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Özet
Bu çalýþmada, Sultansazlýðý bataklýðý halofitik topluluklarý üzerine yapýlan
fitososyolojik bir araþtýrmanýn sonuçlarý verildi (Ýç Anadolu-Kayseri). Yarý-kurak, çok
soðuk Akdeniz ikliminin etkisi altýndaki halofitik vejetasyon, Braun-Blanquet metoduna
göre analiz edildi. Ýlk kez tanýmlanan topluluklar "Uluslararasý Bitki Sosyolojisi
Adlandýrma Kodu" kurallarýna uygun olarak adlandýrýldý. Birlikler ve ait olduklarý üst
birimler aþaðýdaki gibidir:
Sýnýf: Salicornietea
Ordo: Halostachyetalia
1. Birlik: Halocnemetum strobilacei
Alyans: Lepidio caespitosi-Limonion iconici
2. Birlik: Lepidio caespitosi-Limonietum iconici
Ordo: Juncetalia maritimi
Alyans: Inulo aucheranae-Elymion salsi
3. Birlik: Inulo aucheranae-Elymetum salsi
4. Birlik: Tamaricetum parviflorae-tetrandrae ass. nov.
Anahtar Kelimeler: Ýç Anadolu, sintaksonomi, tuzlu bataklýk.
A Phytosociological Study on the Halophytic Communities of
Sultansazligi (Inner Anatolia-Turkey)
Abstract
In this study, the results of a phytosociological research carried out in the halophytic
communities of the Sultansazligi marsh are given (Inner Anatolia-Kayseri). The
halophytic vegetation, which is under the influence of a semi-arid, very cold
Mediterranean climate, was analyzed according to the Braun-Blanquet's approach. The
communities which are defined for the first time are named according to the rules of
"International Code of Phytosociological Nomenclature". Associations and their higher
units are as follows:
Class: Salicornietea
Order: Halostachyetalia
1. Association: Halocnemetum strobilacei
Alliance: Lepidio caespitosi-Limonion iconici
2. Association: Lepidio caespitosi-Limonietum iconici
Order: Juncetalia maritimi
Alliance: Inulo aucheranae-Elymion salsi
3. Association: Inulo aucheranae-Elymetum salsi
4. Association: Tamaricetum parviflorae-tetrandrae ass. nov.
Keywords: Inner Anatolia, syntaxonomy, salt marsh.

GÝRÝÞ
Ýç Anadolu halofitik topluluklarý üzerine ilk
fitososyolojik çalýþmalar Tuz Gölü ve Konya havzasýnda gerçekleþtirilmiþtir (Birand 1961, Yurdakulol
1974, Yurdakulol ve Ercoþkun 1990). Son yýllarda
gerçekleþtirilen detaylý çalýþmalar sonucu Ýç Anadolu
halofitik topluluklarýnýn baðlandýðý birlik üstü
sintaksonlar belirlenmiþtir (Aydoðdu ve ark. 2002).
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Sultansazlýðý Kayseri il sýnýrlarý içinde Develi,
Yahyalý ve Yeþilhisar ilçeleri arasýnda yer alýr. Sazlýðýn
ortasýnda Yay Gölü (1072 m) bulunur. Yay Gölü ve
çevresi biyolojik çeþitlilik bakýmýndan alanýn en
zengin kýsmýdýr. Diðer alanlar halihazýrda tarým
arazisi olarak deðerlendirilmekte veya bu amaçla
ýslah çalýþmalarý yapýlmaktadýr (Þekil 1). Sultansazlýðý dört tarafý daðlarla çevrili drenajý bozuk bir
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alaný iþgal eder. Alanýn kuzey ve kuzeydoðusunda
Erciyes Daðý (3917 m), doðusunda Develi Daðlarý,
güneyinde Aladaðlar'ýn parçasý olan Ayraklý Tepe
(2122 m), batýsýnda Karadað (1662 m) ve kuzeybatýsýnda Hodul Daðý (1949 m) bulunur.
Sultansazlýðý bünyesinde barýndýrdýðý doðal
zenginliklerden dolayý 1988 yýlýnda "Tabiatý Koruma
Alaný" ilan edilmiþtir. Alanda 247 kuþ türünün
konakladýðý bilinmektedir (Turan 2004). Alanýn
florasý çeþitli araþtýrýcýlar tarafýndan çalýþýlmýþtýr
(Yýldýrýmlý ve Öztekin 2000, Aksoy 2004). Buna
göre, bataklýk florasýný oluþturan 422 doðal türden
42'si endemik olup bunlardan 2 tanesi CR (Astragalus
cicerellus Boiss. & Balansa ve Puccinellia bulbosa
(Grossh.) Grossh. subsp. caesarea Kit Tan) ve 2 tür de
(Poa speluncarum J.R.Edm. ve Anthemis fimbriata
Boiss.) EN tehlike kategorisinde yer almaktadýr
(Anonymous 2001).
Yakýn meteoroloji istasyonlarýnýn verilerine göre
araþtýrma alaný yarý-kurak, çok soðuk Akdeniz
ikliminin etkisi altýndadýr (Tablo 1). Bu iklim tipi Ýç
Anadolu'da benzer halofitik topluluklarýn bulunduðu alanlarda da etkilidir. Bu alanlarda ortalama
yýllýk sýcaklýk 10-13°C arasýnda deðiþir. En yüksek
sýcaklýk deðerleri, en kurak dönem olan Temmuz ve
Aðustos aylarýnda kaydedilmiþtir (Akman ve Daget
1971, Anonymous 1984, Akman 1990).
Rasat sürelerinin uzun olmasý nedeniyle daha
güvenilir olan Kayseri meteoroloji istasyonuna ait
yaðýþ-sýcaklýk eðrisi Walter metoduna göre
çizilmiþtir (1956). Buna göre; alanda Haziran
baþýndan Eylül ortasýna kadar süren yaklaþýk 4,5
aylýk bir kurak dönem bulunur. Bu dönemde
ortalama sýcaklýklar 20°C' yi geçerken, ortalama yaðýþ
miktarý 10 mm' ye kadar düþer. En yaðýþlý mevsimler
ilkbahar ve kýþtýr. Ocak ve Aralýk mutlak donlu,
Þubat, Mart, Ekim ve Kasým ise don olaylarýnýn
sýkça görüldüðü aylardýr (Þekil 2).
Türkiye'deki çorak topraklar "genç alüviyal
topraklar" içinde yer alan "tuzlu hidromorfik
alüviyal topraklar" grubuna dahil edilirler. Bu
topraklar Türkiye'de diðer alüviyal topraklarla
birlikte, nehir kenarlarýnda, deltalarda ve kapalý
havzalarda oluþmuþtur. Genellikle drenajsýzlýk ve
hatalý sulama nedeniyle oluþurlar (Oakes 1958). Ýç
Anadolu'da
tuzlu
bataklýk
vejetasyonunu
þekillendiren tuzlu topraklar genellikle "beyaz alkali"
veya "solonçak" olarak adlandýrýlýrlar (Black 1970).
Toprak ve iklim özellikleri bu tip alanlarda bitki
örtüsünün þekillenmesinde en önemli belirleyici
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Þekil 1. Sultansazlýðý'nda tuzlu bataklýk ve steplerin daðýlýþý.

Þekil 2. Kayseri meteoroloji istasyonuna ait yaðýþ-sýcaklýk
diyagramý.

etmenlerdir. Çorak topraklarda yetiþen bitkiler
benzer yaþam þartlarýna uyum saðlamýþ sosyoekolojik topluluklar oluþtururlar.
Ca, Mg, Na ve K gibi katyonlar ile CO3, Cl ve
SO4 gibi anyonlar toprak tuzluluðunun baþlýca
etmenleridir (Tablo 2). Bu alanlarda pH genellikle
8,2-9,4 arasýnda deðiþir (Aydoðdu ve ark. 2002).
Tuzlu bataklýklarda toprak tuzluluðu ve bitki
arasýndaki etki-tepki iliþkisi yatay tabakalaþmaya
neden olur. Topluluklar, toprak tuzluluk oranýna
baðlý olarak þekillenirler ve her biri kendine has bir
tabakayý iþgal eder. Farklý tabakalarý iþgal eden
topluluklarda tuzluluk oranlarýnýn deðiþimi açýkça
gözlenebilir (Tablo 2). Daha önce Tuz Gölü ve Seyfe
Gölü'nde tespit edilen bu durum Sultansazlýðý tuzlu
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bataklýðýnda da gözlenmiþtir (Aydoðdu ve ark.
2002).
Bu çalýþma ile Ýç Anadolu'nun önemli sulak
alanlarýndan olan Sultansazlýðý'nýn halofitik topluluklarý belirlenmiþtir. Alanýn tür çeþitliliðinin yaný
sýra bitki topluluklarý açýsýndan da zengin olduðu
ortaya koyulmuþ ve bununla korunmasýna yönelik
yapýlacak çalýþmalara katký saðlanmasý hedeflenmiþtir.
MATERYAL VE METOT
Bu çalýþmanýn materyalini Sultansazlýðý
bataklýðýndan alýnmýþ örnek alanlar ile bitki ve
toprak örnekleri oluþturmaktadýr. Vejetasyon
tablosunda yer alan takson ve sintaksonlar ile
bunlara ait otör adlarý ilgili kaynaklara uygun olarak
kontrol edildi ve düzeltildi (Davis ve ark. 19651985, Brummitt ve Powell 1992). Vejetasyon
analizinde Braun-Blanquet (1964) metodu takip
edildi. Taksonlara ait örtüþ deðerleri Barkman ve ark.
(1964)'larýna uygun olarak yazýldý. Taksonlarýn
yayýlýþý Davis ve ark. (1965-1985), Zohary (1973) ve
Donner (1990)'e, hayat formlarý ise Raunkiaer
(1934) ve Ellenberg ve Mueller-Dombois (1967)'e
göre belirlendi. Yeni olarak tanýmlanan sintaksonlar
"Uluslararasý Bitki Sosyolojisi Adlandýrma Kodu"
kurallarýna uygun olarak adlandýrýldý (Weber ve ark.
2000). Birliklere ait toprak örnekleri 29 Aðustos
2004 tarihinde toplandý ve gölgede kurutularak 2
mm'lik elekte elendi. Çözümleme ve okuma Allen'e
uygun olarak yapýldý (1989).
BULGULAR VE TARTIÞMA
Sultansazlýðý fitocoðrafik olarak Irano-Turanian
bölgesinin Central Anatolian alt bölgesi içerisinde
yer alýr (Zohary 1973). Bu çalýþmada alanýn halofitik

topluluklarý fitososyolojik ve sintaksonomik açýdan
ele alýnmýþtýr. Alanda Halostachyetalia ve Juncetalia
maritimi ordolarýna baðlanan toplam dört bitki
birliðinin varlýðý tespit edilmiþtir. Bunlardan birisi
ilk kez tanýmlanmýþtýr.
Alanda tespit edilen birlikler ve bunlarýn
baðlandýðý üst sintaksonomik birimler aþaðýda
verilmiþtir;
SINIF: Salicornietea Braun-Blanq. 1931
Bu sýnýfa ait sintaksonomik gruplar, az çok su
basan kýyýlarda veya karasal tuzlu bataklýklarda
yayýlýþ gösterir. Sýnýfa ait Salicornietalia BraunBlanq. 1931 ve Juncetalia maritimi Braun-Blanq.
1931 ordolarý Kuzey Afrika ve Avrupa'daki halofitik
topluluklarý içine alýr. Ayrýca, bu sýnýf IranoTuranian ve Saharo-Sindian fitocoðrafik bölgelerindeki karasal tuzlu bataklýklar ile Kuzey Amerika
ve Arjantin'deki kurak veya yarý-kurak alanlarla
iliþkilidir (Braun-Blanquet 1951).
ORDO: Halostachyetalia (Grossh.) Topa
1938
Bu ordo Güneydoðu Avrupa ve Orta Asya'daki
halofitik birlikleri içine alýr. Ordonun karakter
türleri tipik bir fitocoðrafik yayýlýþa sahiptir. Bu
türler Avrupa ve Akdeniz'in büyük bir kýsmýnda
bulunmaz. Ordo, Avrupa (Kuzey Romanya) ve
Türkiye'de çok dar bir bölgede yayýlýþ göstermesine
raðmen, Rusya ve Orta Asya'da oldukça geniþ
sahalarda homojen ve büyük topluluklar oluþturur
(Braun-Blanquet 1951). Halostachyetalia ordosu Ýç
Anadolu'da az sayýda, ancak geniþ yayýlýþa sahip
birlikler ile temsil edilir.
1. Halocnemetum strobilacei (B.Keller) Topa 1938
(Tablo 2, 3)

Tablo 1. Sultansazlýðý çevresindeki meteoroloji istasyonlarýnýn iklimsel verileri.

P (mm): Yýllýk yaðýþ; M (oC): En sýcak ayýn en yüksek sýcaklýðý; m (oC): En soðuk ayýn en düþük sýcaklýðý; Q: Emberger'in yaðýþ-sýcaklýk
emsali (2000.P/M2 -m2); PE: Yaz yaðýþý; S: Emberger'in kuraklýk indisi (S= PE/M); Ý: Ýlkbahar, K: Kýþ, S: Sonbahar, Y: Yaz.
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Bu birlik daha önce Topa tarafýndan Kuzeydoðu
Romanya'da tespit etmiþtir ve Halostachyetalia
ordosuna doðrudan baðlanmýþtýr (Topa 1939).
Birlik Ýç Anadolu tuzlu bataklýklarýnda tuz
yoðunluðunun en yüksek olduðu göl kenarlarý ve
çöküntü alanlarda yayýlýþ gösterir (Tablo 2). Konya
Ovasý, Tuz Gölü, Seyfe Gölü ve Sultansazlýðý
birliðin yaygýn ve homojen olarak görüldüðü
alanlarýn baþlýcalarýdýr (Birand, 1961; Yurdakulol
1974, Yurdakulol ve Ercoþkun 1990, Aydoðdu ve
ark. 2002). Bu alanlardan baþka Ýç Anadolu'nun
farklý yerlerinde dar alanlarý iþgal eden tuzlu
bataklýklarda birliðin kalýntýlarýna rastlamak
mümkündür. Bu kalýntý topluluklarýn floristik yapýsý
yoðun antropojenik etki nedeniyle oldukça
heterojendir. Birliðin floristik kompozisyonunda yer
alan Camphorosma monspeliaca L. subsp. monspeliaca,
Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge ve Frankenia
hirsuta L. türleri Topa tarafýndan Romanya'da tespit
edilen toplulukta da bulunur. Fizyonomiye
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb. hakimdir.
ALYANS: Lepidio caespitosi-Limonion iconici
Aydoðdu, Hamzaoðlu & Kurt 2002
Alyans Ýç Anadolu'da kýþýn su altýnda kalan ve
yazýn neredeyse tamamen kuruyan bataklýk
alanlardaki tuzlu hidromorfik topraklarý karakterize
eder. Alyansa ait birlikler Tuz Gölü'nde 950-980 m
arasýnda, Seyfe Gölü'nde 1110 m’de ve Sultansazlýðý'nda 1073-1074 m’ler arasýnda yayýlýþ
gösterir (Aydoðdu ve ark. 2002). Alyans Artemisia
santonicum L. türünün baskýn olduðu tuzlu stepler ile
Juncus sp. türlerinin hakim olduðu tuzlu bataklýklar
arasýndaki bölgeyi tercih eder. Alyansýn karakter ve
ayýrt edici türleri; Lepidium caespitosum Desv.,
Limonium iconicum (Boiss. & Heldr.) Kuntze,
Limonium lilacinum (Boiss. & Balansa) Wagenitz,
Petrosimonia nigdeensis Aellen, Salsola inermis Forssk.,
S. stenoptera Wagenitz, Taraxacum farinosum Hauskkn.

& Bornm. ve Thesium compressum Boiss. & Heldr.'dir.
Bu türlerden T. compressum ve S. inermis hariç
diðerleri endemiktir.
2. Lepidio caespitosi-Limonietum iconici Aydoðdu,
Hamzaoðlu & Kurt 2002 (Tablo 2, 3)
Holotip: Aydoðdu, Hamzaoðlu & Kurt 2002,
tablo 2, örnek alan 10; lokalite: Ankara, Þereflikoçhisar, Mezgit kasabasýndan Tuz Gölü'ne doðru
gidiþ, 980 m, 23.viii.1997.
Alyansýn tip birliðidir. Birlik Sultansazlýðý'nda
1073-1074 m’ler arasýnda tespit edilmiþtir. Ayný
birlik Tuz Gölü'nde 960-980 m’ler arasýnda ve Seyfe
Gölü'nde 1110 m’de tespit edilmiþtir (Aydoðdu ve
ark. 2002). Halocnemetum strobilacei birliðine göre
daha az tuzlu olan alanlarý tercih eden birlikte genel
örtüþ %60-80 arasýnda deðiþir (Tablo 2, 3). Alandaki
en
geniþ
yayýlýþlý
birliktir
ve
floristik
kompozisyonunda alyansa ait karakter türlerin
tamamýný
barýndýrýr.
Fizyonomiye
alyans
karakterlerinden L. iconicum ve P. nigdeensis, ordo
karakterlerinden C. monspeliaca subsp. monspeliaca ile
sýnýf karakterlerinden Aeluropus littoralis (Gouan)
Parl. hakimdir.
ORDO: Juncetalia maritimi Braun-Blanq.
1931
Bu ordo "tuzlu çayýr" olarak adlandýrýlan tüm
halofitik gruplarý içine alýr. Ordonun fizyonomisinde Poaceae, Juncaceae ve Cyperaceae familyalarýna ait türler baskýndýr. Bu floristik kompozisyona
bazen Fabaceae ve Asteraceae familyalarýna ait
türlerde iþtirak eder. Tuzlu çayýr olarak bilinen bu
alanlarda toprak karbonat bakýmýndan zengin, az
tuzlu ve nemlidir. Bu alanlar yazýn büyük bir
kýsmýnda yaðmur mevsiminden kalan suyun
altýndadýr. Ordo Akdeniz'den Karadeniz'e ve
Atlantik kýyýlarý boyunca Ýskandinav ülkelerine
kadar yayýlýþ gösterir. Ýspanya, Ukrayna, Balkanlar ve
Türkiye'de olduðu gibi bazen karalarýn iç

Tablo 2. Sultansazlýðý halofitik topluluklarýna ait toprak örneklerinin kimyasal analizi.
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Tablo 3. Sultansazlýðý (Kayseri) tuzlu bataklýk vejetasyonunun analizi.

*Örtüþ: r: bireysel (nadir); +: örtüþü %5'den az 2-5 küçük birey; 1: örtüþü %5'den az 6-50 küçük veya 1-5 büyük birey; 1m: örtüþü %5'den
az 50'den çok küçük birey; 2a: örtüþ %5-12.4 arasý; 2b: örtüþ %12.5-25 arasý; 3: örtüþ %26-50; 4: örtüþ % 51-75; 5: örtüþ % 76-100.
**Yayýlýþ: Cos: Kozmopolit; ECA: Central Anatolian vilayeti için endemik; End: Türkiye için endemik; ES: Euro-Siberian bölge; Hol:
Holarctic alem; IT: Irano-Turanian bölge; M: Mediterranean bölge.
*** Hayat formu: Ch: Kamefit; He: Helofit; G: Geofit; H: Hemikriptofit; Np: Nanofanerofit; Th: Terofit.
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Tablo 3. Devam.

kýsýmlarýna da uzanýr (Braun-Blanquet 1951).
ALYANS: Inulo aucheranae-Elymion salsi Aydoðdu,
Hamzaoðlu & Kurt 2002
Alyans Tuz Gölü'nde 930-940 ve Sultansazlýðý'nda 1075-1078 m’ler arasýndaki yükseltilerde
yayýlýþ gösterir (Aydoðdu ve ark. 2002). Yýlýn büyük
bir kýsmýnda su altýnda olan bu alanlarda tuzlu
hidromorfik topraklar mevcuttur. Yeraltý suyu yýl
boyunca yüzeyde veya yüzeye yakýndýr, hatta bazen
irili ufaklý göller oluþturur. Gölleri besleyen su
kaynaklarý yazýn görülen aþýrý buharlaþma nedeniyle
çoðu kez kurur. Oksijensiz ortamda biriken organik
bileþikler nedeniyle toprakta yüksek oranda organik
asit oluþmuþtur. Alyansýn karakter ve ayýrt edici
türleri; Allium sieheanum (Hausskn. ex) Kollmann,
Elymus elongatus (Host) Runemark subsp. salsus
Melderis, Gladiolus halophilus Boiss. & Heldr.,
Gypsophila oblanceolata Barkman, Hypericum
salsugineum Robson & Hub.-Mor., Inula aucherana
DC., Onosma halophilum Boiss. & Heldr., Salvia
halophila Hedge, Scorzonera hieraciifolia Hayek ve
Verbascum pyroliforme (Boiss. & Heldr.) Kuntze'dir.
Bu türlerden I. aucherana hariç diðerleri endemiktir.
V. pyroliforme, H. salsugineum ve S. halophila gibi
alyans karakterleri Tuz Gölü'nde olmasýna raðmen
Sultansazlýðý'nda tespit edilememiþtir. Þu anki
verilere göre, bu alyansa ait birlikler Ýç Anadolu'da
sadece Tuz Gölü ve Sultansazlýðý'nda yayýlýþ
gösterirler. Alanda tespit edilen Inulo aucheranaeElymetum salsi ve Tamaricetum parviflorae-tetrandrae
birlikleri bu alyansa baðlanýr.
3. Inulo aucheranae-Elymetum salsi Aydoðdu,
Hamzaoðlu & Kurt 2002 (Tablo 2, 3)
Holotip: Aydoðdu, Hamzaoðlu & Kurt 2002,
tablo 3, örnek alan 7; lokalite: Aksaray, Eskil ve
Sultanhaný arasý, 10. km, Ýkizcealtý mevki, 940 m,
25.viii.1997.
Alyansýn tip birliðidir. Birlik Sultansazlýðý'nda
1077-1078 m’ler arasýndaki tatlý su kaynaklarýnýn
bulunduðu veya yer altý sularýnýn yüzeysel olduðu
alanlarda çok baskýn olarak gözlenir. Tatlý su
kaynaklarý nedeniyle birliðin yayýlýþ gösterdiði
No: 60, 2006

topraklarýn tuzluluk oraný ilk iki birliðe göre daha
düþüktür (Tablo 2). Birlikte genel örtüþ %90-100
arasýnda deðiþir. Ayný birlik Tuz Gölü'nde 935-940
metreler arasýnda benzer habitatlarda tespit
edilmiþtir (Aydoðdu ve ark. 2002). Birlik fizyonomisine E. elongatus subsp. salsus, I. aucherana ve J.
heldreichianus subsp. orientalis hakimdir.
4. Tamaricetum parviflorae-tetrandrae Hamzaoðlu &
Aksoy ass. nov. (Tablo 2, 3)
Holotip (burada belirlendi): bu makalede tablo
3, örnek alan 370; karakter türler: Tamarix tetrandra
Pallas ex M.Bieb., T. parviflora DC.
Birliðin karakterler türleri olan her iki Tamarix
türüne Ýç Anadolu'da özellikle kumlu-nemli
alanlarda oldukça sýk rastlanýr. Alanda halofit türlerle
birlikte oldukça sýk topluluklar oluþturan bu çalýlar
ile bazý halofitler arasýndaki sadakat oldukça ilgi
çekicidir. Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort ve
A. littoralis birlikte ikincil-baskýn türlerdir. Alanda
parçalý bir yayýlýþ gösteren birlik, özellikle drenaj
kanallarýnýn yakýnlarýný tercih eder. En saf olduðu
alanlardan birisi Yeþilhisar, Ufaktepe kanalý civarýdýr.
Birlik Inulo aucheranae-Elymetum salsi birliði ile
benzer tuzluluk oranýna sahip hidromorfik
topraklarda geliþir (Tablo 2). 1075-1076 m’ler
arasýnda yayýlýþ gösteren birlikte genel örtüþ %95100 arasýnda deðiþir. Birlik çalý ve otlardan oluþan iki
tabakalý bir fizyonomiye sahiptir. Floristik kompozisyonunda alyans, ordo ve sýnýfa ait çok sayýda tür
bulunur.
Bataklýkta bir çok yerde aþýrý otlatmanýn
etkilerini görmek mümkündür. Böyle yerlerde
hayvanlarca tercih edilmeyen Eryngium campestre L.,
Ononis spinosa L., Limonium sp. ve Lepidium latifolium
L. gibi türlerin çoðalmasý sonucu geçici topluluklar
oluþmuþtur. Birlik olarak deðerlendirilmesi
imkansýz olan bu topluluklarýn floristik kompozisyonu oldukça fakir ve heterojendir.
Lepidio caespitosi-Limonion iconici ve Inulo
aucheranae-Elymion salsi alyanslarýna ait birlikler
özellikle Tuz Gölü ve Sultansazlýðý bataklýklarýnda
birbirlerine oldukça yaklaþýrlar. Öyle ki, adeta birbiri
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içine girmiþ mozaik görüntüsü verirler. Bu durum
örnek alan seçiminde dikkate alýnmazsa her iki
alyansa ait karakter türlerin floristik kompozisyona
girmesi kaçýnýlmazdýr.
Phragmites australis topluluðu
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel,
Sultansazlýðý'nda özellikle Yay Gölü'nün güney ve
güneybatý kýsýmlarýnda oldukça geniþ topluluklar
oluþturur. Tür alanda yerli halk için önemli bir gelir
kaynaðýdýr. Süsleme ve bazý ev eþyalarýnýn yapýmýnda kullanýlan bitki özellikle yurt dýþýna
satýlmaktadýr. Tür ekonomik önemi nedeniyle
yýllarca tek yönlü ayýrýma maruz kalmýþtýr. Bu etki
sonucu P. australis topluluðu neredeyse tek türle
temsil edilen saf bir topluluk haline dönüþmüþtür.
Aþýrý düzeyde dejenere olmasý nedeniyle
topluluðunun sintaksonomik analizi yapýlamamýþtýr.
Ancak, özellikle Avrupa ve Balkanlarý dikkate alarak
bu topluluklarýn Phragmitetea sýnýfýna baðlý
Phragmitetalia ordosu ve Phragmition alyansý içinde
deðerlendirilmesi gerektiðini söyleyebiliriz (Topa
1939, Braun-Blanquet 1951).

E. HAMZAOÐLU, A. AKSOY
Ýç Anadolu bölgesi karasal tuzlu bataklýklar
bakýmýndan Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Bu
bataklýklardan flora ve fauna bakýmýndan oldukça
zengin olan Tuz Gölü "Özel Çevre Koruma Alaný"
ve Seyfe Gölü ile Sultansazlýðý ise "Tabiatý Koruma
Alaný" ilan edilerek koruma altýna alýnmýþtýr.
Bugün, geçmiþte yapýlmýþ hatalarýn bir sonucu
olarak bu alanlarýn büyük bir kýsmý tarým alanýna
dönüþtürülmüþtür. Geriye kalan kýsýmlar ise yoðun
tehdit altýndadýr. Tuzlu bataklýklarý besleyen su
kaynaklarý tarýma ayrýlmýþ ve bu sulak alanlar adeta
ölüme terkedilmiþtir. Son yýllarda daha da
yoðunlaþan tarýmsal faaliyetler ve sulama nedeniyle
Sultansazlýðý bataklýðý kuruma tehlikesi ile karþý
karþýyadýr. Bunun doðal sonucu olarak hem floristik
zenginlik ve hem de konaklayan kuþ sayýsý ve
çeþitliliði hýzla azalmaktadýr. Tuzlu bataklýklarý
potansiyel tarým alanlarý olarak görmek günümüz
çevre anlayýþý ile ters düþmektedir. Bu alanlar
biyoçeþitlilik açýsýndan bir zenginliktir ve mutlaka
gerçek anlamda koruma altýna alýnmalýdýr.
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