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bantları kullanılarak, dikme metodu, silikonla yapıştırma metodu kullanılarak yapıştırılmaktadır. 
Silikonla yapıştırma metodu günümüzde biraz daha geliştirilerek silikon tabancaları kullanılarak 
uygulanmaktadır. Ziyaret edilen bazı herbaryumlarda yabancı araştırıcılara ait koleksiyonlara 
rastlanmıştır. Herbaryumlarda bulunan bitkilerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ise 
herbaryumun bulunduğu bölgedeki bitkilerin yanı sıra Türkiye’deki birçok bölgeden de örnekler 
olduğu görülmüştür. Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel herbaryumun ise Çukurova Üniversitesi 
Doğu Akdeniz Bitkileri Herbaryumu (ADA) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ADA herbaryumunda 
Türkiye’de ilk olan Türkiye Bitki Bankası veri tabanı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu veri tabanı 
içerisinde tohumlu ve tohumsuz bitkilerden oluşan yaklaşık 4987 takson, 3850 fotoğraf ve bunlara 
ait 60’a yakın bilimsel ve folklorik özellik yer almaktadır (www.turkiyeflorasi.com/org/net).

Sonuç: Türkiye’de yaklaşık olarak 52 adet herbaryum bulunmaktadır. Bu herbaryumların bazıları 
kurumlara ait olmayıp kişisel koleksiyonlardır. Yaklaşık 37 tane herbaryum index herbaryumuna 
kayıtlıdır. Bu çalışma kapsamında ziyaret edilen herbaryumların birçoğunda belli bir düzen 
gözlemlenememiştir. Genellikle araştırıcılar herbaryumların henüz kurulum aşamasında olduğunu 
veya revize edildikleri bildirmişlerdir. Bu problemler yer sıkıntısı, maddi imkansızlıklar ve 
en önemlisi teknik eleman eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Genellikle teknisyeni olmayan 
herbaryumları araştırmacılarla beraber doktora, yüksek lisan öğrencileri hatta lisans öğrencileri 
düzenlemeye çalışmaktadır. Bu geçici bir çözüm olmaktadır. Türkiye’den yabancılar tarafından 
toplanmış bitkilerin tip örneklerinin çoğu yurtdışındaki herbaryumlarda bulunmaktadır. Yurt dışında 
bulunan bir kısım bitki gerekli şartlar yerine getirilmek koşuluyla Türkiye’de kurulacak ulusal 
herbaryuma gönderilmeyi beklemektedir. Tip örneklerin çoğunun yurtdışındaki herbaryumlarda 
bulunuşu, ülkemizde çalışan araştırmacıların çalışmaları için önemli bir engel oluşturmaktadır. 
Milli bir herbaryumun kurulması için adımlar atılmaktadır. Bu araştırmada herbaryumlarda bulunan 
bitki sayısı milli bir herbaryumun oluşturulması için gerekli alt yapının olduğunu göstermiştir.
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Amaç: Ülkemizde yapılan flora çalışmalarının büyük bir kısmı karasal habitatları kapsamakta 
olup, kumul ve tuzcul habitatlarla ilgili flora çalışmaları daha azdır ve yakın tarihlidir. Bu nedenle 
araştırmamızda, kumul ve tuzcul alanlarda yapılacak olan flora çalışmalarına katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Önemli doğa alanları kapsamında belirlenen 13 adet kumul ve tuzcul 
alana florasyon zamanları dikkate alınarak 2007-2008 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında 712 
adet bitki örneği toplanmış, toplanan bitki örnekleri, herbaryum örneği haline getirilmiştir. Daha 
sonra örnekler numaralandırılmış ve “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” eserlerinden 
yararlanılarak teşhisleri yapılmıştır. Araziden alınan toprak örneklerinin analizleri (pH, organik 
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madde, tuzluluk, tekstür, kireç) analizleri standart yöntemlere göre yapılmış ve sonuçlar toprak-
bitki çeşitliliği ilişkisini belirlemek amacıyla yorumlanmıştır.

Bulgular: Önemli doğa koruma alanları kapsamında seçilen, Çanakkale İli’ne bağlı, 13 adet 
kumul ve tuzcul alanda yapılan çalışmalar sonucunda 712 adet bitki örneği toplanmış ve teşhisi 
yapılmıştır. Araştırma sonucunda 13 bölgeden toplam 51 familya, 164 cins ve 257 takson tespit 
edilmiştir. Takson sayısına göre sıralandığında ilk üç familyayı 43 adet taksonla Poaceae, 33 adet 
taksonla Asteraceae ve 29 adet taksonla Fabaceae familyaları oluşturmaktadır. Tespit edilen bitki 
taksonlarından %35’lik kısmı (89 adet) Akdeniz, %16 (40 adet) geniş yayılışlı, %5 (13 adet) Avrupa- 
Sibirya fitocoğrafik bölgesine ve %1’lik (4 adet) kısmı da kozmopolit türlerden oluşmaktadır. 
%43’lük kısmı ise fitocoğrafik bölgesi tespit edilemeyen türlerdir.

Araştırma alanları içerisinde bulunan 5 adet tuzcul alandan toprak örnekleri alınmış ve sonuçlarla, 
tespit edilen bitki çeşitliliği karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Chenopodiaceae familyasının 
belirlenen bu 5 alan içerisindeki diğer türlere oranları verilmiş ve karşılaştırmaları yapılmıştır. 
Kumul alanların karakteristik florasında Brassicaceae, Plantaginaceae ve Chenopodiaceae 
familyaları ağırlıktadır. Cakile maritima, Salsola kali ve Plantago lagopus neredeyse bütün 
araştırma alanlarına yayılmış durumdadırlar. Çalışma alanları içerisinde sulak alan içeren 
lokalitelerde ise, yoğun şekilde Cyperus capitatus, Scirpoides holoschoenus, Schoeplectus supinus, 
Juncus maritimus türlerinin hakimiyeti görülmektedir.

Sonuç: Kumul ve tuzcul alanlarda yapılan flora çalışması sonucu, toplam 13 alanda 51 familyaya 
ait 164 cins ve 257 takson tespit edilmiştir. Tespit edilen familyalardan 1 tanesi Pteridophyta’ya, 
diğer 50 tanesi ise Spermatophyta’ya aittir. Spermatophyta içerisinde 2 Gymnospremae ve 48 
Angiospermae familyası vardır. Angiospermae’den 7 takson Monocotyledonae ve 41 takson 
ise Dicotyledonae olarak tespit edilmiştir. Arazi çalışmalarında belirlenen familyalardan, tüm 
çalışmalar içerisinde en fazla taksona sahip olan ilk üç familya sırasıyla; Poaceae, Asteraceae ve 
Fabaceae’dir. Çalışma süresince Poaceae familyasına ait 43, Asteraceae familyasına ait 33 ve 
Fabaceae familyasına ait 29 adet takson tespit edilmiştir. Genel bulgular içerisinde bu üç familya 
Poaceae %17, Asteraceae %13 ve Fabaceae %11’lik bir orana sahiptir. Araştırma yapılan 13 
alandaki bitki taksonları, ağırlıklı olarak Akdeniz fitocoğrafya bölgesine aittir. Bu durum, araştırma 
alanında Akdeniz ikliminin hakimiyetinin bir sonucu olarak görülmektedir.
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