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SEM ile farklı büyütmelerde fotoğraf çekimleri 
yapılmıştır. SEM çekimleri sonucu tohum 
testalarının ve polenlerinin yüzeyel benzerlikleri ve 
farklılıkları ortaya konmaya çalışılmış, ayrıntılı 
ölçümler yapılmıştır. Chionodoxa türlerinin tohum 
ve polenlerin ayrıntılı olarak ele alınması sonucu, 
taksonomik açıdan  bu üç türün aralarındaki 
farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Geofit, Liliaceae, 
Chionodoxa, tohum, polen, SEM  
 
 
PB346 
  

Kirmir Çayı Vadisinde “VU” Statüsündeki 
Buglossoides glandulosa ve Velezia 
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 Güdül Kirmir Çayı Vadisi (Ankara)’nden 
toplanan Buglossoides glandulosa (Velen.) 
R.Fernandez ve Velezia pseudorigida Hub.-Mor. 
türleri Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre VU 
sınıfında yer almaktadır. B. glandulosa aslen 
Balkanlarda yayılış göstermektedir, Türkiye’de 
varlığı ise ilk kez 1994 yılında Ş. Yıldırımlı 
tarafından Soğuksu Milli Parkı’ndan ve 
Çamlıdere’den (Kızılcahamam/ANKARA) tespit 
edilmiştir. Daha sonra Kirmir Çayı Vadisi Florası 
adlı araştırma sırasında bu türün vadinin sınırları 
içinde de doğal olarak yayılış gösterdiği 
saptanmıştır. Aynı araştırmada, Türkiye’ye 
endemik bir Akdeniz elementi olan Velezia 
pseudorigida’nın da Kirmir Çayı Vadisi’nde yayılış 
gösterdiği belirlenmiştir. Ancak, her iki türün de bu 
alandaki populasyonları az sayıda türle temsil 
edilmektedir. 
 Bu çalışmada, V. pseudorigida ve B. 
glandulosa’ya ait betimler ve taksonomik açıdan 
ayırıcı karakterler belirtilmiştir.  
 Kirmir Çayı Vadisi’nden toplanan bu iki 
türe ait örneklerden Erdtman yöntemi ile polen 
preparatları hazırlanmıştır. Palinolojik incelemeler 
ışık mikroskobunda yapılmış ve mikrofotoğraflar 
mikroskoba bağlı bir görüntüleme sistemi ile 
çekilmiştir. Yapılan incelemelere göre, V. 
pseudorigida’ya ait polenler apertür şekli ve sayısı 
bakımından periporat, yüzey süslenmesi 
bakımından ise perforat-mikroekinat özellik 
göstermektedir. B. glandulosa’ya ait polenler ise 
apertür şekli ve sayısı bakımından trikolporat, 
yüzey süslenmesi bakımından psilat özelliktedir.   

 
Anahtar Kelimeler:  Buglossoides glandulosa, 
Velezia pseudorigida, morfoloji, palinoloji, tehlike 
kategorisi  
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Antalya’dan Tespit Edilen Toninia A.Massal. 
Cinsine Ait Liken Türleri 
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 Lecideaceae familyasında yer alan 
Toninia, daha çok kaya, toprak ve karayosunu, 
nadiren ağaç kabuğu üzerinde yaşayan, Dünya’da 
yaklaşık 80, ülkemizde ise yaklaşık 20 türü bulunan 
bir cinstir. Antalya ilinde yapmış olduğumuz arazi 
çalışmalarında Toninia cinsine ait 7 tür toplanmış 
ve bu türlerin Toninia diffracta (A.Massal.) Zahlbr., 
Toninia opuntioides (Vill.) Timdal, Toninia 
sedifolia (Scop.) Timdal, Toninia squalida (Ach.) 
A. Massal.=Toninia cinereovirens (Schraer.) 
A.Massal., Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr. Toninia 
candida (Weber) Th.Fr., Toninia physaroides 
(Opiz) Zahlbr. oldukları tespit edilmiştir. Bu 
türlerden Toninia diffracta, Toninia opuntioides ve 
Toninia tumidula tarafımızdan Antalya ilinden ilk 
defa toplanmışlardır. Bu çalışma, Antalya ilinde 
bugüne kadar tespit edilmiş Toninia cinsine ait 
türleri ve bu türlerin morfolojik, anatomik 
özelliklerini, toplandıkları lokaliteleri, türleri teşhis 
etmek için oluşturduğumuz tayin anahtarını 
içermektedir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Toninia, liken, Antalya  
 
 
PB348 

 
Derebucak (Konya) İlçesinden Türkiye 

Makrofungusları İçin Yeni Kayıtlar 
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 Bu çalışmada, Derebucak (Konya) 
ilçesinde farklı lokalitelerden 2005-2007 yıllarında 
özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında 
makrofungus örnekleri toplanmıştır.  
 Toplanan örnekler üzerinde yapılan arazi 
ve laboratuvar çalışması sonucunda makrofunguslar 
ile ilgili mevcut literatüre göre 8 türün Türkiye için 
yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir. Bu türler: 
Ascomycetes sınıfından “Lachnellula calyciformis 
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(Hyaloscyphaceae)’dir, Basidiomycetes sınıfından 
ise “Hebeloma stenocystis (Bolbitiaceae), 
Cortinarius calochrous, Cortinarius cupreorufus, 
Inocybe ayeri, Inocybe leiocephala 
(Cortinariaceae), Hohenbuehelia 
semiinfundibuliformis (Pleurotaceae), Calocera 
pallido-spathulata (Dacrymycetaceae)’dır. 
  
Anahtar Kelimeler: Makrofungus, yeni kayıt, 
Derebucak, Konya, Türkiye  
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 İskilip (Çorum) ilçesinde 2003-2005 yılları 
arasında makrofungusların yetişmesi için uygun 
olan İlkbahar ve Sonbahar aylarında yapılan 
çalışmalarda 143 makrofungus örneği toplanmıştır.  
 Arazide toplanan makrofungus örnekleri 
üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda 
iki bölüm, iki sınıf, altı takım, 15 familya ve 23 
cinse ait 54 takson belirlenmiştir. Bu taksonlardan 
bir tanesi Ascomycota, 53 tanesi Basidiomycota 
bölümüne aittir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Makrofunguslar, İskilip, 
Çorum, Türkiye  
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Ciğerotlarından İki Riccia L. Türünün 

Morfolojik, Anatomik, Üreme ve Habitat 
Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak 

İncelenmesi 
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 Bu çalışmada Ciğerotları’nın 
Marchantiales takımının Ricciaceae Familyasında 
yer alan Riccia fluitans ve Riccia glauca türleri; 
morfolojik, anatomik, habitat ve dağılım özellikleri 
yönünden araştırılmışlardır. Böylece karasal hayata 
uyumu daha fazla olan Riccia glauca ile tamamen 
sucul bir tür olan Riccia fluitans türlerinin 
karşılaştırmalı özelliklerinin belirlenmesini 
hedefleyen amacımız gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. 
 Tallus yapısındaki iki tür de morfolojik 
olarak ilk bakışta tallus boyut ve şekillerindeki 

farkla kolayca ayrılabilmektedir. Riccia fluitans 
ince, uzun ve yarı şeffaf renkli tallusuyla, Riccia 
glauca’nın donuk yeşil renkli, rozet şeklindeki 
tallusundan farklı bir özelliğe sahiptir. Ayrıca 
zemine tutunma için gerekli olan rizoidlerin, R. 
glauca’da yoğun şekilde yer almasına rağmen, 
tamamen sucul özellik gösteren R. fluitans’da 
oldukça az sayıda görülmesi bu iki tür arasındaki 
morfolojik farkı gösteren diğer bir özellik şeklinde 
dikkat çekmektedir. Anatomik olarak tallus enine 
kesitlerinde her iki türün havalandırma odacıkları 
arasındaki bariz fark dikkati çekmektedir. R. 
fluitans türünde tallus her biri bir hücre sırasından 
oluşmuş bir duvarla ayrılan büyük aerankimatik 
boşluklar içerir ve bu hava odaları 1-2 düzensiz sıra 
halindedir. R. glauca türünde ise anatomik yapıda, 
havalandırma odacıklarının yer almamasına karşın 
tallusun, aralarında çok dar hava koridorları 
bulunan düzgün sütunlardan, bu sütunların da tespih 
taneleri gibi dizilmiş hücrelerden oluştuğu görülür. 
Her iki türünde üreme özellikleri yönünden dioik 
(iki evcikli) olduğu ve ülkemiz ile dünyanın değişik 
bölgelerinde dağılım gösterdikleri belirlenmiştir. 
 Sonuç olarak, ortaya çıkarılan özellikleri 
ile örnek iki tür ve dahil oldukları ciğerotları grubu 
ile ilgili floramızda eksik olan çalışmalara katkıda 
bulunulmuştur. Bu tür araştırmaların sürdürülerek, 
ülkemizin az bilinen biyolojik zenginliklerinin 
ortaya konmasının, floramız açısından yararlı 
olacağına inanılmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Ciğerotu, Liverworts, Riccia, 
morfoloji, anatomi  
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Gaga Gölü (Ordu)’nde Nuphar lutea L. 

Epifitonundaki Diyatome Çeşitliliği 

Beyhan TAŞ1, Tahsin SAK2, Arif GÖNÜLOL2 

1Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü, Perşembe, Ordu 

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Samsun 

beyhant@omu.edu.tr 
 
 Suiçi bitkileri algler için önemli 
habitatlardır. Bu bitkiler üzerinde algler topluluklar 
halinde yaşarlar. Epifitondaki alg kompozisyonu, 
üzerinde yaşadıkları makrofitlerin yaprak yüzeyinin 
sertliği-yumuşaklığı, ortamdaki yoğunluğu ve 
ortamın fiziko-kimyasal parametreleri gibi çevresel 
faktörler etkisinde yapılanır. Bu çalışmada, Gaga 
Gölü’nde yüzen yapraklı suiçi bitkilerinden olan 
Nuphar lutea L. epifitonundaki diyatome çeşitliliği 
incelenmiştir. Mayıs-Haziran 2005 tarihinde 
Nuphar lutea L. yaprakları elle toplanıp, 
laboratuvarda yaprak yüzeylerinin yıkanmasıyla 
elde edilen epifitik diyatomeler daimi preparat 


