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Bu nedenle bitkilere ve çiçeklere sınırlı sayıda isim koymuşlardır. Kullandıkları bitkileri 
isimlendirdikleri halde kullanmadıkları bitkilere ot, yabancı ot ya da pancar demekle yetinmişlerdir. 
En kısa yolla tarif etmek istediklerinde şu dağdaki mor çiçek, kayanın dibindeki sarı ot, ya da 
sarı kokulu çiçek diye isimlendirmişlerdir. Bu yüzden faydalı bitkilerin tanıtımı amacıyla yapılan 
etnobotanik çalışmalar yok olup giden bu kültürün kayıt altına alınması bakımından çok önemlidir. 
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Amaç: Çalışmamızda Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanmış Ramalina Ach. cinsine ait bazı 
türlerin filogenetik farklılıklarının ortaya çıkarılması ve soy ağaçlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılmak üzere Isparta, İzmit ve Bolu illerinden Ramalina 
cinsine ait örnekler toplanmıştır. Toplanan liken örneklerinin klasik yöntemlerle tür tayini 
yapılmıştır. İncelenecek olan R. calicaris, R. canariensis, R. capitata, R. chondrina, R. farinacea, 
R. fraxinea ve R. polymorpha türlerinden DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Hedef DNA bölgesi 
ITS1F-ITS4 primerleri kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile çoğaltılmıştır. Dizileme 
cihazı ile hedef DNA bölgelerine ait diziler elde edilmiştir. Hedef diziler çeşitli biyoinformatik 
programlar kullanılarak analiz edilmiştir. Türler arasındaki evrimsel yakınlık ve genetik akrabalık 
oluşturulan farklı dendrogramlarla ortaya çıkarılmıştır. 

Bulgular: Filogenetik analiz sonuçlarına göre Neighbour Joining ile çizilen filogramda R. chondrina 
ve R. canariensis; R. farinacea ve R. calicaris kendi aralarında gruplaşmışlardır. Ramalina 
polymorpha filogramda diğer türlerden uzaklaşmıştır. Türkiye’den toplanan R. chondrina ile 
İspanya’dan toplanan R. chondrina örneklerinin dendrogramda farklı türlerle gruplar oluşturdukları 
ve genetik olarak uzaklaştıkları görülmüştür. GenBank’tan indirilen veriler kullanılarak Türkiye’den 
toplanan örneklerin familya ve cins içindeki yeri belirlenmiştir. İncelediğimiz Ramalina cinsine ait 
Türkiye örneklerinin familya içinde bir araya gelerek gruplaştıkları görülmüştür. Türlerin her biri 
cins içindeki diğer türlerle farklı gruplaşmalar gösterirken, R. polymorpha cins içinde hiçbir türle 
gruplaşma göstermemiştir.

Sonuç: İncelediğimiz liken örneklerine ait hedef diziler, GenBank’dan temin edilen verilerle 
kıyaslanmış ve filogenetik ağaç (soy ağacı) oluşturmak için analiz edilmiştir. Ramalinaceae 
familyası ve Ramalina cinsi içindeki türler arası ilişki çizilen dendrogramlarla ortaya çıkarılmıştır. 
Bu çalışma sayesinde Türkiye’den toplanan örneklere ait diziler GenBank’a yeni veri olarak 
kaydedilecektir. Bu tür araştırmalar Türkiye’deki zengin gen potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve 
korunmasına katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.
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Teşekkür: Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından, 
FEN-C-YLP-171209 nolu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Likenlerin büyüme hızının ve yükselti, kirlilik gibi faktörlere ve mevsime bağlı olarak 
değişen iklim ve çevre koşullarının etkisi ile gerçekleşen büyümedeki farklılıkların doğrudan 
likenometri yöntemi kullanarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda, şehir ortamında yaygın olarak gelişebilen epifitik (ağaç 
kabukları üzerinde gelişen) Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. ve Physcia adscendens H. Olivier liken 
türleri kullanılmıştır. Bu türler yapraksı formda olmaları nedeniyle periyodik çap ölçümü için daha 
uygun olduğundan tercih edilmiştir. Likenometri, kayalar üzerindeki tallus gelişimini gözleyerek 
kayaç yaşını belirlemeye çalışan bir tekniktir. Kullanılan metotlar, doğrudan (direct) ve dolaylı 
(indirect) metotlar olmak üzere ikiye ayrılır. Doğrudan metotta, aynı tallusun farklı yıllardaki 
gelişim aşamaları gözlenirken, dolaylı metotta, yaşı bilinen bir yüzeyde gelişen likenlerden tallus 
çapı en geniş olanları incelenir. Bu çalışmada, likenometrik teknikler epifitik likenlerin büyümesini 
gözlemlemek amacıyla kullanılmıştır. Çamlıca ve Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’ndeki 
üzerinde liken olan ağaçlar tespit edilerek bu iki türe ait yaklaşık yetmiş liken örneği belirlenmiştir. 
Örneklerden bir aylık periyotlarda kumpas yardımı ile milimetrik ölçümler alınmış ve aynı zamanda 
her bir örnek düzenli olarak fotoğraflanmıştır. Elde edilen ölçümler veri tabloları ve grafiklere 
dönüştürülmüştür.

Bulgular: Likenler simbiyotik yaşamlarından dolayı çok yavaş yıllık büyüme (genel olarak 0,5 
mm-5 cm) gösterirler. Likenlerin büyüme hızları çevresel pek çok faktörden etkilenebileceğinden 
belli bir tür için net olarak büyüme hızı verilememekle birlikte birbirine oranla genel anlamda dalsı 
ve yapraksı formların kabuksulara göre daha hızlı büyüdüğü bilinmektedir. Ancak gelişimleri türe, 
habitat ve substrat özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu konuda ülkemizde yapılmış 
olan bir çalışma bulunmadığından çalışmamız, hem likenometrik yöntem kullanılması açısından 
hem de büyümeleri izlenen liken türlerinin bu konuda yeni veriler oluşturmasından dolayı ilk 
çalışma örneği olmaktadır. Ayrıca alışılmışın dışında, kaya türleri değil, epifitik türlerden seçilen ve 
kozmopolit gelişim gösteren iki tür kullanılmış ve büyümelerindeki farklılıklar üzerinde ekolojik 
koşulların etkileri değerlendirilmiştir. Büyüme oranlarının çok küçük değişimler göstermesi 
nedeniyle liken örnekleri doğal ortamında kumpas yardımıyla milimetrik olarak ölçülmüştür. Aynı 
zamanda düzenli olarak çekilmiş fotoğrafları üzerinden yapılan ölçümlerle de desteklenmiştir. 
Elde edilen veriler grafiğe dönüştürülerek büyüme hızları değerlendirilmiştir. Her iki lokalitedeki 
ölçümlerin yıllık büyüme çap ortalamları Xanthoria parietina için 2.01 cm ve Physcia adscendens 
için 0.52 cm olarak hesaplanmıştır. Xanthoria parietina Çamlıca Tepesi örnekleri için ortalama 
yıllık büyüme çapı oranı 2.15 cm ve Kampüs örnekleri için ortalama yıllık büyüme çapı oranı 
1.86 cm olarak hesaplanmıştır. Physcia adscendens Çamlıca Tepesi örnekleri için ortalama yıllık 


