
49 
1.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ, 01-04 Eylül 2014 

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYE 

www.mikoloji2014.com 

Fungal Kontrol Listeleri (= Check List) ve Türkiye’deki Durum 

Ahmet Asan 

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Edirne 

e-posta:  ahmetasan84@yahoo.com 

 

Bir ülkede hangi canlıların var olduğunun tespiti, ekolojik, taksonomik, ekonomik, tıbbi 

v.s. gibi nedenlerden dolayı oldukça önemlidir. Bu sebeplerle, “… ülkesinin florası, … 

bölgesinin faunası” gibi başlıklar altında birçok esere rastlamak mümkündür. Bu amaçlara 

yönelik olarak, bir ülkedeki fungal türlerin tespiti de önemlidir. Özellikle ülkeye göre 

değişebilen farklı ekolojik ortamlardan dolayı, makrofunguslarla ilgili kontrol listeleri daha da 

ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde makrofunguslarla ilgili gerek kitap şeklinde ve gerekse 

makale olarak kontrol listeleri yayınlanmıştır. Fakat makrofungus veya diğer funguslarla ilgili 

kontrol listelerinin belirli aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir; çünkü sürekli olarak yeni 

eserler yayınlanmakta ve bu yayınların takip edilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Liste 

güncellenmediği takdirde, eldeki yayın sadece belirli bir dönemin kesitini sunacaktır. 

Ülkemizde, mikrofunguslarla ilgili kontrol listeleri maalesef çok azdır ve çalışılacak çok fazla 

taksonomik grup bulunmaktadır. Bu metnin yazarı, Aspergillus, Penicillium ve yakın türlerle 

ilgili ilk kontrol listesini 2000 yılında Turk J Bot’de yayınladı, daha sonra bu kontrol listesi 

oldukça güncellenerek ve değiştirilerek 2004’de yeniden yayınlandı. Bu yayının 24 Ocak 

2013’de güncellenen son haline MycotaxonDergisi’nin internet sayfasından tam metin olarak 

ulaşılabilir [89(1):155-157,2004,Link:<http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/asan-

v89-checklist.pdf>]. Yine bu metnin yazarı, Fusarium cinsi ile ilgili Türkiye’den rapor edilen 

türleri 2011 yılında  Mycotaxon’da yayınladı [116 (1): 479, 2011, Link: 

<http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/asan-v116-checklist.pdf>]. Ülkemizde, 

bitkilerde parazit olan mikrofunguslarla ilgili listeler de mevcuttur. Görüldüğü gibi ülkemiz 

için, Alternaria, Cladosporium, Trichoderma, Rhizopus, Mucor başta olmak üzere birçok cins 

çalışılmayı beklemektedir. Ancak sorunlar da yok değildir. Örneğin, son birkaç yıl öncesine 

kadar ve halen yayınlanan birçok fungal tür, geleneksel yöntemlerle (morfolojik karakterler, 

koloniyal ve mikroskobik özellikler gibi) teşhis edilmiştir. Fungal kontrol listeleri hazırlanırken, 

daha önce yayınlanmış eserlerden yararlanılmakta ve bu yayınlarda yer alan tür teşhislerinin 

doğru yapıldığı kabul edilmektedir. Ancak verilerin moleküler yöntemlerle teyit edilmesiyle 
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karşımıza farklı durumlar çıkabilmektedir. Moleküler çalışmaların maliyeti geleneksel 

yöntemlere göre fazla olduğundan ve diğer birçok nedenden dolayı, ülkemiz fungal kontrol 

listelerinin tamamlanması uzun zaman alacak gibi görülmektedir.   
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