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Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Otsu ve Odunsu Maki 
Bitkilerinin Toprak Özelliklerinin Karşılaştırılması
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bKorkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Osmaniye

Amaç: Bir ekosistemde yetişen bitkilerin bir arada bulunmaları ekolojik toleranslarıyla ilgili olup 
bu toleransta toprak özellikleri önemli bir paya sahiptir. Aynı toprakta yan yana gelişen bitkilerin 
topraktan farklı şekilde faydalanmaları da onların özelliklerine bağlıdır. Bu tip Bitki-Toprak 
ilişkilerinin incelenmesi hem topraklardaki değişiklikleri, hem de bitkilerin bu değişikliklere 
uyumunu gösterecektir. Hassas ekolojik dengelerin gözlenmesi ve korunmasında benzer 
çalışmaların önemli desteği olacaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Çukurova Üniversitesi kampüsünde yetişen otsu Anemone coronaria, 
Asphodelus aestivus, Cyclamen sp. ve odunsu formdaki Calycotome villosa, Cistus creticus, 
Cupressus sempervirens, Olea europaea, Osyris alba ve Pinus brutia bitkileri seçilmiştir. Bu 
bitkilerin topraklarında tekstür, pH, kireç, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, mineral azot, C-N-P (%) 
içerikleri belirlenmiş, karbon mineralizasyonları 30 gün boyunca Respirasyon metodu [Ba(OH)

2
 + 

Oksalik asit] ile izlenmiştir. Bitkiler C-N-P (%) içerikleri açısından da değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tüm topraklar kumlu tın bünyelidir. Toprakların C (%) içeriği Otsu bitkilerde 2,10 - 
2,47; odunsu bitkilerde 1,82-4,29; bitkilerin karbon içeriği (%) otsu bitkilerde 48,64-54,7; odunsu 
bitkilerde 39,13-56,55 arasındadır. Toprak azotu (%) otsu bitkilerde 0,02-0,07; odunsu bitkilerde 
0,01-0,04; bitkilerin azot içeriği ise otsularda 0,27-0,36; odunsularda 0,12-0,25’dir. Toprakların 
P

2
O

5 
(kg/da) içerikleri otsu bitkilerde 3,08-5,39; odunsularda 2,63-5,64 arasındadır.

Sonuç: Bu çalışmada, aynı iklim koşulları altında, aynı alanda bir arada gelişen bu bitkilerin toprak 
özelliklerinin belirlenmesi ile, maki ekosistemindeki çeşitlilik somut olarak ifade edilmektedir. 
Bu araştırmanın en az 10 yıl sürdürülmesi topraktaki değişimleri ve ona bağlı olarak bitkilerdeki 
reaksiyonu daha iyi ve doğru yansıtacaktır.

Anahtar Kelimeler: Maki bitkileri, toprak, C-N-P, karbon mineralizasyonu
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Başarılı Bitki İstilaları İçin Mekanizmalar: Önemli İstila Hipotezleri
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Amaç: İstilacı bitkiler, günümüzde doğal kaynakları ve ekosistemleri tehdit eden en önemli 
faktörlerden birisidir. Yapılan gözlem ve araştırmalar, ait olmadıkları ekosisteme sonradan 
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gelen istilacı bitki türlerinin ortamın yerlisi olan doğal türlerin yoğunluk ve dağılımlarını büyük 
oranda etkilediklerini ve istilacı bitkilerin kısa zaman içerisinde ortamda hızla yayılarak oradaki 

bitki çeşitliliğini büyük oranda azalttığını göstermiştir. Ekoloji de yer alan en zor problemlerden 
birisi de, bitki istilasını başarıya ulaştıran mekanizmaların neler olduğu ve bu mekanizmaların 
istila üzerinde nasıl fonksiyon gösterdikleridir. Bu nedenle bu çalışmada bitki istilasının altında 
yatan mekanizmaların anlaşılabilmesi üzerine bugüne kadar gerçekleştirilmiş çalışmalar ışığında 
geçerliliği kanıtlanmış ve bilim dünyası tarafından kabul görmüş önemli istila hipotezlerinin 
tanıtılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Son yirmi yılda bitki istilası üzerine yapılmış çalışmaların sayısı oldukça 
artmıştır. Bu çalışmada geniş bir literatür taraması yapılarak ekoloji alanında kabul görmüş önemli 
istila hipotezleri belirlenerek sunulmuştur. 

Bulgular: Yapılan araştırmalar, istilacı bitki türlerinin hızlı büyüme gösterdiklerini, yaşam 
döngülerinin kısa olduğunu, çimlenme sonrası ışık rekabetinde üstün geldiklerini, derin kök 
sistemlerine sahip olduklarını, birçok ekolojik faktör için toleranslarının yüksek olduğunu, çok 
sayıda tohum üretimi ve diyasporların dağılımında avantaj sağlayan özel yapılara sahip olmaları 
nedeniyle dağılma ve ortama yerleşme başarılarını arttırdıklarını göstermiştir. Bunların yanı sıra 
vejetatif üreme stratejilerini kullanmaları, sentezledikleri sekonder metabolitler ile rekabette üstün 
gelme ve herbivorlardan kaçınma gibi özelliklere sahip oldukları bu nedenle yeni ortamlara uyum 
becerilerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bütün bu bulgular ışığında şekillendirilmiş düzinelerce 
hipotez bulunmasına rağmen bu çalışmada geçerliliği kanıtlanmış ve kabul görmüş önemli yedi 
hipotez irdelenmiştir; Doğal Düşmanlar Hipotezi, İstilacıların Evrimi Hipotezi, Niş Boşluğu 
Hipotezi, Özel Silahlar Hipotezi, Müdahale Hipotezi, Diyaspor Baskısı Hipotezi, Tür Zenginliği 

Hipotezi. 

Sonuç ve Tartışma: Lokal biyolojik çeşitliliği tehdit eden ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan 
bitki istilası, ekoloji ve evrimsel biyolojinin acil çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisidir. 
Bugün istilanın altında yatan mekanizmalar tam olarak aydınlatılamadığı için bu problemi idare 
etmekte de çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Biyolojik istilayı açıklamak üzere düzinelerce 
hipotez önerilmiştir ancak pratik nedenlerden ötürü birçok çalışma tek bir türü ve tek bir hipotezi 
test edici nitelikte gerçekleştirilmiştir. Mevcut istila hipotezleri içerisinde üzerinde en çok çalışma 
yapılanlar Müdahale Hipotezi ve Doğal Düşmanlar Hipotezi’dir. Günümüzde bütün ekologlar 
tüm istilalar için tek bir açıklama bulunmadığı konusunda hemfikirdirler. İstila biyolojisinde 
ilerleme sağlayabilmek için potansiyel istila hipotezlerinin ve bu hipotezlerin istilayı açıklamada ki 
ağırlıklarının çok sayıda istilacı tür üzerinde ve geniş bir biyocoğrafik skalada denenmesi gerekir. 
Çünkü bitki istilasının altında yatan mekanizmaların anlaşılması durumunda temel ekoloji teorisine 
orijinal bir bakış açısı getirilebilir ve istilacı bitki türlerine yönelik doğru mücadele stratejileri 
geliştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İstila biyolojisi, bitki istilası, ruderal bitkiler, doğal düşmanlar 
hipotezi.


