
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

582

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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