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Özet
Bu araştırma, Tekirdağ ilinde yetişen Buğdaygiller familyasına ait türleri içermektedir. Türkiye Florasında kullanılan kare sistemine göre araştırma alanı A1(E) karesinde yer almaktadır. İlimizden 300 
kadar bitki örneği toplanmıştır. Bu örnekler üzerinde yapılan araştırmalar soncunda 47 cinse ait 89 tür (101 takson) saptanmıştır.
İçerdikleri tür sayılarına göre araştırma alanında en büyük cinsler sırasıyla: Bromus L. (10), Elymus L. (6), Aegilops L. (6), Hordeum L. (5), Alopecurus L. (4), Poa L. (4), Stipa L. (4) dır. Araştırma 
alanındaki fitocoğrafik elementlerin dağılımı ise şöyledir: İran-Turan 29 (%28,7), Akdeniz 9 (%8,9), Avrupa-Sibirya 6 (%5,9).
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Giriş
Değişen çevre koşullarına karşın hızla büyümekte olan dünya nüfusunun beslenmesi sorunu, genetik kaynakların önem ve değerini biraz daha arttırmaktadır. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin üç temel prensibi 
bu kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı ile kaynakların kullanımından doğacak yararların paylaşımıdır. Biyolojik çeşitlilik unsurlarının en önemlilerinden biri bitki genetik kaynaklarının koruma ve kullanımı konusudur. 
Ülkemiz coğrafi konum olarak önemli Akdeniz ve Yakın Doğu gen merkezlerinin kesişim noktası olan önemli bir gen merkezi konumundadır. Biyoçeşitlilik, ülkelerin sahip olduğu en büyük zenginlik olarak algılanmaktadır. Bu 
bağlamda biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı önemli bir yer tutmaktadır.
Poaceae Barn. (Buğdaygiller) familyası, çiçekli bitkiler arasında, ekonomik ve ekolojik önemi nedeni ile en önde gelen familyalardan biridir. Çünkü mısır (Zea L.), buğday (Triticum L. ), arpa 
(Hordeum L.), çavdar (Secale L.), prinç (Oryza L.), şeker kamışı (Saccharum L.) vb. birçok ekonomik bitkiyi içermesi yanında tüm karasal ekosistemlerin esas örtüsünü bu familya mensupları meydana getirir (Tzvelev 1976). Bu 
nedenle hayvancılık ve tarımsal üretimdeki önemli rolleri yanında erozyon ve çölleşmeye karşı toprağı tutmaları bu familya üyelerinin ekonomik önemini açıklamaya yeterlidir. Buğdaygiller (Poaceae), bitki familyaları arasında 
777 cins altında 11.461 kabul edilmiş tür sayısı ile dünya ölçeğinde 5. en büyük familyadır (The Plant List, http://www.theplantlist.org/ 22.12.2013). Ülkemizdeki zengin bitki çeşitliliği içerisinde 135 cins ve 738 tür ile 2. sırada 
temsil edilmektedir (Cabi & Doğan, 2012). Poaceaelerin taksonomisine yönelik ilk çalışmalar 18. yüzyıla kadar uzandığı ve bu tarihten itibaren giderek ivme kazandığı görülür. Bu erken döneme ait araştırıcılar arasında Linnaeus 
(1753), Grisebach (1853), ve Boisser (1884) sayılabilir. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında bu familyaya ilişkin sitolojik, anatomik ve fizyolojik çalışmaların hızlandığı görülür (Prat 1960, Bor 1970, Tutin et. al. 1980, 
Stebbins1982).Türkiye Florası ve ek ciltlerin basımından bu yana (Davis, 1985; Davis et al.,1988; Güner et al., 2000) bu familya bünyesinde bulunan bazı oymaklar bünyesinde morfolojik, taksonomik ve ekolojik bazı araştırmalar 
bulunmaktadır (Doğan, 1988,1991, 1992, 1997, 1999; Cabi & Doğan, 2009; Cabi et al.,2009; Özler et al., 2009;
Cabi et al., 2010a; Cabi et al.,2010b; Cabi & Doğan, 2010).
Trakya Bölgesi Genelinde Yapılan Floristik Çalışmalar
Trakya Bölgesi, Türkiye'nin kuzey batısında bulunmakta olup, yaklaşık olarak 25.000. km² 'lik yüzölçümüyle Türkiye'nin %3'ünü oluşturmaktadır. Bölge, 3 yönden (Doğu, kuzey ve güney) denizle çevrilidir. Batı bölümü ise 
Bulgaristan ve Yunanistan'a komşudur. Bölgenin kuzey ve güneyi dağ, iç kesimleri ise antropojen step karakterindedir. Bölgenin kuzey kesimi genel olarak kuzeybatı - güneydoğu yönünde uzanan Istranca (Yıldız) dağları ile 
çevrilmiştir. Güney kesimi ise, doğu-batı yönünde uzanan Ganos (Işık) dağları ve bu dağların batıya doğru uzantısı olan Koru dağları ile kuşatılmış durumundadır. Bölgenin iç kesimleri Ergene Nehri tarafından sulanmaktadır. 
Bölgenin batısında Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır teşkil eden Meriç Nehri ve kolları bulunmaktadır (Asan ve Yarcı, 1993). Trakya bölgesi genelinde günümüze kadar çok sayıda floristik çalışma olmasına karşın (Dönmez 1968; 
Eliçin 1983; Kara ve Erdiller 1994; Özhatay ve ark. 1996; Yarcı 1997; Kireç ve Yarcı 1997) ilimiz sınırları içerisinde gerçekleşen floristik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Eliçin (1983) yılında Ganos Dağının florasını çalışmış 
ancak çalışmasında da buğdaygiller familyasına ait sadece 12 cinse ait 12 takson kaydı vermiştir. Bu sayı böyle bir alan için çok az olduğu ve bu familya üyelerinin alanda yeteri kadar örneklenemediği sonucuna floristik çalışmalar 
konusunda uzman biri kolaylıkla varılabilir. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Evren Cabi’nin üniversitenize atandığı günden (Şubat 2012) bu güne kadar kendi imkanları ile gerçekleştirmiş olduğu sınırlı floristik araştırmalarda da 
Tekirdağ ilinin floristik kompozisyonunun gerçek durumunun ortaya konması aciliyeti ve gerekliliği böyle bir
çalışmanın projelendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Bütçe ve zaman gerekçeleri göz önüne alındığında ilk aşamada projenin Poaceae familyası üyelerinin biyolojik çeşitliliğin ortaya konması amacı ile kısıtlanmıştır.
MATERYAL ve YÖNTEM
Bu proje kapsamında, Tekirdağ ili sınırları içerisinde doğal olarak yayılış gösteren Poaceae familyası bünyesinde bulunan cinslere 
ait taksonlar, projenin başlangıcından bugüne kadar olan zaman dilimi içerisinde yapılmış olan saha araştırmaları sonucunda 
toplanmış ve sahadan toplanılan örnekler herbaryum materyali haline getirilmiştir. Bu örneklere dayalı olarak morfolojik, ekolojik 
ve fitocoğrafik yöntemler kullanılarak yapılacak olan araştırmalara dayalı olarak Tekirdağ ili sınırları içerisinde bulunan Poaceae 
familyasının nihai çeşitliliği ortaya konmuştur. Sahadan toplanacak çok sayıda örneğe ve herbaryum çalışmalarına dayalı olarak 
taksonların morfolojik betimleri genişletilecek ve tüm taksonların betimleri standart olarak hazırlanacaktır. İlimiz sınırları 
içerisinde doğal olarak yayılış gösteren Poaceae taksonları ile ilgili envanter hazırlanacak bu envantere dayalı olarak bir renkli 
Buğdaygiller kataloğu hazırlanacaktır. Bu katalog aynı zamanda ilimiz sınırları içerisinde bulunan Poaceae taksonlarını teşhis ve 
tanıma amaçlı olarak da kullanılabilecektir.

Resim 1. Tekirdağ İli Haritası

SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Bu proje kapsamında, Tekirdağ ili sınırları içerisinde doğal olarak yayılış gösteren tarımsal üretimin iyileştirilmesi ve gıda 
güvenliğinin arttırılması için yabani buğdaygillerin çeşitliliğinin korunması son derece önemli bir konudur. Çünkü Buğdaygiller 
türlerinin bazılarının insan ırkı için faydalı bir kullanım alanı bulunmaktadır. Tarım sistemlerinin temel bileşeni olan buğdaygiller, 
aynı zamanda doğal bozkır ekosistemlerinin de olmazsa olmaz elemanlarıdır. Bu nedenle de ekosistemin sürdürülebilirliği için 
yabani buğdaygillerin çeşitliliğinin korunması hayati önem taşımaktadır.
Tekirdağ ili sınırları içerisinde doğal olarak yayılış gösteren Poaceae (Barn.) familyası bünyesinde bulunan cinslere ait taksonlar 
projenin başından bu güne kadar gerçekleşmiş olan saha araştırmaları sonucunda toplanmış ve örneklerimiz herbaryum materyali 
haline getirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, kurulması planlanan “NAKU” herbaryumumuz için zengin bir koleksiyon elde 
edilmiştir. Aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde kurulması planlanan herbaryum için önemli bir bitki koleksiyonu elde edilmiş 
olunacaktır.Bu koleksiyonumuz 56 Buğdaygil cinsi içerisinde yer alan 106 farklı taksona ait yaklaşık 300 civarında örnekten 
oluşmaktadır. Bu örneklere dayalı bir excell formatında veritabanları oluşturulmuştur.
Bunun yanında sahip olduğumuz Buğdaygiller koleksiyonları başka bilimsel çalışmalar için materyal olarak kullanılabilecek ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz kendi tezlerinde bu materyalden faydalanacaktır. Sahadan 
toplanan çok sayıda örneğe ve herbaryum çalışmalarına dayalı olarak taksonların morfolojik betimleri standart olarak hazırlanmıştır ve bu çalışma sırasında aynı zamanda Buğdaygiller familyasına özgü terimlerin 
Türkçeleştirlmeye başlanmış ve ilgili terimlerle ilgili olarakta bir kitap çalışması başlamıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları kullanılarak toplanılan taksonların yayılış haritaları populasyon düzeyinde hazırlanmıştır. Bu 
rsonuç raporunda da dosyanın büyüklüğü göz önünde bulundurularak cins düzeyinde dağılım haritaları elde edilmiştir. Lokasyon bilgileri güncellendikçe haritalarımızda güncellenecektir.
Bu çalışma sonucu elde edilecek veriler ışığında Tekirdağ ilimizin bitki biyolojik çeşitliliğine önemli katkı sunması planlanan “Tekirdağın Buğdaygilleri” isimli bir kitap hazırlanmaya başlanmıştır.
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