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Uçaklardaki Polen Taşınımının Ekolojik Dengeye Etkisi
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Amaç: Trenler, kara taşıtları, uçaklar, göçmen kuşlar ve bir çok mekan değiştiren canlı yada cansızlar 
üzerlerinde polenleri de taşımaya elverişlidir; çünkü polenlerin temas ettiği yüzeye yapışma özelliği 
vardır ve uzun süre aynı bölgede kalabilirler. Hava taşımacılığı da hızla büyümekte ve polenlerin 
taşınmasında büyük etki göstermektedir. Uluslar arası ve kısa zamanda farklı kıtalar arası seferler 
düzenlendiği için normal koşullarla taşınamayacak polenleri okyanus aşırı taşıyabilmektedirler. 
Bu çalışmada amaç uçakla polen taşınımının ülkemizin ekolojik dengesinde oluşturabileceği 
değişikliklerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Polen numunelerinin toplanabilmesi için Aksaray Üniversitesi’nden Türk Hava 
Yolları’na yazılan resmi yazıyı takiben İstanbul Valiliği, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil 
Havacılık ve Türk Hava Yolları’ndan gerekli çalışma izni alındı. İlk çalışmalar 20–24 Ekim 2011 
tarihleri arasında yapıldı, güney yarım kürede 3 ayrı kıtada 3 nokta belirlendi. Güney Amerika’da 
Sao Paulo, Afrika’da Lagos ve Asya’da Singapur uçaklarından ilk numunelerimizi aldık. Uçak 
gövdesinin ve motorunun çeşitli yerlerine yapıştırılan çift taraflı, güçlü özel bantlardan safraninli 
gliserin-jelatin yöntemi ile polen preparatları hazırlandı ve analizleri Ankara Üniversitesi Biyoloji 
Bölümü Palinoloji laboratuarında yapıldı.

Bulgular: Yapılan analizlerde Sao Paulo uçağının gövdesinde 1 tane Alternaria sporuna ve 
Pinaceae (1), Chenopodiaceae (1), Boraginaceae (4), Ericaceae (1), Compositae (1), Fabaceae 
(2) polenlerine; Singapur uçağınının gövdesinde Pinaceae (1) ve Betula (2) polenlerine ve 
Lagos uçağında ise motor arkasından alınan preparatlarda Poaceae (1) ve Betula (1) polenlerine 
rastlanmıştır. Ayrıca tanımlanamayan birkaç polen ve bitkisel parçacıklar da preparatlarda 
gözlemlenmiştir.

 Sonuç ve Tartışma: Üç ayrı bölgeden toplanan numunelerde Sao Paulo uçuşundan gelen 
preparatlarda en fazla polene rastlanmıştır. Bunun sebebi Singapur ve Lagos uçuşlarında iniş ve 
kalkış sırasında havanın yağışlı olmasıdır.
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Teşekkür: İstanbul Valiliği, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Türk Hava Yolları personeline 
yardım ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


