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The ability of these fungi genera to 
decomposition some plant residues was tested in 
different heat temperatures. Changes in some soil 
chemical and physical features like minerals; 
potassium, sodium , calcium , magnesium, nitrogen 
and organic matter also including pH , electrical 
conductivity and soil capacity to hold water,  was 
found as a result of  plant wastes burning. 
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Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyal 
toraklar üzerinde şekillenen Kızılırmak 
Deltası’nda doğal kaynak kullanımının hem 
ekonomik hem de ekolojik sonuçları 
muhakkaktır. 

Kızılırmak Deltası’nda toprak ve su 
kaynaklarının yanı sıra uzun süreden beri 
geleneksel yöntemler ile doğal kaynaklar 
kullanılmakta ve doğal ürünler toplanıp 
satılmaktadır. Bu faaliyetler ürünlerin nasıl 
oluştuğunu ve nasıl tüketildiğinin farkındalığını 
oluşturarak bilinçli tüketicilerde doğaya saygı 
duyulmasına ve doğa ile bağlarının oluşmasına 
yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla bu sürdürülebilir 
toplamacılık faaliyetleri yerelde sulak alanların 
değerini arttırmaktadır. Eğer Kızılırmak 
Deltası’nda doğal ürünler ile geçimini sağlayan 
yereldeki insanlar talepteki azalış veya benzeri  
nedenler ile bundan gelir edinemezler ise 
yaşamlarını kazanmak için ekolojiye zarar verici 
aktivitelere yönelebilirler. Bu yüzden sürdürülebilir 
kullanımın teşviki ve faydalandırma gibi aktiviteler 
talebin devamını sağlamaya yardımcı olmaktadır. 
Burada önemli olan; sürdürülebilir doğal kaynak 
kullanımının arttırılarak devam ettirilmesi ve 
sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımının 
değiştirilmesi yada dönüştürülmesidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kızılırmak Deltası, Doğal 
Kaynaklar,  Sürdürülebilirlik, Doğal ürünler 
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Ilıman kuşak içerisinde bulunan Türkiye, 
sahip olduğu bitki çeşitliliği açısından çevresinde 
yer alan bir çok ülkeden farklı durumdadır. 12.000 
üzerinde takson sayısına sahip olan ülkemiz 
florasında, geofit bitki sayısı 500’ün üzerindedir. 
Bunların içerisinde de Liliaceae  familyasından olan 
türler, tıbbi ve ekonomik değeri açısından büyük 
öneme sahiptirler. Bu çalışma bu bilgiler ışığında, 
2001-2006 yılları arasında Muğla İli çevresinde 
yayılmakta olan Muscari Mill. türleri üzerinde 
yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Muğla İli 
çevresindeki Muscari Mill. türlerinin sayısını ve 
yayılış durumlarını belirlemektir. Yapılan arazi 
çalışmaları sonucunda, bu bölgede 6 adet Muscri 
Mill. türünün (M. macrocarpum Sweet, M. 
comosum (L.) Miller, M. armeniacum Leichtlin ex 
Baker, M. neglectum Guss., M. bourgaei Baker in 
J., M. parviflorum Desf.) yayılış gösterdiği 
belirlenmiştir. Aynı zamanda bu türlerin 
populasyonları incelenerek, bölgedeki yayılış 
durumları hakkında bilgiler elde edilmiştir. M. 
comosum (L.) Miller türünün Muğla İli çevresinde 
daha geniş bir arazide ve sık rastlanan 
populasyonlarda, M. bourgaei Baker in J. türünün 
ise Sandras Dağı’nda Kartal Gölü çevresinden, 
yangın kulesine kadar çokta geniş olmayan bir 
arazide yayıldığı belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Muğla, Muscari Mill., 
populasyon, yayılış alanları  
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Glyphosate isopropylamine ve trifluralin 
Türkiye’nin tarımsal alanlarında yaygın olarak 
kullanılan herbisitlerdir. Bu herbisitlerin önerilen 
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tarla dozu (hem glyphosate hem de trifluralin için 
480 g l-1) ve bu dozun 2 katı Akdeniz ikliminin 
etkisi altındaki Çukurova Üniversitesi kampus 
(Adana) alanında yetiştirilen zeytin ağacı (Olea 
europaea L., Oleaceae) toprağına karbon (C) 
mineralizasyon ölçümüyle toprak mikrobiyal 
aktivitesine etkilerini belirlemek amacıyla ilave 
edilmiştir. Tüm örneklerin C mineralizasyonu 30 
gün boyunca (28°C, sabit nem) CO2 respirasyon 
yöntemiyle belirlenmiştir. Glyphosate’in önerilen 
tarla dozu ve bu dozun 2 katı, herbisit içermeyen 
kontrolle kıyaslandığında C mineralizasyonu 30 
günün sonunda anlamlı düzeyde artmıştır (P < 
0.001). Fakat, trifluralinin önerilen tarla dozu ve bu 
dozun 2 katı kontrolden istatistiksel olarak farklı 
değildir (P > 0.05). Bu sonuçlara dayanarak toprak 
mikroorganizmalarının glyphosate’i karbon kaynağı 
olarak kullanma yeteneğine sahip olduğu sonucuna 
varmak mümkündür.  
 
Anahtar Kelimeler: Karbon mineralizasyonu, 
glyphosate isopropylamine, herbisit, trifluralin  
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Bu derlemede, Türkiye’nin Samsun, 
Nişantaşı-İstanbul, Serik-Antalya, Kırıkkale, 
Ankara, Mudanya-Bursa, Görükle-Bursa, İnegöl-
Bursa, İznik-Bursa, Eskişehir, Isparta, Kütahya, 
Balıkesir, Burdur, Rize, Buca-İzmir, Afyon, İzmir, 
Bursa, Kayseri, Bartın, Edirne, Uşak, Zonguldak, 
Çanakkale, Denizli, Bozüyük-Bilecik, Bitlis, 
Sakarya illerinde yapılan atmosferik polen 
çalışmaları değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalara 
göre en fazla polene sahip olan taksonlar; 
Cupressaceae / Taxaceae, Pinus, Platanus, Populus, 
Quercus, Chenopodiaceae / Amaranthaceae, 
Plantago, Salix, Fagus, Oleaceae, Fraxinus, 
Moraceae, Gramineae, Urticaceae, olup, en fazla 
polene Mart-Haziran ayları arasında rastlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, polen, polen 
konsantrasyonu, polen takvimi, atmosferik polen  
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Bu araştırmada, farklı büyüme 
ortamlarının ekmeklik buğday (Triticum aestivum 
L.) ve makarnalık buğday (Triticum durum L.)’  ın 
bazı çeşitlerinin gövde gelişimi üzerine etkisi 
araştırılmıştır. Büyüme ortamı olarak; Hewitt besin 
çözeltisi, ışıklandırılmış ve karanlıkta bırakılmış 
Sahra çöl toprağı çözeltisi ve distile su 
kullanılmıştır. Fide gövde uzunluğu (cm.fide-1) ve 
fotosentetik pigmentler (klorofil a, klorofil b, 
klorofil (a+b) ve karotenoidler (c+x), mg.ml-1 g ta-1) 
belirlenmiştir. Bu araştırmada, buğday çeşitlerinin 
gövde uzunluğu ve fotosentetik pigment 
miktarlarına ait sonuçlar ışıklandırılmış Sahra çöl 
toprağı çözeltisi ve Hewitt besin çözeltisi 
uygulamalarında örtüşmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sahra çöl toprağı, ekmeklik ve 
makarnalık buğday (Triticum L.), fide, fotosentetik 
pigmentler  
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 Endemik olan Sideritis libanotica Labill. 
subsp. linearis (Bentham) Bornm. türünün daha 
önce tohumla üretilen bireyleri ile bunların doğal 
yayılış gösteren bireylerinin morfolojisi ve ekolojisi 
incelenerek, farklar ve benzerlikler çalışılmıştır. Bu 
çalışma kapsamında endemik olan S. libanotica 
subsp. linearis türünün doğadan toplanıldığı 
alandaki ve kültüre alındığı alandaki toprak 
özellikleri ile bu bitkilerin toprak üstü organlarında 
bulunan besin elementlerinin içerikleri ve 
morfolojik özelliklerinde meydana gelebilecek 
farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada materyal olarak kullanılacak 
olan türlerden S. libanotica subsp. linearis’in kültür 


