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Aselüler cıvık funguslar, plazmodial cıvık funguslar veya gerçek cıvık funguslar olarak 

da isimlendirilen miksomisetler, hücre çeperi olmayan, çok nukleuslu, bir veya daha fazla 

sporofor meydana getirebilen “plazmodyum”  denen özel bir yapı ile karakterize edilen 

canlılardır. Bu yapı ince bir protoplazma yığınından ibaret olup vejetatif fazı temsil eder. 

Miksomisetlerin birçok türü kozmopolit olup substrat, nem ve ısı bir bölgede miksomiset 

bulunurluğunu sağlayan ana faktörlerdir. Genellikle ılıman bölgelerdeki rutubetli ormanlarda; 

çürüyen kütükler, ölü yapraklar, canlı ağaç kabukları, orman tabanındaki ölü örtü, hayvan 

gübreleri ve diğer bazı organik maddeler üzerinde çok yaygın bulunurlar. Doğal habitatlarında 

fruktifikasyon oluşturamayan veya o an fruktifikasyonu görülemeyen bazı örnekler için 

laboratuvar ortamında “nem odası tekniği” uygulamasıyla fruktifikasyon oluşturulmaya 

çalışılır.  

Doğadaki önemleri konusunda net bilgiler olmasa da böceklerin besinlerini 

oluşturdukları, insanlar tarafından Meksika’da Enteridium lycoperdon türünün genç 

sporoforlarının besin olarak kullanılabildiği, Fuligo septica gibi bazı türlerin sporlarının 

aeroallerjen olduğu, bilimsel deneylerde ve kanser araştırmalarında özellikle Physarum 

polycephalum ve Didymium iridis gibi türlerin yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Dünya üzerinde takriben 1200 miksomiset türü bilinmektedir ve bu sayı Türkiye için 

bugün 232 olarak kaydedilmiştir. Ülkemiz için belirlenen bu sayı dünya rakamları göz önüne 

alındığında bilinen miksomisetlerin ancak 1/5’ini oluşturmaktadır ve çok küçük bir oran ifade 

etmektedir. Bundan dolayı ülkemizde taksonomik ve floristik çalışmaların sıklığının artmasına 

büyük bir gereksinim vardır. Şimdiye dek ülkemizde miksobiota henüz çok kapsamlı bir şekilde 

araştırılmamıştır ve miksomiset florası üzerine yapılan çalışmalar daha yeni yeni hız 

kazanmaktadır. Ancak günümüzde moleküler biyolojide kullanılan tekniklerin de 

yaygınlaşmasıyla bu konudaki çalışmalar sadece taksonomik düzeyde kalmayıp, daha ileri 
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moleküler çalışmaların yapılması gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Bu yüzdendir ki 

yurtdışında hız kazanmış olan farklı alanlardaki miksomiset çalışmalarına ülkemizde de 

başlanması kaçınılmazdır. Böylelikle miksomisetlerin moleküler düzeyde de tayinleri 

doğrulanabilecek ve numerik taksonomi ile klasik tayin yöntemleri de desteklenebilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Miksomiset, cıvık fungus, plazmodyum, nem odası tekniği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


