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alanından toplanan örneklerin mevcut literatür yardımıyla teşhisleri yapılmıştır. Tespit edilen ciğerotu 
örnekleri Ankara Üniversitesi Herbaryumu (ANK)’nda saklanmaktadır.

Bulgular: Bu çalışmada 2009–2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sonucu Yedigöller 
Milli Parkı’ndan belirlenen dokuz istasyondan 47 ciğerotu örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler 
uygun yöntemle herbaryum materyali haline getirilmiş ve mevcut literatür yardımıyla teşhis 
edilmiştir. Örneklerin teşhis edilmesinin neticesinde toplam 12 familya ait 16 ciğerotu türü tespit 
edilmiştir. Tespit edilen türlerin ait olduğu familyalar ve her familyadan kaç tür bulunduğu şu 
şekildedir: Lunulariaceae 1, Marchantiaceae 1, Conocephalaceae 1, Pelliaceae 2, Metzgeriaceae 
1, Porellaceae 2, Radulaceae 1, Frullaniaceae 1, Lophocoleaceae 1, Plagiochilaceae 1, 
Scapaniaceae 3 ve Gymnomitriaceae 1 tür. Tespit edilen ciğerotu türlerinden 6’sı tallussu ciğerotu, 
10’u ise yapraksı ciğerotudur. 

Sonuç: Bu çalışma Yedigöller Milli Parkı ciğerotları florası konusunda bu güne kadar yapılan 
en detaylı çalışma niteliğindedir. Yapılan bu çalışma ile Yedigöller Milli Parkı’ndan 47 ciğerotu 
örneği toplanarak teşhis edilmiş ve sonucunda 12 familyaya ait 16 ciğerotu tespit edilmiştir. Bu 
örneklerden Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr.) Dumort. Henderson (1961) kareleme 
sistemine göre Türkiye A2 karesi için ilk defa bildirilmektedir.
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Amaç: Türkiye karayosunu florası konusunda çalışan yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından kabul 
görmüş ve bu konuda yapılan çalışmalarda kullanılan Türkiye haritası kareleme sisteminin B9 
ve B10 karelerinde yapılan briyolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmış olan karayosunu 
taksonlarının güncel bir liste halinde sunulması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Gereçler ve Yöntem: Bu kontrol listesi, Türkiye kareleme sistemine göre B9 ve B10 kareleri 
içerisinde karayosunu taksonları üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi sonucu hazırlanmıştır. 
Bu kareler içerisinde karayosunları ile ilgili yapılmış araştırmalar sonucu listelenen taksonların 
Türkiye’deki yayılışının kontrolü için ilgili çeklistler ve yayınlar taranmıştır. Taksonlara ait kontrol 
listesi hazırlanırken sistematik dizin güncel bir şekilde verilmiştir.

Bulgular: B9 karesi için incelenen araştırmalar sonucu 17 familya ve 37 cinse ait 83 karayosunu 
tespit edilmiştir. Bu kare içerisinde dikkat çeken en zengin cinsler sırasıyla; Bryum (10), Grimmia 
(8), Syntrichia (6) dır. 

B10 karesinden ise 15 familya ve 31 cinse ait 84 karayosunu tespit edilmiştir. Bu kare içerisinde 
dikkat çeken en zengin cinsler sırasıyla şu şekildedir: Grimmia (9), Syntrichia (8), Bryum (8), 
Tortula (7). 
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Sonuç ve Tartışma: Türkiye haritası kareleme sistemine göre B9 ve B10 karelerinde yapılan 
briyofloristik araştırmaların incelenmesi sonucu ortaya çıkarılan bu kontrol listesi, son yıllarda 
yapılan çalışmaların da değerlendirilmesiyle birlikte mevcut durumun tespitinin yanı sıra diğer 
karelerde yapılan bu tür çalışmalarla bir karşılaştırma olanağını da ortaya çıkarmıştır. Bu tür 
çalışmaların, Türkiye haritası üzerinde Henderson kareleme sistemine göre ayrılmış bütün kareler 
için gerçekleştirilmesi durumunda Türkiye karayosunlarının korolojisinin belirlenmesinde önemli 
katkısı olacaktır. 
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Amaç: Türkiye karayosunu florası konusunda çalışan yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından kabul 
görmüş ve bu konuda yapılan çalışmalarda kullanılan Türkiye haritası kareleme sisteminin C13 
karesinde yapılan briyolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmış olan karayosunu taksonlarının 
güncel bir liste halinde sunulması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Gereçler ve Yöntem: Bu kontrol listesi, Türkiye kareleme sistemine göre C13 karesi içerisinde 
karayosunu taksonları üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi sonucu hazırlanmıştır. Bu kareler 
içerisinde karayosunları ile ilgili yapılmış araştırmalar sonucu listelenen taksonların Türkiye’deki 
yayılışının kontrolü için ilgili çeklistler ve yayınlar taranmıştır. Taksonlara ait kontrol listesi 
hazırlanırken sistematik dizin güncel bir şekilde verilmiştir.

Bulgular: C13 karesi için incelenen araştırmalar sonucu 32 familya ve 90 cinse ait 249 karayosunu 
tespit edilmiştir. Bu kare içerisinde dikkat çeken en zengin cinsler sırasıyla şu şekildedir: Bryum 
(15), Orthotrichum (15), Grimmia (15), Fissidens (12), Tortula (9). 

Sonuç ve Tartışma: Türkiye haritası kareleme sistemine göre C13 karesinde yapılan briyofloristik 
araştırmaların incelenmesi sonucu ortaya çıkarılan bu kontrol listesi, son yıllarda yapılan çalışmaların 
da değerlendirilmesiyle birlikte mevcut durumun tespitinin yanı sıra diğer karelerde yapılan bu 
tür çalışmalarla bir karşılaştırma olanağını da ortaya çıkarmıştır. Bu tür çalışmaların, Türkiye 
haritası üzerinde Henderson kareleme sistemine göre ayrılmış bütün kareler için gerçekleştirilmesi 
durumunda Türkiye karayosunlarının korolojisinin belirlenmesinde önemli katkısı olacaktır. 
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