
ESKiŞEHiR VE YÖRESİ 
BAZI MUSCI TÜRLERİ ÜZERiNDE 

TAKSONOMiK VE MORFOLOJiK ÇALIŞMALAR 

Ersin Yücey 

Anadolu Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Lisansüstü Yönetmeliği Uyarınca 
Biyoloji Anabilim Dalında 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Olarak Hazırlanmıştır. 

Danışman : Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tokur 

T. c;' 
A NA D OL U O N.i V ER S 1 TE S { 

Şubat 1987 



Ers in Yücel' in YÜKSEK LİSA!'TS tezi olarak hazırladı
~ı " ESKtş:rn!R VE YÖRESİ BAZI MUSC! TÜRLERİ ÜZERİNDE TA.l{

SONOMİK VE MORFOLOJİK ÇAiıiŞMALAR 11 başlıklı bu çalışma, 
jürimizce lisans üstü yönetmeliğintn ilgili maddeleri 
uyarınca değerlendirilerek kabul edilmiştir • 

. ı ı •• /.~ .;.ı.~~t-

~en Bilimleri Estitüsü Yönetim kurulu'nun)g·'i·/,8:}. 

gün ve \ L-,'3/'2- sayılı kararıyla oneylahm.ıştır. 



iv 

ÖZET 

Yurdumuzun Kara Yosunları (Musci) üzerindeki takso
nomik çalışmalar son derecil azdır.' Dünyada 30 OOO'den 
fazla türle temsil edilen Kara Yosunlarının Türkiye'deki 
tür seyısı kesin olarak bilmemektedir.,. 

Farklı iklim tiplerinin etkisi altında bulunan ça -

lı şma alanında; çok zengin bir K~a Yos1mu florası vardır. 
Çalışmada, örneklerin sistematik durumlarının belirlenmesi 
için teşhis anahtarları düzenlenmiştir. Bölgede en yeygın 

olarak bulunan türlerin Hypnaceae, Fmıariaceae, Grimmiace
~. Tortulaceae, Orthotrichaceae familyalarına ait oldukla 
ları saptanmıştır. Ayrıca bu örneklerden Camtothecium se
riceum, Grimmia pul vinata, Tortula intermedia ile Tortula 

ruralis yurdumuzun birçok bölgesinde do~al yayılış göster
digi halde çalışma alanında herhangibir kayda rastlanma -
mıştır. Funaria hygrometrica, Orthotrichum Lyellii, ~ 
speciosum ile o. stramineum yurdumuzun bazı bölgelerinde 
yayılış gösterdikleri halde, çalışma alanımızın da içinde 
bulunduğu 7 'ci karede do~al yayılı ş gösterdigina ilişkin 
herhangibir kayda rastlanmamıştır. Bu nedenle söz konusu 
kare için yeni birer kayıt ni teli~indedir. .Ayrıca Tortula 
subulata ve Tortula muralis,yurdumuzun birçok bölgesi ile 
çalışma alanında yeyılış göstermektedir. Bu ise bizim 
bulgularımızia uyum göstermektedir. 

Karasal süksesyonda önemli bir bitki grubu olan a -

raştırma bitkilerinin, antiseptik bir madde içerdiği, ay. -
rıca talluslarının bileşiminde bulunan bazı maddelerden 
ötürü tıpta astringen, diyaforetik, tonik, diüretik olarak 
da kullanılmaktadır. Kara Yosunlarının en önemli ekonomik 
özelliklerinden biri de, son yıllarda yurdumuzda da geli -
şen çiçekçilik ve seracılık da kullanılmasıdır. 
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SUMM.ARY 

Taksonomic studies on the Turkish mosses ar.e relati
vely few. There are more than 30 000 species of mosses in 
the world, but the number of species found in Turkey are 
not certainly known. 

There is a very rich land moss flora in the study 
areas which are under the control ~f different types of 
elimat e. S ome d etermining keys have been prepa:r_'ed in or
der to determine the systematical positions samples in our 
studies. It has been found out that the most wides speci
es belong to Hypnaceae, 1funariaceae, Grimmiaceae, Tortula
~' Orthotrichaceae families. On the other hand, Camp
tothecium, Grimmia pulvinata, Tortula intermedia and ~
tuıa ruralis of samples show a natural distribution in 

. many parts of Turkey, but no records haven·•t been seen in 

oıxr field of study. Al though lrunaria hygrometrica, Orth -
otrichum Lyellii, o. speciosum and o. stramineum show a 
distribution in some parts of Turkey, no records of them 
have been seen in the 7'th square. That is why these sam.
ples are each a new record for that squ.are mentioned above. 
tn addi tion to this, Tortula subulata and T. muralis, show 
a distribution in many parts of Turkey and in the field of 
study. 

These plants which are very important in land suc -
cession contain an antisaptic substance. Besides, these 
plants are used as astringen, diaforetic, tonic, diüretic 
in medicine. One of the most important ecomonical proper
ties of lsnd mosses is that they are being used in produc
ing flowers and in green houses which has been developed 
in Turkey during the reeent years. 



vi 

Araştırmanın yürütülmesi sırasında kendisinden her -
zaman destek gördü@1müz Anadolu üniversitesi Fen Edebiyat 
Faktil tes i Dekanı sayın Prof. Dr. Ercan Güven' e, Ege ttni -:_
versitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Herb~ Mer
kezi, Hiroşima Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Enstitü
sü yetkililerine, ayrıca çalışmalarım esnasında yardımla 
rını benden hiçbirzaman esirgemeyen sayın hocam Yrd. Doç. 
Dr. Süleyman Tokur ile sayın bölüm başkanımız Doç. Dr. 
Yalçın Şahin ve ö~etim üyemiz sayın Yrd.- D:oç. Dr.' Hüseyin 
MısırdalJ'na, E. ü. Fen Fakültesi ö~etim üyelerinden 
Prof. Dr. Münir Öztürk'e ve arazi çalışmalarım sırasında 
bana herzaman yardımcı olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlü
~ü yetkililerine de teşekkür etmeyi bir görev sayarım. 



vii 

Ş:EXİLLER DİZİ1fİ 

Şekil Sgyfa 

2.1. Araştırma alanının haritası..................... 17 
2.2. Türkiye Kara Yosunları için kullanılan Grid ka -

re sistemi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 
2.;. Araştırma alanının su bilançosu grafiği......... 18 
4.1.1 Ttirlerin yaprak özellikleri..................... 19 
4~'2. Ttirlerin yapra~ın tabanındaki hücrelerinin özel-

likleri••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 
4.;. Ttirlerin yaprak boyunun yarısındaki(l/2) hücre -

lerinin özellikleri••••••••••••••••••••••••••••• 21 
4.4. Ttirlerin yaprak ucunun özellikleri.............. 22 
4.5. Ttirlerin seta ve spor kapsülü genel görünüşleri. 23 
4 •. 6. Ttirlerin spor kapsülünün özellikleri ••••••••••• ·• 24 



!Ç!NDH<:İLER 

Sayfa 
ÖZET • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iv 

SUMMARY ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• V 

T'EŞEICKÜR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • vi 

ŞEKİLLER DİZ!Nt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vii 

ı. GİRİŞ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı 
2. ARAŞTIRMA ALANININ CO~AFİ KOI{UMU • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

3. L~TERYAL VE YÖNTEM ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

3.1. Materyal ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

3.2. Yöntemler ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
3. 2.1. Herbaryum örneklerin:in hazırlanması • • 4 
3.2.-2. Preparatların hazırlanması ••••••••••• 4 
3~2.3~- Taksonamik çalışmalar • • • • • • •• • • • • • • • • 4 

4. BULGULAR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
-

4.1. Familya Teşhis Anahtarı ••••••••••••••••••••• 5 
4.1.1. Camptothecium sericeum (Hedw.) Kindb • 
4.1.2. Funaria hygrometrica (L.) Sibth •• · •••• 
4 .ı. 3. Grimmia pul vinata (L .') Smith ••••••••• 
4.1.4. Tortula tür teşhis anahtarı •••••••••• 

4.1.4.1. Tortula subulata (L.) Hedw •• 
4.1.4.2. Tortula intermedia (Brid.) 

B erk. •· ••••••••••••••••••• : • • 
4.1.4.3. Tortula ruralis (Hedw.) Crome. 
4.1.4.4. Tortula muralis (L.) Hedw ••• 

4.1.5. Orthotrichum tür teşhis anahtarı ••••• 
4.1.5.1. Orthotrichum Lyellii Hook-TayJ_ 
4.1.5.2. Orthotrichum speciosum Nesa. 
4.1.5.3. Orthotrichum stramineum 

Hornsch. •••••••••••••••••••• 

6 
7 
8 
9 

lO 
lO 

ll 
12 
13 
13 
14 

14 

5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR ••••••••••••••••••••••••••••• 16 

KAYNAKLAR DİZİNİ ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 



ı 

l. GİRİŞ 

Yurdumuz co~afi konumu nedeniyle farklı iklim tiple -
rinin etkisi altındadır. Bu nedenle, Euro-Sibera, Irano -
Turan, M edi terran, Balkan Yarımadası ve Orta Avrupa ele 
men tl eri ile birlikte bazı Yarı Çöl bi tkilerini de içeren 
çok zengin bir flora yapısına sahiptir. Türkiye florası i
le ilgili araştırmalar 1700-1702 yıllarında Tournefort• un 
.Anadolu bitkilerini incelemesi ile başlamıştır. Sonraki 
yıllarda bir çok yerli ve yabancı araştırıcılar Türkiye 
florası ile ilgili çalışmalarını yo~laştırmışlardır~ An
cak Türkiye florası hakkındaki bilgiler henüz tam de~ldir. 
Çalışmaların büyük bir kısmı tohumlu bitkiler, algler, man
tarlar üzerinde yapılmıştır (Davis, 1965-1985; öner, 1971 -
1972; Güner, 1970). 

Yurdumuz Kara Yosunları (Musci) florası ile ilgili ça
lışmalar ise yok denecek kadar azdır (ttnal, 1973). 

Ttirkiye Kara Yosunları ile ilk defa JuratZka ve Milde 
1870 yılında çalışmışlardır (Henderson, 1958). Daha sonra 
bunları .sırasıyla Westtein, 1889; Schffner, 1886, 1887, 
1908, 1913; FritsCh, 1900; Penter ve Mazzetti, 1909; Reim -
ers, 1927; Czetzott, 1936; Henderson ve Muirhead, 1955; 
Henderson, 1957, 1958, 1961, 1963; Tow.nsend, 1969; Walter, 
1955; Wacenitz, l964'de takip etmişlerdir (Henderson and 
Printice, 1969). · Renderson'un Ttirkiye Bryophyta f1orasını 
tesbit etmeyi amaçladı~ı " Contributions to the Bryophyte 
flora of 'Turkey " adlı eseri bu konudaki en de~erli çalış ~ 
malardan biridir. Buna karşılık ayıu konuda çalışma yapan 
Türk araştırıcıların (t.tnal, 197'3; Leb1ebici, 1969; Anşin, 
1979; Yücel, 1981) sayısı oldUkca azdır. Kara Yosunları 
Dünya da 30 000' den fazla tür le temsil edilmektedir (Den
ffer, et al., 1983). Yurdumuz da, birçok türü kozmopolit 
karakterli olan Kara Yosunları bakımından çok zengin bir 

floraya sahip olmasına karşın yukarıda belirtildi~! gibi 
bu konudaki çalışmaların az olması nedeniyle, doğal yayılış 
gösteren türlerin sayısı hakkında kesin bir bilgi yoktur. 

T.- c~ 
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De~işik araştırıcılar tarafından farklı sonuçlar rapor e -
dilmektedir. Örne~in Wal. ter '308, Henderson 561, ünal 234 
ttirün yurdumuzda dogal yayılış gösterdi~ini bildirmişlerdir 
(Wal ter, 1967'; Henderson, and Printice, 1969; ünal, 1973). 
tllkemiz Kara Yosunları florası üzerindeki çalışmaların az 

olması, bu konuda daha fazla çalışmanın yapılmasını gerekli 

kılmaktadır. Co~afi konumu nedeniyle farklı iklim tiple.
rinin etkisi altında bulıman araştırma alanında, bi tki örtü~ 
sU geniş varyasyon göstermektedir.· Bu nedenle, Eskişehir 
ve yöresi Kara Yosunu türlerinin saptanmasına bir başlangıç 

teşkil edecek bu çalışma planlanmıştır. Araştırma bitkile.
ri, bitkiler aleminde Embryophyta alt aleminin Bryophyta 

böltimünün Musci sınıfına ai tt ir. Bu çalışmada 15 000 kadar 
türle temsil edilen, Brydae alt sınıfına ait olan ve araş -
tırma alanında en yaygın bulıman türler ele alınmıştır ( 
Denffer, et al., 1983). 

Bi tki süksesyonımda önetil bir bi tki gurubu olan ·xara 
Yosunları, özellikle karasal süksesyonda ortama likenierden 
sonra gelerek bulundukları alanın toprak yapısını oluştın-a
rak tek yıllık bitkilerin yetişmesine ortam hazırlarlar. 

Böylesine önemli bir bitki gurubunun di~er ekonomik önemle
ri ise tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı türleri an· -
tiseptik maddeler içermektedir. Ayrıca eskiden steril pa -
muk yerine kullanılmıştır. Taze tallusları tanin, reçine, 
mum,y~ ve kauçuk içermesinden dolayı astringen (bın-uşturu
cu), diyaforetik (terletici), tonik (kuvvet verici), diüre
tik (idrar söktürücü) olarak kullanılmaktadır (Karamano~lu, 
1977) • Kara Yosunlarından hazırlanan kompostlar seralarda 
özellikle trepik ve subtropik orijinli sUs bitkilerinin ye

tiştirme ortamıdır. Ayrıca yakıt olarak kullanılmasının 
yanında bi tki muafazasında da faydalanılmaktadır. Kın-utul-. 

muş Kara Yosunlarının preslanerek değerli düğmeler yapıldı

~ı bilinmektedir. 
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2. ARAŞTIRMA ALANININ COC1RAFİ KO:IDJMU 

Araştırma alanı yurdumuzun İç Anadolu bölgesi sınırla
rı içinde yer almakta olup, kuzeyde Batı Karadeniz, kuzey 
batı da Marmara, batı ve güney de ise Ege coğrafik bölgele
leri ile sınırlıdır (Şekil 2.1.) • Coğrafi konumu nedeniy
le araştırma alanında ; çevre coğraffk bölge iklimlerinin 
etkisi görülmektedir~Bölged.e Ege J1armara ve Batı Karadeniz' 
in ılıman iklimi kendini hissettirmekle birlikte büyük bir 
kısmında İç Anadolu step iklimi hrurimdir. Ayrıca araştırma 

alanı bu konuda kullanılan Grid kareleme sistemine göre bü
yük bir kısmı 7 • ci karede yer almakta ve kuzeyde çok az bir 
alan ise 2'ci karede bulunmaktadır (Şekil 2.2.). 

Meteorolojik verilere göre araştırma alanının su bilan
çosu grafi~i Çepel'e (1978) göre çizilmiştir. Buna göre 
araştırma alanında Haziran-Ekim ayları arasında bir su nok
sanlığı ve bunun Temmuz ve Ağustos aylarında ise maksimuma 
ulaştığı görülmğktedir (Şekil 2.;.). 

3. MATERYAL VE YÖNTElVlLER 

3.1 Materyal 

Çok farklı habitatlarda doğal yayılış gösteren Kara 
Yosunu örneklerinin temini için, araştınna alanına Ocak 
1986-E,ylül 1986 tarihleri arasında tarafımızdan birçok bo -
tru1ik geziler düzenlenmiş ve bol miktarda materyal toplruı -
mıştır. Toplruıan örneklerden alkol materyalleri ile her -
baryum örnekleri hazırlanarak tarafımızdruı teşhis edilmiş -
tir. 

Hazırla-rıan herbaryum örnekleri; Ege Üniversitesi Fen· 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu (IDE) ile Hiroşima 
Üni versitesi Fen Fakiil tes i Botan ik Enstitüsü Harbaryum mer
kezindeki örnekler ile kontrol ve m~~ayese edilmiştir. 
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'3.2 Yöntemler 

'3.2.1 Herbaryum örneklerinin hazırlanması 

Toplanan örnekler hazırlanan özel herbar.yum zarfların
da, gölgede ve oda sıcaklığında kurutularak, herbaryum ör -
neği haline getirilmiştir. Daha sonra tarafımızdan teşhis 
edilen örnekler numaralanarak, Anadolu Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu( AUFE ), 'na 
konmuştur. 

'3. 2 ~2 Preparatların hazırlanması 

Yaprak ve kapsül örneklerinin preparatları Hoyer So
lisyonu ile hazırlanmıştır. 

Yaprak, seta, kapsül ve kaliptra gibi organların çi -
zimleri tt Mikro filim okuma aleti tt inde x6,5 ve xl7,5 bü
yütmeli olarak yapılmış, daha sonra boyutları milimetre 
cinsinden normal değerlerine çevrilmiştir. 

Hazırlanan yaprak preparatlarının fotoğrafları ise Ni
kon-Optiphot mikroskop ve mikrofotoğrafi cihazıyle çekil -
miştir. Ayrıca foto~afların altına mikron cinsinden bir 
sıkala verilmiştir. 

'3. 2 ~'3 Taksonamik çalışmalar 

Kara yosunlarının sistematiği değişik araştırıcılar 
tarafından farklı şekillerde düzenlenmiştir.(Limbrcht, et 
al., 1890-1904; Bertsch, 1966; Augier, 1966; Dixon, 1970; 
Demiriz, 1970; Tosun, 197'3; ünal, 197'3; Koponen, et aı., 
1977; Deguchi 1979; Koponen, '1979; Jahns, 1982; Weitz and 
Heyn, 1984; Redfear.n, 1984; Norris and Koponen, 1985 ). 
Araştırmamızda, bi tk il erin sistematik durumlarını belirle -
mede, bu konuda oldukca detaylı bilgi veren Redfearn (1984) 
esas alınmış, ayrıca bu konudaki diğer yayınlardan da fay -

dalanılmıştır. 



5 

4. BULGULAR 

Araştırma bölgesi zengin bir Kara Yosunu florasına sa
hiptir. Bu :flora içinde do~al yayılış gösteren en ya:ygın 
türler ve bunların familyaları ise aşa~ıdaki şekilde sap· - L 

tanmıştır. 

Familya 
Hy:ıma.ceae 

Funariaceae
Grimmiaceae_, 
Tortulaceae, 

, 
, 

C i n s v e t ü r 
Camtothecium cericeum (Hedw.) Kindb. 
Funaria hygrometrica (L.) Sibth. 
Grimmia pulvfnata (L.) Smith. 
Tortula subulata (L.) Hedw. 
T. interm.edia (Brid.) Berk. 
T. ruralis (Hedw.) Crome. 

, T. myralis (L.) Hedw, 
Orthotrichaceae,Orthotrichum Lyellii Hook-Tgyl. 

,Orthotrichum speciosum Nesa. 
,Orthotrichum stramineum Hornsch. 

4.1 Familya Teşhis Anahtarı 

ı. Dişi organlar (arkegoniyum) ucda değil(interminal),b1t~ 
kiler sürünücü(p·lorakarpus). 

Hy;pnaceae 
li D~şi organlar ucda(terminal) , Bitkiler sürünücü değil 

(akrokarpus) •· 
2. Spor kapsülü genellikle armut gibi(piriform) , boyun 

(.apofiz) spor kapsülü ile bütünleşmiş olup açıkca görül-
mez. 

Punariaceae 
2. Spor kapsUlü genellikle silindirik, boyun(apofiz) belir

gin olup kolaylıkla görülebilmektedir. 
Grimmiaceae 

3. Yaprakların ucu şeffaf ve sivri(piLferus) , paristom 
dişleri spiral bir lif gibidir. 

Tortulaceae 
3. Yaprakların ucu şeffaf değ~l ve küt(akut) , paristom 

dişleri spiral bir lif gibi değil. 
Orthotrichaceae 
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Familya : HYPifACEAE 

Cins :Camptothecium 

4.1.1 Camptothecium sericeum (Hedw.) Kindb. Eur-N.Amer. 

Bryin. 90 (1897). 

M o r :f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r i : Bitkiler 
iki evcikli(di'oik) olup sarımsı yeşil geniş topluluklar o -

luştururlar. Bulunduğu ortaında 1-3 cm. yükseklig-inde öbek
ler t-eşkil ederler. Sürünileti olan gövde üzerinde bol mik -
tarda lcblccükler vardır. Gövde üzerindeki yapraklar, yan 
dallarda bulunan yapraklardan daha geniş olup üçgen şeklin

dedir. Yapraklar 3-4 adet derince pileli olup, yaprağın · 

bir ya da her iki kenarı geriye dogru kıvrılmıştır (Şekil 

4 .l.a). Orta damar tek, oldukca dar ve tüm yaprak boyunun 

en fazla 3/4 'üne kadar uzanır (Şekil 4.l.a, 4.4.a). Yaprak 
t 

dar, ince uzun, solucan gibi(v'ermikular) hticrelerden meyda-

na gelmiştir (Şekil 4.-3.a). Yaprak tabanındaki hücrelerin 
hücre çeperi farklı şekilde kalınlaşmıştır(poros) (Şekil 

4.2.a). ttst kısımdaki hücreler ise daha uzun olup, uzunlu
ğu genişliğinin 12-20 katıdır (Ş ek il 4. 3. a). Dalların yap

rakları ··gövdenin yapraklarına nazaran daha kUçijk ve dardır. 

Spor kapsülü oldukca geniş, dik, simetrik,ya da ço~lukla 
az kıvrık, rengi mat kahverengidir. Şekli silindirik olup 

genellikle tabanda geniş ve uca do~u gittik ce daralmakta
dır (Şekil 4.6.aı ). Üzerindeki kapak kırmızı ve gaga gibi 

kıvrıktır(r.ostrat) (Şekil 4.6.a ) • Kaliptranın tabanı ol -

gımlaştığında yarıya kadar yarıktır. Paristom dişleri be -

lirgin olup içtekiler kısa, dıştakiler ise uzundur (Şekil 
4.6.a, ) • 

H abitat : Pinus nigra, Juniperus communis 

al tındaki taşlar ve toprak üzerinde bulunurlar. 
B ö .1 ge d e k i yay ı 1 ı ş ı : Eskişehir::Kırka, 

Büyükyayla köyü,Pinus nigra ormanı altındaki taşlar üzerin

de, 1250 m., 3.4.1986, 1802 .; Eskişehir: Çifteler, Başara 
köyi.i, JW1iperis communis altında toprak üzerinde, 1130 m., 

15.4.1986, 1803 .; Eskişehir: Çifteler, Kadıkuyusu köyti, 
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Juni;perus communis al tındaki taşlar üzerinde, 1050 m., 5 .4. 

1986, 1804 • 

Familya: 'FUNARIACEAE 

Cins : lfunaria 

4.1.2 ~aria hygrometrica (L.} Sibth. Fl. Oxon.p. 288 

(1794). 

M o r f o ı o j i k ö z e 1 ı i k 1 e r : Bitkiler 

bir evcikli olup l-2cm. yüksekli~inde gevşek ya da sıkı 

öbekler halinde bulımurlar. Yapraklar üst üste dizili (İm
rikat), büyük, genişce oval-oblong, ucu kütdür(akut) (Şekil 
4.l.b). Orta damar yapra~ın ucuna kadar uzanır (Şekil 4.4-. 

b). Yapra~ın ortasındaki hücreler al tıgen, kenar kısımdaki 

hücreler ise daha dar ve küçu"ktür (Şekil 4.3.b). Taban 

hücreleri daha büyük ve daha uzundur (Şekil 4.2.b). Spor 

kapsülü armut şeklinde(.piriform) ve asimetriktir (Şekil 4. 

6. b ) • Peristem ve s eta kırmızı renklidir. S eta 2-5 cm. 
uzunl~da az ya da çok bükülmüştür (Şekil 4.5.b). Peris

tom disk şeklinde, çevreden merkeze do~ spiral dönüşlü ve 

merkezde birleşen bir diş sistemine sahiptir. Kaliptra ga
ga gibi kıvrık tabanı şişkindir (rostrat) (Şekil 4.6.b). 

H a b i t a t : Pinus nigra, 9uercus cerri~, Salix vi-

minalis, Populus nigra altındaki terkedilmiş ve çorak 

topraklar üzerinde, özellikle yangın geçirmiş alanlarda 
yaygın olarak bulunurlar. 

B ö 1 g e d e k i y a y ı 1 ı ş ı : Eskişehir: Kırka, 

Büyükyayla köyü, Pinus nigra ormanı al tındaki toprak tize -. 
rinde 1020 m., 3.4.1986, 1805 .; Eskişehir: Sarıcakaya, 
Da~küplü köyü, 2uercus cerris altında toprak üzerinde, 1270 

m., 13.3.1986, 1806 ~; Eskişehir: YukarısögütözU köyü, Sa
lix viminalis, Populus nigra al tındaki sul ak toprak üzerin

de, 740 m., 2.4.1986, 1807 .~; Eskişehir: Yanıkapan köyü, 

Toprak i.izerinden, 830 m., 5.4.1986, 1808 • ;Eskişehir: Mi -

halıcçık, Çatacık, Pinus silvestris ormanında toprak üze. -. 

rinde, 1300 m., 19.4.1986, 1809 .; Eskişehir: Alpu, Kara-

T. C. 
ANADOlU ONiVERSiTES( 
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kütük, Pinus nil?\I"a ormanı toprak üzerinde, 1500 m., 19.4• 
1986, 1810 .; Eskişehir: Sivrihisar, Aktaş köyü, toprak ü

zerinde,850 m., 5.5.1986, 1811 • 

Familya: GRIMMIACEAE 

Cins : Grimmia 

4.1.3 Srimmia pulvinata (L.) Smitth. Eng1.Bot.24.t.l728 

(1807).; Raul., Decr. Crete 889; Barb Karpatho-s;"-141._" 

Nich., Rev.· Bryo1. 34:48; N"egri, Ann. Bot. 12:75'; 

Schiffn., ÖBZ. 65:8; Fiori, AISFN. 9:46. 

:M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i 1 e r : Bi tkiler bir 

evc'iklidir. Bitkiler 1-2 cm. yulcsekliğinde yuvarlak, düz -

gün ve sıkı öbekler halinde bulunurlar. Yapraklar çok sı -
ralıdır. Yaprak kenarı belirgin şekilde kalınıaşmış olup, 

genellikle her iki kenarı birden geriye kı vrılmıştır (Ş ek il 

4.3.c). Yapraklar oblong-lanceolat'dır (Şekil 4.l.c). Or

ta damar uca kadar_ uzanır. Yapraklarda orta damarın devaı -. 

mı gibi görünen şeffaf sivri bir uc; vardır (Şekil 4.4.c). 

Hücreler yaprak tabanında dikdörtgen şeklindedir (Şekil 4.· 

2. c). Yaprağın yukarı kısmındaki hücreler ise kare, di.izgün 
altıgen veya yuvarlaktır (Şekil 4. 3.c). S eta büktilmUş ve 

kıvrılmıştır (Şekil 4.5.c). Spor kapsülü oval, kurudutu 

zaman kahverengi ya da kırmızıdır (Şekil 4.6.c). Peristom 
dişleri belirgin ve 8 adettir. Kapak kısa ve gaga gibi 
kıvrıktır(r6stellat) (Şekil 4.6.c). Kaliptranın kenarla
rında iki ya da daha çok yarık var ve simetriktir(aii tri~ • 

form). 
H a b i t a t : Pinus nigra ormanı altında, ya da açık 

alanlarda, kayaların tizerinde bulunur. 
B ö 1 g e d e k i y a y ı 1 ı ş ı \: Eskişehir: Sarı -

cakaya, Dağküplü köyti, kayalar üzerinde, 1250 m., 13.~3.1986 

1812 • ; Eskişehir: Yukarısögütözü köyü, kayaların üzerinde 

740 m., 2.4.1986,1813 .; ESkişehir, Kırka, Büyülcyayla köyü 

1250 m., •3.4.1986, 1814 .; Eskişehir: Hçuı kasabası, 1200 
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m., 15.4.1986 .; Eskişehir: Çifteler, Sakarya başı, kaya
ların üzerinde, 840 m., 15.4.1986, 1816 .; Eskişehir: Çif
teler, Büngeşik köyü, 920 m., 1817 • ; Eski:şehir: Çifteler, 
Laçin, 950 m., 16.4.1986, 1818 .; Eskişehir: ~ihalıoçık, 
Çataoık, 1300 m., 19.4.1986, 1819 •. ; Eskişehir: Alpu, Baş
ören köyü , taşların üzerinde, 1300 m.,23.4.1986, 1820, .; 
Eskişehir: Çifteler, Eminekin, 800 m., 5.5.1986, 1821 .; 
Eskişehir: Çifteler, Kaymaz, 950 m., 5.5.1986, 1822 .; ES
kişehir: :Mihalıçoık, tlçba.şlı köyü, 850 m., 26.5.1986, 1823. 

Familya: TORTULACEAE 

Cins : Tortula 

4.1.4 Tortula tür teşhis anahtarı 

ı. Yapragın orta damarı şeffaf sivri bir uç halinde dışa 
do~ uzanmamıştır(Jr.ukronat) (Şekil 4.4.d). 

subulata (L.) Hedw. 
ı. Yapra~ın orta damarı' .. şeffaf sivri bir uç halinde uza -
mıştır(Piliferus) (Şekil 4.4.g). 
2. Kırmızımsı orta damar, şeffaf sivri uoun içinde, uoun 

1/3'üne kadar uzanır (Şekil 4.J .• e). 
intermedia (Brid) Berk. 

2. Kırmızımsı orta damar şeffaf sivri uoun içinde uzanmaz. 
(Şekil 4 •. ı .f). 

3. Bitkiler iki evoikli, peristom dişlerinin uçtan itiba
ren 1/3 serbest, alt kısmı ise bir tüp içindedir (Şekil 

4.6.k). 
ruralis (Hedw.) Crome. 

3. Bitkiler bir evoikli, peristom dişlerinin tamamı bir 
tüp içindedir (Şekil 4.6.g). 

muralis (L.) J-Iedw. 
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4.1.:4.1 Tartula subulata (L.) Hedw. Spec. Musc. 122; l'und. 

2. P• 92 (1782). 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r : Bitkiler 
bir evciklidir. Bitkiler yaklaşık 0,5-1 cm. yüKsekli~inde 
öbekler oluştururlar. Yapraklar oblong-lanseolatdır (Şekil 
4.l.d). Yaprak ucu kütdür(akut) (Şekil 4.4.d). Yaprağın 

orta damarı tek olup, ucakadar uzanır (Şekil 4.l.d). Yap

rak kenarı şerit halinde sarıdır. Bir ya da her iki kenarı 
birden geriye doğru kıvrılmıştır (Şekil 4.l.d). Yaprağın 

tabanındaki hücreler şeffaf; üst kısımda bulmıan hücreler 
ise bol klorofilli, yuvarlak, dörtgen ve papillosdur (Şekil 
4.2.d; 4.3.d). Spor kapsülü silirtdirik olup bazen ortasın
dan çok az bükülür (Şekil 4.6.d). Seta 1-2 cm. uzunlugwıda 
kırmızı renkli ve kuvvetli bir şekilde bükülmüştür (Şekil 
4.5.d). Peristom dişleri pembe renkli olup yaklaşık toplam 
uzunluğunun 2/3 kadarı bir tüp içindedir (Şekil 4.6.d ). 
Kaliptranın tabanı yarısına kadarı yarık olup, yaklaşık pe
ristom boyunun 3/2'si kadar uzmıluktadır (Şekil 4.6.d ) • 

H a b i t a t : Pinus nigra ormanında, kumsal topraklar 
üzerinde bulmıur. 

B ö 1 g e d e k i y a y J. 1 ı ş ı : Eskişehir: Karaca-
, 

şehir köyü, toprak üzerinde, 800 m., 17.2.1986,1817 ; Eski-
şehir: Sarıcakaya, Dağküplü köyü, Pinus nigra ormanında top
rak üzerinde, 1250 m., 15.3.1986, 1818 • 

4.1.4.2 Tartula intermedia (Brid.) Berk, 

:Mor:folo j i k ö z e 1 1 i k 1 e r : Bitkiler 
iki evcikli olup 1-3 cm. boyunda gevşek ve geniş öbekler ha
linde bulunurlar. Yapraklar oblong-spatulat'tır (Şekil 4.1. 
e). Yaprağın orta damarı kırmızımsı olup yaprak ucmıdaki _ 
şeffaf sivri ucun l/3'üne kadar uzanmaktadır (Şekil 4.4.e). 
Yaprağın tabanındaki hücreler dikdörtgen şeklindedir (Şekil 

4.2.e). üst kısımdaki h\icreler ise yuvarlak ya da altıgen 
dir (Şekil 4.3.e). Spor kapsülü yaklaşık 1 cm. boyunda: ve 
silindiriktir (Şekil 4.5 .e ) • Peristom dişleri ucta serbest 
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alt kısmı ise silindirik bir tüp içersinde spiral lifler 
halinde bulımur (Şekil 4~'6.e ) • Kaliptra kahverengi ve pe
ristom kahve rengi ve paristom boyu kadardır (Şekil 4.6.e' ) 

H a b i t a t : Genellikle toprak üzerinde yayılış _ . 
gösterirler. 

B ö ı g e d e k i y a y ı ı ı ş ı : Eskişehir: Miha -
lıçoık, Bahçekuyu köyü, Pinus nigra ormanında toprak üzerin
den,1200 m., 10.3.1986, 1826 .; Eskişehir: Karacaşehir kö
yü, Juniperus oommunis altında toprak üzerinde, 830 m., 19. 
2.1986, 1827 .; E~kişehir: Alpu ,Karakütük, toprak üzerin
de, 1250 m., 23.4.1986, 1853 • 

4.1.4.3 Tortula ruralis {Hedw.) Crome. Syllab. Muso. 171, 

Negri, Ann. Bot. 12:74:Ade-Reoh. fil., Fedde Rep., 

Beih. 100:145. 
M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r : Bitkiler 

iki evoiklidir. Bitkiler 2-8 om. yüksekliğinde geniş öbek
ler oluştururlar. Yapraklar oblong-spatulat•tır (Şekil 4. 
l.f). Yaprağın ucu şeffaf sivri bir uc halinde uzamıştır 
(piliforus) (Şekil 4.4.f). Yaprağın orta damarı yaprak a -
yasının ucuna kadar kırmızıdır. Yaprağın tabanındaki hüo: -
reler dikdörtgen ; üst kısımdaki hücreler ise yuvarlak-al ~ 
tıgen'dir (Şekil 4.2.f ; 4.3.f). Yaprağın kenarı, yaprak 
ayasından açıkca ayrılır (Şekil 4.3.f). Spor kapsülü kır -
mızı ve silindiriktir (Şekil 4. 5.f). Peristom dişleri 
spiral lifli ve ucu serbesttir- (Şekil 4.6.f· .) • Kaliptra . 
hemen hemen kapsül boyu kadardır (Şekil 4.6.f' ) • 

H a b i t a t : Taşlar ve topraklar üzerinde yayılış 
gösterirler. 

B ö 1 g e d e k i y a y ı 1 ı ş ı : Eskişehir: Sarı
oakaya, Dağküplü köyü, Pinus nigra ormanında kayaların üze
rinde, 1250 m., 13.3.1986, 1828 .; Eskişehir: Mihalıçoık, 
Yalırucaya köyü, k~aların üzerinde, 1100 m., 10.3.1986, 
1829 .; Eskişehir: Cumhuriyet köyü, 9uerous oerris orma 
nında gövdeler ve toprak üzerinde, 1250 m., 13.3.1986,1830. 
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4.1.4.4 Tortula muralis (L.) Hedw. Spec. Musc. 123; Nich., 

Rev. Bryol. 34:84; Schiffn., ÖBZ. 65:4;Zodda BSBI 

t. 1918:38;Schiffn-Baumg., VZBG. 69:334;Ade-Rech. 

fil., Fedde Rep., Beih. 100:145;Fund 2. 92 (1782). 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r : Bitkiler 
bir evciklidir. Bitkiler 1-2 cm. yüksekliğinde küçük ve 
sıkışık öbekler halinde bulımurlar. Yapraklar oblongdur 
(Şekil 4.l.g). Yaprağın orta damarı sarımsı olup ucu sivri 
ve şeffaf bir şekilde uzamıştır (Şekil 4.4.g). Hücreler 
Yaprağın tabanında şeffaf ve dikdörtgenşeklindedir (Şekil 
4.2.g). Yaprak boyunun yarısında ve daha Ust kısımlarda 
ise hücreler donuk yeşil olup şekli yuvarlaktır (Şekil 4. 
3.g). Spor kapsUlü kahverengi, silindiriktir (Şekil 4.6. 
g ). Paristom dişleri spiral bir lif gibi olııp tamamı ince 
bir tüp içindedir (Şekil 4.6.g: ). Kaliptra, kapsülün tama
mına yakın bir kısmını örter ve olgunlaştığı zaman tabanın 
da derince bir yarık vardır (Şekil 4.6.g ). Seta dik ve 
bükülmemiş ya da çok az biikülmüştür (Şekil 4.5 .g). 

H a b i t a t : Pinus nigra, 9uercus cerris, Junipe -
rus conununis, altında ya da açıklıklarda kayalar ve toprak
lar üzerinde bulunurlar. 

B ö 1 g e d e k i y a y ı 1 ı ş ı : Eskişehir: Sa -
rıcakaya, Dağküplü köyü, Quercus cerris ve Pinus nigra ka -
rışık ormanında toprak üzerinde, 1250 m., 15.3.1986, 1831 ; 
Eskişehir: Alpu, toprak üzerinde, 900 m., 12.3.1986, 1832 ; 
Eskişehir: Sekiören köyü, 9uercus cerris baltalık ormanında 
toprak üzerinde, 950 m., 15.3.1986, 1833 .; Eskişehir: Çi: 
Çifteler, Başara köyü, Juniperus communis'in altında toprak 
üzerinde, 15.4.1986, 1834 .;Eskişehir: Kırka, Emircik, 9u
ercus cerris gövdeleri üzerinde, 1250 m., 13.3.1986, 1835 ; 
Eskişehir: Kırka, Büyu"k: yayla köyü, Pinus nigra, ormanında 
9uercus cerris gövdeleri ve toprak üzerinde,ll50 m., 13.3. 
1986. 1854 • 



Familya: ORTHOTRICHACEAE 

Cins :-Orthotrichum 

4.1.5 Orthotrichum tür teşhis anahta~ı 

ı. :Bi tkiler iki evciklidir (:dioik). 
Lyellii Hook-Tayl. 

ı. Bitkiler bir evciklidir (monoik). 

13 

2. Kapstil yapraktarla örttilmemiş (ekserted) olup üzerinde 
8 adet derin oluk vardır. 

speciosum Ness. 
2. Kapstil yapralclarla örttilmUş (immerse'd) olup üzeri düz 

ya da 4-6 adet kaburga gibi çıkıntı vardır. 
stramineum Hornsch. 

4.1.5.1 Orthotrichum Lyellii Hook-Tayl. Musc. Brit. p. 22 

(1818). 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r : Bit-
k il er iki evciklidir. Bitkiler 2-5 cm. yüksekliğinde gev
şek öbekler halinde bulunurlar. Yapraklar yumurta şeklinde 
(o~at)'dir (Şekil 4.l.h). Hücreler yaprağın tabanında dar 
ve uzun olup dikdörtgen şeklindedir (Şekil 4.2.h). YUkarı 

kısımlardaki hücreler oval ya da yuvarlak altıgendir (Şekil 
4. 3.h); Orta damar yaprağın ucuna '!tada.r uzamıştır (Şekil 
4.4.h). Yaprag-ın orta damarı ve yaprak ayası üzerinde top
lu iı.ıne başına benzeyen vejatatif tireme organları (g-emma) 
vardır (Şekil 4.l.h). Spor kapsülü yapraklarla örtülü olup 
şekli oval-oblong'dur (Şekil 4.6.h ) • Hem iç hem de dış 
peristem vardır. Dış peristem dişleri kırmızı ve 16 adet -
tir. Kaliptra çan şeklinde olup spor kapstilünü tamamen ör
ter ve üzerinde kısa ve seyrek kıllar vardır (Şekil 4.6.h• ) 
Setanın boyu, kapstillin boyunda,_~ daha kısadır (Şekil 4.5. 
h). 

H a b i t a t : Pinus nigra, 9uercus cerris,gövdeleri 
üzerinde bulunur. 

B ö 1 g e d e k i y a y ı 1 ı ş ı : Eskişehir: Sarı-
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cakaya, Dağküplü köyü, Pinu.s nigra gövdesinde, 1250 m. ı;. 

;.1986, 1836 .; Eskişehir: Alpu, 830 m., 12.3.1986, 1837 
• ; Eskişehir: Sarıcakaya, Cumhuriyet köyü, 9uercus cerris 
kabuğu üzerinde, 1250 m., 13.3.1986, 1838 • 

4.1.5.'2 Orthotrichum speciosum. Nesa. 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r : Bitkiler 
bir evciklidir. Bitkiler 3-6 cm. yüksekliğinde öbekler o
luştururlar. Yapraklar yumurta şeklinde (ovat) olup yapra
ğın her iki kanarı birden geriye doğru kıvrılmıştır (Şekil 
4.l.i). Yapretın tabanındaki hücreler dikdörtgen şeklinde 
olup hücre çeperleri farklı kalınlıklardadır ( sinose) (Şe -
kil 4.2.i). Üst kısımdaki yaprak hücreleri ise yuvarlaktır 
(Şekil 4. 3.i). Orta damar yaprağın ucuna kadar uzamıştır 
(Şekil 4.4.i). Spor kapsülü yapraklarla örtülmemiş ve si -
lindirik olup üzerinde 8 adet derin olm{ vardır (Şekil 4.6. 
i·). Kaliptra ince uzun sık kıllı (pilos) ve silindirik o
lup kapsülü tamamen örter (Şekil 4.6.i' ) • İki peristomlu 
olup dış paristom 8 çift dişten meydana gelmiştir. Seta 
kapsülün boyu kadar ya da daha uzundur (Şekil 4.5.i). 

H a b i t a t : Ağaçların gövdeleri ve kayaların üze
rinde yayılış gösterirler. 

,,,Bölge d ek i yay ı 1 ı ş ı: Eskişehir: JvTiha -~
lıçcık, Yalımkıran, 1500 m., 19.4.1986, 1839 .'; Eskişehir: 
Orman fidanlığı,800 m., 17.2.1986, 1840 .; Eskişehir: Cum

huriyet köyü,l250 m., 13.3.1986, 1841 • 

4.1.5.3 Orthotrichum stramineum Hor.nsch. !n Brid. Bryol. 

Uhiv. I.P. 789 (1826) ; Bryol. Eur. fasc. 2/3 p. 

23, t. 13 (1837). 

M o r f o 1 o j i k ö z e 1 1 i k 1 e r : Bitkiler 
bir evciklidir.B Bitkiler 2-4 cm. boyunda sıkı öbekler ha -
linde bulunurlar. Yapraklar yumurta şeklindedir (ovat) 
(Şekil 4.l.j). Yaprağın her iki kenarı birden çoğunlukla 
uca kadar geriye kıvrılmıştır. Hücreler yaprak tabanında 
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dikdörtgen şeklindedir (Şekil 4.2. j). Yaprak hiicreleri', 

yaprağ~ yukarı kısımlarında yuvarlaktır (Şekil 4.3.j). 

Kahverengi olan orta damar uca kadar uzamıştır (Şekil 4.4. 
j). Spor kapsülü yapraklarla örtülü olup, oblong'dur. tl
zeri düz yada kaburga gibi 4-6 tane çıkıntılıdır (Şekil 4. 

6. j ) Peristom tek olup 8 çiftdir. Kaliptra çan şeklinde 

olup kapsülü tamamen örter ve üzerinde ince uzı.m kıllar 

vardır (pıilos) (Şekil 4.6. j ) • Seta kapsül ün yarısı kadar 

ya da .daha kısadır (Şekil 4. 5. j). 
H a b i t a t : Ağaçların gövdeleri ya da kayaların 

üzerinde bulımurlar. 

B ö 1 g e d e k i y a y ı 1 ı ş ı : Eskişehir: Mi -

halıçcık, Kız,ılburtm., Pinus nigra gövdesi üzerinde, 1100 

m., 20.4.1986,1842 .; Eskişehir: Kırka_, Büyi.ikyaylaköyü, 

kayalar üzerinde, 1100 m., 3.4.1986, 1843 • 
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5 • TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Yazınsal kaynaklar incelendiğinde ttirlerin belirlen
mesi için düzenlenmiş teşhis anahtarlarının yetersiz oldu
ğu görülmüştür. Bu nedenle toplanan örneklerin teşhisleri 
için familya ve tür düzeyinde teşhis anahtarları düzenlen
miştir. Bunlara göre örneklerin cins ve türleri saptanı -
mıştır (Sayfa 5). Bu türlerden Camptothecium sericeum, 
Grimmia pulvinata, Tortula intermedia ile Tortula ruralis 
yurdumuzun birçok bölgesinde doğal yayılış gösterdiği hal
de çalışma alanında herhengibibir kaydına rastlanmamıştır 
(Walter, 1967; Walter ve Leblebici, 1969; Henderson and 
Pre.ntice, 1969; ünal, 1973). Funaria hygrometrica, Ort-
hotrichum Lyellii, o. speciosum ile O, stramineum yurdumu
zun bazı bölgelerinde yayılış gösterdikleri halde, çalışma 
alanımız ın da içinde bulunduğu 7 'ci karedeki yayılışına a
ait herhangibir kayda rastlanma.mıştır (Walter, 196,7; Wal
ter ve Leblebici, 1969; Henderson and Prentice, 1969; ünal, 
1973). Bu nedenle bu bitkiler söz konusu kare için yeni 
birer kayıt niteliğindedir. Ayrıca Tartula subulata ve T. 
muralis, yurdumuzun birçok bölgesi ile çalışma alanında 
yayılış göstermektedir (Wal ter, 1967.; Wal ter ve Leblebici, 
1969; Henderson and Prentice, 1969; ünal, 1973). Bu ise 
bttigularımızla uyum göstermektedir. 

Araştırma bitkileri çok farklı habitatlarda yayılış 
gösterrnektedirler, F, hygrometrica çıplak alanlarda, ö -
zellikle yangın geçirmiş bölgelerde ve toprak üzerinde bu
lımmaktadırlar, G. pulvinata sadece kayalar, o. Lyellii 
ise ağaç gövdeleri üzerinde yayılış göstermektedirler, 
T. intermedia yanlız topraklar üzerinde yetişirler, Çalı

şılan diğer bitkiler ise habitatları bakımından geniş bir 
hoşgörüye sahiptirler. 

Çalışma alanındaki türler üzerinde olgun sporlara 
Şubat ayında Tortula türlerinde rastlanmıştır. Ancak di
ğer türlerde ise daha geç, Mart ve Nisan aylarında saptan
mıştır. 
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Türlerin yaprak özeıfikleri 1 
( a: Jamptot~ec. ;_ 

i um s ericeum, b: lrunaria hygrometrica, c: Grim
mia pulvinata, d: Tortula subulata, e: T. inter 
termedia, f: T. ruralis, g: T. muraliş, h: Or
thotrichum Lyellii, i: o. speciosum, j: o. 
stramineum.) • 
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