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Küçük Kafkaz’ın Yüksek Dağlığının Kaya ve Töküntü Bitkiliyi
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Amaç: Küçük Kafkaz’ın yüksek dağlığının kaya ve töküntü bitkiliyinin floristik terkibi, yayılma 
kanunuyğunluqları, formalaşma hüsusiyyetleri planlı tedqiq etmektir.

Gereçler ve Yöntem: Floristik-sistematik, fitosenoloji ve areoloji yöntemlerden kaynaklanmıştır.

Bulgular: Kaya ve töküntü bitkiliyi üçün 32 familya, 104 cins 180 tür ali bitki, hatta 42 liken türü 
muayyenleşdirilmişdir.

Sonuç ve Tartışma: Kaya ve töküntü bitkiliyinin coğrafi analizi gösterir ki, floranın esasını Kafkaz 
areal tipi teşkil edir. Kaya ve töküntü florasının terkibinde Ön Asya türlerinin üstünlük teşkil etmesi 
Kafkaz florasının Ön Asya floristik merkezleri ile kadim alakasını gösterir.

Kaya ve töküntü bitkiliyi Küçük Kafkazın yüksek dağlığında böyük feza yaratmasına bakmayaraq, 
kocaman ekosistemin floristik terkibi, yayılma kanunuyğunluqları ve formalaşma hüsusiyyetleri 
planlı şekilde tedqiq olunmamışdır. Var olan edebiyyat duyuruları (Hacıyev 1962; Qurbanov, 2000) 
tedqiqt sahasının kaya ve töküntü bitkiliyini tam uyğulamır ve ya Kafkaz, diğer coğrafi regionların 
dağ sistemlerini (Saxaqapsoyev, Gilisas, Maxamadze ve s.) kapsama alır.

Kaya ve töküntü bitkiliyinin arasında yüksek kaliteli yem bitkilerine karşılaşılır ki, onların 
tohumlarını pozulmuş yüksek dağ yeşilliklerinin yenilenmesi üçün kullanmak olar. Yem 
bitkilerinden elave kaya ve töküntülerde dekorasyon kaya berkidici ve diger qrup deyerli bitkiler 
vardır ki, seleksiya işlerinde onlardan başlangıç kimi kullanmak olar. Bu sebeple kaya ve töküntü 
bitkiliyinin öyrenilmesinin büyük praktik ehemiyyeti var. Kaya ve töküntü bitkiliyinin öyrenilmesi 
bir sıra nezeri meselelerin öyrenilmesi üçün de önemlidir. Kaya ve töküntülerde özüne uygun edafik 
ve mikroiqlim şeraiti geçmiş geoloji dövrlerin hüsusiyyetlerini özünde eks etdiren çohlu türler 
mevcuttur. Kaya ve töküntüler uyğunsuz iklim şeraitinde özüne sığınacaq bulmuş refidiumlardır. 
Botanikanın en aktual problemlerinden biri de az öyrenilen bu bitkiliyin tedqiqini devam ettirmekle, 
sitogenezin kanunauyğunluklarını derk etmek, nadir endemik ve relikt türleri aşkara çıkartmak ve 
bunların ekologiyasını öyrenmek, son neticede uygun olarak yararlanmak çözmektir.

Kaya ve töküntü bitkiliyinin yayılması deniz ramının hündürlüyünden, yamacın mailliyinden, daş 
suhurlarının fiziki ve kimyevi hüsusiyyetlerinden, töküntülerin mehaniki yerleşmesinden asılıdır. 
Tedqiqatlar neticesinde aşkar olunmuşdur ki, Küçük Kafkazın yüksek dağlığının bitki örtüyünün 
formalaşmasında daha çok yamacın dikliyi ve mailliyi, su, eroziya ve parçalanma prosesleri, 
toprak yaranma prosesi kimi amiller esasdır. Yamacın dikliyi 20-30ºC’ta çatdıqda ümumi örtük 
%60-70’e çatır. Tahılların (siyav ve tonqalotu) fitosenozda inkişafı küçülür. Ala topalın (Festuca 
varia Haenke in Jacquin Collect.) edifikatorluğu küçülür ve lövhecikli nazikbaldır (Koeleria 
gracilis Pers.) subdominant rolunu oynayır. Rütubetli yerlerde alçakboylu cil (Carex tristis 
Bieb.), kuru yüksekliklerde kunt soğanı (Allium kunt hianum Vved.), ipeyi şehduran (Alchemilla 
sericea Willd.), buynuzlu yastıkotu (Draba siliquosa Bieb.), dağcinotu (Minuartia oriena (Mattf.) 
Schischk.) formalaşmışdır. Töküntülü yamaclarda ise bitki örtüyü çox zayıfdır. Proyektiv örtüyü 
% 25-30’dur, toprak örtüyü çıngıllıdır. Kaya ve töküntü bitkiliyi üçün 32 familya,104 cins 180 tür 
ali bitki, hatta 42 liken türü muayyenleşdirilmişdir. Asteraceae, Caryophyllaceae, Fabaceae esas 
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familya, Saxifraga, Campanula, Minuartia ve Silene esas cinslerdir. Substratın fiziki veziyyetine 
göre xasmofitler, qliyareofitler onların arasında olan aralık lapişistofitler kimi ekoloji qruplara 
ayrılmıştır. Lapişistofitler fakultativ petrofitler arasında esastır. Bunların çok geniş bioekoloji 
potensiala malik olması ile alakadardır. Bu da axtoxton formalarının yüksek dağlık bitkiliyinin 
yaranmasında ve onun formalaşmasının kadim Kaya ve töküntü bitkiliyinin coğrafi analizi gösterir 
ki, floranın esasını Kafkaz areal tipi teşkil edir (85). Bu harakterini gösterir. Kaya ve töküntü 
florasının terkibinde Ön Asya türlerinin (52) üstünlük teşkil etmesi Kafkaz florasının Ön Asya 
floristik merkezleri ile kadim alakasını gösterir.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, 1923 yılına kadar günümüz Türkiye’sinden toplanan likenlerin 
koleksiyoncularını ve bu örneklerin korunduğu herbaryumları belirlemektir.

Materyal ve Yöntem: 2006–2011 yılları arasında Hungarian Natural History Museum (BP), 
Institut Botànic de Barcelona (BC), Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (G), 
Herbarium des Karl-Franzens-Universität Graz (GZU), V. L. Komarov Botanical Institute (LE), 
National Academy of Sciences of Ukraine (KW), Muséum National d’Histoire Naturelle (P), 
Naturhistorisches Museum in Wien (W), University of Warsaw (WA) ve Herbarium des Universität 
Wien’de (WU) tamamlanan çalışmalar sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde toplanmış 
örnekler aranmış ve incelenmiştir.

Bulgular: Türkiye’den en fazla örneğe sahip liken koleksiyonu Avusturyalı H.F. von Handel-
Mazzetti’ye aittir. Handel-Mazzetti’nin Türkiye’ye yaptığı iki ekskürsiyondan ilki 1907 yılında Orta 
ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, ikincisi 1910 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
gerçekleştirilmiştir. Bu gezilerden toplanan örnek sayısı 700’ü geçmektedir ve onlarca yeni liken 
taksonu tanımlanmıştır. Bu koleksiyon ağırlıklı olarak WU’da korunmakta olup, önemli bir kısmı W’de 
korunmaktadır. Bu iki herbaryumun yanı sıra, G, GZU ve LE’de duplet örneklere de rastlanmıştır. 
Bu koleksiyondaki likenler Steiner (1909a, 1021) tarafından yayınlanmıştır. Bu koleksiyona ait 
tip örneklerinin tipifikasyonu yapılırken, başta WU ve W olmak üzere, G, GZU, LE, Botanische 
Staatssammlung München (M) gibi herbaryumlarda örneklerin bulunurluğu da teyit ettirilmelidir.

Bu koleksiyonu, 400’ün üzerinde liken örnekli V. Pietschmann’ın koleksiyonu takip. Koleksiyondaki 
likenler, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nden 
toplanmış olup, Szatala (1960) tarafından yayınlanmış; ancak yeni takson tanımlanmamıştır.

Bu koleksiyon dışında diğer koleksiyonların korunduğu herbaryumlar ise aşağıda listelenmiştir:


