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Ulugöl’ün tatlı ve yumuşak su özelliğinde 
olan suyu, yapılan analizlerde Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği’ne göre I. kalite çıkmıştır. Göller, 
göletler, bataklıklar ve baraj hazneleri için verilen 
ötrofikasyon kontrolü sınır değerleri de 
aşılmamıştır. Alabalık ve sazan yetiştiriciliği için 
olması gerekli su kalite özelliklerini de 
taşımaktadır. Ulugöl suyunun bazı parametreleri TS 
266, WHO, EPA ve EC içme suyu kalite 
kriterleriyle de karşılaştırıldığında uygun olduğu 
görülmüştür. 

Göl, rekreasyonel ve ekoturizm 
kapsamında değerlendirilebilir birçok özelliğe 
sahiptir. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin ve 
doğal bir örtüye sahip olan Ulugöl ve çevre 
alanının, mutlaka korunması gereken SİT alanı, 
Ö.Ç.K. bölgesi veya önemli sulakalanlar sınıfı içine 
alınmalıdır.  
 
Anahtar kelimeler: Ulugöl, sucul ekosistem, 
ekolojik özellikler, su kalitesi, Ordu 
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ve Spor Analizi 
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  Düzce ili atmosferinde 2006 yılı Ocak–
Aralık aylarını kapsayan dönemde 1 cm2 de 1904 
adet polen sayılmıştır.  10’u familya 37 tanesi cins 
düzeyinde olmak üzere toplam 47 takson tespit 
edilmiştir. Bu polenlerin ağaç, çalı ve otsu bitkilere 
göre dağılımı, %67 ağaç, %1 çalı poleni ve %33 
otsu polenler şeklindedir. Ağaç polenlerinin en 
yoğun olarak görüldüğü ay Haziran, en az 
görüldüğü ay Aralık ayıdır. Otsu bitkilerin en 
yoğun olarak görüldüğü ay Mayıs, en az görüldüğü 
ay Şubat ayıdır. Çalı polenlerinin en yoğun olarak 
görüldüğü ay Haziran ayıdır. Polenlerine en fazla 
rastlanan ağaçlar sırasıyla, Pinus, Corylus, 
Carpinus, Fraxinus, Cupressus, Quercus, Fagus, 
Juniperus, Platanus, Betula, Alnus, Abies’tir. 
Miktarları en fazla olan otsu bitki polenleri ise, 
Gramineae, Ambrosia ve Chenopodiaceae 
taksonlarına aittir. Çalı polenlerinin ait olduğu 
taksonlar ise, Calluna, Carex ve Ericaceae’dir.      

Spor 2006 yılındaki sayısı cm2 de 997’dir. 
En yoğun olan sporlar göz önüne alındığında 
havada görülme oranları; Alternaria %50, Ustilago 
%19,  Cladosporium %14, Epicocum %11 ve 
Periconia  %6 şeklindedir. Ayrıca Sporların ve 
Polenleri meteorolojik faktörlerle olan ilişkileri 
Spearman Korelasyon Analizi ile açıklanmıştır. 
  

Anahtar Kelimeler:  Düzce, polen, spor, 
aeropalinoloji, meteorolojik faktörler  
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Bu çalışmada, Akdeniz bitki örtüsünün 

egemen olduğu alanlardan toplanan 16 adet çalı 
türünün [Arbutus unedo L. (Ericaceae), Paliurus 
spina-christi Miller (Rhamnaceae), Pistacia 
terebinthus L. (Anacardiaceae), Quercus cerris L., 
Q. coccifera L., Q. robur L., Q. trojana T.B. Vebb. 
(Fagaceae), Jasminum fruticans L., Phillyrea 
latifolia L. Olea europeae L. (Oleaceae), Cistus 
creticus L., C. laurifolius L. (Cistaceae), Pyrus 
amygdaliformis Vilm. (Rosaceae), Clematis 
viticella L. (Ranunculaceae), Ailanthus altissima 
Miller (Simaroubaceae)] yaprak, genç sürgün ve 
çiçek-meyve kısımlarındaki Nitrat Redüktaz 
Aktivitesi araştırıldı. Araştırılan türler Nitrat 
Redüktaz Aktivitesine göre karşılaştırıldı. Ayrıca, 
tür bireylerinin bulunduğu topraktaki aktüel nitrat 
içerikleri belirlenerek ortamdaki nitrat kaynağına 
göre türlerin NRA kapasitelerindeki değişim 
belirlendi. 
  
Anahtar Kelimeler: Akdeniz, çalı, nitrat, Nitrat 
Redüktaz Aktivitesi   
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Tuzluluk ve Kuraklık Stresinin Groenlandia 
densa’da Büyümeye Etkisi 
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Tuzluluk ve kuraklı dünyanın yaygın 

sorunları arasında yer almaktadır. Bu tarz stresler 
bitkide büyüme ve gelişme gibi olayları olumsuz 
etkilemektedir. Tuzluluk, bitkilerde osmotik 
problemlere neden olarak zarar vermektedir. Bu 
çalışmada materyal olarak seçilen G.densa  sulak 
alanlarda yayılış gösteren kozmopolit bir bitkidir. 
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Bu tür, dünyanın bir çok bölgesinde atık suların ağır 
metallerden arıtımında indikatör olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada,  tuzluluk ve 
kuraklığın Groenlandia densa 
(Potamogetonaceae)’ye etkisi laboratuar 
koşullarında araştırılmıştır. Çalışmada üç farklı 
kuraklık periyodu (çok kurak, orta derecede kurak 
ve iyi sulanmış) ve beş farklı tuzluluk (0, 125, 250, 
375 ve 500 mol m-3 ) derecesinde incelemeler 
yapılmıştır. Denemeler sonucunda bitkilerin kök ve 
gövde uzunluklarındaki değişimler tespit edilmiştir. 
Sonuçlar incelendiğinde, kök büyüme oranının 250 
ve 500 mol m-3 tuzluluk derecesinden olumsuz 
etkilendiği gözlenmiştir. Bunun yanı sıra hem 
tuzluluk hem de kuraklığın G.densa’da kök ve 
gövde uzamasını olumsuz etkilediği ve yapraklarda 
klorosize yol açtığı belirlenmiştir.    
   
Anahtar Kelimeler: Kuraklık stresi, kuru ağırlık, 
Groenlendia densa  
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Atık suların fiziksel ve kimyasal metotlarla 

temizlenmesi ekonomik ve teknolojik olarak yüksek 
yatırımlar gerektirmesi nedeniyle bunların yerine 
uygulanabilecek olan fitoremediasyon teknikleri, 
hem ekolojik hem de ucuz bir alternatif olarak 
görülmektedir. Sucul bitkiler, farklı dokularında 
değişik konsantrasyonlarda ağır metal 
biriktirebilme yeteneğindedir. Bitkiler yaşadıkları 
ortamda pH, tuzluluk, kuraklık ve ağır metal stresi 
gibi ekstrem koşullara maruz kalırlar.  

Bu çalışmada, yüksek büyüme hızları ve 
atık suların arıtılmasında kullanıma uygun olan 
Lemna gibba ve Lemna minor bitkileri materyal 
olarak seçilmiştir (Demirezen Yılmaz, 2007). 
Çalışmanın amacı, kontrollü laborotauar koşulları 
altında, seçilen bitkilerin ağır metal akümülasyon 
kapasitesi üzerine pH'ın etkisini incelemektedir. Bu 
nedenle, farklı pH derecelerinde bitkiler tarafından 
nikel alınımı ve bu pH'ın bitkilerdeki klorofil 
miktarına etkisi incelenmiştir.    

Elde edilen sonuçlara göre, pH miktarı 
bitkilerin yapısında bulunan klorofil yapısını 
etkilemektedir. Klorofil miktarı, ortamdaki asitlik 
artıkça azalır iken ortam pH'ı  nötüre yaklaştıkça 
düşük pH'a oranla klorofil miktarında bir artış 
meydana geldiği gözlenmiştir. Buna paralel olarak 

ortamdaki pH nötüre yaklaştıkça bitkiler tarafından 
biriktirilen nikel konsantrasyonununda  arttığı tespit 
edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: pH, Lemna gibba, Lemna 
minor, nikel, klorofil  
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Korumalı tarım, bir önceki yılın 

hasadından kalan anız ile birlikte, gelişmeleri 
engellenmiş yabancı otların toprak yüzeyinde 
bırakılmasıyla, toprak erozyonunu önlemeye 
yönelik yapılan toprak işleme yöntemlerini kapsar. 
Korumalı tarım tekniğinde, toprak işlemenin 
azaltılması ve direk ekim yer alır. Direk ekimde 
tohum toprağa ekim makinesiyle doğrudan hiçbir 
işlem yapılmadan ekilir.Böylece toprağın CO2 
emilimi ve su geçirgenliği artmaktadır. Sera etkisi 
yapan CO2’in atmosfere geçişi engellemekte ve 
biyolojik çeşitlilik sağlanmaktadır. Toprak 
stabilitesini arttırarak toprak erozyonunu büyük 
oranda önleyen toprak solucanlarının topraktaki 
sayısı artmakta ve bunun sonucunda toprağın 
humus miktarı ve verimi artmaktadır. Topraktaki 
organik madde miktarı arttığı için toprağın gübre 
ihtiyacı azalmaktadır. Direk ekimle iyi bir sonuç 
tam olarak ancak 20 yılda alınmaktadır. Amerika’da 
60’lı yılların başından beri uygulama alanı bulan 
korumalı tarım, Avrupa’da ise 1987 yılında 
meydana gelen büyük toprak kaybından sonra hız 
kazanmıştır. Buna karşın ülkemizde bu konuda 
uygulamaya yönelik henüz bir adım atılmamıştır. 
Bu çalışmamızda korumalı tarımın Türkiye’de 
uygulanabilirliliği konusu üzerinde durulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Korumalı tarım, direk ekim, 
toprak erozyonu, C/N dengesi, anız  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


