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 Bu çalışma Nisan 2004’de Ordu ili ve 
çevresinde meydana gelen don olayının Corylus 
avellana L. var. avellana (Corylaceae) türünün N, P 
ve protein içerikleri üzerindeki etkisini tespit etmek 
için yapılmıştır. Bu nedenle farklı yükseltilerden 
seçilen 8 farklı lokalitede dondan etkilenen ve 
etkilenmeyen bireylerden yaprak örnekleri 
toplanmıştır. Yaprak örneklerinde azot, fosfor ve 
protein analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda dondan etkilenen bireylerdeki N, P ve 
protein içerikleri, dondan etkilenmeyen bireylere 
göre daha az bulunmuştur. İstatistiksel analizler 
sonucunda dondan etkilenmeyen bireylerde 
lokaliteler ile N elementi arasındaki ilişki önemli 
bulunurken (P<0,05), P elementi yönünden daha 
önemli bir ilişki bulunmuştur (P<0,01). Fakat 
dondan etkilenen bireyler arasında N ve P elementi 
ile lokaliteler arasında önemli bir ilişki 
bulunamamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Azot (N), Corylus avellana 
L.var. avellana, Fosfor (P), Protein  
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 Bu çalışmada Çatalan Baraj Gölü’nün 
fizikokimyasal özelliklerini ve planktonik 
Chlorophyta kompozisyonunu belirlemek amacıyla, 
Temmuz 2001- Haziran 2002 tarihleri arasında, 
aylık periyotlarla 5 araştırma istasyonundan elde 
edilen su ve plankton örnekleri incelenmiştir. 
Araştırma sonucunda planktonik Chlorophyta’ya ait 
Chlorococcales ordosundan 27 tür, Zygnematales 
ordosundan 2 tür, Desmidiales ordosundan 4 tür 
olmak üzere toplam 33 tür saptanmıştır. 

Fizikokimyasal incelemeler sonucunda Çatalan 
Baraj Gölü’nün oligotrofik özelliklere sahip olduğu 
da belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Planktonik Chlorophyta, su 
kalitesi, Çatalan Baraj Gölü. 
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 Ülkemiz florasında geofitler; bir çoğunun 
endemik olmasının yanı sıra büyük bir kısmının 
ticari değer taşımasından dolayı son derece 
önemlidir. Bu bağlamda biyolojik çeşitliliğe ilişkin 
koruma planlarında öncelikli bir yere sahiptirler. Bu 
çalışmada; ülkemize ait lokal bir endemik olan 
Sternbergia candida türünün E.Ü. Botanik 
Bahçesi’nde ex-situ olarak koruma altına alınması 
amacı ile 2006 yılında doğal habitatı olan Muğla-
Fethiye-Babadağ’dan toplanan toprak altı 
materyalleri (soğanları) hazırlanan uygun 
ortamlarda dikimleri yapılarak yetiştirilmeye 
çalışılmıştır. Ex-situ koşullarda toprak altı 
organlarından yetiştirilen S.candida’lar dan elde 
edilen tohumlar gölgede kurutulup, çalışmalar için 
yeterli miktarda tohum materyali temin edilmiştir. 
Tohum çimlendirme denemelerinde; öncelikle 
tohum canlılıklarını belirlemek için Tetrazolium 
testleri uygulanmıştır. Bitkinin doğal habitatındaki 
ekolojik koşullar göz önünde bulundurularak, 
tohumlarda ki çimlenme engellerini ortadan 
kaldırmak için bir dizi farklı çalışmalar yapılmıştır. 
Öncelikli çalışmalar; tohumlardaki çimlenme 
engellerini kaldırmak için petri kapları içerisine 
alınan ve  nemlendirilen tohumlar belirli aralıklarla 
+4 °C soğuk şoklarına maruz bırakılmışlardır. 
Ayrıca tohumları dormant durumdan çıkarmak için 
uygun konsantrasyonlarda hormon denemelerine 
tabi tutulmuşlardır. E.Ü. Botanik Bahçesi’nde 
sağlanan uygun koşullarda bitkinin ex-situ olarak 
korunması ve yetiştirilmesi üzerine çalışmalarda; 
doğal habitatından elde edilen toprak altı organları 
2 ay kadar periyodik olarak + 10 °C’ den +4 °C ‘ye 
kadar sıcaklık değişimlerine maruz bırakıldıktan 
sonra  hazırlanan özel topraklara alınmışlardır.  
 
 
 
 
 


