritabanı oluşturulmuş ve Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) Programı yardımıyla da bir 
arama motoru yapılmıştır. Ayrıca sistemden yabancı araştırıcıların da kolaylıkla faydalanabilmelerini 
sağlamak için sayfalar hem Türkçe hem de İngilizce seçenekli olarak kullanıcılara sunulmuştur.

Bulgular: http://herbarium.karaelmas.edu.tr/ web adresinden bilhassa Türkiye’nin Karadeniz 
Bölgesinden toplanıp teşhis edilmiş sistemde kayıtlı yaklaşık 5500 bryofit örneğinin Familya, Cins, 
Tür ve alttür ya da varyete adlarının yanı sıra toplanma lokalite bilgileri, vejetasyon, koordinat 
verileri, yükseklik, habitat, toplanma tarihi, teşhis eden numarası ve herbaryum numarası gibi 
bilgilere farklı seçeneklerden arama yapabilmenize fırsat tanıyan bir arama motoru sayesinde 
kolayca ulaşılabilmektedir. 
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Sonuç: Bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez internet üzerinden sistemde kayıtlı tüm örneklerinin 
verilerini açan bir bryofit herbaryumu web sayfası tasarlandı ve kuruldu. Beklentimiz odur ki bizim 
gibi diğer kayıtlı bryofit herbaryumları da tüm kayıtlı örneklerini kapsayacak tarzda verilerine 
kolay ulaşılabilir veri tabanlarına aktararak diğer araştırıcıların kullanımlarına açsın. Bu sayede 
elimizin altında yeni veri girişleri ile sürekli güncellenen tüm Türkiye bryofitlerine yönelik sağlam 
bir bilgi ağına kavuşmuş olabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Bryofit Herbaryumu, ZNG, Veritabanı, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, Bülent Ecevit Üniversitesinin “2009-13-06-01 nolu BAP Alt Yapı Destek 
Projesinin finansal desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Cennet Vadisi ve Tekir Yaylası’nın (Erciyes Dağı-Kayseri) 
Bryofit Florası 

Recep Kara, Şadiye Gül Bozdoğan, Tülay Ezer, Safiye Merve Can
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde, recepkara77@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada, Erciyes Dağı’nın kuzeydoğusunda yer alan Cennet Vadisi ve Tekir Yaylası’nın 
bryofit florası ortaya çıkarılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma materyalini Mayıs ve Kasım 2011 tarihleri arasında alandaki farklı 
habitat ve lokalitelerden toplanan bryofit örnekleri oluşturmaktadır. Toplanan örnekler laboratuvar 
ortamına getirilerek teşhisleri yapılmıştır. Bryofit örneklerinin teşhisinde çeşitli flora ve revizyon 
eserlerinden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma alanındaki farklı lokalitelerden (19 mevki) toplanan 228 örnek zarfı içerisinden 
810 bryofit örneği teşhis edilmiştir. Bu örnekler 22 familya, 48 cins ve bu cinslere ait toplam 138 
tür ve tür altı taksona dahildir. Bunlardan 4 familya, 4 cins ve 4 takson ciğerotlarına; 18 familya, 44 
cins ve bu cinslere ait 134 takson karayosunlarına aittir. 

Sonuç ve Tartışma: Çalışma sonucunda araştırma alanında 34 takson ile Pottiaceae ilk sırayı alırken, 
20 taksonla Bryaceae ikinci sırayı almıştır. Bunu 15’er taksonla Grimmiaceae ve Orthotrichaceae 
familyaları, 14 takson ile de Brachytheciaceae familyası takip etmiştir. 20 taksonla Bryum en hakim 
cins olurken, Orthotrichum (15), Grimmia (10), Syntrichia (8) ve Tortula (6) bunu takip etmiştir. 
Tespit edilen taksonlardan 53 karayosunu ve 1 ciğerotu (Riccia sorocarpa) Henderson kareleme 
sistemine göre B8 karesi için yenidir. 

Anahtar Kelimeler: Bryofit, Flora, Cennet Vadisi, Tekir Yaylası, Erciyes Dağı, Kayseri

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 210T033 nolu proje tarafından desteklenmiş olup TÜBİTAK’a 
teşekkür ederiz.


