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Atölye Konusu
Atölye konusu bitki coğrafyası araştırma yöntem ve tekniklerinde
sıklıkla başvurulan herbaryum üzerine kuruludur.
Atölye Amacı
Arazi çalışmaları sırasında toplanan bitki numunelerinin
korunmasını, saklanmasını, arşivlenmesini sağlamak
Atölye Özeti
Türkiye sahip olduğu matematik konum ve coğrafi konumu
itibariyle bitki kuşaklarının geçiş güzergahında tampon bir
bölgedir. Türkiye’nin sahip olduğu ekolojik konum, iklimsel ve
jeomorfolojik yapı, topografik yapı, farklı biyotik, abiyotik
amillerin çeşitlilikleri bitki morfolojisini, hayatını, adaptasyon
süreçlerini son derecede önemli ölçüde etkilemekte ve
şekillendirmektedir. Özellikle Anadolu diyagonali adı ile bilinen
coğrafi, ekolojik bariyer hattında yer alması münasebetiyle birçok
flora ve fauna topluluklarının yaşam alanlarını teşkil etmektedir.
Bu bakımdan modern botanik araştırmalarındaki yenilikçi
araştırma ve yöntemlere bağlı olarak bitki yaşamlarını daha iyi bir
şekilde korumak, muhafaza etmek ve tür tespitini sistematik bir
şekilde organize etmek amacıyla Herbaryum çalışmaları başta bitki
coğrafyası alanı yanında biyoloji, bitki sistematiği üzerine kurulu
veri tabanları oluşturma ve arşivlenmesinde büyük yarar

sağlamaktadır.
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- Üniversite Öğrencileri ve Yetişkinler
Etkinlik Yöntemi
Etkinlikte deneysel uygulamalar, videolu anlatım ve söyleşi
gerçekleştirilecektir.
Etkinliğin Uygulama Planı (Örneğin teknik bilgi verilir,
materyaller dağıtılır...)
Etkinlikte ilk önce katılımcılara Türkiye’nin sahip olduğu bitki
potansiyeli, coğrafi dağılımları, ekolojik özellikleri vs. hakkında
tanımlayıcı bilgiler verilecektir. Ardından Türkiye’nin bitki
örtüsüne kaynaklık eden haritalardan yararlanarak katılımcıların
konu ile ilgili hazır bulunuşlukları ölçülecektir. Daha sonra
Türkiye’nin farklı noktalarında yürütülen arazi çalışmalarında
toplanan açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitki numuneleri
tanıtılacaktır. Bu tanıtımdan sonra ilgili numunelerinin latince
karşılıkları, lokaliteleri, habitat ortamlarında bilgi verilecektir. Bu
bilgi akışından sonra toplanan numunelerin nasıl muhafaza
edildiğine dair katılımcılara hazırlanan video gösterimi
sunulacaktır. Daha sonra hazırlanan bitki presleri, gazete kağıtları,
makas, bant, bitki makası gibi herbaryum çalışmalarında önem arz
eden bitki saklama ve materyal toplama ile ilgili deneysel çalışma
safhasına geçilecektir. Tüm bu uygulamalardan sonra elde edilen
bulgular doğrultusunda genel bir değerlendirme işlemi yapılacaktır.
Genel bir değerlendirmeden sonrada söyleşi aşamasına
geçilecektir.
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Etkinlik Fotoğrafı

Etkinlik İçin Gereken Alan Genişliği (Örneğin 3x3
metrekare)
3x2 metrekare
Etkinliğin Yapılacağı Alan Açıklaması
Etkinliğin yapılacağı alan fuar alanı içerisinde kapalı ve hijyenik
bir ortamda etkinlik yapılacaktır.
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