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 Bu çalışma, Türkiye’nin Karayosunu 
Florasına katkı sağlamak amacıyla Artvin ili Hatila 
Vadisi Milli Parkında gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmada, 15 familya ve 40 cinse ait 88 takson 
belirlenmiştir. Onların içinden 14 tanesi Henderson 
tarafından benimsenen A4 karesi için yeni kayıttır. 
Sistematik liste de bütün taksonlar, onların 
Türkiye’deki dağılımları ile birlikte verilmiştir. 
Ayrıca, onların biyocoğrafyası ve ekolojisi çeşitli 
bakış açılarıyla tartışılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler:  Karayosunları flora, milli 
park, Hatila vadisi, Artvin  
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 Çiçekli bitkilerin çoğunda tozlaşma 
hayvanlar tarafından sağlanır. Bu görevi üstlenen 
30.000 kadar hayvan türü vardır. Çeşitli arı, 
kelebek, güve gibi böcekler ile kuşlar, bazı 
kemirgenler ve maymunlar tozlaştırıcı hayvanlar 
arasında yer alırlar. Bu çeşitlilik nedeni ile anterler 
tozlaşmayı kolaylaştırmak ve en uygun tozlaştırıcıyı 
kendilerine çekmek amacıyla çeşitli adaptasyonlar 
gösterirler. 
 Hayvanlarla tozlaşan türlerde, tozlaşmada 
anterlerin hem direkt hem de indirekt katkısı vardır. 
Anterlerin açılma zamanı kendi kendine tozlaşmayı 
sınırlayan önemli bir mekanizmadır. 
 Anterler, hayvanların çiçeğe gelmesinde 
ilk işaret ve primer ödül olarak çeşitli fonksiyonlara 
sahip olabilirler. Anter renkleri sıklıkla periant 
renklerinin karşıtıdır. Anterler, periant kokularından 
farklı biyokimyasal yapıda kokular yaymaktadır.  
 Çiçeklerin değişik anatomik ve morfolojik 
yapıları, floral sunum tarzına, andrekeumdaki 
anterlerin sayısına, anter açıklığı tarzına bağlı 
olarak seçkin polenleri yemek isteyen hayvanları 

cesaretlendirmektedir. Bazı taksonların anterleri 
veya staminal flamentleri, uçucu yağlar, gıda 
taneleri ve nektar sunabilirler. 
 Hayvanlarla tozlaşma dominant olmasına 
karşın; angiospermlerde pasif polen toplama tarzı 
ve aktif polen toplama tarzı olmak üzere sadece iki 
tarzda anter sunumu görülmektedir. Pasif tarz, 
primer palinatörler açısından oldukça çeşitliliğe 
sahiptir. Pasif tarza adapte olmuş çiçekler, yiyecek 
toplayanın üzerine maksimum polen alınması için 
oldukça çok sayıda stamen modifikasyonları 
gösterirler. Aktif tarzda primer ödül olarak 
polinatörler ya polene ya da anterdeki yiyecek 
materyallerine ihtiyaç duyarlar. Aktif polen toplama 
tarzına uyum gösteren çiçekler genellikle 
nektarsızdır ve anterleri poroz açıklık ve 
heteronterlilik eğilimi gösterir.  
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Türkiye Mikoflorasına Yeni Cins Kaydı 
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Bu çalışmada, 2004 yılında Muğla’da 

yapılan arazi çalışmaları sırasında toplanan ve 
mevcut  literatürden yararlanarak teşhisi yapılan,  
Türkiye mikoflorası için yeni bir cins olan 
Nidularia cinsinin ve bu cinse ait Nidularia farcta 
(Roth.) Fr. türünün renkli fotoğraflarıyla 
desteklenerek deskripsiyonu verilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Makrofungus, yeni cins kaydı, 
Nidularia  
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Rafineri Atık Suyunun Vicia faba L. (Fabaceae) 
Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik Etkilerinin 
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Kızılırmak (veya kırmızı nehir) 

Ankara’nın doğusunda Türkiye’nin en uzun 
nehirlerinden biridir. Nehir rafineri kaynaklı 
arıtılmış atık sulara maruz kalmaktadır. Su, 
plankton, balık ve sediment örneklerinin periyodik 
analizleri, nehrin çeşitli ağır metaller tarafından 


