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Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

Türkiye: A4, Rize ili, Fındıklı ilçesi, Derbent Köyü mevkii, K 41º 17.156’, D 41º 15.970’, 310 
m, dere kenarı, gölgeli kayalık alan, ıslak kaya üzeri, Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) 
Lindenb., Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske and Metzgeria conjugata Lindb. ile birlikte 
bulunmuştur. Alanın hakim bitkilerini Carpinus betulus L. (Gürgen), Alnus glutinosa (L.) Gaertner 
(Kızılağaç), Castanea sativa Miller (Kestane), Corylus avellana L. (Fındık) ve Rhododendron 
ponticum L. (Karadeniz orman gülü) oluşturmaktadır. Örnekler 25 Ekim 2011’de Tamer Keçeli 
tarafından toplanmış olup örnek numarası TK-5318 olarak verilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile Rize ilinden T. tomentella Türkiye Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası için 
ilk kez rapor edilmiş ve türe ait deskripsiyon bilgileri ile birlikte örneklerin makro ve mikroskobik 
fotoğrafları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trichocolea tomentella, ciğerotu, Marchantiophyta, yeni kayıt, Rize, Türkiye.

Teşekkür: BAP-2011-8 No’lu proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan bu çalışma Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Bartın ve Kastamonu illerinin sınırları içerisinde kalan ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından korumada öncelikli Avrupa’da 100, Türkiye’de 9 sıcak noktadan biri olarak 
belirlenen Küre Dağları Milli Parkını da içerisine alan Batı Küre Dağlarında dağılım gösteren 
epifitik ve epiksilik bryofitlerin belirlenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: Örnekler Batı Küre Dağlarından 2008-2009 yıllarında vejetasyonun farklı 
dönemlerinde, alana düzenlenen toplam beş arazi çalışmasından toplanmıştır. Toplanan örnekler 
laboratuara getirilerek direkt güneş ışığı almayan, hava akımının olduğu bir ortamda gazete 
kağıtları üzerinde kurutulup, başta İngiltere ve İrlanda bryofit floraları olmak üzere diğer Avrupa 
ülkeleri ve Rusya’ya ait bryofit floraları kullanılarak örneklerin teşhisleri gerçekleştirilmiştir. 
Örneklerin mikroskobik incelenmesi sırasında türlerin karakteristik özellikleri, Olympus BX51 Işık 
Mikroskobuna bağlı Olympus DP20 kamera sistemi kullanılarak fotoğraflanmıştır. Teşhisi yapılan 
örnekler öncelikle BEÜ Bryofit Herbaryumu (ZNG) veri tabanına girilip, uygun zarflama tekniği 
ile herbaryuma dahil edilmişlerdir.

Bulgular: Canlı ağaçlar üzerinde gelişen epifitlerin incelenmesi sonucu ciğerotlarından 6 familya ve 
7 cinse ait 10 takson, karayosunlarından ise 14 familya ve 24 cinse ait 47 tür ve tür altı takson tespit 
edilmiştir. Çürüyen ağaçlar üzerinde gelişen epiksiliklerin incelenmesi sonucu ise ciğerotlarından 4 
familya ve 4 cinse ait 4 takson, karayosunlarından ise 7 familya ve 8 cinse ait 9 tür ve tür altı takson 
bulunmuştur. Araştırma alanında yaygın olarak bulunan yaprak döken ormanlarda epifitiklerden, 
ağaç gövdelerinde Frullania dilatata (L.) Dumort., Radula complanata (L.) Dumort., Metzgeria 
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furcata (L.) Dumort., Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., Pterigynandrum filiforme Hedw. ve 
Orthotrichum türleri, taban ve kök kısımlarında ise Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) 
Isov. hakimdir. Epiksilik’lerden ise Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. ve Herzogiella 
seligeri (Brid.) Z.Iwats. yaygın türlerdir. Epifitiklerden Orthotrichum stramineum Hornsch. ex 
Brid. ve epiksiliklerden Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton ise alanda tekbir lokaliteden 
toplanmış nadir türlerdendir.

Sonuç: Batı Küre Dağları’nda yayılış gösteren epifitik ve epiksilik bryofitlerin incelenmesi sonucu 
alandan toplamda 70 tür ve tür altı takson belirlenmiştir. Bunlardan Orthotrichum obtusifolium 
Brid., Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. ex I.Hagen, Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop., 
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid., Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., Henderson 1961 
kareleme sistemine göre A2 karesi için yeni kayıttır. Daha önceleri lokalite bilgileri verilmeden 
Türkiye ciğerotları kontrol listelerinde yer alan epiksilik Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.’nın, 
bu çalışmayla lokalite bilgileri ile Türkiye’den ikinci kez kaydı verilmiş olmaktadır.

Epifitlerin familyalara göre dağılımlarına bakıldığında karayosunlarından Orthotrichaceae 11 ve 
Brachytheciaceae 8 tür, ciğerotlarından Frullaniaceae 3 ve Lejeuneaceae 2 tür ile ilk iki sırada yer 
almaktadırlar. Karayosunlarından Orthotrichaceae ve ciğerotlarından Frullaniaceae familyalarının 
yüksek tür sayısına sahip olmalarının nedeni, üyelerinin büyük bir çoğunluğunun epifitik 
olmasından kaynaklanmaktadır. Sayı olarak az olan epiksiliklerde Brachytheciaceae familyası 3 
tür ile birinci sırada yer alırken, diğer familyalar ise birer tür ile temsil edilmektedirler. Alandan 
epiksilik olarak bulunan Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. Ex Moug. & Nestl., 
Avrupa Bryofitleri Kırmızı Listesinde zarar görebilir (Vu) kategorisinde yer almaktadır. Bu türün 
Türkiye’deki dağılımı da Batı Karadeniz Bölgesi ile sınırlı olup toplanma sayısı azdır. 

Alandan bulunan örneklerin ekolojik özelliklerine bakıldığında nem ihtiyaçları açısından 
mesofitiklerin, ortam asitliği açısından subnötrofitlerin, ışık gereksinimleri açısından gölge 
sevenlerin (skiofit) hakim olduğu görülmektedir. Ağaçlar üzerinde, bulunduğu habitata genellikle 
sıkıca tutunan ve ortam üzerinde yüzeye paralel olarak uzanan bryofitlerin sahip oluduğu halı (mat) 
hayat formunun yaygın olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Batı Küre Dağları, epifitik, epiksilik, bryofit.

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından TBAG-107T669 no’lu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Carex lasiocarpa Ehrh., C. limosa L., Pedicularis palustris L. subsp. opsiantha (E.L.Ekman) 
Almquist, Ranunculus lingua L. ve Utricularia minor L. gibi nadir bitki taksonlarını barındırdığı 
için Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı’ndan birisi olarak kabul edilen Yukarı Gerede Vadisi’nin 
bryofit florasını ortaya çıkarmak. 

Gereçler ve Yöntemler: Bryofit örnekleri Yukarı Gerede Vadisi’ne 2006 yılında yapılan bir ön 


