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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.
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Teşekkür: Bu çalışma, Bülent Ecevit Üniversitesinin “2009-13-06-01 nolu BAP Alt Yapı Destek 
Projesinin finansal desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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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.


