BİLECİK'İN FLORASI BİLİNİYOR MU ?

"21 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik" günü kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2.
Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
işbirliğinde "Bilecik florasını değerlendiriyor" konferansı düzenlendi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, Şeyh Edebali Üniversitesi Konferans Salonu'nda, Bilecik'in
güçlü bir kültür ve tarih zenginliğinin yanı sıra doğal kaynakların ve mermerlerin
bulunduğunu söyledi.
Bunların yanında güçlü bir floranın da olduğunu ifade eden Vali Nayir, şöyle konuştu:
"Valilik ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımızla (BEBKA) birlikte bunların
araştırılmasında gereken katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu zenginlik yalnızca
Bilecik'in değil tüm Türkiye'nin zenginliğinin bir parçası olacak. Bizim bu zenginliğimizden
istifade edecek sadece Bilecikliler değil, Türkiye olacak. Bir şeyi korumak için önce bilmek
lazım. Varlığını bilip, onun başına gelebilecek bir sıkıntı varsa, onları önlemeye yönelik
tedbirler almalıyız. Bu görevlerin içerisinde de bazıları kolluk birimlerimize aittir. Hep
birlikte bu çalışmayı yürütüp, zenginliğimizin muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması
konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Yetişen gençlik bu zenginliğin bahşedilen
bu nimetin farkında olarak, koruma ve kontrol konusunda en üst düzey çalışmalar yapacağına
inanıyorum."
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, insan sağlığı ve yaşamın garantisi için doğada yaşayan bitki ve
hayvan türlerinin yetişme ve yaşam ortamlarını, belirli kriterler ışığında korumaya değer
bulunanların korunması ve sahip çıkılması gerektiğini anlattı.
Bilecik'te yapılan çalışmalarda ekonomik önemi olan 40 familyaya ait 127 tane
değerlendirilebilecek orman altında potansiyeli bulunan doğal bitki türünün tespit ettiklerini
anlatan Prof. Dr. Türe, "Bilecik florasının belirlenmesiyle, bölgede doğal olarak yetişen
bitkilerin, halkımıza tanıtılması, korunması ve sürdürülebilir kalkınmada bilinçli olarak
kullanılmasının sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bilecik'te canlılığın devamının gerçek ve
tek garantisi olan bitkilerin önemi ve değeri hakkında bilgi birikimini artırmalıyız. Bilecik'teki
zengin bitki örtüsü, bilimsel araştırmalara ve eğitime katkı sağlayacak ve iyi belgelenmiş
koleksiyonlar oluşturacaktır. Bilecik'teki bitkisel çeşitliliği, endemik, ender ve tehdit altındaki
bitkileri koruyarak desteklenmesine katkıda bulunmalıyız" diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan'ın Bilecik'teki doğal
bitkilerle ilgili sunumunun ardından Prof. Dr. Türe'ye Vali Nayir plaket, Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da üniversitenin ambleminin bulunduğu tabak
hediye etti.Konferansa, Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Orman ve Su İşleri Doğa Koruma
Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Yahya Güngör, Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal
Coşkun, Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
Haberin Linki:
http://www.basin11.com/universite/bilecikin-florasi-biliniyor-mu-h4700.html

