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Bulgular: Türkiye orman varlığının önemli bir kısmını oluşturan ve ülkemizin ilk Milli Park’ı olan 
Uludağ’ın orman formasyonunu oluşturan bitkilerde gelişen mikrofungusların tespiti ve tanımına 
yönelik 2002 – 2008 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda Hedera helix L., Cornus mas 
L., Juglans regia L. ve Ulmus glabra L. üzerinde gelişen Ascomycota divizyosuna dahil olan 7 
mikrofungus türü ve Basidiomycota divizyosuna dahil olan 1 mikrofungus türü tespit edilmiştir. 
Bu türler: Diplodia mamillana Fr., Eutypella stellulata (Fr.) Nitschke, Fusicoccum juglandis 
C. Massal., Graphium ulmi M.B. Schwarz., Marssonina juglandis (Lib.) Magnus, Microstroma 
juglandis (Berenger) Sacc. Phyllosticta hedericola Durieu&Mont. ve Uncinula clandestina (Biv.) 
J. Schröt. türleridir.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan çalışmalar sonucunda Hedera helix L., Cornus mas L., Juglans regia 
L. ve Ulmus glabra L. üzerinde gelişen 8 mikrofungus türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 2 tür ise 
konakçılar üzerinde ülkemiz için yeni kayıttır. 

Anahtar Kelimeler: Ascomycota, mikrofunguslar, Uludağ, Bursa
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Amaç: Türkiye’de Ramsar Alanı içerisinde değerlendirilen dört önemli sulak alanın tanımlanma-
sı, zaman içinde izlenmesi, alanların ekolojik performanslarının ölçülmesi ve korunma öncelikle-
rinin belirlenmesi için bir araç olarak Floristik Kalite Değerlendirme Endeksi (FKDE)’nin kullanı-
labilirliği araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini, Uluabat Gölü Kıyı ve Adalar Florası, Seyfe 
Gölü Florası, Sultansazlığı Florası ve Manyas Kuş Cenneti Göl Sahası Floralarına ilişkin tür 
listeleri oluşturmaktadır. Ramsar kapsamında değerlendirilen göl ekosistemlerinin doğal ekolojik 
koşular altındaki floristik yapısını değerlendirmek üzere Floristik Kalite Değerlendirme Endeksi 
(FKDE) kullanılmıştır. FKDE’nin esas konseptini; doğal bitki topluluklarının bitki çeşitliliğinin tür 
konservatizm dereceleri ile birlikte değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Öncelikle bölgedeki her bitki 
türü için konservatizm değeri katsayısı (C) atanır. C değeri, türün habitatına göre değişen ekolojik 
özellikleri 0 ile 10 arasında sayısal değer olarak tanımlanan bir ölçeğe göre belirlenmektedir. Daha 
sonra FKDE = C 

Ortalama
 x √ N formülünden yararlanılarak her bir alan için FKDE değerleri bulunur 

(N: değerlendirmeye alınan toplam tür sayısıdır). Çalışma kapsamında aynı zamanda göllerin 
floristik benzerlik oranları da Sorensen Benzerlik İndisine göre hesaplanmıştır. 

Bulgular: Türkiye sınırları içerisinde yayılış gösteren vasküler bitki tür ve tür altı takson sayısının 
yaklaşık 1500 (%12.5)’nün sulak alan olarak tanımlanan habitatlarda yayılış gösterebildikleri 
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belirlenmiştir. Araştırma alanı olarak seçilen göllerin yalnızca iç kısımlardan gel-git zonlarına 
kadar yayılış gösteren bölümlerinin bitki çeşitliliği değerlendirmeye alınarak elde edilen bulgular 
incelendiğinde; en fazla tür bulunduran alan 216 tür ile Uluabat Gölü, daha sonra 164 tür ile 
Sultansazlığı, 92 tür ile Seyfe Gölü ve son olarak 54 tür ile Manyas Kuş Gölü’dür. Bu göller 
de belirlenen taksonların en fazla hangi familyalar içinde yer aldığına bakıldığında Türkiye’nin 
genel florasında Asteraceae, Fabaceaea ve Lamiaceae ilk sıralarda yer alırken, sulak alanlarda bu 
sıralamanın Poaceae, Chenoapodiaceae, Juncaceae ve Cyperaceae gibi familyalar ilk sıralarda yer 
alacak şekilde oluştuğu belirlenmiştir. Sorensen Benzerlik İndisine göre göller arasındaki en büyük 
benzerlik % 22.4 ile Sultansazlığı ve Seyfe Gölleri arasında görülürken, en az benzerlik % 6.6 ile 
Manyas ve Seyfe Gölleri arasında belirlenmiştir. Her bir türe atanan C değeri ile FKDE formülü 
kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, Manyas Kuş Gölü için 11.12, Uluabat Gölü için 
26.29, Sultansazlığı için 31.74 ve Seyfe Gölü için ise 23.11 FKDE değerleri hesaplanmıştır.

Sonuç: FKDE değerinin yüksek olması göl ekosisteminin uzun süredir etkisi altında kaldığı biyotik 
ve abiyotik faktörlerin bileşke etkisine bağlı ekosistem performansındaki iyi durumu gösterirken, 
düşük olması ise ekosistem performansındaki düşüklüğünü ifade etmektedir. Bu durumda FKDE 
değerlerine göre en sağlıklı ve kaliteli ekosistem proseslerinin Sultansazlığı’nda (31.74) bulunduğu, 
bunu sırasıyla Uluabat ve Seyfe göllerinin (26.29 ve 23.11) izlediği görülmektedir. Bu verilere göre; 
bir göl ekosisteminin sahip olduğu bitki tür sayısının o ekosisteme önemli katkıları olmakla birlikte 
(N), asıl belirleyici olanın yüksek konservatizm katsayısı alan (C) türlerin ekosistemin bileşiminde 
daha fazla bulunmasının olduğu anlaşılmaktadır. Uluabat Gölü tür sayısı bakımından en yüksek 
değere sahipken, Sultansazlığı’nın FKDE açısından daha yüksek bir değere ulaşması ekosistem 
performanslarının daha sağlıklı ve kaliteli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik indikatör, ekoloji, Floristik Kalite Değerlendirme Endeksi (FKDE), 
hızlı değerlendirme, sulak alanlar.
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Amaç: Kentsel organik atıkların ekolojik prosesler ile geri dönüştürülmesi sonucu elde edilen 
kompostun Amik Ovası (Antakya) tarım alanlarında kullanılarak pamuk bitkisinin ürün miktar-
kalitesinin belirlenmesi ve pamuk yetiştiriciliğinde sulamaya dayalı toprak tuzlulaşmasında 
kompostun etkisinin araştırılması.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini Antakya şehrindeki ProGen Tohum A.Ş.’nin 
deneme ekim alanları, aynı şirketten elde edilen pamuk tohumları ve GATAB kompost tesisinden 
temin edilen kompost oluşturmaktadır. Araştırmamız, saksı çalışması şeklinde ve 4 tekrarlı olarak 
yürütülmüştür. Farklı oranlarda kompost içeren topraklar ile kompost içermeyen topraklar arasında 
pamuk bitkisinin gelişimi gözlenerek elde edilen ürün miktarı ve kalitesi karşılaştırılmıştır. Ayrıca 


