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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  
 
 
PB349 
  

İskilip (Çorum ) İlçesi Makrofungusları 

Gıyasettin KAŞIK, Serdar UÇAR, Sinan AKTAŞ 
Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Konya 
giyasettin@selcuk.edu.tr 

 
 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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 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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 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 


