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büyüme çapı oranı 0.34 cm ve Kampüs örnekleri için ortalama yıllık büyüme çapı oranı 0.98 cm 
olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç: Büyüme hızında iki tür arasındaki ve iki lokalite arasındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Elde 
ettiğimiz verilere göre küçük çaplı olan genç liken örneklerinin daha hızlı büyüme gösterdikleri 
belirlenmiştir. Büyüme oranları kıyaslandığında X. parietina’nın daha hızlı büyüdüğü ve her iki 
lokalitedeki örneklerin yıllık ortalamaya yakın büyüme gösterdiği gözlemlenmiştir. Physcia 
adscendens ise daha yavaş büyümekte ve Çamlıca’daki örneklerin ortalama yıllık büyüme oranının 
altında büyüme gösterdikleri gözlemlenmiştir. Çalışmamız bir önceki yıl aynı lokalite ve aynı türler 
ile yapılan çalışmayla paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Epifitik liken, likenometri, ekolojik faktörler

Teşekkür: Aynı çalışma alanlarında geçtiğimiz bir yıl boyunca liken büyümesi ile ilgili 
çalışmalarının sonuçlarından faydalandığımız Ayça Gül, Duygu Elif Yılmaz, Gülen Aras, Merve 
Yıldız ve Tuğçe Çelik’e ve bu yılki ölçümlerde yardımlarından dolayı Nevin Eneş’e teşekkür ederiz. 
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Gevne Vadisi’nden (Konya-Antalya) Türkiye İçin 
Yeni Kayıt Bir Liken Türü: Fulgensia klementii
(Teloschistaceae, liken oluşturan Ascomycetes)

Mustafa Kocakayaa, Ahmet Aksoyb, Zekiye Kırışc

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yozgat, 
mustafa.kocakaya@bozok.edu.tr

Erviyes Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kayseri
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Düzce

Amaç: Türkiye liken biyoçeşitliliğine katkı sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızı oluşturan Fulgensia klementii Kalb türü Gevne Vadisi’nden 
2 farklı lokaliteden kalkerli kayalar üzerinden toplanmıştır. Örnek toplanırken kenar loblarının 
bozulmaması için pelur kağıda sarılarak herbaryum zarflarna konmuştur. Tür teşhisinde morfolojik 
incelemelerde OLYMPUS SZX16 marka stereomikroskop, anatomik incelemelerde OLYMPUS 
BX53 marka ışık mikroskobu ve OLYMPUS DP 72 görüntüleme sistemi kullanılmıştır. Mikroskopik 
preperasyonlar su ve %10 KOH çözeltilerinde hazırlanmıştır. Tür ve tür altı kategorileri belirlemede 
oldukça önemli karakterler olan spor boyutları, askus boyutları, himenyum yükseklikleri, 
parafizlerin genişlikleri oküler mikrometre ile ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışmada Türkiye için yeni kayıt olarak verilen Fulgensia klementii türü Kalb 
tarafından 1970 yılında İspanya’dan tanımlanmıştır. Daha sonra Christensen tarafından 1995 yılında 
Makedonya’dan tespit edilmiştir. Fulgensia cinsine ait yapılan çalışmalarda F. klementii türü çok 
nadir bir tür olduğundan, çalışmalar bu tür hariç bırakılarak yapılmıştır. Fulgensia klementii türü 
cins içerisindeki diğer türlerden, basit tipte olan askosporların, iki ucunda meme şeklinde çıkıntı 
oluşturmasıyla bariz bir şeklide ayrılmaktadır.

Konya, Taşkent, Gevne Vadisi, Beyreli’den vadiye iniş, Göztaşı mahallesi, kalker ana kaya, tarih: 
28.07.2011, 36º 51’22” K, 32º 21’90” D, 1558 m.
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Konya, Taşkent, Gevne Vadisi, Tosmurdan vadiye iniş, vadi içi, kalker ana kaya, tarih: 02.10.2011, 
36º 53’12” K, 32º 18’03” D, 1760 m.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda F. klementii türünün Türkiye için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. 
İspanya’dan tanımlanan F. klementii türünün Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer alan Gevne 
Vadisi’nden de tespit edilmesi, bu türün dağılışının daha geniş olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. 
Çalışmanın Türkiye liken biyoçeşitliliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Liken, Gevne Vadisi, Biyoçeşitlilik.

Teşekkür: Tür teşhisini yapan Dr. Ester GAYA’ya (İspanya) teşekkür ederiz. Bu çalışma, Erciyes 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FBD-10-3241 kodlu “Gevne Vadisi 
(Konya-Antalya) Liken ve Likenikol Fungus Florası” isimli araştırma projesi ile desteklenmiştir. 
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Amaç: Diyarbakır ili likenlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu çalışmada 2002 yılında 
8 lokalitedeki kaya, toprak, ağaç kabuğu, liken toplanan liken ve likenikol mantar örnekleri 
değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Liken örnekleri 15.06.2002 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bulunan 
8 lokaliteden toplanmıştır. Teşhislerde konu ile ilgili flora, makale, revizyon ve monograflardan 
faydalanılmıştır. Liken örneklerinin teşhislerinde morfolojik incelemeler için stereomikroskop, 
anatomik incelemeler için ışık mikroskobu kullanılmıştır. Ayrıca tayin için likenlerin içerdiği özel 
bileşiklerin kimyasal reaktiflerle verdikleri renk reaksiyonları da incelenmiştir. 

Bulgular: Yapılan çalışmada Prunus amygdalus Batsch. ile Robinia pseudoacacia L. bitki türleri, 
toprak ve kalkerli kaya üzerinden toplam 73 liken taksonu teşhis edilmiştir. 14 takson ağaç 
kabuğu üzerinden, 3 takson toprak üzerinden, 54 takson kalkerli kaya üzerinden toplanmıştır. 
Caloplaca cinsine ait 19 takson, Lecanora cinsine ait 7 takson kaydedilmiştir. Araştırma alanında, 
Protoparmeliopsis muralis (Rabenh.) M. Choisy türünün hem saksikol hem de epifitik olarak 
yaşadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Konu ile ilgili olarak yapılan literatür araştırmasında, Diyarbakır ilinden 1927, 1941, 
1960 yıllarında Szatala, 1990 yılında Mayrhofer ve arkadaşları, 1997 yılında Hoşgören ve 2007 
yılında Oran ve Öztürk tarafından yayımlanan çalışmalar ile toplam 68 liken taksonunun kayıt 
edildiği belirlenmiştir. Araştırmamız ile 43 yeni liken taksonunun kayıdı yapılmış, Diyarbakır liken 
florasına eklenmiş ve il liken çeşitliliği toplam 111 taksona ulaşmıştır. Ayrıca yapılan teşhisler ile 
belirlenen 73 liken taksonunun tamamının Ergani ilçesi için yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, liken, likenikol mantar

Teşekkür: Liken tür teşhislerinin kontrolü için Dr. Volker John’a teşekkür ederim.


