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Bulgular: Yapılan bu araştırma sonucunda 11 familyaya ait, 34 cins ve 60 geofitik takson tespit 
edilmiştir. En çok takson içeren familyalar Liliaceae (27), Orchidaceae (10) ve Iridaceae’dir (7). 
Endemik olan taksonlardan Hyacinthella siirtensis Mathew hakkında sistematik ve ekolojik bilgiler 
ortaya konmuştur. 

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile Siirt ilinin bazı geofitleri ve bunlara ait polen özellikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siirt, flora, endemik, polen
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Acarlar Longozu (Sakarya) ve Çevresinin Florasına Katkılar

Didem Karaduman, Mehmet Sağıroğlu
Sakarya Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sakarya, didemsinem@hotmail.com

Amaç: Acarlar Longozu ve çevresinin florasını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini Acarlar Longozu ve çevresi üzerinde yapılan flora 
çalışmasına ait bitki örnekleri oluşturmaktadır. Belirli aralıklarla araziden toplanan bitki örnekleri 
herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutuldu ve Flora Of Turkey and The East Aegean Islands 
’den teşhis edildi. Bazı bitkilerin fotoğrafları çekildi. Bu çalışma 2011 Eylül ayında başlamış olup, 
halen devam etmektedir. 

Bulgular: Acarlar Longozu ve çevresinde yapılan arazi çalışmalarında toplam bitki örneklerin 
değerlendirilmesi sonucu şu ana kadar 20 familyaya ait 40 cins, 150 tür ve türaltı seviyede takson 
belirlenmiştir. Bu taksonlar da 35 tür (%23,3) Avrupa-Sibirya, 11 tür (%7,3) Akdeniz fitocoğrafik 
bölgesi elementi, 100 tür de çok bölgeli veya bilinmeyenlerden oluşmuştur.

Sonuç: Karadeniz sahilindeki önemli biyoçeşitlilik merkezlerinden birisi olan Acarlar Longozu ve 
çevresi florası için 150 tür tespit edilmiştir. Longozun alandaki bazı önemli türlerin son durumları 
fotoğraflar ile birlikte verilmiştir ve çalışma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Acarlar Longozu, biyoçeşitlilik, Sakarya
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Kızıldağ Yayla (Karaisarlı, Adana) ve 
Çevresinde Yayılış Gösteren Geofitler

Ali Keskin, Ahmet Savran
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde, kesknal6@gmail.com

Amaç: C5 karesinde yer alan Kızıldağ yayla ve çevresinde yayılış gösteren geofitlerin tespiti ve 
biyolojik özelliklerinin verilenerek görsel olarak sunulması.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini 2011-2012 yılları vejetasyon dönemlerinde 
gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucu toplanan 90 geofit bitki örneği oluşturmaktadır. Toplanan 
örnekler genel herbaryum kuralları kapsamında kurutularak teşhise hazır hale getirilmiştir. 


