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The ability of these fungi genera to 
decomposition some plant residues was tested in 
different heat temperatures. Changes in some soil 
chemical and physical features like minerals; 
potassium, sodium , calcium , magnesium, nitrogen 
and organic matter also including pH , electrical 
conductivity and soil capacity to hold water,  was 
found as a result of  plant wastes burning. 
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Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyal 
toraklar üzerinde şekillenen Kızılırmak 
Deltası’nda doğal kaynak kullanımının hem 
ekonomik hem de ekolojik sonuçları 
muhakkaktır. 

Kızılırmak Deltası’nda toprak ve su 
kaynaklarının yanı sıra uzun süreden beri 
geleneksel yöntemler ile doğal kaynaklar 
kullanılmakta ve doğal ürünler toplanıp 
satılmaktadır. Bu faaliyetler ürünlerin nasıl 
oluştuğunu ve nasıl tüketildiğinin farkındalığını 
oluşturarak bilinçli tüketicilerde doğaya saygı 
duyulmasına ve doğa ile bağlarının oluşmasına 
yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla bu sürdürülebilir 
toplamacılık faaliyetleri yerelde sulak alanların 
değerini arttırmaktadır. Eğer Kızılırmak 
Deltası’nda doğal ürünler ile geçimini sağlayan 
yereldeki insanlar talepteki azalış veya benzeri  
nedenler ile bundan gelir edinemezler ise 
yaşamlarını kazanmak için ekolojiye zarar verici 
aktivitelere yönelebilirler. Bu yüzden sürdürülebilir 
kullanımın teşviki ve faydalandırma gibi aktiviteler 
talebin devamını sağlamaya yardımcı olmaktadır. 
Burada önemli olan; sürdürülebilir doğal kaynak 
kullanımının arttırılarak devam ettirilmesi ve 
sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımının 
değiştirilmesi yada dönüştürülmesidir. 
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Ilıman kuşak içerisinde bulunan Türkiye, 
sahip olduğu bitki çeşitliliği açısından çevresinde 
yer alan bir çok ülkeden farklı durumdadır. 12.000 
üzerinde takson sayısına sahip olan ülkemiz 
florasında, geofit bitki sayısı 500’ün üzerindedir. 
Bunların içerisinde de Liliaceae  familyasından olan 
türler, tıbbi ve ekonomik değeri açısından büyük 
öneme sahiptirler. Bu çalışma bu bilgiler ışığında, 
2001-2006 yılları arasında Muğla İli çevresinde 
yayılmakta olan Muscari Mill. türleri üzerinde 
yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Muğla İli 
çevresindeki Muscari Mill. türlerinin sayısını ve 
yayılış durumlarını belirlemektir. Yapılan arazi 
çalışmaları sonucunda, bu bölgede 6 adet Muscri 
Mill. türünün (M. macrocarpum Sweet, M. 
comosum (L.) Miller, M. armeniacum Leichtlin ex 
Baker, M. neglectum Guss., M. bourgaei Baker in 
J., M. parviflorum Desf.) yayılış gösterdiği 
belirlenmiştir. Aynı zamanda bu türlerin 
populasyonları incelenerek, bölgedeki yayılış 
durumları hakkında bilgiler elde edilmiştir. M. 
comosum (L.) Miller türünün Muğla İli çevresinde 
daha geniş bir arazide ve sık rastlanan 
populasyonlarda, M. bourgaei Baker in J. türünün 
ise Sandras Dağı’nda Kartal Gölü çevresinden, 
yangın kulesine kadar çokta geniş olmayan bir 
arazide yayıldığı belirlenmiştir.  
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Glyphosate isopropylamine ve trifluralin 
Türkiye’nin tarımsal alanlarında yaygın olarak 
kullanılan herbisitlerdir. Bu herbisitlerin önerilen 


