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Özet
Erodium somanum’un habitat ve populasyon özellikleri ile bu özelliklerden bir kısmının zamana bağlı
değişimleri belirlenmiştir. Türün yayılış gösterdiği topraklar, hafif alkali, tuzsuz ve genelde kireçli, içerdiği
demir miktarı yeterli, fosfor miktarı ise düşüktür. Yayılış alanının bulunduğu bölge ise “Kışı Serin Tip, YarıKurak Üst Akdeniz İklimi” içerisine girmektedir. Türün yayılış alanı yaklaşık 5 km2’dir. Populasyon
yoğunluğu 3.04 olarak hesaplanmıştır. Populasyondaki bireylerin büyüklük ve eşey dağılımı sonuçlarına
göre 0–25 cm2 arasında alan kaplayan bitkilerin %83’ünün henüz cinsi olgunluğa erişmediği tespit
edilmiştir. Populasyondaki cinsiyet oranı 1.26, ortalama yıllık demografik artış %35 olarak belirlenmiştir.
Populasyon çalışmalarından elde edilen veriler ve IUCN kriterlerine göre türün CR B1ab(i)+(iii) tehlike
kategorisine yerleştirilmesi önerilmiştir.
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An Investigation on Habitat and Population Properties of Local Endemic Erodium somanum
Abstract
Habitat and population properties of Erodium somanum with also changing these characters timely were
investigated. Distribution soils of this species are slightly alkaline, without salt and generally limes structure,
adequate for ferrous but poor for phosphor. Climate type is semi-arid upper Mediterranean especially
winter is cool. Distribution area of population is approximately 5 km2. Population density calculated as 3.04.
According to results of size and sexual dispersal of individuals, a total of 83% of plants in spreading area
between 0 to 25 cm2 were determined not yet attained sexual mature. The ratio of sex index in population
was 1.26, average of the demographic increase of the flowering season for each year was only 35%. We
suggested this species to CR B1ab(i)+(iii) in endangered groups of IUCN criteria based on the data that
obtained from population studies.
Keywords: Endemic, Erodium somanum, Habitat, Manisa, Population.
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GİRİŞ
Erodium L., Geraniaceae familyasına ait 6 cinsten
biridir (Takhtajan 1997, Aldasoro et al. 2002) ve tüm
kıtalarda yayılış gösteren 74 tür ile temsil
edilmektedir (Fiz et al. 2006). Amerika 1, Güney
Amerika 1, Avustralya 5 ve Asya 4 türe sahipken;
Akdeniz Bölgesi çeşitliliğin en büyük merkezi olarak
63 türe sahiptir (Knuth 1912, El Hadidi et al. 1984,
Guittonneau 1990, Messing ve Byrne 1998, Fiz et al.
2006). Türkiye ise 26 tür ve alt türler ile birlikte
toplam 30 taksona sahip olup bu taksonların 15’i
endemiktir (Davis 1967, Davis 1988, Güner et al.
2000, Yıldırımlı ve Doğru-Koca 2004). Endemik
olan tüm taksonlar ise Türkiye Bitkileri Kırmızı
Kitabı’na göre nesli tehlike altında ya da nesilleri
tehlikeye girmek üzere olan türlerdir (Ekim et al.
2000, Yıldırımlı ve Doğru-Koca 2004 ).
Erodium somanum H. Peşmen tek bir lokaliteden
bilinen endemik bir türdür (Davis 1988). Türkiye

Bitkileri Kırmızı Kitabında (Ekim et al. 2000), “EN”
tehlike kategorisinde yer almaktadır. Nesli tehlike
altında bulunan türlerin yayılış alanlarının, ekolojik
gereksinimlerinin belirlenmesi, hayat döngüsü
özelliklerinin ortaya çıkarılması gibi çalışmalar
koruma stratejilerinin belirlenmesinde önemlidir.
Aynı şekilde çok tür ile örtülü habitat koruma
planlarında ya da diğer bölgelerin koruma
planlarında da ekolojik veriler birçok tür için eksiktir
(Gillespie 2005). E. somanum ile ilgili yapılmış
herhangi ekolojik bir çalışma bulunmamakla birlikte
Türkiye’de yayılış gösteren diğer Erodium taksonları
ile de ilgili pek fazla ekolojik çalışma
bulunmamaktadır. Erdoğan et al. (2007) Bursa
Uludağ’da yayılış gösteren Erodium sibthorpianum
Boiss. subsp. sibthorpianum’un morfolojisi, anatomisi
ve ekolojisi üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.
Gerek ülke florasında gerekse de yeni eklenen türler
ile ilgili yayınlarda taksonlara ait ancak birkaç habitat
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özelliği verilmiştir. Erodium taksonları ile ilgili
uluslararası ekolojik çalışmalara bakıldığında da
durumun çok farklı olmadığı görülmektedir.
İspanya’da yapılan bir çalışmada nesli tehlike altında
bir tür olan Erodium paulerense Fdez. Glez. &
Izco’nin otoekolojisi ve koruma biyolojisi
çalışılmıştır (Gonzales-Benito et al. 1995). ABD’de
yapılan diğer bir çalışmada ise nadir bulunan tek
yıllık otsu bir tür olan Erodium macrophyllum Hook.
& Arn.’un habitat özellikleri ve dağılışı incelenmiştir
(Gillespie 2005).
Bu çalışmanın amacı; E. somanum’un habitatı ile
populasyon özelliklerini, bu özelliklerden bir
kısmının zamana bağlı değişimlerini belirlemektir.
Ayrıca, arazi çalışmalarından elde edilen veriler
ışığında türün IUCN (International Union for
Conservation of Nature) kategorisi güncellenmeye
çalışılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Habitat Özelliklerinin Belirlenmesi
Türün ilk belirlendiği ve çalışmanın gerçekleştirildiği lokalite Manisa ili, Soma ilçe sınırları
içerisinde 39º11' kuzey enlemleri ve 27º36' doğu
boylamları arasında Güllük Dağları’nın güney-batı
uzantısında yer almaktadır. Güllük Dağları’nın en
yüksek kütlesi olan Kocasivri ve Şifa Dağı’nın
temelini ve en yaşlı jeolojik formasyonunu,
Paleozoik ve Mezozoik yaştaki kaya birimleri
meydana getirir (Karadağ 2005). Araştırma alanını
genel olarak kahverengi orman toprakları
oluşturmaktadır. Bu toprakların karakteristik
özelliği yüksek derecede kireç içeren ana madde
üzerinde gelişmesidir (Anonymous 1972). Çalışma
bölgesinin iklimsel verileri (Tablo 1), Soma
meteoroloji istasyonundan elde edilen değerlere
göre incelenmiştir (Anonymous 2009).
Bitki ile toprak arasındaki ilişkiyi tespit etmek
amacı ile bitkinin yayılış gösterdiği ve yayılış
göstermediği toplam 10 alandan alınan toprak
örneklerinin analizi Manisa İl Tarım Müdürlüğü
Tarımsal Analiz Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen veriler önce referans değerleri ile daha
sonra da kendi aralarında karşılaştırılmak suretiyle
değerlendirilmiştir. Türün yayılış alanı içerisinde
bulunan diğer türler ise arazi çalışmaları esnasındaki
gözlemlere ve o türlerin tayin edilmesi sonucuna
dayalı olarak verilmiştir.
Populasyon İncelemeleri
Çalışma 2007-2009 arasında gerçekleştirilmiş
olup türün yayılış alanı Magellan marka 310 model
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GPS (Global Positioning System) aletinden alınan
veriler yardımıyla, Google Earth programında
haritadan işaretlenmiş ve hesaplanmıştır. Populasyon yoğunluğu, yayılış alanı içerisinde örnek alan
yöntemine göre rastgele 100 adet 1 m2’lik örnek alan
alınarak içlerindeki bireylerin sayılması sonucu m2
başına düşen ortalama birey sayısı şeklinde
belirlenmiştir. E. somanum dioik bir tür olduğu için
populasyondaki cinsiyet oranı hesaplanmıştır.
Populasyon yoğunluğunu belirlemek için alınan
örnek alanlarda, dişi ve erkek bireyler ile henüz
üreme olgunluğuna erişmemiş olanların sayıları
kaydedilmiş ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Populasyodaki bireylerin büyüklük ve eşey dağılımlarının
belirlenmesi için yapılan ölçümler Kocasivri
tepedeki populasyon üzerinden gerçekleştirilmiş
olup her bitkinin toprak üzerinde kapladığı alan
temel alınarak örnek alanlar içerisindeki bitkiler
0-25 cm2, 25-50 cm2, 50-100 cm2, 100-200 cm2,
200-300 cm2, 300-400 cm2, 400-500 cm2 arasında
alan kaplayanlar şeklinde sınıflandırılmış ve her bir
sınıfa dâhil olan bitkiler de kendi aralarında
cinsiyetlerine göre gruplandırılıp yüzdesi hesaplanarak eşey dağılımı verilmiştir.
Yıllık birey artışının belirlenmesi için Kocasivri
tepe populasyonunda kalıcı hale getirilen büyüklükleri birbirinden farklı 3 örnek alan seçilmiştir.
Örnek alan 1: 9 m2, Örnek alan 2: 2,3 m2, Örnek
alan 3: 6 m2 şeklinde belirlenmiştir. Bu örnek alanlar
içerisindeki türe ait tüm bireyler markalanmış ve her
yıl bu örnek alanlardaki yeni çimlenmiş fide sayısı,
ölmüş bitki ve fide sayısı, yaşayan bitki sayısı
kaydedilerek birey sayıları ile ilgili demografik
veriler hesaplanmıştır.
BULGULAR
Tek bir lokaliteden (Pınar tepe = Kocasivri tepe)
bilinen türün 2011 yılı içerisinde bölgeye yapılan
arazi çalışmalarında 6 yeni lokalitede (Şifa Dağı,
Düğünlük Tepe, Dede Dağı, Çakmak Tepe,
Keklikçukuru Tepe, Çanakçı Tepede) daha yayılış
gösterdiği bulunmuştur (Şekil 1). E. somanum, dağ
ve tepelerin 800 m ve üzerinde, ağaç sınırından
sonra yayılış göstermektedir. Tüm lokalitelerdeki
toplam yayılış alanı yaklaşık 5 km2 olarak
hesaplanmıştır.
Soma meteoroloji istasyonundan edinilen
iklimsel veriler Akman (1999)’a göre değerlendirilmiştir. İncelememize temel olan rasat süresi
1988–2009 yılları arasında olup yağış sıcaklık indisi
ve yıllık toplam yağış miktarı ile en soğuk ayın en
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Şekil 1. E. somanum’un yayılış alanı.
Tablo 1. Soma ilçesine ait iklimsel veriler.

a Her bir ay için ortalama değerler verilmiştir. b En çok esen rüzgar yönü; GB; güney-batı, G; güney, B; batı, KD; kuzey-doğu, KB; kuzey-batı.

yüksek sıcaklık ortalamasına göre Soma; “Kışı Serin
Tip, Yarı-Kurak Üst Akdeniz Biyoiklim” katına
girmektedir. Ayrıca Gaussen (1954)’e göre çizilen
Ombro-Termik iklim diyagramı (Şekil 2)’nda yaz
kuraklığı periyodu, Haziran-Ağustos ayları arasında
görülmektedir.
E. somanum’un yayılış gösterdiği alanlarda, yani
ağaç sınırının üst kesimlerinde dağ stepinin
karakteristik bitkileri olan, daha çok rüzgârlara
34

dayanıklı, yastık formundaki türlerden Dianthus
erinaceus Boiss. subsp. erinaceus, Astragalus idae Sırj.,
Astragalus sorgerae Hub.-Mor. et Chamb.,
Acantholimon ulicinum (Willd. ex Schultes) Boiss.
subsp. ulicinum, Onosma tauricum Pallas ex Willd. var.
tauricum ve otsu türlerden Asyneuma virgatum
(Labill.) Bornm. subsp. cichoriiforme (Boiss.)
Damboldt, Asyneuma limonifolium (L.) Janchen
subsp. limonifolium bulunmaktadır.
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Şekil 2. Soma ilçesine ait iklim diyagramı.
a: İstasyon adı, b: İstasyon yüksekliği, c: Sıcaklık rasat süresi (yıl), d: Yağış rasat süresi (yıl), e: Yıllık ortalama sıcaklık, f: Yıllık toplam yağış (mm)

E. somanum’un yayılış gösterdiği ve yayılış
göstermediği alanlardan alınan toprak örneklerinin
analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Türün yayılış
gösterdiği toprakların bünyesi kumlu, tınlı ve killitınlı olmak üzere farklılık göstermekte olup bu
topraklar genelde hafif alkali, tuzsuz, faydalı fosfor
açısından fakir, faydalı potasyum açısından orta,
faydalı demir açısından yeterli durumdadır. Türün
yayılış göstermediği toprakların bünyesi tınlı olup
hafif alkali, tuzsuz ve kireçsiz bir yapıya sahiptir.
Faydalı fosfor açısından fakir, faydalı demir
açısından yeterli özelliğe sahiptir (Tablo 2).
Bitkinin yayılış gösterdiği alan içerisinde
populasyon yoğunluğunu belirlemek için alınan
örnek alanlarda yapılan sayımlar sonucunda m2
başına düşen ortalama birey sayısı 3,04 olarak
hesaplanmıştır. Populasyonun %36’sını dişi, %28’ini
erkek, %36’sını henüz üreme olgunluğuna erişmemiş bireyler oluşturmaktadır. Populasyondaki dişi
bireylerin, erkek bireylere oranı 1,26, henüz üreme
olgunluğuna erişmemiş olan bireylerin tüm
populasyona oranı ise 0,34 olarak belirlenmiştir.
Populasyondaki bireylerin büyüklük ve eşey
dağılımını belirlemek için alınan örnek alanlarda
yapılan hesaplamalara göre bitkilerin %24’ü 0-25
cm2 arasında değişen ölçülerde bir alana sahipken,
%22’si 25-50 cm2, %29’u 50-100 cm2, %18’i 100200 cm2, %3’ü 200-300 cm2, %3’ü 300-400 cm2,
%1’i de 400-500 cm2 arasında yer kaplamaktadır. Bu
alanlardaki vejetatif (henüz üreme olgunluğuna
erişmemiş), dişi ve erkek bireylerin oranları ise 0-25
No: 95, 2015

cm2 arasında büyüklüğe sahip bitkilerin %83’ü
vejetatif, %3’ü dişi, %14’ü erkek bireylerdir. 25-50
cm2 arasında alan kaplayanların %43’ü vejetatif,
%32’si dişi, %25’i erkektir. 50-100 cm2 arasında alan
kaplayan bireylerin ise %21’i vejetatif, %49’u dişi,
%30’u erkektir. 100-200 cm2 arasında alan
kaplayanların ise %7’si vejetatif, %48’i dişi, %45’i
erkektir. 200-300 cm2 arasında alana sahip olanların
%55’i dişi, %45’i Erkek, 300–400 cm2 arasında alana
sahip olanların %87’si dişi, %13’ü erkek, 400-500
cm2 arasında alana sahip olanların %100’ü dişidir
(Şekil 3).
Kalıcı örnek alanlarda gerçekleştirilen demografik çalışmalar sonucunda E. somanum’un hayat
döngüsü içerisinde tohumların çimlenme zamanının sonbahar olduğu tespit edilmiştir. Örnek alan
1’de; 2007 yılında 17 birey mevcut iken 2008 yılında
bu örnek alan içerisinde yeni birey gözlenmemiştir.
2009 yılında ise alanda 12 adet yeni genç bitki
gelişmiş ve toplam birey sayısı 29’a ulaşmıştır.
Özetle örnek alan 1’de 2007-2008 yılları arasında
birey artışı gözlenmez iken 2008-2009 yılları
arasında %71’lik birey artışı olmuştur. Örnek alan
2’de; 2007 yılında 34 birey mevcut iken 2008 yılında
bu örnek alan içerisinde 15 adet yeni genç bitki
gözlenmiş ve genç bitkilerle birlikte toplam sayı 49’a
ulaşmıştır. 2009 yılında alan içerisinde 39 yeni genç
bitki gözlenmiş, önceki yıllara ait 49 bitkiden 9’u
ölmüş böylece örnek alandaki birey sayısı 79
olmuştur. Özetle örnek alan 2’de 2007-2008 yılları
arasında %44’lük, 2008-2009 yılları arasında %61’lik
35
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Tablo 2. Bitkinin yayılış gösterdiği alanlardan alınan
toprakların fizikokimyasal analiz sonuçları.

Şekil 3. Kocasivri tepedeki populasyonun bireylerinin
büyüklük ve eşey dağılımı.

* Bitkinin yayılış göstermediği alanlardan alınan toprakların
fizikokimyasal analiz sonuçlarıdır.

birey artışı olmuştur. Örnek alan 3’de; 2008 yılı
itibariyle 10 birey mevcuttur. 2009 yılında ise
mevcut olan tüm bitkilerin yaşamına devam ettiği
ancak birey artışı olmadığı gözlenmiştir.
Tüm örnek alanlardaki yıllık ortalama birey artışı
ise %35 olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA
Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre E.
somanum’un Kocasivri tepe, Şifa dağı ve diğer
tepelerdeki (Düğünlük tepe, Dede dağı, Çakmak
tepe, Keklikçukuru tepe, Çanakçı tepe) yayılışının
oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Yayılışı
bulunduğu belirlenen dağ ve tepelerin sadece 800 m
ve yukarısında yayılış göstermekte olup, bu tepelerin
ortalama yüksekliği de 1000 m’yi geçmemektedir.
Ayrıca, tüm lokalitelerde alan bozulması tespit
edilmiştir. Kocasivri tepede yangın kulesi ve baz
istasyonları inşa edilerek, Şifa dağı dahil diğer tüm
tepelerde ise rüzgar gülleri inşa edilerek türün
yayılış alanının ciddi bir şekilde tahrip edildiği
gözlenmiştir.
Doğal süreç içerisinde herhangi bir türün
habitatının iklim etkisi ile bozulması diğer faktörlere
oranla daha büyük bir tehdit unsurudur (Seçmen et
al. 2007). İnce toprak tabakası, eğimli olan yerlerde
kuvvetli rüzgâr, yağmur, eriyen kar sularının etkisi
ile erozyona uğradığında, bitkilerin köklerini açığa
çıkararak büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Ayrıca arazi çalışmalarında türün
36

meyvalarının henüz olgunlaşmadan keçiler
tarafından besin olarak tüketildiği gözlemlenmiştir.
Bu gibi etkiler populasyonun sürdürebilirliğine
negatif yönde etki etmektedirler. Linum aretioides
Boiss’in koruma biyolojisi üzerine yapılan bir
araştırmada, iklimdeki değişmelerin ve türün
Bozdağ lokalitesinde keçiler tarafından tüketilmesinin bitkilerin büyüme ve gelişimini negatif
etkilediğinden bahsedilmiştir (Seçmen et al. 2007).
Gücel ve Seçmen (2008, 2009), Nif Dağı’nda yayılış
gösteren Minuartia nifensis McNeill ve Asperula
daphneola O. Schwarz ile ilgili koruma biyolojileri
üzerine gerçekleştirdikleri araştırmalarında; iki
yangın kulesi ve telsiz verici istasyonunun türlere ait
populasyonların yayılış alanı üzerinde kurulmasının
türün yaşam alanını bozduğu, bu türlere ait
bitkilerin hayvanlar tarafından besin olarak tercih
edilmemesinin ise bir avantaj olduğunu
belirtmişlerdir. Salvia smyrnaea Boiss. üzerinde
gerçekleştirilen incelemelerde de dağdaki yoğun
otlatma baskısının türün dar yayılış nedenlerinden
biri olduğu ifade edilmiştir (Subaşı 2010).
E. somanum’un yayılış alanı içerisinde toprak
tabakası çok kalın olmayıp oldukça taşlıdır ve bu
alanlar yer yer kayalık bir yapı sergilemektedir.
Yayılış gösterdiği topraklar genelde hafif alkali,
fosfor açısından fakir ve kireçli bir yapıya sahiptir.
Özellikle genç birey ve fide sayısının fazla olduğu
dağın kuzey bölümündeki toprakların (istasyon 1 ve
2) kumlu bünyeye sahip oluşu ve fosfor içeriğinin
diğer alanlara göre biraz daha yüksek oluşu dikkat
çekicidir (Tablo 1). Yayılış alanından alınan topraklar
ile yayılış göstermediği alanlardan alınan toprakların
fiziksel ve kimyasal özellikleri karşılaştırıldığında;
bitkilerin herhangi bir parametreye bağlı olarak
seçicilik göstermediği anlaşılmıştır. Erdoğan et al.
(2007) E. sibthorpianum Boiss. subsp. sibthor-
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pianum’un morfolojisi, anatomisi ve ekolojisi
üzerine yaptıkları çalışmada türün organik materyal
açısından zengin, hafif asidik, tuzsuz, kireçsiz ve
kumlu-killi-tınlı toprakları tercih ettiğini, fosfor
açısından fakir, potasyum ve nitrojen açısından
zengin topraklarda yayılış gösterdiğini ifade
etmişlerdir. Gonzales-Benito ve ark. (1995), E.
paulerense Fdez. Glez. & Izco’nin otoekolojisi ve
koruma biyolojisi üzerine yaptıkları çalışmada türün
organik materyalin biriktiği yerler olan dolomitik
kayaların çatlak ve boşluklarında, lithosol
topraklarda ise daha çok yüzeye yakın kısımlarda
yetiştiğini, organik madde miktarı açısından zengin
toprakların olduğu alanlarda bulunduğunu tespit
etmişlerdir. Toprak analizi ile de bünyesinin kumlu,
kalsiyum karbonat açısından zengin, hafif alkali,
katyon içeriği yüksek, alınabilir fosfor açısından
fakir topraklarda yayılış gösterdiğini tespit
etmişlerdir. E. somanum ile E. paulerense
karşılaştırıldığında iki tür de kalsiyum açısından
zengin, fosfor açısından fakir, pH özellikleri
birbirine yakın topraklarda yayılış göstermektedir. E.
sibthorpianum subsp. sibthorpianum’da ise yetişme
ortamının E. somanum ve E. paulerense’ye oranla biraz
farklı olduğu tek ortak noktanın fosfor açısından
fakir topraklar olduğu görülmektedir. Gillespie
(2005), ABD’de nadir bulunan tek yıllık otsu bir tür
olan E. macrophyllum’un habitat özellikleri ve
dağılışını incelediği bir çalışmasında, populasyon
büyüklüğünün birkaç ile binin üzerinde birey
arasında değiştiğini ve yoğun kireçli topraklarla
sınırlandığını belirtmiştir. Aynı çalışmada türün
yayılış gösterdiği toprakların genellikle düşük fosfor
ve azot içeriğine sahip olduğu ve oldukça geniş bir
varyasyon gösterdiği tespit edilmiştir. E. somanum ile
E. macrophyllum’un yayılış gösterdiği topraklar
karşılaştırıldığında, her iki türün de kalsiyum
açısından zengin, fosfor açısından fakir topraklarda
yayılış gösterdiği görülmektedir. Gillespie (2005),
kireçli topraklar üzerinde doğal ve egzotik türlerden
ziyade nadir türlerin bulunmasının tipik olduğunu
ifade etmiştir. E. somanum, E. paulerense ve E.
macrophyllum’un kalsiyum açısından zengin
topraklarda yayılış gösteren nadir türlerden olması
bu ifadeyi destekler nitelikte görünmektedir.
E. somanum’un yayılış gösterdiği bölge, Kışı Serin
Tip, Yarı-Kurak Üst Akdeniz iklimi içerisine
girmektedir. Nisan ayının sonu ile birlikte bölgede
yaz kuraklığı başlamaktadır. Rüzgârlar, Mart-Mayıs
ayları arasında daha çok güney ve batı yönlü olup
No: 95, 2015

Ekoloji

genelde kuvvetli esmektedir (Anonymous 2009).
Ağaç çizgisinin üzerinde yazın bile rüzgâr hızında
çok kısa mesafelerde büyük farklılıklar oluşur.
Kuvvetli rüzgârlar, bitkilerin morfolojik yapısını ve
fotosentez başarısını etkilerler (Seçmen ve ark.
2007). E. somanum yüksek boylu bir yapı
sergilemediğinden buradaki rüzgârlar dalların
uçlarını kıracak kadar etkili değildir. Rüzgâr bazı
türler için yaşam döngüsünün evrelerinden biri olan
tohum dağılımında da önemlidir. Ancak Erodium
cinsine ait türler tohumlarını fırlatarak yaydığı için,
rüzgâr toprağa tam olarak tutunamamış tohumları
yüzeyden süpürerek kaya çatlakları ya da diğer
bitkiler içerisine savurarak dağılımda etkili olabilmektedir.
Populasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen büyüklük (kapladığı alan) ve eşey dağılımına
göre büyüklüğü 0–25 cm2 arasında değişen
bitkilerin %83’nün vejetatif olması, kapladıkları alan
ile bireylerin genç oluşu arasındaki bağlantıyı açıkça
ortaya koymaktadır. Bireylerin büyüklük sınıflarına
bağlı olarak yapılan dağılıma göre 50-100 cm2
arasında kalan bireylerin en büyük yüzde ile
populasyonun %29’unu oluşturduğunu görülmektedir. Vejatatif fazın kendinden önceki büyüklük
sınıflarına oranla oldukça düştüğü söylenebilir ancak
eşeysel olgunluğa erişmenin belli bir büyüklük
ölçüsüne bağlı olarak net bir şekilde ortaya
atılamayacağı ortadadır. Dioik canlılarda cinsiyet
oranı populasyonun büyüme hızının tahmini
açısından önem taşımaktadır. Çünkü az sayıdaki dişi
birey, tozlaşmadan tohum üretimine, tohumdan
çimlenmeye kadar olan döngüde bu evreleri
etkileyebilecek pek çok faktör nedeniyle az sayıda
tohum ve az sayıda yeni bitki anlamına gelmektedir.
Yapılan çalışmada dişi/erkek oranı 1.26 olarak tespit
edildiğinden populasyonun bu açıdan oldukça
dengeli bir durum sergilediği söylenebilir.
Demografik çalışmalar kapsamında ortalama yıllık
artış %35 olsa da aynı örnek alan içindeki ve örnek
alanlar arasındaki yıllık artışın birbirinden oldukça
farklı oluşu bu çalışmanın daha büyük örnek
alanlarda ve daha uzun vadede çalışılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ancak uzun vadeli bir
çalışma daha sağlıklı sonuca ulaşılmasını mümkün
kılacaktır.
Arazi çalışmalarında E. somanum’un yayılış
alanının 100 km2’den az olması, birey sayısının az
oluşu, alan büyüklüğünde ve kalitesinde azalmanın
saptanması sonucu, Türkiye Bitkileri Kırmızı
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Kitabında (Ekim et al. 2000) EN (Nesli Tehlike
Altında) kategorisinde bulunan türün tehlike
kategorisinin güncellenerek Anonymous (2001)
IUCN kriterlerine göre “Kritik Tehlike Altında”
(CR) B1ab(i)+(iii) sınıfına yerleştirilmesi uygun
bulunmuştur.
Yapılan bu çalışmanın, dar bir coğrafik alanda
yayılış gösteren nesli tehlike altına girmiş türlerin
koruma stratejilerinin planlanması; türün ekolojik
gereksinimleri ile populasyon karakteristiklerinin ve

Oskay ve Altan
bu populasyonların büyümesini sınırlayan hayat
döngüsü özelliklerinin belirlenmesini gerektiren
benzer çalışmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.
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