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Bozca Ada için yapılan bu çalışmada, 

Nisan 2005-Nisan 2006 tarihleri arasındaki bir 
yıllık sürede, Bozca Ada atmosferindeki polen 
konsantrasyonu incelenmiştir. Araştırmada 
gravimetrik yöntem kullanılmıştır. Çalışma süresi 
boyunca, toplam 25 taksona ait polen 
tanımlanmıştır. Bu taksonlardan 14 tanesi odunsu 
bitkilere, 11 tanesi otsu bitkilere aittir. Odunsu 
taksonlardan Pinus, Quercus, Platanus, 
Cupressaceae/Taxaceae, Olea, Rosaceae, 
Betulaceae polenleri, Otsu taksonlardan 
Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Gramineae, 
Asteraceae, Urticaceae, Plantago polenleri 
dominant bulunmuştur. Bir yıllık süre boyunca en 
fazla polene Nisan ayında rastlanmıştır. Bozca Ada 
atmosferine ait bir yıllık polen takvimi hazırlanmış, 
oluşturulan polen takvimi ile alerjen durumdaki 
atmosferik polenlerin yıl içerisindeki dağılımı 
belirlenmiştir. Bu tür çalışmalar alerji konusunda 
uzman olan hekimlere ve araştırmacılara yol 
gösterici, polen alerjisine dayalı rahatsızlıkların 
erken tanı ve tedavisinde yardımcı olmaktadır. 
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Son yıllarda çevresel sorun olan küresel 
ısınmanın etkisi ile tarımsal kuraklık hissedilmeye 
başlandı. Tarımsal Kuraklık ile suyun önemi ortaya 
çıkmıştır. Su gerçekten insan oğlu için vazgeçilmek 
bir ihtiyaç olması, onun daha etkin kullanımını 
gerektirmektedir. Tarımsal kuraklık; iklim 

değişikliğine, bitki su tüketim değerlerinin 
değişimine, bitkisel üretimin azalmasına, insanların 
beslenmesinde gıda bulmada sorunların 
oluşturacağına, beslenmemiz için gerekli olan 
hayvanların uygun besin bulamamaları yine bizim 
beslenmemizde sıkıntı oluşturacaktır. Daha da 
bilemediğimiz ciddi sorunlar yaşayabiliriz. 
Tarımsal anlamda, tarımsal kuraklığa karşı 
oluşturmamız gereken stratejiler şunlar olabilir. 
Özellikle bitkisel üretimde suyun muhafazası, 
suyun tarlaya iletiminde kapalı sistemler 
kullanılması, suyun bitkiye verilmesinde 
basınçlı(yağmurlama, damla, hareketli 
yağmurlama) sistemlerin kullanılması, suyun etkin 
kullanımı, su kısıntısını içeren sulama 
programlarının belirlenmesine, bitkinin ihtiyaç 
duyduğu zamanlarda suyun bitki kök bölgesine 
verilmesini içeren kombinasyonlara ihtiyaç vardır. 
Kuraklığa dayanacak bitkilerin seçimi, hatta ve 
hatta bitkinin çeşidinin dahi önemli olduğu, toprak 
yapısı gibi bir çok faktörün dikkatli seçimler 
yapılması birim alandan, birim miktarda su ve besin 
maddeleri kullanımıyla en yüksek bitkisel verim 
almayı gerçekleştirmeliyiz.    
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Ateş Dikeni Bitkisindeki Kükürt Miktarının 
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 Eskişehir yöresinde yayılış gösteren ateş 
dikeni (Pyracantha coccinea M. Roemer) 
yapraklarında kükürt analizlerinin yapıldığı bu 
çalışmada, merkez ilçedeki konutlardan, 
işyerlerinden ve endüstriden kaynaklanan yanma 
sonucu açığa çıkan kükürt diokside bağlı hava 
kalitesinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Kış ayları 
baz alınarak, Merkez ilçede günlük yapılan SO2 
ölçüm verileri ile elde ettiğimiz sonuçlar 
karşılaştırıldığında bitki yapraklarındaki birikim ile 
havadaki aylık ortalama kükürt dioksit miktarları 
arasında korelasyon olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışmanın amacına yönelik olarak farklı SO2 
kirliliğe sahip olduğu düşünülerek belirlenen 
istasyonlardan alınan ateş dikeni yaprak 
örneklerinin kirlilik göstergesi olarak 
kullanılabileceği saptanmıştır.  
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