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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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Likenlerin Gelişimi ve Büyüme Hızının Üzerinde Ekolojik 
Faktörlerin Etkisinin Likenometrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Yusuf Ceylan, Birkan Açıkgöz, Gülşah Çobanoğlu
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe Kampüsü Kadıköy, 

İstanbul, mr.yusufceylan@hotmail.com

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 
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büyüme çapı oranı 0.34 cm ve Kampüs örnekleri için ortalama yıllık büyüme çapı oranı 0.98 cm 
olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç: Büyüme hızında iki tür arasındaki ve iki lokalite arasındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Elde 
ettiğimiz verilere göre küçük çaplı olan genç liken örneklerinin daha hızlı büyüme gösterdikleri 
belirlenmiştir. Büyüme oranları kıyaslandığında X. parietina’nın daha hızlı büyüdüğü ve her iki 
lokalitedeki örneklerin yıllık ortalamaya yakın büyüme gösterdiği gözlemlenmiştir. Physcia 
adscendens ise daha yavaş büyümekte ve Çamlıca’daki örneklerin ortalama yıllık büyüme oranının 
altında büyüme gösterdikleri gözlemlenmiştir. Çalışmamız bir önceki yıl aynı lokalite ve aynı türler 
ile yapılan çalışmayla paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Epifitik liken, likenometri, ekolojik faktörler

Teşekkür: Aynı çalışma alanlarında geçtiğimiz bir yıl boyunca liken büyümesi ile ilgili 
çalışmalarının sonuçlarından faydalandığımız Ayça Gül, Duygu Elif Yılmaz, Gülen Aras, Merve 
Yıldız ve Tuğçe Çelik’e ve bu yılki ölçümlerde yardımlarından dolayı Nevin Eneş’e teşekkür ederiz. 
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Amaç: Türkiye liken biyoçeşitliliğine katkı sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızı oluşturan Fulgensia klementii Kalb türü Gevne Vadisi’nden 
2 farklı lokaliteden kalkerli kayalar üzerinden toplanmıştır. Örnek toplanırken kenar loblarının 
bozulmaması için pelur kağıda sarılarak herbaryum zarflarna konmuştur. Tür teşhisinde morfolojik 
incelemelerde OLYMPUS SZX16 marka stereomikroskop, anatomik incelemelerde OLYMPUS 
BX53 marka ışık mikroskobu ve OLYMPUS DP 72 görüntüleme sistemi kullanılmıştır. Mikroskopik 
preperasyonlar su ve %10 KOH çözeltilerinde hazırlanmıştır. Tür ve tür altı kategorileri belirlemede 
oldukça önemli karakterler olan spor boyutları, askus boyutları, himenyum yükseklikleri, 
parafizlerin genişlikleri oküler mikrometre ile ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışmada Türkiye için yeni kayıt olarak verilen Fulgensia klementii türü Kalb 
tarafından 1970 yılında İspanya’dan tanımlanmıştır. Daha sonra Christensen tarafından 1995 yılında 
Makedonya’dan tespit edilmiştir. Fulgensia cinsine ait yapılan çalışmalarda F. klementii türü çok 
nadir bir tür olduğundan, çalışmalar bu tür hariç bırakılarak yapılmıştır. Fulgensia klementii türü 
cins içerisindeki diğer türlerden, basit tipte olan askosporların, iki ucunda meme şeklinde çıkıntı 
oluşturmasıyla bariz bir şeklide ayrılmaktadır.

Konya, Taşkent, Gevne Vadisi, Beyreli’den vadiye iniş, Göztaşı mahallesi, kalker ana kaya, tarih: 
28.07.2011, 36º 51’22” K, 32º 21’90” D, 1558 m.


