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(Hyaloscyphaceae)’dir, Basidiomycetes sınıfından 
ise “Hebeloma stenocystis (Bolbitiaceae), 
Cortinarius calochrous, Cortinarius cupreorufus, 
Inocybe ayeri, Inocybe leiocephala 
(Cortinariaceae), Hohenbuehelia 
semiinfundibuliformis (Pleurotaceae), Calocera 
pallido-spathulata (Dacrymycetaceae)’dır. 
  
Anahtar Kelimeler: Makrofungus, yeni kayıt, 
Derebucak, Konya, Türkiye  
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İskilip (Çorum ) İlçesi Makrofungusları 
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 İskilip (Çorum) ilçesinde 2003-2005 yılları 
arasında makrofungusların yetişmesi için uygun 
olan İlkbahar ve Sonbahar aylarında yapılan 
çalışmalarda 143 makrofungus örneği toplanmıştır.  
 Arazide toplanan makrofungus örnekleri 
üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda 
iki bölüm, iki sınıf, altı takım, 15 familya ve 23 
cinse ait 54 takson belirlenmiştir. Bu taksonlardan 
bir tanesi Ascomycota, 53 tanesi Basidiomycota 
bölümüne aittir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Makrofunguslar, İskilip, 
Çorum, Türkiye  
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Ciğerotlarından İki Riccia L. Türünün 

Morfolojik, Anatomik, Üreme ve Habitat 
Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak 

İncelenmesi 
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 Bu çalışmada Ciğerotları’nın 
Marchantiales takımının Ricciaceae Familyasında 
yer alan Riccia fluitans ve Riccia glauca türleri; 
morfolojik, anatomik, habitat ve dağılım özellikleri 
yönünden araştırılmışlardır. Böylece karasal hayata 
uyumu daha fazla olan Riccia glauca ile tamamen 
sucul bir tür olan Riccia fluitans türlerinin 
karşılaştırmalı özelliklerinin belirlenmesini 
hedefleyen amacımız gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. 
 Tallus yapısındaki iki tür de morfolojik 
olarak ilk bakışta tallus boyut ve şekillerindeki 

farkla kolayca ayrılabilmektedir. Riccia fluitans 
ince, uzun ve yarı şeffaf renkli tallusuyla, Riccia 
glauca’nın donuk yeşil renkli, rozet şeklindeki 
tallusundan farklı bir özelliğe sahiptir. Ayrıca 
zemine tutunma için gerekli olan rizoidlerin, R. 
glauca’da yoğun şekilde yer almasına rağmen, 
tamamen sucul özellik gösteren R. fluitans’da 
oldukça az sayıda görülmesi bu iki tür arasındaki 
morfolojik farkı gösteren diğer bir özellik şeklinde 
dikkat çekmektedir. Anatomik olarak tallus enine 
kesitlerinde her iki türün havalandırma odacıkları 
arasındaki bariz fark dikkati çekmektedir. R. 
fluitans türünde tallus her biri bir hücre sırasından 
oluşmuş bir duvarla ayrılan büyük aerankimatik 
boşluklar içerir ve bu hava odaları 1-2 düzensiz sıra 
halindedir. R. glauca türünde ise anatomik yapıda, 
havalandırma odacıklarının yer almamasına karşın 
tallusun, aralarında çok dar hava koridorları 
bulunan düzgün sütunlardan, bu sütunların da tespih 
taneleri gibi dizilmiş hücrelerden oluştuğu görülür. 
Her iki türünde üreme özellikleri yönünden dioik 
(iki evcikli) olduğu ve ülkemiz ile dünyanın değişik 
bölgelerinde dağılım gösterdikleri belirlenmiştir. 
 Sonuç olarak, ortaya çıkarılan özellikleri 
ile örnek iki tür ve dahil oldukları ciğerotları grubu 
ile ilgili floramızda eksik olan çalışmalara katkıda 
bulunulmuştur. Bu tür araştırmaların sürdürülerek, 
ülkemizin az bilinen biyolojik zenginliklerinin 
ortaya konmasının, floramız açısından yararlı 
olacağına inanılmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Ciğerotu, Liverworts, Riccia, 
morfoloji, anatomi  
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Gaga Gölü (Ordu)’nde Nuphar lutea L. 

Epifitonundaki Diyatome Çeşitliliği 
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 Suiçi bitkileri algler için önemli 
habitatlardır. Bu bitkiler üzerinde algler topluluklar 
halinde yaşarlar. Epifitondaki alg kompozisyonu, 
üzerinde yaşadıkları makrofitlerin yaprak yüzeyinin 
sertliği-yumuşaklığı, ortamdaki yoğunluğu ve 
ortamın fiziko-kimyasal parametreleri gibi çevresel 
faktörler etkisinde yapılanır. Bu çalışmada, Gaga 
Gölü’nde yüzen yapraklı suiçi bitkilerinden olan 
Nuphar lutea L. epifitonundaki diyatome çeşitliliği 
incelenmiştir. Mayıs-Haziran 2005 tarihinde 
Nuphar lutea L. yaprakları elle toplanıp, 
laboratuvarda yaprak yüzeylerinin yıkanmasıyla 
elde edilen epifitik diyatomeler daimi preparat 
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haline getirilerek teşhisleri yapılmıştır. İnceleme 
sonucunda epifitonda sentrik diyatomelerden 
Cyclotella meneghiniana Kützing ve 
Stephanodiscus hantzschii Grunow, pennat 
diyatomelerden Cymbella cistula (Hemprich & 
Ehrenberg) O. Kirchner, Gomphonema vibrio var. 
intricatum (Kützing) Playfair, Eunotia diodon 
Ehrenberg, Eunotia praerupta Ehrenberg, Eunotia 
bilunaris (Ehrenberg) Mills ve Navicula radiosa 
Kützing türleri yoğun olarak gözlenmiştir. Gaga 
Gölü’nde Nuphar lutea L. üzerinde tespit edilen 
epifitik diyatomeler, Orta Karadeniz Bölgesi’nde 
aynı bitki epifitonunda çalışılmış diyatomelerle 
karşılaştırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Gaga Gölü, epifiton, epifitik 
alg, diyatome, Nuphar lutea  
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Türkiye’de Johrenia dc. (Apiaceae) Cinsi 

Yavuz BAĞCI1, Muhittin DİNÇ2, Ahmet DURAN2 

1Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Kampus, Konya 

2Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Meram Yeni Yol,Konya 

ybagci@selcuk.edu.tr 
 
 Johrenia DC cinsi Türkiye’de 9 taksonla 
(8 tür 1 alt tür) temsil edilmektedir. Bunlardan 5’i 
endemik olup endemizm oranı % 55 tir. Bu 
çalışmada Türkiye Johrenia cinsinin revizyonu 
kapsamında yapılan arazi çalışmaları ve elde edilen 
herbaryum kayıtları ışığında cinse mensup 
taksonların habitat özellikleri ve ülkemizdeki 
yayılışlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca elde 
edilen yayılış verileri ve örnekler üzerinde yapılan 
çalışmalara dayanarak endemik taksonlardan 
Johrenia silenoides Boiss. & Bal., J. alpina (Fenzl) 
Fenzl, J. berytea Boiss. & Hausskn. ve J. polyscias 
Bornm.’ın betimleri genişletilerek tehdit 
kategorileri güncellenmiştir. Yapılan 
değerlendirmelere göre J. polyscias çok tehlikede 
(CR),  J. silenoides ve J. berytea düşük riskli 
tehdide yakın (LR, nt), J. alpina ise düşük riskli 
koruma gerektiren (LR, cd) kategorilerine 
girmektedirler.  
  
Anahtar Kelimeler: Umbelliferae, Johrenia, 
yayılış, endemizm, Türkiye florası  
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Ferula drudeana Korovin Türkiye’nin 
güneyinden tek lokaliteden bilinen endemik bir 
türdür. Bu türe ait örnekler Siehe’nin topladığı 
tarihten beri toplanamadı. Siehe tarafından toplanan 
örnekler çiçekli ve genç meyveli olduklarından 
deskripsiyon için yeterli değillerdi. Bu çalışma ile 
tam bir deskripsiyon, çizim ve fotoğraflar, ekoloji, 
koruma statüsü, meyve ve polenlerinin SEM 
fotoğrafları özellikleri  ile birlikte verildi. 
 
Anahtar Kelimeler:  Endemik bitki, Ferula, 
Türkiye  
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Türkiye’de Yetişen Bazı Salvia L. (Adaçayı) 
Türlerinin Kromozom Sayıları 
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Salvia L. cinsi yaklaşık 90 türle ülkemizde 

Labiatae familyasının en büyük cinsini 
oluşturmaktadır. Bu türlerin yaklaşık 48 tanesi 
endemik olup endemizm oranı % 53 civarındadır. 
Şimdiye kadar yapılan kromozom çalışmalarında 
Salvia cinsi türlerinin  kromozom sayıları 2n: 14, 
16, 20, 22 ve 44 ve temel kromozom sayısı x: 7,8, 
10, 11 ve 22 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada 
benzer şekilde ülkemizde yetişen 3 türün S. cassia, 
S. heldreichiana ve S. napifolia türlerinin 
kromozom sayıları belirlenmiş ve idiyogramları 
çizdirilmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Salvia, kromozom, Türkiye  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


