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ÖNSÖZ 

Bu eser hayli uzun bir süreç Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde okutulmakta olan 

sistematik (Tohumsuz Bitkiler I) dersleri s ırasında edinilen deneyimlerden yararlamlarak 

yazı lmış tır. 

Canl ı  bilimi eğ itim ve öğretiminin kaç ını lmaz bir yönü olan, görsellik ile uygulama becerisini 

artırmada, öğrencilerin gözlem ve bilgi birikimine destek olmak amac ıyla yönlendirilmiş tir. 

Eserin hazırlanış ' sırasında, temel ve uygulamal ı  bilim dallarında gelişen ve değ işen 

yaklaşı mlar arasmda bir yakla şma sağ layacak bilgilere de yer verilmeye çal ışı lmış tır. 

Kammızca eser, biyologlara ve ilgili uygulamal ı  bilim dallarında öğrenim yapanlara, bu 

alanda gerekli olan bilgileri vermek aç ısından yararl ı  olacakt ır. 

Ankara, Nisan, 2004. 
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TOHUMSUZ BITKILER- I LABORATUVAR KILAVUZU 
( Algler, Mantarlar ve Likenler ) 

GIRIŞ : 

Canl ı lar dünyas ı  önceleri Bitkiler (Regnum vegetabile) ve Hayvanlar Alemi (Regnum 

animale) olarak iki büyük grup halinde s ı nı flandı rı lmış tı . Bu alanda yap ı lan son çal ış malara 

göre canl ı lar be ş  alem (regnum=kingdom) olarak s ını flandırı lmaktad ı r (Robert H. Whittaker 

1969) (Ş ekil 1 ve 2). 

Bu s ını flandırma şu şekildedir: 

1. Monera (=Prokaryotae):  Tek hücreli prokaryotlar ı  içerir. Bunlar ın bazı ları  ototrof, 

diğer baz ı ları  ise heterotrofturlar. Schizophyta (=Bacteriler) de bu alemde yer al ır. Bakteriler 

daha sonra Archaebacteria ve Eubacteria alemi olarak (Carl Woese 1970) ikiye ayr ı lmış tır. 

Eubacteria içerisinde Cyanobacteria ad ı  altında Mavi-Ye ş il alglerde yer almaktad ır 

(Microorganisms ) (Ş ekil 3). 

2- Protista (=Protoctista):  Bu alem, çe ş itli tek hücreli ökaryotlar ı  kapsamaktad ır. 

Bazı ları  fotosentetik ototrof, ço ğu heterotrof canl ı lardı r. Gymnomycota (C ıv ık Mantarlar), 

Euglenophyta (Kamç ı lı  algler), Chrysophyta (Altın rengi algler), Bacillariophyta 

(Diyatomeler), Pyrrophyta (Ate ş  rengi algler), Mastigophora (Kamçı lı  protozoalar), 

Sarcodina 	(Amipsi protozoalar), Ciliophora (Kirpikli protozoalar) bu alemde 

sını flandırı lı rlar. 

3- Fungi:  Mantarlar alemidir. Çok hücreli heterotrof canl ı lard ır. Besinlerini hücre dışı  

salg ı larla parçalay ıp, absorbe ederek al ırlar. Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, 

Ascomycota ve Basidiomycota bu alemde bulunmaktad ır. 

4- Plantae:  Bitkiler alemidir. Çok hücreli ototrof canhlard ı r. Chlorophyta (Ye ş il 

algler), Phaeophyta (Kahverengi algler), Rhodophyta (K ı rmı zı  algler), Bryophyta 

(Karayosunlar ı ), Pterophyta (Eğ reltiler) ve Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) gruplar ı  burada 

yer almaktad ır. 



Ş ekil : Whittaker'in 1969'da önerdi ğ i be ş  alem içeren s ı n ı fland ı rma sistemi. 

Ş ekil 2: Be ş  alemli s ını fland ı rma sisteminde yer alan gruplar ın özelliklerini bildiren soy ağ ac ı . 
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Ş ekil 3: Carl Woese taraf ından 1970'de önerilen üç alemli s ını fland ı rma sistemi. 
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5- Animalia:  Hayvanlar alemidir, çe ş itli çok hücreli heterotrof organizmalard ır. Vivipar, 

parazit ve çürükçül hayvanlar bu alem içerisinde bulunmaktad ı r. 

Yukar ı da özetle verdi ğ imiz bu s ı nı flandırma halen bilim adamlar ı na yapı lan araş tırma ve 

çalış malarla köken, akrabal ık, filogenetik, sitolojik ve ekolojik özelliklerine dayal ı  olarak 

yeniden değerlendirilmektedir. Bu nedenle, kitapta yer alan algler, mantarlar ve likenlerin son 

taksonomik değerlendirilmelerine de ğ inilerek incelenecektir. 

Kingdom: Prokaryotae 

Phylum: CYANOPHYTA (=Cyanobacteria=Mavi ye ş il algler) 

MAVİ -YEŞİ L ALGLERİN ÖZELLIKLERI: 

Tatl ı  sularda denizlerde ve karasal ortamlarda bulunurlar. 

içlerinde plankton olanlar ı  bulunduğu gibi epifit olanlar ı  bitki dokular ı n ın intersellüler 
boş luklarında kı smen parazit yaşayanlar ı , simbiyoz olanları ,kapl ı calarda s ı cakl ığı  70-80 °C 
ye dek olan sularda bile ya ş ayanlar ı , -190° C ye günlerce dayanabilenleri vard ır. 

Mavi-ye ş il algler ya tek hücreler,ya da koloniler halinde bulunurlar. 

Bazı  üyeleri ipliksidir. 

Hücre çeperleri selüloz, murain'den (peptigoglikan) yap ı lmış t ır, dış  tarafı  müsilaj ile kapl ıd ı r. 

Plazmalar ı  dış ta renkli kromoplazma,içte renksiz sentroplazmaya ayr ı l ı r. 

Nukleus ve kromotoforlar ı  yoktur,fakat ço ğunda pigmentler olmas ı  nedeniyle bu hücreler 
asimilasyon yapabilmekte ve autotrof olarak yaş amaktad ı r. 

Pigment maddelerinden ye ş ilimsi mavi fı kosiyan, ekseriya klorofll a, P-karoten, ksantofil ile 
az bulunan fikoeritrinin klorofı li rengini örtmesinden algler mavi-ye ş il görünürler. 

Plankton olanlarda gaz vakuolleri gözlenir.Bu nedenle su yüzeyinde durabilirler. 

Eşeysel üreme gözlenememi ş tir, üreme vejetatif yollarla olup,tek hücrelilerde do ğ rudan 
doğ ruya bölünme ile, ipliksi olanlar ı nda ise sporlarla ya da tüm ipli ğ in birkaç hücreli 
parçalara ayr ı lmas ı yla olur. 
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Yedek besin maddesi ni şasta yerine proteinlere ba ğ l ı  ve glikoprotein ad ı  verilen glikojen ile 
sentroplazma içindeki volutindir. 

Örnekler: 

Microcystis ( Ş ekil 4) 

Birçok hücre ortak bir müsilaj matriks içinde bulunur. Yuvarlak ve muntazam şekilli koloni 

oluş turduklar ı  gibi gayri muntazam koloniler de vard ır. Çoğu türler planktoniktir. Bilhassa 

durgun sular ı n yüzeyinde Suçiçeğ i' denilen ye ş ilimsi bir örtü te şkil edebilirler. Baz ı  türleri 

çok fazla ço ğ aldıklarında ç ıkard ıklar ı  toksinlerle su hayvanlar ı na zararl ı  olabilirler. 

Phylum: Cyanophyta (Mavi-ye ş il algler) 

Classis: Cyanophyceae 

Ordo: Chroococcales 

Familya: Chroococcaceae 

Genus: Microcystis ssp. 

(Ş ekil 4: Microcystis ssp. 'nin ş ekli) 

Merismopedia (Ş ekil 5) 

Kamç ı s ız koloni tipli alg grubundand ır. Koloniler jelatin bir örtü içerisinde yer al ırlar. Müsilaj 

içindeki hücreleri düzenli s ı ral ı  hücreler gibi gözükürler. Hücreler yuvarlak, bazen uzunca 

olup 4'Iü gruplar halindedir. Di ğ er alglerin aras ında su birikintilerinde, havuzlarda plankton 

olarak yaşar. Baz ı  türleri de yüksek dağ larda kar tabakas ı  içinde geli ş ir ve kar ın kı rm ı z ı  renkte 

görünmesine neden olur. 
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Phylum: Cyanophyta (Mavi ye ş il algler) 

Classis: Cyanophyceae 

Ordo; Chroococcales 

Familya: Chroococcaceae 

Genus: Merismopedia ssp. 

(Ş ekil 5: Merismopedia ssp. 'nin ş ekli) 

Rivularia (Ş ekil 6) 

Gittikçe incelerek uç k ı sm ı  sivri tüy biçiminde sonuçlanan ipliklerin tabanlar ında bir 

heterosistin bulunu şuyla karakteristiktirler. Tatl ı  su ve denizlerde ya ş arlar. Denizlerde kayalar 

üzerinde mavi ye ş il renkte çok kaygan yap ı dadı r. Ipliklerin çevresi kal ın bir müsilaj km ile 

çevrelenmi ş tir. 

Phylum: Cyanophyta (Mavi ye ş il algler) 

Classis: Cyanophyceae 

Ordo: Hormogonales(=Oscillatoriales;=Nostocales) 

Familya: Rivulariaceae 

Genus: Rivularia ssp. 
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(Ş ekil 6: Rivularia ssp.'nin ş ekli) 

Anabaena (Ş ekil 7) 

Dış ta çok ak ı c ı  bir k ına sahip olan trikom her tarafta ayn ı  kal ı nl ı ktad ır.Baz ı  türleri suda 

yüzebilmek için yalanc ı  vakuol oluşturmu ş tur.Değ i ş ik ortamlarda geli şen çok say ıda türü 

vard ı r. İpliksi yap ıda olup,hücrelerinin şekli tespih tanelerine benzer. Tatl ı  sularda ve 

denizlerde yaş arlar.Serbest ya şayanlar olduğu gibi simbiyoz te şkil edenleri de 

vard ır.Heterosist ve akinet te şekkül eder. Koloni olu ş turmazlar. 

Phylum: Cyanophytk(Mavi ye ş il algler) 

Classis: Cyanophyceae 

Ordo: Hormogonales (-0scillatoriales,Nostocales) 

Familya: Nostocaceae 

Genus:Anabaena_ssp. 

A 
	

B 
(Ş ekil 7 A-B: Anabaenasspinin şekli) 
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Aphanizomenon (Ş ekil 8) 

Trikom oldukça uzun,silindirik,renksiz hücreler ile k ı smen akıc ı  müsilaj ıms ı  kı lı ftan 

oluşmuş tur. Hafif k ıvr ı ml ı  ya da tamamen düz yap ı dad ı r.Aynı  trikomda heterosist ve akinet 

bulunur. Heterosistler ipli ğ in orta kı sm ında ve uzuncad ır. Vakuol içerir ve tüm türleri 

planktoniktir. Durgun sularda `suçiçe ğ i' denilen ye ş ilimsi bir örtü meydana getirirler.Böylece 

kimyasal olaylar sonucunda sularda zararl ı  pek çok gazlar ın birikmesiyle bal ıklar ve suda 

yaş ayan diğ er organizmalar için zararl ı  bir ortam yarat ırlar. 

Phylum: Cyanophyta (Mavi ye ş il algler) 

Classis: Cyanophyceae 

Ordo: Hormogonales (=Oscillatoriales,Nostocales) 

Familya: Nostocaceae 

Genus: Aphanizomenon ssp. 

(Ş ekil 8: Aphanizomenon ssp.'nin şekli) 

Cylindrospermum ( Ş ekil 9) 

Heterosistin iplik üzerindeki yeri türlere göre de ğ işmektedir. Heterosist Cylindrospermum'da 

ipliğ in ucundad ır. Silindir şeklindeki spor hücresi heterosistin hemen alt ındad ır. Sığ  sularda 

plankton olarak ya ş ar. 
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Cylindrosper 

400x 

Phylum: Cyanophytk(Mavi ye ş il algler) 

Classis: Cyanophyceae 

Ordo: Hormogonales (=Oscillatoriales,Nostocales) 

Familya: Nostocaceae 

Genus: Cylindrospermum ssp. 

(Ş ekil 9: Cylindrospermum ssp.'nin ş ekli) 

Oscillatoria (Ş ekil 10) 

Biçimleri ipliksi olup dallanma göstermezler. Çevrelerinde müsilaj k ın vard ır.Hücrelerin 

ritmik kas ı lıp gevşemesiyle tüm iplik hareket edebilir. Hücrelerin say ı sı  bölünme ile 

artar. İpliksi yapının aralar ı nda yer yer erken safhada ölen necridia (ay ırma disk) hücreleri 

görülür. Bu ay ırma diskleriyle kolayca aynlan ve hormogonyum ad ı  verilen parçalar müsilaj 

k ından dış ar ı  ç ıkarak yeni bitkileri olu ş tururlar. Spor ve heterosist yoktur.Hareketi saat 

rakkas ı  gibidir. Asl ında cinsin ismi buradan gelir. Bu hareket s ıras ında uca yak ın yerde 

çeperin bir tarafı  incelir,diğer tarafı  ise kal ınlaşı r. 

Phylum: Cyanophyta 

Classis: Cyanophyceae 

Ordo: Hormogonales(=Oscillatoriales,=Nostocales) 

Familya: Oscillatoriaceae 

Genus: Oscillatoria ssp. 
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B 
(Ş ekil 10 A-B: Oscillatoria ssp.'nin ş ekli) 

Nostoc (Ş ekil 11) 

Bu alg ipliksi yap ı da olup biçimsel olarak tesbih taneleri gibidir.Her tarafta ayn ı  kal ınl ıkta ve 

dış ta kaygan bir müsilaj tabakas ı  ile çevrili trikom de ğ iş ik yerlerde heterosist ihtiva 

eder.Devam hücreleri da ğı nı kt ır. Değ iş ik ortamlarda geni ş  yay ı lım gösterirler. Örne ğ in 

rutubetli topraklarda,yosunlar ın aras ında,kayalann üzerinde ve s ı cak sularda serbest olarak 

bulunmaktad ır.Bunun yan ında yol kenarlanndaki çok kurak olan topraklar ve çay ırlar 

üzerinde de koyu bir müsilaj tabakas ı  içinde s ı kışı k bir durumda görülürler.Çok say ı da türü 

vardır. 

Phylum: Cyanophyta (Mavi ye ş il algler) 

Classis: Cyanophyceae 

Ordo: Hormogonales (=Oscillatoriales,Nostocales) 

Familya: Nostocaceae 

Genus: Nostoc ssp. 

(Ş ekil 11: Nostoc ssp.'nin ş ekli) 
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PLANTAE: Algler, Karayosunları , Eğreltiler ve Tohumlu Bitkiler 

Yı llarca al ışı lmış  bir s ın ı flamayla algler renklerine göre ye ş il, kahverengi, alt ı ns ı  kahverengi 

ve kı rm ızı  algler olarak ay ırt edilmi ş tir. Alglerin büyük bir k ı sm ı  için halihaz ı r biyokimyasal 

analizler bu tan ımı  desteklemektedir. Bütün algler en az bir tip klorofil içerir, ancak ayn ı  

zamanda klorofilin rengini maskeleyen di ğer pigmentlere de sahiptirler. Hücre çeperi tipi ve 

besin depo yollar ı  da alglerin ay ırt edilmesine yard ı m eder. 

Bitkiler alemini, k ırm ızı , kahverengi ve ye ş il algler de dahil olmak üzere kara bitkileri 

oluş turur. Kara bitkileri ve onlar ın kompleks yap ı ları  alg benzeri basit atalar ından türemi ş tir. 

Mevcut alg gruplar ı  içerisinde ye ş il alglerin tek hücreli, koloniyal ve çok hücreli formlar ı  kara 

bitkilerine çok benzer, Ye ş il alglerin önemli bir kı sm ı  ile kara bitkileri benzer klorofil, benzer 

depo ürünü olan polisakkaritlere, örne ğ in ni şasta ve hücre çeperinde benzer polisakkaritlere 

sahiptirler. Bu benzerlikler kara bitkileri ve ye ş il alglerin evrimsel yönden ortak bir ataya 

sahip olduklar ım düşündürmektedir. Bu akrabal ık ilişkileri nedeniyle ye ş il algler 

sını fland ı rmada bitkiler alemine sokulmakta hatta birçok tek hücreli formlar ı  Protista alemine 

ait görülmektedir. Kahverengi ve k ı rm ızı  algler çok hücreli özel yap ı  ve dokular ı  çok yakı n 

olmamas ına rağmen bitkiler aleminde yer al ı rlar. 

Bitkiler alemi ya da kara bitkileri alglerin d ışı nda Bryophytes (=Bryofitler) ve Tracheophytes 

(=Trakeofitler) olmak üzere iki gruptan olu şur. Bryofitler karayosunlar ı , ciğ erotlar ı  ve 

boynuzsu ciğerotlarını  içerir. Bu bitkiler vaskuler yap ı lara ya da iletim dokular ına sahip 

değ ildirler. Bunlar kı sa boylu bitkilerdir ve genellikle ı slak alanlarda geli ş irler. Trakeofitler 

ise kibrit otlar ı , at kuyruklar ı , eğ reltiler, aç ık tohumlular ve çiçekli bitkilerdir. Bu grubun 

üyeleri iletim için iyi geli şmiş  vaskuler dokulara sahiptirler. 

Algler bugüne kadar çe ş itli şekillerde s ın ı fiandı rı lmış lardır. Evrimsel aç ıdan hangi alg 

grubunun daha ilkel olduğu bilinmemektedir. Alglerin günümüzdeki s ı nıfiand ırı lmaları nda 

şu özellikler göz önünde bulundurulmaktad ı r: 

a- Plastidlerinde içerdikleri pigmentler. 

b- Fotosentez sonunda olu ş turulan besin depo maddeleri. 

c- Hareketli üreme hücrelerinin kamç ı  yap ı ları  

d- Hücre çeperinin kimyasal yap ı s ı  
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e- Çekirde ğ in zar yap ı sı  ve çekirdek materyalinin özellikleri 

f- Üreme organlar ı  ve üreme biçimleri ile hayat devreleri. 

PROTOCTİ STLERİN SINIFLANDIRILMASI: 

Protoktista Alemi (Yunanca proto=ilk,ktistos=geli şme) ayn ı  zamanda Protista olarak da 

bilinir. Protoctist ad ının protist yerine kullan ı lmas ının nedeni bu alemin çok hücreli formlar ı  

da içermesidir. Yaln ızca protist olarak an ı lmas ı  çok hücrelileri içermedi ğ i anlam ın ı  

taşı maktad ır. Halen çok hücreli formlar ı n nas ı l bu alemde sistematik anlamda yer ald ığı  

tartış ma konusudur. Çünkü bu alem, bitkilerden uzak ili şkili hayvan gruplar ın ı  içerir, 

muhtemelen ileride birçok aleme ayr ı labilecektir. 

Uzun zamandan beri protoctist'ler geçici olarak bitki benzeri algler, hayvan benzeri 

protozoa'lar, mantar benzeri c ıvık mantarlar ve su c ı v ık mantarlar ı  ş eklinde grupland ırı ldı  ( 

Robert H. Whittaker 1969, Carl Woese 1970). 

Bitki Benzeri Algler  

Biyolojide uzun dönemler için kullan ı lan akuatik ortamlarda fotosentez yapan organizmalar 

için uygun görülen adland ırma olan algae sözcüğü taksonomik bir kategori de ğ ildir. 

Okyanuslar, tatl ı  sular ve göllerde algler plankton (Yunanca plankt: amaçs ız gezgin)'un bir 

parças ıd ır. Bu organizmalann büyük bir k ı smı  yüzeye yakın akı ntı larda yer almaktad ı r. 

Algler, phytoplankton'un (Yunanca phyt: bitki + plankt: gezgin) bir parças ı d ı r ve fotosentezle 

tüm organizma topluluklar ı nın besinini üretir. Primer üreticiler olduklar ından besin zincirinin 

temel basama ğı n ı  oluş tururlar. Bunlar ayn ı  zamanda atmosfer oksijeninin büyük bir k ı sm ını  

üretirler (%70-90). 

Algler bitkiler gibi kloroplastlara ve hücreyi güçlendiren hücre çeperine sahiptirler. Bir k ı sı m 

algler koloniyal özelliktedir. Koloni, üretim yapan, ba ğı ms ız hücrelerin gev şek olarak bir 

arada bulunduğu yap ı lardır. Baz ı  algler gerçekten çok hücrelidirler ve hatta özelle şmi ş  

yap ı ları  vard ır. Bütün bitkilerin gamet ve zigotlar ını  kuruyup yok olmaktan koruyan 

değ i ş iklikleri bulunmaktad ı r. Bunun karasal çevreye uyum sonucu oldu ğu apaç ı ktır. Su 

ortamlar ı na uymu ş  algler bu değ iş ikliklere malik 
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Karalardaki ya şamda, su bitkileri için say ı s ı z güçlükler bulunmaktad ır. En acil durum su 

bulmak ve saklamakt ır. Kara bitkileri suyu alma, hücrelerine iletme ve suyun dokulardan 

buharlaşmas ım kontrol etme özelliklerine sahiptir. Kara bitkilerinin ayr ıca yer çekimine kar şı  

dik durma olanağı  sağ layan destek dokulara, spermatozoid'in yumurta hücresine suda 

yüzmeden ulaşmas ı n ı  gerçekle ş tirecek özel üreme mekanizmas ına sahip olmalar ı  gerekir. 

Kingdom: Protista 

Phylum: CHLOROPHYTA (=YE Ş IL ALGLER) 

YEŞ IL ALGLERİN ÖZELL İKLERİ  

Su floras ıtun büyük bir kı smı nı  oluş turan ye ş il alglerin tatl ı  sularda ve denizlerde yay ı l ış  
gösterdikleri görülür. Çok az ı  denizlerin sığ  yörelerinde ya ş adığı  halde, çoğu tatl ı  sularda, 
rutubetli topraklar ve ı slak taş lar üzerinde bulunur. 

Ayrıca yüksek bitkiler üzerinde epifit ya ş ayanlar ı  olduğu gibi mantar ile simbiyoz te şkil 
ederek likenlerin yap ı s ına girenleri de (Chlorococcales) vard ı r. 

Bu alglerin hücre çeperleri selülozdand ır. 

Tek hücreli olanlar ı , koloni te şkil edenleri,ipliksi formiar yan ında oldukça farkl ı  ve bölme 
çepersiz tek hücreli olanlar ı  da (Caulerpa)vard ır. İpliksi formlar dallanmayan ve dallanan tipler 
de olabilir. 

Türlerin baz ı lar ında hücreler bir nükleus ,bir kromatofor içerdi ğ i halde bazı ları  çok sayı da 
nükleus ve kromatofor içerir. 

Kromatofor biçimleri cins ve türlere göre farkl ı lıklar gösterir.Örn:çan,y ı ldız,ağ sı ,oval v.b. 
biçimlerde. 

Yeş il alglerin kromatoforlar ı  klorofil a,klorofil b ve az miktarda karOtin ile ksantofil içerir. 
Pek çoğunda pirenoyitler bulunur. 

Besin depo ürünleri ni ş astad ı r. 

Bu algler e şeyli ve e ş eysiz olarak ürerler. 

Volvox (Ş ekil 12) 

Volvocales ordosuna ad ı m veren bu cins grubun en geli şmiş  üyesidir. 1-1,5 mm çap ı ndaki 

koloniler, binlerce hücreden olu şmuş , küresel yap ı lı dırlar. Hücreler iki kamç ı lı , tek nukleuslu, 

kromotoforlu ve vakuollüdür. Koloninin içi müsilaj la kapl ı  ve bireyler plazmodezmlerle 
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birbirine bağ lanır. Hücreler aras ında ileri derecede bir i ş  bölümü vard ır. Hücrelerden bir k ı sm ı  

üreme yapmakla yükümlüdürler. E şeyli üreme oogami ş eklindedir. 

Phylum: Chlorophyta_(Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Volvocales 

Familya: Volvocaceae 

Genus: Vo/vox ssp. 

A 
	

B 

C 

(Ş ekil 12 A-B-C: Volvox ssp.'nin şekli) 
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Ulva (Ş ekil 13) 

Deniz marulu olarak da isimlendirilen bu alg denizlerde özellikle kirli ortamlarda kozmopolit 

olarak geli şmektedir. Sap şeklinde k ı sa bir ayakla zemine tutunan algin üst k ı sm ı  oldukça 

geni ş  ve kal ınlığı  2 hücre tabakas ından ibarettir. Tallus parlak ye ş il ya da hafif sar ıms ı  renkte 

olup bir noktadan ortama tutunmakta ve buradan her yönlü geli şerek k ı smen parçal ı  ve 

kıvrıml ı  bir görünüm almaktad ı r. Hücrelerde at nal ı  şaklinde bir kromotoforun bulunu şu 

tipiktir. E şeysiz üreme zoosporlar ile, e şeyli üreme ise isogami ile olur. Ulva denizlerde ve ac ı  

sularda 30 kadar türle temsil edilmektedir. 

Phylum: Chlorophyta(Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Ulotrichales 

Familya: Ulvaceae 

Genus: Ulva ssp. 

A 
	

B 
(Ş ekil 13 A-B: Ulva ssp.'nin ş ekli) 

Oedogonium (Ş ekil 14) 

Tatl ı  sularda yay ı lış  gösteren alglerdir. Hücrelerin bölünmesi iç ve d ış  çeperin farkl ı  

zamanlarda bölünmesi ile de ğ i ş ik bir görünü ş  arz eder. Bireyin herhangi bir hücresinde 

bölünme olaca ğı  zaman hücrenin tam ortas ında halkavari bir selüloz çeper olu şur. Hücre 

bölünme an ına kadar büyüklüğü arttığı ndan dış  çeper tam hücrenin ortas ına gelen yerde bir 
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Basamakl ı  
Çeper 

A 
(Ş ekil 14 A-B: Oedogonium ssp.'nin ş ekli) 

halka gibi çatlar ve birbirinden ayr ı lır. içerde olu ş muş  bulunan selüloz halka içerdeki bu 

çatlağı  yamar. Plazman ın bölünmesinden sonra içerdeki halka içe do ğ ru ilerleyerek bir 

diyafram gibi hücreyi böler. Bu anda iki yavru hücre aras ındaki yeni bölmenin yanlar ında dış  

civar iki tabakal ı  gibi görünür. Hücrenin her yeni bölünü şünde böyle iki tabakal ı  görünüş  üst 

üste gelece ğ inden çok say ı da bölünme sonucu çeper uçlar ında testere gibi t ı rtı kl ı  bir görünüm 

al ır. Buna "Basamakl ı  Çeper" ad ı  verilir. 

Phylum: Chlorophytau(Yeş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Ulotrichales 

Familya: Oedogoniaceae 

Genus: Oedogonium ssp. 

Scenedesmus (Ş ekil 15) 

Fertlerin genel görünü şü mekik biçimindedir.Baz ı ları  tek,baz ı ları  iki s ıral ı , 4,8 ya da 16'h 

koloniler oluş tururlar.Türlere göre say ı sı ,yeri ve şekli değ işen benzer ç ı k ınt ı ları  vard ır. Tatl ı  

sularda yaşarlar.Her hücrede bir kromatofor, bir pirenoid ve bir çekirdek bulunur.Göz lekesi 

ve kamç ı  yoktur. Protein maddesince zenginli ğ i nedeniyle son zamanlarda kültürü yap ı larak 

besin olarak kullan ı lmaktad ı r, 

Üremelerinde koloni içerisindeki her hücre koloni hücre say ı s ı  kadar bölünerek kendine 

benzer say ı da koloniler olu ş turur.Çeperin patlamas ıyla bunlar serbest hale geçerler. 

Phylum: Chlorophyta_(Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 
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Ordo: Chlorococcales 

Familya .  Scenedesmaceae 

Genus: Scenedesmus ssp. 

A C 

(Ş ekil 15 A-B-C: Scenedesmus ssp.'nin ş ekli) 

Selenastrum (Ş ekil 16) 

Tatl ı  sularda yayg ın olarak bulunur. Genellikle koloni olu ş tururlar. 

Phylum: Chlorophyta_(Ye ş il algler) 

Classis: Cholorophyceae 

Ordo: Chlorococcales 

Familya: Selenastraceae 

Genus: Selenastrum ssp. 

B 

(Ş ekil 16 A-B: Selenastrum ssp.'nin şekli) 
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Pandorina (Ş ekil 17) 

Armut biçiminde uzam ış  8-16 ya da 32 hücre birbiri ard ı  sıra dizilerek, küresel kolonileri 

olu ş turmuş tur. Koloninin her bir hücresi d ış a doğ ru uzanan e ş it boyda 2 kamç ı  taşı r. Eş eysiz 

üremede koloninin her bir hücresi ana koloni hücre say ı sı  kadar bölünür. Bunlar birbirlerinden 

ayrı lmadan ana koloniden uzakla şı r. Daha sonra müsilaj yatak parçalanarak koloniler serbest 

duruma geçer. E şeyli üremede ise izogami bask ınd ı r. 

Phylum: Chlorophyta(Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Volvocales 

Familya: Volvocaceae 

Genus: Pandorina ssp. 

A 

(Ş ekil 17 A-B-C: Pandorina ssp.'nin ş ekli) 

Pediastrum (Ş ekil 18) 

4-8-16-32 say ıda hücrenin meydana getirdi ğ i bir kolonidir. Baz ı  türlerde hücrelerin d ış  

tarafında boynuzsu ç ık ıntı lar bulunur (her hücrede iki tane). Planktoniklerdir, yayg ın olarak 

görülmelerine rağmen fazla say ı da populasyonlar ı  bulunmaz. E şeysiz üreme zoosporlarla 

olur. E ş eyli üreme ise izogami iledir. 

Phylum: Chlorophyta(Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Chlorococcales 

Familya: Hydrodictyaceae 

Genus: Pediastrum ssp. 
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A 	 B 
(Ş ekil 18 A-B: Pediastrum ssp.'nin şekli) 

Cladophora (Ş ekil 19) 

Tatl ı  sularda ve denizlerde ya şayan 150'den fazla türü vard ır. Ruslar tarafından kağı t para 

yap ımında kullanı ldığı  söylenmektedir. Türkiye'de de onun akrabas ı  olan Chaetamorpha'dan 

kağı t elde edilmi ş  ve bu konudaki çal ış malar halen devam etmektedir. Alg'in kloroplastlar ı  

ağ sı  yapıdadır ve hücrenin çeperine yak ın bulunur. Dallanmış  ipliksi alglere örnektir. 

Çeperleri selülozdur, bunlar ın aras ına bazen CaCO3 de kar ı  ş abilir.Bu nedenle 

dokunulduğunda iplik ele sert gelir.E ş eyli ve e ş eysiz olarak üreme vard ır. 

Phylum: Chlorophytk(Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Cladophorales 

Familya: Cladopheraceae 

Genus: Cladophora ssp. 

A 
	

B 

(Ş ekil 19 A-B: Cladophora ssp.'nin ş ekli) 
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Acetabularia ( Ş ekil 20) 

Tallus dış  görünü şü itibariyle bir şemsiyeyi and ı r ı r. Genellikle Akdenizde ve tropik denizlerde 

yaş arlar.10-15 cm boyunda bir sap ile ona ba ğ l ı  bir ş apkadan meydana gelmi ş tir.Genç safhada 

tallus bir boru biçimindedir ve ş apkas ı  yoktur. Zemine tutunan k ı sm ında oldukça büyük tek 

bir nükleusa sahiptir.Daha ileri sathalarda uç k ı sm ından çok say ıda ç ıkan dallar ı n bir araya 

gelmesiyle ş apkay ı  and ı ran bir yap ı  ortaya ç ıkar. Acetabularia'nın hücre çeperinde kalsiyum 

karbonat birikimi oldu ğundan rengi beyaz ıms ı -ye ş ildir. E şeysiz üreme zoosporlarla olur. 

E ş eyli üreme izogami ve anizogami iledir. 

Phylum: Chlorophyta (Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Siphonales 

Familya: Acetabulariaceae 

Genus: Acetabularia ssp. 

(Ş ekil 20 A-B: Acetabularia ssp.'nin ş ekli) 

Codium (Ş ekil 21-22) 

Tallusun merkezi bir ana iplik ve onun etraf ın ı  palizat hücrelerini and ıran birçok yan dal 

tarafından çevirmi ş  süngerimsi doku ile kapl ı dı r.Küre şeklinde içi bo ş  alanlar ı  olduğu gibi 

ağ açs ı  yapı da karışı k dall ı  olanlan da bulunmaktad ır.Türlere göre di ş i ve erkek gametler ya 

aynı  tallusta ya da ayr ı  talluslarda olurlar.Di ş i gametler büyüktürler fakat hareketlidirler.Zigot 

çimlenmesi ile diploid bitki meydana gelir. Çe ş itli türleri vard ır, bizim örnekleyece ğ imiz 

Codium fragile ve Codium bursa türleridir. 
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Phylum: Chlorophyta (Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Siphonales 

Familya: Codiaceae 

Genus: Codium 

Species: Codium fragile 

(Ş ekil 21 A-B: Codium fragileinin şekli) 

Phylum: Chlorophyta (Ye ş il algler) 

Classis: Chlorophyceae 

Ordo: Siphonales 

Familya: Codiaceae 

Genus: Codium 

Species: Codium bursa (Ş ekil 22) 

(Ş ekil 22: Codium bursa 'nı n şekli) 
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Closterium (Ş ekil 23) 

Batakl ık ve asitli sularda yaşar. Genellikle yar ım ay şeklindeki hücrenin kutuplar ı nda, 

içerisinde jips kristallerinin bulundu ğu birer vakuol vard ı r. İki parça halindeki kloroplastlar 

üzerinde kaburga gibi ç ı kıntı lar ve pirenoidler mevcuttur. 

Phylum: Chlorophyta (Ye ş il algler) 

Classis: Zygnemaphyceae (Conjugatophyceae) 

Ordo: Desmidiales 

Familya: Desmidiaceae 

Genus: Closterium ssp. 

A 
	

B 

(Ş ekil 23 A-B: Closterium ssp. 'nin şekli) 

Cosmarium (Ş ekil 24) 

Genellikle iki yar ıma ayr ı lmış , geni ş  hücrelerle karakterize olunur. Hücre çeperleri daima 

porlu, düzgün, ya da boynuzsu, fakat dikensiz ç ıkınt ı lı d ı r. Kloroplastlar ı  çok farkl ı  

biçimdedirler. 

Phylum: Chlorophyta (Ye ş il algler) 

Classis: Zygnemaphyceae (Conjugatophyceae) 

Ordo: Desmidiales 

Familya: Desmidiaceae 

Genus: Cosmarium ssp. 
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A 
	

B 
	

C 

(Ş ekil 24 A-B-C: Cosmarium ssp. 'nin şekli) 

Staurastrum (Ş ekil 25) 

Hücreler orta bölümlerinden bo ğumlanarak iki yarım hücreye ayr ı l ırlar ve bilateral simetri 

gösterirler. Staurastrum' da bu simetri fıyong ş eklindedir. Hücreler küçük CaCO 4  kristali 

taşı yan birkaç vakuol bulundururlar. 

Phylum: Chlorophyta (Ye ş il algler) 

Classis: Zygnemaphyceae (Conjugatophyceae) 

Ordo: Desmidiales 

Familya: Desmidiaceae 

Genus: Staurastrum ssp. 

A 
	

B 

'(Ş ekil 25 A-B: Staurastrıı m ssp. 'nin ş ekli) 

Zygnema (Ş ekil 26) 

Kloroplastlar ı  iki adet yı ldız şeklinde, ipliksi alglerdir. Kloroplastlar ı  bir pirenoide sahiptir. 

Çekirdek kloroplastlar aras ındad ır. Gametangiumlar pektik selüloz kolloidlerle dolu de ğ ildir. 
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Phylum: Chlorophyta (Ye ş il algler) 

Classis: Zygnemaphyceae (Conjugatophyceae) 

Ordo: Zygnemales 

Familya: Zygnemaceae 

Genus: Zygnema ssp.  

(Ş ekil 26 A-B: Zygnema ssp. 'nin şekli) 

Spirogyra (Ş ekil 27) 

Dallanmam ış  ipliksi yap ı daki bu alg tatl ı  ve ac ı  sularda çok say ı da türle tan ını r. Bir iplik 

mikroskop altında incelendi ğ inde, ipliğ in dikdörtgen biçiminde uzam ış  birçok hücreden 

oluş tuğu gözlenir. Her hücrede bir ya da daha fazla spiral biçiminde düzenlenmi ş  kromatofor 

bulunur. Kromatoforlar üzerinde çok say ıda pirenoid bulunur. Konjugasyon ile ürerler. 

Phylum: Chlorophyta (Ye ş il algler) 

Classis: Zygnemaphyceae (Conjugatophyceae) 

Ordo: Zygnemales 

Familya: Zygnemaceae 

Genus: Spirogyra ssp. 
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B 

(Ş ekil 27 A-B: Spirogyra ssp. 'nin ş ekli) 

Kingdom: Protista 

Phylum: CHAROPHYTA ( SU SAMDANLARI ) 

SU-ŞAMDANLARININ GENEL ÖZELLIKLERI 

Bu divisionun üyeleri, derinli ğ i az, tatl ı  ve ac ı  suların dibinde adeta çay ırlar meydana 
getirirler. 

Talluslan rizoidal bir yap ı  ile zemine tutunur, gövde uzunca düğüm aralar ıyla k ı sa düğümler 
ve yan dallar ın dizilmesi ile ş amdanlara benzer. 

İ nternod (düğüm aralar ı) hücreleri çok say ı da ve uzuniamas ına s ıralar halinde dizili kloroplast 
bulundururlar. I şı nsal olarak uzayan yan dallar, nodlardan ç ı kar. 

Hücrelerin ço ğu tek hücreli olduğu halde büyük olan internod hücreleri çok çekirdeklidir. 

Pirenoid yoktur. 

Kloroplastlarmda, klorofil-a ve b, a ve 13- karoten ve likopen vard ır. Ayrıca çe ş itli 
ksantofillerde bulunur. 

Fotosentez ürünü olarak ni ş asta bulunur. 

Eşeyli ve e şeysiz ürerler. 

Genellikle tatl ı  sularda yaşarlar. 

Chara (Ş ekil 28) 

Havuz suyu ile çamurlu tatl ı  sularda yaşayan ve şamdan ı  andıran bu alg, s ını fın tüm 

özelliklerini gösterir. Chara 117 kadar tür ile temsil edilmektedir. Kozmopolit bir genustur. 

Chara'da internodyum hücresinin etraf ını  tamamen sarm ış  olan korteks tüpleri, 

nodyumlardan meydana gelip alt ve üst do ğrultularda uzanarak internodyumlar ın üzerini 
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örtmektedir.Üst ve alt nodyumlardan uzanan bu korteks tüpleri internodyumlar ın ortalar ı nda 

birbirleri ile kar şı laşarak zikzak şeklinde birle şme hatt ı  teşkil eder. Nodyumlar ı n baz ı  

hücrelerinden (bazilar hücreler) k ı sa sürgünler ile bunlardan baz ı larını n koltuğundan uzun 

sürgünler ç ı kar. 

Phylum: Charophyta (Su Ş amdanlar ı ) 

Classis: Charophyceae 

Ordo: Charales 

Familya: Characeae 

Genus: Chara ssp. 

Tac Hücresi 

Oogonium 

Yeni sürgün 

Anteridiyum 

(Ş ekil 28: Chara ssp. 'nin şekli) 

Kingdom: Protista 

Phylum: PHAEOPHYTA (Kahverengi Algler) 

KAHVERENGI ALGLER İ N GENEL ÖZELLIKLERI 

Çoğunlukla deniz algleridir. Nadir olarak birkaç türü tatl ı  sularda bulunmaktad ı r. İpliksi 

yap ıda basit ve donanm ış  olanlar ı  yanında, ağ açs ı , yapraks ı  yap ıda oldukça büyük talluslara 

sahip olan türleri de bulunmaktad ır. Hücreleri tek çekirdeklidir ve kromotoforlar ı  klorofil a, c, 

karoten ve ksantofı l ihtiva eder. Hücre çeperleri selüloz ve pektindendir. 

Besin depo ürünleri ni şasta yerine dekstrini and ıran bir polisakkarit olan Laminarin, Mannit 

alkolü, Fukosan ve yağ  maddeleridir. Baz ı  türleri alginat maddesince çok zengindir. 
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Bu yap ı larından dolay ı  talluslar ı  endüstride i ş lenerek çe ş itli sanayi kollar ında kullan ı lacak 

alginat çe ş itleri elde edilmektedir. 

Eşeysiz ve e şeyli olmak üzere her iki tip üreme de görülür. E şeysiz üremeleri tek odac ı klı  

(unilokular) sporangiyumlarda olu ş an zoosporlarla, e şeyli üreme ise izogami, anizogami ve 

oogami iledir. 

Padina (Ş ekil 29) 

Altında k ı sa bir sap ı  ve onun üzerinde yelpaze gibi geli şmiş  yass ı  yapıda talluslu alglerdir. 

Tallusa CaCO3 birikimi çok olduğundan yaş lı ları  oldukça beyaz görünür. Üreme organlar ı  tek 

bir yüzeyde ve yo ğun biçimde bir tabaka olu ştururlar. Marmara, Ege ve Akdeniz gibi ı l ı k 

denizlerin sığ  sular ında yaş ar. 

Phylum: Phaeophyta (Kahverengi Algler) 

Classis: Phaeophyceae 

Sutclassis: Isogenaratae 

Orda: Dictyotales 

Fam: Dictyotaceae 

Genus: Padina ssp. 

A 
	

B 

(Ş ekil 29 A-B: Padina ssp. `nin ş ekli) 
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Cystoseira (Ş ekil 30) 

Ilik denizlerin özellikle s ığ  kı sımlarında taş lara tutunan bir algdir. Yuvarlak ya da yass ı laşmış  

yap ı da gövdeye benzer bir tallusa sahiptirler. Dokular ı  deri gibi sert ve çok yo ğ un 

plektankimadan olu şmuş tur. Gövde zengin dallanma gösterir. Dallar ın üzeri türlere göre 

değ işebilen karakterde dikenli ya da dikensiz dalc ıklarla örtülüdür. Baz ı  türlerinde bitkiyi su 

içinde dik tutmaya yarayan devaml ı  ya da tek tek hava keseleri bulunur. 50-150 cm. boyunda 

olan türleri vard ı r. 

Phylum: Phaeophyta ( Kahverengi= Esmer Algler) 

Classis: Phaeophyceae 

Ordo:Fucales 

Fam:Cystoseiraceae 

Genus: Cystoseira ssp. 

(Ş ekil 30: Cystoseira ssp. 'nin ş ekli) 

Sargassum (Ş ekil 31) 

Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi'nde yakla şı k olarak 8-30 m. derinlerde ya şarlar. 

Tallusu 20- 40 cm. yükseklikte, iyi geli şmi ş  bir eksen ve üzerinde kar şı l ı klı  dizilen m ızraks ı -

paralel kenarl ı  yapraklara sahiptir. Orta damar belirgindir. Küresel yap ıdaki hava keseleri k ı sa 

sürgünlerin üst k ı sm ında bulunur ve üzüm salk ım ı  görünümündedir. 

Phylum: Phaeophyta ( Kahverengi= Esmer Algler) 

Classis: Phaeophyceae 

Ordo:Fucales 
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Fam: Sargassaceae 

Genus: Sargassum ssp. 

A 

(Ş ekil 31 A-B: Sargassum ssp. 'nin şekli) 

Kingdom: Protista 

Phylum: RHODOPHYTA (K ı rm ızı  Algler) 

KİRMİ Zİ  ALGLERİN GENEL ÖZELLIKLERI 

Kırmız ı  algler diğer alglerden k ı rmı z ı , mor renkleri ile kolayca ay ırt edilebilirler. 

Tallular ı  ipliksi, silindirik, yapraks ı  ya da disk ş eklinde yass ı  olup etli yap ıdad ır. 

Hücreleri tek çekirdeklidir. 

Kromotoforlar ında klorofil-a, c, (3 karoten ve çok az miktarda ct karoten bulunur. 

Ksantofillerden ise lutein, fikobilinlerden de k ı rm ızı  renkli fikoeritrin, mavi renkli fikosiyanin 

bulunur. K ı rmı zı  renkli fikoeritrin hepsinde bulunur ve klorofiller ile karotinleri maskeler. Bu 

sebeple bitkiler çe ş itli tonlarda k ırm ı zı  görünür. Bu nedenle bunlara K ırmız ı  algler denir. 

Fotosentez sonucunda bölüme özgü Floride Ni şastas ı  oluş turulur. 

29 



Çoğunluğu denizlerde pek az ı  tatl ı  sularda yaş arlar. Genel olarak kaya, ta ş  üzerinde 

yaş ad ıklar ı  gibi diğ er algler ve deniz otlar ı  üzerinde epilitik ve endotitiktir. 

Üreme hücrelerinin ve özellikle e şeysiz üreme eleman' olan zoosporlar ını n kamç ı sız olmalar ı  
k ırmı zı  alglerin en belirgin özelli ğ idir. 

Ceramium (Ş ekil 32) 

Boylar ı  2-5 cm. aras ında değ işen alglere sahip olup, birçok üyesi ipliksi yap ı dad ır. Çevremiz 

denizlerinde bulunan bu alg, mikroskopta incelendi ğ i zaman, tallus dikotomik dallanmas ı , 

uçlar ı n ın çengel gibi k ıvr ık ve renginin k ı rm ızı  oluşu ile kolayca tan ı nı r. 

Phylum: Rhodophyta (K ı rmızı  Algler) 

Classis: Rhodophyceae 

Ordo: Ceramiales 

Fam: Ceramiaceae 

Genus: Ceramium ssp. 

(Ş ekil 32: Ceramium ssp. 'nin ş ekli) 
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Kingdom: Protista 

Phylum: D İNOPHYTA (PYRROPHYTA= Ateş  rengi algler) 

ATEŞ  RENGI ALGLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ  

Tek hücreli kanw ı l ı  algler olup, fitoplanktonun önemli bir k ı smı nı  oluş turur. 

Stigma (Göz lekesi) ve kontraktil koful mevcuttur. 

Hücrede iyi geli şmiş , oldukça büyük tek çekirdek, bir veya birden fazla çekirdekçik bulunur. 

Protoplast büyük ve merkezi bir vakuol ihtiva eder. Vakuol daha ziyade denizlerde ya ş ayan 

baz ı  formlarda görülmektedir. 

Kloroplastlar genellikle iki veya daha fazla say ıda küçük disk ş eklindedir. 

Fotosentez ürünleri ni ş asta, poliglükon ve kat ı  yağ lard ır. 

Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür. 

Peridinium (Ş ekil 33) 

Bu cinsin hücreleri iki kamç ı l ı , selüloz plakl ı dı r. Tatl ı  su ve denizlerde yaş arlar. Denizlerde 

pek az türü bulunmaktad ır. Peridinium tabulatum denizlerde yakomoz olay ını  yapar. 

Phylum: Dinophyta (Pyrrophyta, Ate ş  Rengi Algler) 

Classis: Dinophyceae 

Ordo: Peridiniales 

Familya: Peridiniaceae 

Genus: Peridinium ssp. 
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B 

A 	 B 
(Ş ekil 33 A-B: Peridinium ssp. 'nin şekli) 

Ceratium (Ş ekil 34) 

Denizlerde ya şayan tek hücreli plankton organizmalard ır. Çeperlerinde özel bir yap ı  göze 

çarpar. Selüloz plak veya z ı rhlarla kapl ı  olan bu algin suda durabilmesini sağ layan boynuzsu 

ç ıkıntı ları  bulunur. Birbirine dikey olmak üzere iki oluk görülür. Oluklar ın her birinde birer 

kamç ı  yer al ır. Hareket her iki kamç ının yard ımı  ile olur Enine oluktaki kamç ı  titre ş erek 

organizmay ı  kendi ekseni etraf ında döndürür, boyuna oluktaki ise dümen görevini görerek 

ileriye doğ ru hareketi sağ lar. Boynuz; mevsime, tuzlulu ğ a göre; say ı  ve şekilleri de türlere 

göre de ğ iş im gösterirler. 

Phylum: Dinophyta (Pyrrophyta, Ate ş  Rengi Algler) 

Classis: Dinophyceae 

Ordo: Peridiniales 

Familya: Peridiniaceae 

Genus: Ceratium ssp. 

(Ş ekil 34 A-B: Ceratium ssp. 'nin şekli) 
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Kingdom: Protista 

Phylum: BACILLARIOPHYTA (Diyatomeler Silisli Algler) 

DİYATOMELERİN GENEL ÖZELLIKLERI 

Algler aras ında en zengin s ını fiardand ı r. 

Tatl ı  sularda, batakl ıklarda ve denizlerde ya ş arlar. 

Küçük, esmer renkli, tek hücreli veya koloni halinde ya şayan alglerdir.Yüksek su bitkileri ve 

diğer algler üzerinde epifitik olarak bol miktarda bulunurlar. 

Fotosentez ürünlerinde ni şasta yoktur, levkosin (krizolaminarin) vard ı r. 

Hücre çeperinin esas maddesini pektin olu ş turur. Çeper iki kapakl ı  kutuya benzer. Bu kutu 

kapaklarma Valva (--Teka) denir. 

Synedra (Ş ekil 35) 

Tatl ı  ve tuzlu sular ın dibinde epifik olarak ya ş ayan, ince uzun yap ı l ı  diyatomelerdir. Tek veya 

koloni halinde bulunurlar. 

Phylum: Bacillariophyta (Diyatomeler) 

Classis: Centrobacillariophyceae 

Ordo: Pennales 

Familya: Araphidineae 

Genus: Synedra ssp. 
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A 
	

B 

(Ş ekil 35 A-B: Synedra ssp. 'nin şekli) 

Cyclotella (Ş ekil 36) 

Hücreler tek veya iki kolonilidir. Yuvarlak veya k ı sa silindrik olup kabuk d ışı  az yada çok 

noktal ı , dairesel çizgili dar bir halka; merkezi ışı nsal şekilde noktal ı  veya düz çizgilidir. Deniz 

ve tatl ı  su formudur. 

Phylum: Bacillariophyta (Diyatomeler) 

Classis: Bacillariophyeeae 

Ordo: Centrales 

Genus: Cyclotella ssp. 

(Ş ekil 36: Cyclotella ssp. 'nin şekli) 

Pinnularia (Ş ekil 37) 

Denizlerde ve tatl ı  sularda 200 kadar türü bulunur. Kapak çeperlerinden e ş it aral ıklarla çeper 

süslerinin ç ıkış ları  tipiktir. Yüzden görünü ş lerinde boyuna do ğ rultuda bant biçimindeki iki 

kromatoforun bulundu ğu dikkati çeker. Orta plazma köprüsü üzerinde bir nukleus vard ı r. 

Bundan başka boydan boya uzanan bir rafe içerir. 
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Phylum: Bacillariophyta (Diyatomeler) 

Classis: Pennatibacillariophyceae 

Ordo: Pennales 

Familya: Naviculaceae 

Genus: Pinnularia ssp. 

(Ş ekil 37: Pinnularia ssp. 'nin şekli) 

Navicula ( Ş ekil 38) 

Yap ısal olarak aym Pinnularia gibidir. Tüm anatomik biçimleri ayn ı  olup yalnız büyüklük 

olarak daha küçüktür. Deniz ve tatl ı  sularda yaş ayan, yüzden görünü şü uzunca mekik veya 

kay ı k şeklinde olan bir algdir. 

Phylum: Bacillariophyta (Diyatomeler) 

Classis: Pennatibacillariophyceae 

Ordo: Pennales 

Familya: Naviculaceae 

Genus: Navicula ssp. 
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A 

(Ş ekil 38 A-B: Navicula ssp. 'nin ş ekli) 

Cymbella (Ş ekil 39) 

Kabukları  kayık biçiminde uzunca, merkezi eksende simetrik, uzun eksenden ise asimetrik 

durumdad ır. Kabuğun uzun eksen kenarlar ı  eğ iktir. Rafe uzun eksen boyunca uzanabilir. 

Denizlerde ve tatl ı  sularda ya şı yan çok say ıda cinsi vard ı r. 

Phylum: Bacillariophyta (Diyatomeler) 

Classis: Pennatibacillariophyceae 

Ordo: Pennales 

Familya: Cymbellaceae 

Genus: Cymbella ssp. 

A 
	

B 

(Ş ekil 39 A-B: Cymbella ssp. 'nin ş ekli) 
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Cocconeis (Ş ekil 40) 

Phylum: Bacillariophyta (Diyatomeler) 

Classis: Pennatibacillariophyceae 

Ordo: Pennales 

Genus: Cocconeis ssp. 

A 

(Ş ekil 40 A-B: Cocconeis ssp. 'nin şekli) 

Kingdom: Protista 

Phylum: CHRYSOPHYTA (ALTIN SARISI ALGLER) 

ALTIN SARISI ALGLER İN GENEL ÖZELLİKLERİ  

Renkleri sanms ı  kahvererıldidir ve genellikle tek hücrelidirler. 

Koloni veya flamentli yap ı larda olan türleri de mevcuttur. 

Hareketli hücreler bir veya iki kamç ıya sahiptirler. 

Fotosentez ürünleri, sitoplazma ve vakuol içerisinde yer alan krizolaminarin (leucosin) ve 

yağ lardı r. Ni şasta bulunmaz. 

Eşeyli ve Eş eysiz ürerler. 

Tatl ı  sularda, göl, havuz, su birikintileri, dere, ırmak özellikle da ğ  ve dere kaynak sulannda 

yayı lış  gösterirler. 
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Dinobryon (Ş ekil 41) 

Bu alg denizlerde ve tatl ı  sularda yaşar. Çana benzeyen bireyler koloni halinde ya ş anan Tek 

birey çok say ıda çan ı n üst üste dizilmesi ile güzel zarif bir çam a ğ ac ı n ı  and ı ran koloniler 

oluş turur. Her hücrede iki kromotofor bulunmaktad ı r. Kromotofor klorofı l a ve c, 13 karotin ve 

ksantofiller kapsar. 

Phylum: Chrysophyta (Alt ın Sarı s ı  Algler) 

Classis: Chrysophyceae 

Ordo: Chrysomonadales 

Familya: Ochromonadaceae 

Genus: Dinobryon ssp. 

B 

( Ş ekil 41 A-B: Dinobryon ssp. 'nin ş ekli) 

FUNGI: MANTARLAR 

Mantarlann insanlarca tan ınma ve yararlan ı lmaları  çok eski tarihlere dayanmaktad ı r. 

Bunlardan yararlanma alanlar ı  devaml ı  artm ış tır. Mikroskobun XVII. As ırda ke ş fi ile 

mantarlar ın yap ı ları  ve geli ş im biçimlerinin belirlenmesi ile tan ı mlanmalar ı  önem 

kazanmış tır. 

Mantarlarla ilgili ilk s ı n ı flandırma G.Bauhin (1560-1624) taraf ından yap ı ld ı . Tournefort 

(1656-1708) ilk mantar ve liken cinslerini tan ımlamış tır. Gerçekte mantarlarla ilgili ayr ınt ı lı  

bilgiler Pier Antonio Micheli (1679-1737)'nin 1719 y ı l ı nda yay ınlanan eserinde özellikler ve 

ayrım anahtarlanyla verilmi ş tir. 
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Taksonomik anlamda C.H.Persoon (1775-1837), E.M.Fries (1794-1878) a.C. Joseph Cordo 

(1809-1849) ve di ğ erlerinin mantarlar ı  s ı n ı fland ı rdığı m ve bilinmeyen binlerce mantar ı  

tan ı ttığı nı  görmekteyiz. 

Bu alanda dünyan ın çe ş itli bölgelerinde yap ı lan çalış malar birçok problemi de beraberinde 

getirmi ş tir. Bu sorunlardan biri ayn ı  mantar ın farkl ı  yörelerde farkl ı  isimler altında bilim 

dünyas ına tan ı tı lmas ıyd ı . Bu karmaşay ı  bir oranda indirgemek için Pier Andrea Saccardo 

(1845-1920) 1830'da `Sylloge Fungorum' adl ı  eseriyle katkı da bulunmuş tur. 

Günümüzden 570 milyon y ı l önce türemi ş  olan mantarlar ın atalar ı  henüz 

tan ımlanamamış lard ı r. Mantarlar aleminde tan ımlanmayan bu organizmalann bilinen ortak bir 

atadan türemedikleri mümkündür. Bu durumda, muhtemelen farkl ı  protoctist'lerden 

türemi ş lerdir (Bak. sayfa 2 Şekil 2). Günümüzde halen tart ışı ldığı  gibi, tüm ya ş am 

dönemlerinde kamç ısız olmalar ı  nedeniyle mantarlar k ı rmızı  alglerden türemi ş lerdir. 

Geçmi ş te, mantarlar di ğ er alemlerde s ı nı flandı rı lmış tı . Önceleri, bir bitki alemi olarak 

benimsendi ve Protoctista aleminde yer ald ı . Fakat, R.H. Whittaker (1969) mantarlar ın çok 

hücreli yap ı ları  ve kendine özgü beslenme modelleriyle kendi alemlerinin olmas ı  gerekti ğ i 

tartış mas ını  ortaya koydu. Mantarlar ın evrimsel geli ş imleri hakk ında bilgi sahibi olunmamas ı  

nedeniyle, onlar ı  hayat devreleri ve spor üretme yap ı larının farkl ı l ıklanna göre 

s ını flandırmaktay ı z. Günümüzde bilim adamlar ı , proteinleri, enzimleri ve DNA verileriyle 

mukayese ederek evrimsel akrabal ıklann ı  araş tırmaktad ırlar. Ancak mevcut s ını fland ırma 

henüz değ işmemiş tir (Tablo 1). 

Günümüzde mikologlarca mantarlar ın taksonomisi, sitolojisi, ekolojisi ve geneti ğ i ayr ıntı lı  

olarak çal ışı lmakta ve belirli aral ıklarla uluslar aras ı  düzeyde yap ı lan kongrelerle bilime katk ı  

sağ lanmaya çal ışı lmaktad ı r. 
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Tablol: Protoctistlerin mantarlarla kar şı laş t ı r ı lması . 

Özellikleri Mantar K ı rm ı z ı  Alg 
Plazmodial 

C ı v ı k Mantarlar 

Su C ıv ı k 

Mantarlar ı  

Vücud yap ı ları 	ı  İpliksi İpliksi 
Çok çekirdekli 

plazmodium 
İpliksi 

Beslenme biçimi 
Heterotrofik 

(absorbsiyonla) 

Ototrofik 

(fotosentezle) 

Heterotrofı k 

(absorbsiyonla) 

Heterotrofı k 

(absorbsiyonla) 

Bazal 

yapı /kamç ı  

Hiçbir dönemde 

yok 

Hiçbir dönemde 

yok 

Bir dönemde 

var 
Kamç ı l ı  zoospor 

Hücre çeperi Kitin Selüloz ---- Selüloz 

Yaşam Döngüsü 
Zigotik mayoz 

(Haplont) 
Sporik meyoz Eş it 

ı  Gametik mayoz 

(Diplont) 

MANTARLARIN GENEL ÖZELLIKLERI: 

Genellikle mantarlarm vejetatif yap ı ları  silindir şeklinde tüpsü iplikçiklerden meydana gelir. 

Bu tüpsü iplikçiklerden bir tanesine " hif " ad ı  verilir. Bu hifler bir araya gelerek mantarlarm 

esas vejetatif yap ı s ını  ( tallus ) te ş kil ederler. Hiflerin bir araya gelerek olu ş turduklar ı  bu 

yap ıya da " misel " ad ı  da verilmektedir. Mantarlarda hifler silindirik hücrelerden meydana 

gelirler. Hücreler aras ındaki ara çepere " septum " (bölme) denir. 

Mantarlar ın çeper yap ı ları  yüksek formlarda genellikle kitindir. Baz ı  mantarlarda ise 

selulozdur. Genellikle mantar hücreleri içinde ikiden fazla nükleus bulunur. Klorofilsiz ve 

genel olarak hiyalin yani renksizlerdir. Hücrelerde kloroplast bulunmad ığı ndan bütün 

mantarlar heterotrofturlar. Parazit veya saprofit olarak ya şarlar. Yedek madde olarak glikojen, 

yağ , bazen mannit meydana gelir, ni ş asta yoktur. 

Mantarlarda e şeyli ve e ş eysiz üreme görülür.Mantarlar tatl ı  sularda, karalarda, nadiren 

denizlerde ve havada ya ş arlar. Yüksek mantarlardan bir k ı sm ı  yenmektedir. 

40 



Kingdom: Fungi 

Phylum: ZYGOMYCOTA 

ZYGOMYCOTA'NIN GENEL ÖZELLIKLERI 

Zengin dallanma gösteren ve bulundu ğu yüzeyi pamuk gibi örten bir miselyum meydana 

getirirler. Miselyum bölme çeperi olmayan çok çekirdekli hiflerden olu şur. 

Cans ız organik maddeler üzerinde saprofit olarak ya şayan kara mantarlar ıdı r. 

Hücre çeperi kitindir. 

Hiflerin baz ı ları  ortama dikey olarak yukar ıya doğ ru büyür, hifin uç k ı sm ı  ş iş ip küre şeklini 

al ır ve bir müddet sonra bölme çeperle ana hiften ayr ı lır. Bölme k ı s ım balon gibi kürenin içine 

doğ ru büyür. Buna kolumella denir. Sporangiumun d ış  çeperi ile kolumella aras ında kalan 

kı s ımda sporlar bulunur. 

Eşeyli ve e şeysiz ürerler. E şeysiz üreme daha çok Sporangiospor'larla veya Konidiosporlarla 

olur. Eş eyli üreme ise Gametangiogami ile olmaktad ı r. 

Toprakta çok yayg ın olarak bulunurlar. Genellikle saprofittirler. 

Rhizopus (Ş ekil 42) 

Ekmek küfü olarak bilinir. Bu tür ekmek, çilek, patates ve di ğer yiyecek maddeleri üzerinde 

beyaz, gri renkli pamuk gibi bir görünümde küflenmelere sebep olur. Bu görünüm vejetatif 

sporlar ın (sporangiospor) çimlenmesi ile meydana gelen misel topluluklar ından ibarettir. Bu 

toplulukta sporongiyumlar ve onlar ın içinde de e şeysiz sporlar has ı l olur. Eşeysiz ve e şeyli 

üreme görülmektedir. 

Phylum: Zygomycota 

Classis: Zygomycetes 

Orda: Mucorales 

Fam: Mucoraceae 

Genus: Rhizopus ssp. 
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A B 

sporangiyum 

kolumella 

sporangiofor 
Absidia 

Sporangiyum 
aras ındaki rhizopus 

Sporandiosporlar 

(Ş ekil 42 A-B: Rhizopus ssp 'nin şekli) 

Mucor (Ş ekil 43) 

Bu cinse ait türler toprakta, gübreliklerde, ekmek, limon, portakal, peynir gibi organik besin 

maddeleri üzerinde saprofit olarak ya ş arlar. Beyaz renkli pamuk görünümündeki miselleri 

küf olarak tan ın ır. Miseller ortam ı n yüzeyini tamamen kaplar. Genellikle Rhizopus'a 

benzerlerse de farkl ı  bazı  taraflar ı  bulunmaktad ır. Rhizopus'da miseller yüzeysel olduğu 

halde, Mucor'da yüzeysel misellerle birlikte substrata gömülü miselleri de görmek 

mümkündür. Mucor'da bazen miseller septumla bölünerek kal ın çeperli hücrelere 

ayr ı lmaktad ırlar. Bu hücrelere `chlamydospor' denilmektedir. Sporangioforlar stolondan 

yükselmezler. Oysaki Rhizopus'da stolonlarda varolan rizoidlerin, tam aksi yönünde 

sporangioforlar ç ıkar. Bölme sadece ya ş l ı  misellerde ve sporangium veya gametangium gibi 

üreme organlar ı nın taban ı nda bulunurlar. E ş eyli ve e ş eysiz üreme görülür. 

Phylum: Zygomycota 

Classis: Zygomycetes 

Ordo: Mucorales 

Fam: Mucoraceae 

Genus: Mucor ssp 
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A 
	

B 

(Ş ekil 43 A-B-C: Mucor ssp. 'nin şekli) 

Kingdom: Fungi 

Phylum: ASCOMYCOTA 

ASCOMYCOTA'NIN GENEL ÖZELLIKLERI 

Çoğu türü karada ya ş ayan mantarlard ır. Çok az türü sularda ya ş arlar. 

Miselyum tipinde talluslan vard ır. 

Oldukça geni ş  bir grup olan Ascomycota 1820 genus ve 45000'den fazla tür içerir. 

Ascomycota bölümü mantarlann ne vejetatif hücrelerinde ve ne de üreme hücrelerinde 

kamç ıya rastlanmaz. 

Bu bölüm funguslan diğ er bütün funguslardan ay ıran en önemli özellik bunlarda askus denen 

içinde belli say ıda spor bulunan ve meios bölmeden sonra olu şan tipik bir sporangiumun 

bulunmas ıdı r. Askusta meydana gelen spor say ı sı  dördün katland ın 

Eşeyli ve E ş eysiz üreme görülür. 

Eş eysiz Üreme: 	 E ş eyli Üreme:  

a-Bölünme 	 a-Gametangial birle şme 

b-Tomurcuklanrna 	 b-Gametangial temas 

c-Fragmentasyon 	 c-Spermatizasyon 

d-Arthrospor 	 d-Somatogami 

e-Klamidospor 

f- Konidiumlarla 
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konidia 

konidiaspor 

A 
	

C 

Çoğunlukla karada yaş arlar. Ascomycota üyelerinin baz ı ları  da su hayat ına uymuş tur. Bunlar 

tatl ı  ve deniz sular ında bulunan organik maddeler üzerinde saprofit veya sularda ya ş ayan alg 

ve yüksek bitkilerde parazit olarak ya ş arlar. 

Bu bölümün bazı  türleri insanlar için çok faydal ı dır. Örneğ in Penicillum ve Aspergillus 

türlerinden antibiyotik elde edilir. Morchella ve Helvella gibi baz ı  türleride çok lezzetlidir ve 

besin maddesi olarak kullan ı l ı r. 

Penicillium (Ş ekil 44) 

Havada, toprakta ve şekerli ortamlarda saprofit olarak ya ş arlar. Penicillium cinsinin pek çok 

türleri meyvalarm depolarda çürümesine sebep olmaktad ı rlar. Zararlar ı n ın yanında, küflü 

peynirlerin yap ı lmasında, organik asitlerin, çe ş itli antibiyotiklerin elde edilmesinde 

kullanı lmaktad ır. Eşeysiz üremeleri konidia ile olmaktad ır. Eşeyli üremede birkaç türde 

askokarp görülür. 

Phylum: Ascomycota 

Classis: Euascomycetes 

Subclassis: Plectomycetidae 

Ordo: Eurotiales 

Fam: Trichomaceae 

Genus: Penicillium ssp. 

(Ş ekil 44 A-B-C: Penicillum ssp. 'nin ş ekli) 
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Morchella (Ş ekil 45) 

Früktifikasyonlar (askokarplar) sapl ıd ı r ve yüzeyinde düzensiz girinti ve ç ı k ı nt ı lar mevcuttur. 

Askuslarda 8 tane askospor bulunur. İ lkbaharda çay ı r, orman ve bahçe gibi organik maddece 

zengin yerlerde yeti şmektedir. Himenyum, ba ş  kı sm ının girintileri içinde bulunur. 

Büyüklükleri 2,5-15 cm aras ında de ğ i ş ir. Renkleri ço ğunlukla kahverengi, kirli gri veya 

beyazdı r. Bu genusun türleri lezzetlidir ve yenilebilir. 

Phylum: Ascomycota 

Classis: Ascomycetes 

Subclassis: Discomycetidae 

Ordo: Pezizales 

Fam: Morchellaceae 

Genus: Morchella ssp. 

B 

(Ş ekil 45 A-B: Morchella ssp. 'nin şekli) 
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Kingdom: Fungi 

Phylum: BAS İ Dİ OMYCOTA 

BASİ Dİ OMYCOTA'NIN GENEL ÖZELLIKLERI 

Mantarlar ın %30'unu olu ş turacak kadar geni ş  bir gruptur. 

En gelişmiş  türler burada bulunur. Ş apkal ı  mantar, kurt mantar', raf mantar" gibi ve bunun 

yanı s ıra pas mantarlar ı  gibi ilkel mantarlar da bu grup içinde yer al ı r. 

Basidium denen ve içinde basidiosporlar ı n geliş tiğ i bir sporangiyuma sahiptirler. 

Bazidili mantarlarda e şey organlar ı  çok indirgenerek kaybolmu ş tur. Bunlarda e ş eyli üreme 

somatogami ş eklindedir. Eş eysiz üreme ile e şeyli üreme birbirini takip eder. 

Bu grubun üyeleri genellikle saprofittirler. Çok az k ı smı  parazit olarak ya ş ar. 

Lezzetli olan, yenilebilen türlerinin yan ında çok tehlikeli ve zehirli olan türleri de vard ı r. 

Boletus (Ş ekil 46) 

En çok türe sahip genustur. Sporofor (basidiokarp) etli ve yumu ş aktır. Genellikle nemli olan 

ormanların içindeki aç ık alanlarda ya da orman kenarlar ında yeti şen bu şapkal ı  mantann 

fruktifikasyonu etli ve yumuşaktır. Olgunlaş mas ın ı  tamamlad ıktan sonra çürür. Boletus 

edulis gibi baz ı  türleri yenilebilir. 

Phylum: Basidiomycota 

Classis: Basidiomycetes 

Subclassis: Holobasidiomycetidae 

Ordo: Boletales 

Fam: Boletaceae 

Genus: Boletus ssp. 
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(Ş ekil 46 A-B-C: Boletus ssp. 'nin ş ekli) 

Amanita (Ş ekil 47) 

Beyazdan, kirli sar ı  ve kı rmızıya kadar de ğ işen, çoğunlukla ş apkaları  pullu mantarlard ı r. 

Beyaz sporlu türlerinde hem volva, hem de annulus mevcuttur. En zehirli türleri bulunduran 

bu genusun baz ı  türleri yenir. Çam ve yaprak döken ormanlarda tek yada guruplar halinde 

yaş arlar. 

Phylum: Basidiomycota 

Classis: Basidiomycetes 

Ordo: Agaricales 

Fam: Pluteaceae (= Amanitaceae) 

Genus: Amanita ssp. 
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A 

(Ş ekil 47 A-B: Amanita ssp. 'nin şekli) 

Agaricus (Ş ekil 48) 

Türleri besin olarak kullan ı labilen en yayg ın mantard ır. Mağ aralarda, i ş lenmi ş  maden 

ocaldarında, bodrumlarda, en çok yetişen mantard ı r. Ş apka genellikle beyaz renldidir, ancak 

üstü pullu olanlar, ile aç ık kahverengi formlar ı  mevcuttur. 

Phylum: Basidiomycota 

Classis: Basidiomycetes 

Ordo: Agaricales 

Fam: Agaricaceae 

Genus: Agaricus ssp. 

A 
	

B 
(Ş ekil 48 A-B: Agaricus ssp. 'nin şekli) 
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Polyporus (Ş ekil 49) 

Fruktifikasyon organlar ı  sapl ıd ır.Bu mantarda 3 tip misel görülür. Üst katman iskelet 

hiflerinden, ara tabaka verimli hifleri ta şı yan bağ lay ı c ı  hiflerden, tüp katman ı  ise himeniumun 

verimli hiflerinden olu ş maktad ır. Hem selüloz hem de lignini parçalar. Birçok türü park ve 

orman ağ açları , özellikle iğne yaprakl ı lar üzerinde parazit olarak ya ş ar ve üzerinde ya ş adıkları  

ağ ac ın odununu tahrip etmek suretiyle onlara zarar verirler. Mantar ın miseli ağ acı n 

gövdesindeki yaralardan içeri girer ve odunun merkezi k ı sm ını  parçalayarak orta k ı sm ında bir 

oyuk oluş turur. Fruktifikasyonunun şekli nedeniyle bu mantarlara raf mantarlar ı  denir. 

Phylum: Basidiomycota 

Classis: Basidiomycetes 

Ordo: Polyporales (=Poriales) 

Fam: Polyporaceae 

Genus: Polyporus ssp. 

(Ş ekil 49: Polyporus ssp. 'nin ş ekli) 
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Fomes (Ş ekil 50) 

Fruktifikasyonlan raf şeklindedir. Polyporales ordosuna ve Polyporaceae familyas ına ad ını  

veren mantarlard ı r. Bu mantarlarda himenium genellikle çok say ı da tüplerden oluşmaktad ı r. 

Bu tüpler fruktifikasyonun alt yüzeyinde yer al ı rlar. Odunlar ya da a ğ açlar üzerinde raf 

ş eklinde ç ı kıntı lar oluş turan Fomes özellikle yaprak döken a ğaçlar, özellikle Fagus (Kay ı n), 

Betula (Huş ), Quercus (Me şe) ağaçlar ın ı n gövdesi üzerinde parazit olarak ya şar. Gençken üst 

yüzeyi soluk kahverengi ve kadifemsidir. Olgun örneklerde rengi aç ık gri ile koyu gri 

aras ında değ iş ir. 

Phylum: Basidiomycota 

Classis: Basidiomycetes 

Ordo: Polyporales (=Poriales) 

Fam: Polyporaceae 

Genus: Fomes ssp. 

A 
	

B 

(Ş ekil 50 A-B: Fomes ssp. 'nin şekli) 

Ganoderma (Ş ekil 51) 

Ganoderma türlerinin bir k ı sm ı  tek y ı llık, bazı lar ı  ise uzun y ı llar yaşayan bireylerdir. Bu tür 

ağ açlar ın köklerini etkileyerek onlar ın ölümüne ve ağac ın devrilmesine neden olurlar. 
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A 

Phylum: Basidiomycota 

Classis: Basidiomycetes 

Ordo: Polyporales (=Poriales) 

Fam: Ganodermataceae 

Genus: Ganoderma ssp. 

(Ş ekil 51 A-B: Ganoderma ssp. 'nin şekli) 

Lycoperdon (Ş ekil 52) 

Çayırlarda, orman kenarlar ında görülür. Peridium iki katmanl ı  olup dış  peridium 

pseudoparankimatik, iç peridium ise daha sert olup plektenkimatik yap ı dadır. Fruktifikasyon 

olgunlaş tığı nda dış  peridium parçalan ır, sporlar d ış arıya at ı lır. Sporlar toz şeklinde dış arıya 

ç ıktıkları  için bu mantarlara `Puf Mantarlar ı ' denir. 

Phylum: Basidiomycota 

Classis: Basidiomycetes 

Ordo: Agaricales 

Fam: Lycoperdaceae 

Genus: Lycoperdon ssp. 
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(Ş ekil 52: Lycoperdon ssp. 'nin şekli) 

LİKENLER 

Liken deyimini ilk defa M.Ö. IV. y.y.'da Yunanl ı  Theophrastus kullanmış tır. Ancak bu bilim 

adam ı n ın liken olarak adland ırdığı  bitkiler liken olmayıp "Ciğ erotlar ı " idi. Theophrastus 

gerçek iki liken türüne de "Usnea sp." ve "Roccella sp." yanl ış  ad vermi ştir. Daha sonra 

botanikçilerin birçoğu tarafı ndan liken deyimi, yosunlarla kan ş t ınlmış tı r. İ lk olarak likenlerin 

alg ve mantarlardan meydana geldi ğ ini Alman Botanikçisi "Schwender" bilim dünyas ı na 

tanıtmış tır. Gerçekten de bir liken tallusundan ince bir kesit al ıp, mikroskop alt ı nda 

incelersek, bunun tamamen birbirinden ayr ı  belli bir alg türü ve belli bir mantar türünden 

meydana geldiğ ini görürüz. 

Ş u halde likenler alg ve mantarlar ın bir araya gelerek meydana getirdikleri morfolojik ve 

fizyolojik birliklerdir. Diğer bir deyimle, likenler, alg ile mantarlann kurduklar ı  simbiyoz 

(Ortak ya ş ay ış ) bir yaş am şeklidir. Çe ş itli kaynaklara göre de ğ ismekle birlikte dünyadaki 

liken türü say ı s ı  yaklaşı k olarak 25.000 civar ı nda değ i ş mektedir. 

Likenlerdeki ortaklardan algler bir hücreli veya ipliksi olabilirler. Bunlar Cyanophyta (Mavi-

ye ş il algler) divizyosundan Chroococcus, Nostoc vs.. ve Chlorophyta (Yeş il algler) 

divizyosundan Protococcus, Trentepohlia vs. genuslarının bazı  türleridir. Birli ğe i ştirak 

eden mantarlar ise ço ğunlukla Ascomycetes classisinin Discomycetales ve Pyrenomycetales 
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ordolar ı na, genellikle tropikal bölgelerdeki likenlerin bir k ı sm ı  ise Basidiomycetes classisinin 

Hymenomycetales ordosuna dahildir.  

LİKENLERİN GRUPLANDIRILMALARI 

Likenler sistematikçiler tarafindan de ğ i ş ik şekillerde grupland ır ı lmış t ır. Bunlardan birincisi 

tallus yap ı lar ı na göredir. Tallus yap ı lar ı na göre likenler 2'ye ayr ı l ırlar. Bunlar: 

1. Homeomerik Tallus : Bu tallus tipinde mantar miselyumu algin salg ı ladığı  müsilaj içinde 

homojen olarak dağı lmış  vaziyette bulunur. Örnek olarak Collema genusunu verebiliriz. 

Burada likenin şekli alg tarafindan tayin edilir. 

2. Heteromerik Tallus : Bu tallus tipinde mantarlar altta ve üstte az çok yo ğun bir korteks 

meydana getirirler. Üst korteksin alt ı nda algler Gonidiyum ad ı  verilen bir tabaka meydana 

getirirler. Bunun alt ı nda ise yumu şak mantar hiflerinden olu ş mu ş  Medulla isimli bir tabaka 

meydana gelir. Örnek olarak Parmelia, Lobaria, Hypogymnia genusları nı  verebiliriz. Burada 

likenin şekli mantar tarafindan meydana getirilir. 

İkinci tip grupland ırma likenlerin morfolojik yap ı ları na göredir. Morfolojik yap ı larına göre 

likenler 3'e ayr ı l ı rlar. Bunlar: 

1. Crustose (Kabuksu)Likenler: Talluslar ı  yass ı d ır. Büyüdükleri ortamlarma hiflerini sokarlar. 

Bazen kayalar ın yüzeylerini eritip derinliklerine girerler (Endolitik Likenler). Örnek olarak 

Lecanora, Graphis, Rhizocarpon genuslar ı n ı  verebiliriz. 

2. Foliose (Yapraks ı ) Likenler: Tallus küçük veya büyük loblardan ibarettir. Büyüdükleri 

ortamlar ına rizoid şeklinde hifler gönderirler. Örnek verebileceğ imiz genuslar ı  Parmelia, 

Physcia, Peltigera, Cetraria, Lobaria' d ır. 

3. Fruticose (Çal ıms ı  veya Dals ı ) Likenler: Tallus ya diktir veya bir a ğ açtan sarkar. Tallus 

genellikle dall ı d ı r. Örnek olarak Usnea, Cladonia, Alectoria genuslar ı n ı  verebiliriz. 

Üçüncü tip grupland ırma likenlerin üzerinde büyüdükleri substratlar ı na (zeminlerine) göre 

yap ı lan s ı n ı fland ırmad ı r. Buna göre likenler a ş ağı daki biçimde gruplara ayr ı l ırlar: 
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1. Terrikolous likenler (Toprakta büyürse) 

2. Saksikolous likenler (Kayalarda büyürse) 

3. Lignikolous likenler (Maçlarda büyürse) 

4. Kortikolous likenler (A ğ aç kabuklar ında büyürse) 

5. Musikolous (Bryofitik) likenler (Karayosunlar ı  üzerinde geli ş irse) 

6. Likenikolous (Likenlerin üzerinde geli ş irse) 

Günümüzde ş imdilik geçerlikli olan s ını fland ırma, likenlerin yap ı s ına giren mantarlar ın 

s ını flar ına dayal ı  olarak yap ı lan sistematik s ı ralamad ır. Buna göre likenler 2'ye ayr ı l ı rlar: 

1. Askolikenler: 

a)Fungus ortaklar ı  Pyrenomycetales ordosu olabilir. Endocarpon ve Verrucaria genuslar ını  

örnek verebiliriz. 

b)Fungus Discomycetales ordosu olabilir. Örnek olarak Parmelia, Usnea, Cladonia, Cetraria 

ve Collema verebiliriz. 

Askolikenler likenlerin hemen hemen tamam ına yak ı n ı nı  oluş tururlar. 

2. Basidiolikenler: 

Fungus ortaklar ı  Hymenomycetales ordosudur. Yayg ın türleri Cora pavonia ve Dictyonema 

sericeumidur. 

Basidiolikenler ise çok azd ırlar. Genellikle tropikal bölgelerde bulunurlar. 

Bugün likenlerin sistemati ğ i, likenlerin yap ı s ı na giren mantarlar ın s ın ı flar ı  göz önüne al ı narak 

yap ı lmaktad ı r. 

L İ KENLERİ N YAŞ AMA ALANLARİ  

Likenlerin ya şama alanlar ı  ve substratlar ı  çok geni ş  ve değ i şkendir. Kutuplardan tropikal 

bölgelere, yüksek dağ lardan k ı y ı lara, çöllerden çok so ğuk bölgelere kadar çok geni ş  bir 
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dağı lım gösterirler. Örne ğ in Antartika'da birkaç çiçekli bitki, 60 kadar yosun ve 400lün 

üzerinde liken vard ı r. 

Likenler toprakta, kayalarda ve ta ş larda, ağ açlarda, ağ aç kabuklar ı nda, dallarda, kemiklerde, 

deride, yünde, kerestelerde, evlerin duvarlar ı nda, an ı tlarda, kiremitlerde, mezar ta ş lar ında, 

camlarda ve eski demir alet ve e ş yalarda büyüyüp geli şebilirler. 

Pseudevernia (Ş ekil 53) 

Tallus çok büyükdür, yapraks ı -dals ı , dorsiventral yap ı da, geyik boynuzu biçiminde dallan ı r. 

Boyu yaklaşı k 12 cm civar ındad ır. Üst yüzey koyu grimsi-beyaz, d ış  bükey, çok fazla say ı da 

izidli (=isidia), çok nadiren soredli (=soredia), alt yüzey tabana do ğ ru koyu renkli 

Geniş  ve iğne yaprakl ı  ağ açlann kabuklar ı  üzerinde, bazen odunlar ve silikat ta ş larda, Pinus 

nigra, Juniperus sp. ve  Ouercus sp. üzerinde gözlenmi ş tir. 

Divisio: Lichenes 

Subdivisio: Ascomycotina 

Classis: Ascolichenes 

Ordo: Lecanorales 

Fam: Parmeliaceae 

Genus: Pseudevernia ssp. 

(Ş ekil 53 A-B: Pseudevernia ssp. 'nin ş ekli) 
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Evernia (Ş ekil 54) 

Pseudevernia'ya çok benzer fakat Pseudevernia'nı n isidia's ı nın olmamas ı  ve tallusun alt 

yüzeyinin siyah olmas ı  nedeniyle birbirlerinden farkl ı laşı rlar. Evernia'nın tallusun üst 

kı sm ı n ın rengi aç ık yeş il sarı dır. Genellikle ağ aç kabuğu üzerinde yeti ş ir. 

Divisio: Lichenes 

Subdivisio: Ascomycotina 

Classis: Ascolichenes 

Ordo: Lecanorales 

Fam: Parmeliaceae 

Genus: Evernia ssp. 

B 

(Ş ekil 54 A-B: Evernia ssp. 'nin ş ekli) 

Lobaria (Ş ekil 55) 

Lobaria'n ın tallusu foliose (yapraks ı ) dur. Lobaria'lar ağ açların kabuğuna sadece bir 

noktadan bağ lanarak geni ş  yapraklar halinde bulunurlar. Lobaria'lar yağmurlu havalarda ve 

ı slak olduğu zamanlar koyu ye ş il renktedirler. Kuru ve ya ğmursuz havalarda ise kağı t gibi 

ince ve ye ş ilimsi kahverengidirler. Tallusunda güzel loblar vard ır. Bu loblar alçak bas ı nç 

alanlar ında düzenli lekeler halindeymi ş  gibi olurlar. Lobaria'nı n alt yüzeyindeki loblar k ı sa, 

sık, kahverengimsi, saçs ı  olukların aras ında mat turuncumsu kahverengindedirler. 
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Sporlann üredi ğ i apotezya kırm ı z ı  veya k ı rmız ı msı  kahverengi diskler halindedir. Toz 

halinde üreyen yap ı lar olan soredia, veya d ış arıdan geli şen küçük isidia'lar bazen üst yüzey 

boyunca kabart ı lar halinde geli ş irler. Bu genusun algleri Parnella, Protoccus ve Nostoc' dur. 

Divisio: Lichenes 

Subdivisio: Ascomycotina 

Classis: Ascolichenes 

Subclassis: Gymnocarpeae 

Ordo: Peltigerales 

Fam: Lobariaceae 

Species: Lobaria pulmonaria 

A 
	

B 

(Ş ekil 55 A-B: Lobaria ssp. 'nin ş ekli) 

Usnea (Ş ekil 56) 

Tallusu fruticose (dalsı ,çal ıms ı)'dir. Usnea'lar ı n hepsi küçük disk şeklindeki yap ı lardan uzun 

gövdelere sahip olarak geli ş irler. Bu genustaki saç benzeri bu ipliklerin kar ışı k bir form 

oluşturması , bu ipliklerin bölümler halinde tekrar etmesindendir. Usnea'run ihtiva ettigi 

`usnin asidi' tüberküloz bakterilerine kar şı  antibiotik olarak etki yapar. Tallusu fruticose 

(dalsı ,çal ıms ı )'dir. Usnea'lann hepsi küçük disk şeklindeki yap ı lardan uzun gövdelere sahip 
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olarak geli ş irler. Bu genus'taki saç benzeri bu ipliklerin kar ışı k bir form olu ş turmas ı  ,bu 

ipliklerin bölümler halinde tekrar etmesindendir. 

Divisio :Lichenes 

Subdivisio: Ascomycotina 

Classis :Ascolichenes 

Subclassis :Gymnocarpeae 

Ordo :Lecanorales 

Fam :Usneaceae 

Sp 	:Usnea barbata 

A 
	

B 

C 
( Ş ekil 56 A-B-C: Usnea ssp. 'nin şekli) 
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Cladonia (Ş ekil 57) 

Tallus dals ı  veya crustose yap ı dadır. Tallusun alt yüzeyinde rhizin yoktur. Alg hücresi olarak 

Trebouxioid görülür. Üst yüzeyleri pul pul olup, renkleri ye ş ilimsi mavi, grimsi ya da 

zeytinimsi ye ş ildir. Podetiyum'lar uzun, gri renkli ve düzenli dizilmi ş lerdir. Podetiyum'lar ın 

en karakteristik özelli ğ i kadeh şeklinde olmas ı d ır. Toprak veya kayalar üzerinde geli ş irler. Bu 

likenin tallusu fenilendaimin'le tu ğ la kırm ı zı sma boyamr. 

Divisio :Lichenes 

Subdivisio: Ascomycotina 

Classis :Ascolichenes 

Ordo :Lecanorales 

Fam: Cladoniaceae 

Genus: Cladonia ssp. 

A 

(Ş ekil 57 A-B: Cladonia ssp. 'nin ş ekli) 

Peltigera (Ş ekil 58) 

Tallusu foliose (yapraks ı ) dir. Genellikle geni ş , çok veya az loblu alt tabakaya oldukça 

gev şek bağ l ı d ı rlar. Apotezya küçük, genellikle orta büyüklükte veya geni ş tir ve bunlar ı  

lobların kenarları nda taşı rlar. 
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Divisio :Lichenes 

Subdivisio: Ascomycotina 

Classis :Ascolichenes 

Subclassis :Gymnocarpeae 

Ordo :Peltigerales 

Fam :Peltigeraceae 

Genus :Peltigera ssp. 

(Ş ekil 58: Peltigera ssp. 'nin ş ekli) 

Lecanora (Ş ekil 59) 

Tallus crustose (=kabuksu) yap ıdadır. Isidias ı  yoktur. Alg olarak yap ı sında genellikle 

Trebouxia bulunur. Tallus 10 cm geni ş liğ inde rengi ye ş ilimsi sarı  veya sanms ı  kahvedir. 

Tallusun uç k ı sm ındaki lobları  substrata yap ışı ktı r. 

Divisio :Lichenes 

Subdivisio: Ascomycotina 

Classis :Ascolichenes 

Subclassis :Gymnocarpeae 
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Ordo :Lecanorales 

Fam :Lecanoraceae 

Genus :Lecanora ssp. 

A 
	

B 

(Ş ekil 59 A-B: Lecanora ssp. 'nin şekli) 

Xanthoria (Ş ekil 60) 

Tallus sarı  veya turuncu renklidir, foliose (yapraks ı ) yapı dad ır. Alt yüzeyi soluk renklidir, 

yüzeyi düzdür, rhizinler soluk renklidir ve nadir bulunurlar. Birçok türünde soredia ve isidia 

vardır. Alg olarak yap ı sında Trebouxioid bulunur. Ağaçlar üzerinde, kiremitten yap ı lmış  

çatı ların üzerinde, çit üzerinde, hem denizden uzak iç kesimlerde hem de deniz k ırma yak ın 

kalkerli ve asitli kayalar üzerinde geli ş irler. Çok güne ş  alan bir yerde parlak portakal 

rengindedir; fakat gölgeli ortam da yeti ş irse, tallus sar ı  veya kahverengi oldu ğu görülür. 

Divisio :Lichenes 

Subdivisio: Ascomycotina 

Classis :Ascolichenes 

Ordo: Caloplacales 

Fam: Lecanoraceae 

Genus : Xanthoria ssp. 
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(Ş ekil 60 A-B: Xanthoria ssp. "nin ş ekli) 
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TERİMLER: 

Akinet: Bazı  hücrelerin etrafı  kal ın bir çeperle çevrilip, besin maddesince zenginle ş ir ve 

uygun olmayan şartlara dayan ı kl ı  yap ı lar oluşur buna akinet denir (Örne ğ in; Anabaena). 

Annulus: Halka, yüzük şeklinde olma. Yüksek mantarlarda velum'um y ı rtı lmas ıyla oluşan 

yakal ık. 

Apotezya: Liken olu ş turan veya olu ş turmayan Ascomycetes üyelerindeki disk ş eklindeki 

üreme organ ı d ı r. 

Askus: Apotesiyum ve peritesiyumlar ı n içinde bulunan ve askosporlar ı  üreten torba 

biçimindeki yap ı lar. 

Autotrof: Kendi-beslek, öz-beslek, d ış  ortamdan ald ığı  basit anorganik maddeler ile kendine 

gerekli organik maddeleri imal eden, klorofilli bitkiler. 

Basidium: Basidiosporlar ın içinde bulunduğu kese. 

Bazilar hücreler: Büyümenin meydana geldi ğ i ya da buraya yak ı n taban hücreleri. 

Crustose (Kabuksu) Likenler: Substrata hifleriyle s ı k ı ca bağ l ı , yass ı  liken talluslar ı . 

Lecanora, Graphis.. 

Endofitik: Bitki vücudunda (içinde) ya şayan algler. 

Epifit: Üstbitken, ba ş ka bir bitki üzerinde ondan g ıda almaks ız ın yaş ayan bitki. 

Epilitik: Topluluklar halinde taş  ya da kayalar üzerinde ya ş ayan algler. 

Foliose (Yapraks ı  Likenler): Yaprak benzeri, düz, küçük veya büyük loblardan ibaret 

talluslu liken. Büyüdükleri ortamlar ına rizoid ş eklinde hifler gönderirler. Parmelia, Physcia. 
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Fruktifikasyon: Mantarlarda üreme s ı ras ında tek çekirdekli ve haploid miksamipler birle ş ip 

amip-zigotu meydana getirirler. Bir süre sonra çekirdekler birle ş ir. Bu şekilde oluş an diploid 

plazmod kendi benzerlerine rastlad ıkça bunlar ı  da yap ı sı na katarak büyür ve çok çekirdekli 

oldukça büyük bir hacme ula şı r. Çekirdek say ı s ı  mitoz bölünme ile plazmod içerisinde artar. 

Belirli bir süre sonra plazmod suyunu kaybeder ve fruktif ıkasyon denilen sporangiyumlar ı  

meydana getirir. 

Fruticose (Çal ı ms ı -Dals ı) Likenler: Substrata tutunmu ş , dallanm ış  çal ıms ı  görünüş lü 

likenler. Tallus genellikle dall ıd ır. Usnea, Cladonia. 

Heterosist: Baz ı  hücrelerin büyüyüp homojen bir görünü ş  aldığı  yap ıya denir (Örnek: 

Anabaena). 

Himenyum: Apotesyumda askus ve parafızlerin meydana getirdi ğ i tabaka. 

Hormogonyum: İpliksi yapı  gösteren türlerde (baz ı larında) aradaki hücrelerin ölmesiyle 

iplik birkaç hücreden ibaret parçalara ayr ı l ır. Bu parçalara Hormogonyum denir ve anormal 

şartlarda meydana gelirler. 

İzid (=İ sidia): Tallusdan geli şen, serbest, daima bir korteks tabakas ı  ile çevrili ş işkin üreme 

elemanı . 

Kolumella: Mantar hiflerin baz ı ları  ortama dikey olarak yukar ıya doğ ru büyür, hifin uç k ı smı  

ş iş ip küre şeklini al ı r ve bir müddet sonra bölme çeperle ana hiften aynl ır. Bölme k ı s ım balon 

gibi kürenin içine doğru büyür. Buna kolumella denir. Sporangiumun d ış  çeperi ile kolumella 

aras ında kalan bu k ı s ımda sporlar bulunur. 

Konidia: Penicillium'da olduğu gibi mantar ı  hifinin ucunda bölünerek olu ş an sporlara denir. 

Medulla: Liken tallusunda mantar hiflerinden olu ş muş  tabakaya denir. Tallusun su ve besin 

depolayan en geni ş  kı smı . Örn; Heteromerik Likenler. 

Parazit: Başka bir organizman ın içinde ve üzerinde, kendisine besin ve bar ınak temini için 

kendi yarar ına fakat o organizmaya zarar verecek şekilde yaşayan canl ı . 
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Peridium: Gastronıycetes s ı n ı fı na giren mantarlarda bazidyokarp ın etrafı n ı  çeviren çeper. 

Pirenoid: Alg hücresi kloroplastlarmda protein içeren granüllü materyalin yo ğun olarak 

paketlendi ğ i bölgeler. 

Plankton: Denizlerde ve tatl ı  sularda, suyun hareketi ile pasif olarak sürüklenen küçük 

organizmalar. 

Plektankima: Hiflerin oluş turduğ u k ıvr ı k, birbirleriyle birle ş mi ş  kal ı n doku. 

Podetiyum: Apotesiyal orijinli dokudan geli ş en, dik ve yükselici durumdaki tallus parças ı . 

Rhizin: Likenin yüzeyinde bulunan, tallusu substrata ba ğ layan hif uzant ı ları . 

Rizoid : Kara yosunlar ında ve likenlerde olduğu gibi ilkel bitkilerde bulunan, tek veya çok 

hücreden olu şmuş  kök görevini yapan basit yap ı lar. 

Saprofit: Ölmüş  ya da kokuş muş  organik art ıklarla beslenme durumu. 

Simbiyoz: İki hayvan, iki bitki ya da bir hayvan ile bir bitki aras ındaki karşı lı klı  

yararlanmaya dayanan beraberlik. Birden çok türe ait bireylerin bir arada ya şamas ı . 

Sored (Soredia): Liken tallusunda yer alan hifler taraf ından çevrili, birkaç alg hücresi içeren 

üreme birimi. 

Sporangiofor: Uç kı sm ı nda sporangiyumlar ı  taşı yan hifler. 

Sporangiospor: Sporangiyum içinde olu ş an sporlar. 

Sporofor: Mantarlarda spor üreten ve ta şı yan herhangi bir yap ı . 

Stolon: S ı k aral ıklarla rizoid yuma ğı  ve sporlar oluşturan ve substrat üzerinde uzanan uzun 

bir hif. 
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Substrat: Bitkilerin üzerinde tutundu ğu kat ı  ortam. 

Trikom: Mavi — ye ş il alglerde (Cyanophyta) çok hücreden olu şmuş  iplikçikler. 

Valva: Bir diyatome kabu ğ unun üst ve alt yüzeyden görünü ş ü. 

Volva: Ş apkal ı  mantarlarda, mantar ın saplar ı n ın dip k ı sm ını  saran fincan ş eklindeki yap ı . 
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Ş ekil 35)A)http://www.stetson.edu/lcworlc/images/synedrajpg  
B)http://www.bio.mtu.edu/thewall/phycodisc/CHROMOPHYTA/BACILLARIOPHYCEAE/  
gfx/SYNEDRA.jpg 
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Ş eki136)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.umich.eduf —phytolab/GreatLakesD 
iatomHomePage/Cyclotella/Cplanktonica/Cyclotellaplanktonica.gif&imgrefurl=http://www.0  
mich.edu/—phytolab/GreatLakesDiatomHomePage/groups/majorgroups.html&h=390&w=388 
&sz=33&tbnid=ZNB4vxZCFNcJ:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3DCyclotell 
a%26start%3D20%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

Ş eki137)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.math.ualberta.ca/ —bowman/diatorril 
database/Cyclotellajpg&imgrefurl=http://www.math.ualberta.ca/—bowman/diatom/databaset i 
ndexl.html&h=238&w=253&sz=30&tbnid=ikwEE-
EGhVQJ:&tbnh=99&tbnw=105&prev=limages%3Fq%3DCyclotella%26h1%3Dtr%261r%3D 
%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG 

Ş eki138)A)http://images.google ,com.tr/imgres?imgurl=www.ecology.republikapl/pictures/euk 
aryota/chrysophyta/naviculaj pg&imgrefurl 
B)http://www.staff. ncl.ac.uk/rj  .telfort/pictures/diaphoto/crytpto gi f 

Ş ekil 39)A)http://croatica.botaruc.hr/praktikum/images/Cymbella_spjpg  
B)http://www.gsfli/domesttc/tutkimus/jarvisedimentil/cymbella.gif  

Ş eki140)A)http://nnages.google.com.tr/imgres?imgurl=www.northstar.k/2.ak.us/schools/wvh2 
/images/cocconis.JPG&imgrefurl  
B)http://www.marbot.gu.se/files/melisa/checkhstilmages/spectes/Coc_spjpg  

Ş ekil 41)A)http://biodac.bio.vottawa.ca/thumbnails/images/BRIE011P.gif  
B)http://www.biology/sa.umich.edu/courses/bio458/dinobryonjpg  

Ş eki142)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=homej  lu.edu.cni—yunxiang/zhenjun/ge 
nmei/rhizopusjpg&imgrefurl=http://homej  lu.edu.cn/—yunxiang/zhenjun/gerunei/genmei.htm 
&h=345&w=480&sz=34&tbnid=891DTGY4681.1:&tbnh=90&tbnw=125&prev=iimages%3Fq 
%3DRhizopus%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3 DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG 

B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=vtpb-
www.cvm.tamu.edu/vtpb/vet_micro/mycology/rhizopus.gif&imgrefurl=http://vtpb-
www.cvm.tamu.edu/vtpb/vet_micro/mycology/rhizopus.html&h=432&w=546&sz=9&tbnid=  
ZaTrCQD6AdAJ :&tbnh=102&tbnw=128&prev=limages%3Fq%3DRhizopus%26h1%3Dtr%2 
61r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

Ş ekil 43)A) http://www.medsch.wisc.edu/medmicro/myco/Images/mucor(x100)jpg  
B) http://www. tfil.ars.usda.gov/IMAGES/mueor.gif  

C)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.sgrh.com/nletter/mbnl/may2001/caseljp  
g&imgrefurl=http://www. sgrh.corn/nletter/mbnl/may2001/mi  cnew.htm&h=240&w=300&sz= 
54&tbnid=CARW_UwkeisJ:&tbnh=88&tbnw=110&prev—/images%3Fq%3DMucor%26h1% 
3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe°/03DUTF-8%26sa%3D G 

Ş ekil 44)A) http://farrna.gfb.umich.mx/images/penicillumjpg  
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B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.mold.ph/penicillum%2520sp%2520cultu  
re.gif&imgrefurl=http://www.mold.ph/penicillium.htm&h=196&w=225&sz=44&tbnid=jxEU  
tOsAGsIJ:&tbnh=88&tbnvv=1018 ıprev=iimages%3Fq%3DPenicillum%26h1%3Dtr%261r%3 
D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DU'T F-8%26sa%3DG 
C)http://images.geogle.com.tr/imgres?imgur/=www.pmf . unsa.ba/biologia/talofiti/asco4b.jpg 
&imgrefurl 

Ş eki145)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.mykoweb.com/photos/large/Mor  
chella(mgw).jpg&imgrefurl=http://www.mykoweb.com/large_photos05.html&h=768&vv=61  
4&sz=142&tbnid=JeZSDBXy8IJ:8 ı tbnh=140&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3DMorchell 
a%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG 

B)http://www.montipisani.com/images/morchellajpg  

Ş ekil 46)A) http://www.awl.ch/pilze/pilz-dateien/boletus-edulis/boletus-edulis-gross-2.jpg  
B) http://home.earthlink.net/—xylaria/airbrush/boletus.jpg 

Ş eki147)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=sub-  
zero.mit.eduftbyte/projects/obelisk2/amanitajpg&imgrefurl=http://www.sistemanews.it/&h=  
200&w=144&sz=9&tbnid=XHpxa4PqkRkJ:&tbnh=98&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3DA 
manita%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG 

B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.hiddenforest.co.nz/fungi/family/images/a  
manita gif&imgrefurl=http://www.hiddenforest.co.nz/fungi/family/pluteaceae/amanita.htm&h  
=186&w=188&sz=4&tbnid=gD2myR4JTsJ:&tbnh=95&tbnw=96&prev--/images%3Fq%3DA 
manita%26start%3D20%26h1%3Dtr%26Ir%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF- 
8%26sa%3DN 

Ş eki148)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=mycology.wsu.edu/mushroom/images/  
agaricus.jpg&imgrefurl=http://mycology.wsu.edu ımushroomiagaricus.htm&h=460&w=480& 
sz=48&tbnid=YplTuTOiamYJ:&tbnh=120&tbnw=125&prev=iimages%3Fq%3DAgaricus%2 
6start%3D60%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

B) http://njec.com/ —ret/agaricus.jpg 

Ş ekil 49)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.cegep-sept  
iles.qc.ca/raymondboyer/champignons/Images/Polyporus_brumalis.JPG&imgrefurl=http://w  
ww.cegep-sept-iles.qc.ca/raymondboyer/champignons/Polypores_Po- 
Z. htm&h=438&w=547&sz=86&tbnid=0BZtVFgDOYkJ:&tbnh=104&tbnw=129&prev=limag 
es%3Fq%3DPolyporus%26h1%3Dtr%261r%3D%26i e%3DUTF-8%26oe%3DUTF-
8%26sa%3DN 

Ş eki150)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=users.bart.nl/Hbatist/kralingsebos/ima  
ges/12.jpg&imgrefurl=http://users.bart.nl/H  batist/kralingsebos/12.html&h=377&w=552&sz= 
30&tbnid=k84xmOdV5cJ:&tbnh=88&tbnw=128&prev=iimages%3Fq%3DFomes%26start% 
3D120%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.duinkerken.nu/paddestoelen/images/tond  
erzwam(2)%2520-%2520fomes%2520fomentarius- 
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300x225.jpg&imgrefurl=http://www.duinkerken.nu/paddestoelen/fotoboek2.htm1&h=225&w  
=300&sz=13&tbnid=gNgdhoR- 
D3gJ:&tbnh=83&tbnw=110&prev—limages%3Fq%3DFomes%26h1%3Dtr%2611 4/03D <>/026ie 
%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

Ş  eki151)A)http://images. google. com.tr/imgres?imgurl=www.tau.ac  il/lifesci/botany/Tela/Im/g 
anodermajpg&imgrefurl=http://www.tau.acil ı lifesci/botany/Tela/fungi.htrol&h=222&w=295  

S7=12&tbnid=DoiJdAl(fLkJ:&tbnh=83&tbnw=110&prev=iimages%3Fq%3DGanoderma% 
26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG 

B)http://images  google.com.tr/imgres?imgurl=www.agraria.org/funghi/ganodermaapplanatum  
jpg&imgrefurl=http://www.agraria.org/funghi/ganodermaapplanaturn.htm&'n=2818 ıw=412&  
sz=408ı tbnid=47TGwqLoxyUJ:&tbnh=82&tbnw----120&prev=iimages%3Fq%3DGanoderma 
%26start%3D180%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF -8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

Ş ekil 52) http://www.botany.hawaii.edu/faculty/wong/BOT135/Lycoperdon  Dispersal. gif 

Ş eki153)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www2.aclille.fr/lichen/images/PSEUD  
EVE.jpg&imgrefurl=http://www2.aclille.fr/lichen/PhPseFur.htm&h=216&w=275&sz=73&tb  
nid=Zuy4RRrikJ7sJ:84thnh=85&tbnw=108&prev=limages%3Fq%3DPseudevernia%26h1%3 
Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8°/026oe%3DUTF-8%26sa%3DG 

B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.liis.1v/kj  erpji/atteli/Pseudevemia_furfura 
cea_m.jpg&imgrefurl=http://www.liisivikjerpji/mnpsk  html&h=181&w=2008ı sz-10&tbnid= 
a5yeqQgWz38J:&tbnh=898ı tbnw-=98&prev=/images%3Fq%3DPseudevemia%26h1%3Dtr%2 
61r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG 

Ş eki154)A)http://images.google.com.tr ı imgres?imgurl=www.hainaultforest.co.uk/Lichen%25  
20evemia%2520prunastri%2520web.JPG&imgrefurl=http ://www.hainaultfores t. co.uk/31iche  
nphotos htm&h=2338ıw=273&sz=13&tbnid=WYNo6Et ODQJ:&tbnh=92&tbnw=107&prev 
=/images%3Fq%3Devernia%2B%26h1%3Dtr%261r%3D 7Y026ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF- 
8%26sa%3DG 

B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=ocid.nacse.org/classroom/lichens/denison/fig5a  
small.gif&imgrefurl=http://ocid.nacse.org/classroom/lichens/denison/fig5.html&h=291&w- --3  
Ol&sz=16&tbnid=8MLHg2ZNflwJ:&tbnh=108&tbnw=111&prev= ı images%3Fq%3Devemia 
%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8 

Ş ekil 55) A) http://www.biodiv.nl/lichens/lichenpictures/Lobaria  pulmonaria-france 13.jpg 

B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=ocid.nacse.org/classroom/lichens ıdenison/fig10  
small.gif&imgrefurl=http://ocid.nacse.org/classroom/lichens/denison/fig10.html&h=419&w=  
3608ı sz=30&tbnid=aH2JVOISyWcJ:&tbrıh=121&tbnw=104&prev=iimages%3Fq%3DLobari 
a%26start%3D20%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

Ş eki156)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.vitacost.corn/science/hn/Herb/U  
snea.jpg&imgrefurl=http://www.vitacost.com/science/hn/Herb/Usnea.htm&h=2008 ıw=200&s  
z=19&tbnid=QXAHhdQ1qJkJ:&tbnh=99&tbnw=99&prev=limages%3Fq%3DUsnea%26h1% 
3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG 
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B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=ocid.nacse.org/classroom/lichens/denison/fig21  
small gif&imgrefurl=http://ocid.nacse.org/classroom/lichens/denison/f ı g21.html&h=432&w=  
557&sz=40&tbnid=ypuIMcnk4OIJ:&tbnh=101&tbnw=130&prev=iimages%3Fq%3DUsnea% 
26start%3D20%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

C)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.tcbmed.com/NewslettersNolume4-  
IssuelUsnea/Usnea_drawing2Negative_PK_LR.jpg&imgrefurl=http://www.tcbmed.com/Ne  
wslettersNolume4-Issue1-Usnea/Volume4-Issue1-
Usnea.html&h=543&w=676&sz=62&tbnid=Q61WF2Vmzv0J:&tbnh=110&tbnw=136&prev 
=/images%3Fq%3DUsnea%26start%3D20%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-
8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

Ş eki157)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=host04.ipowerweb.com/--natureno/arch  
ivo/Botany/Cladonia_sp_pyxidatajpg&imgrefurl=http://host04.ipowerweb.com/--natureno/ar  
chivo/Botany/Cladonia_sp.html&h=400&w=625&sz=37&tbnid=0F2T7mMrMWIJ:&tbnh=8 
5&tbnw--- 132&prev=iimages%3Fq%3DCladonia%26start%3D20%26h1%3Dtr%261r%3D%2 
6ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

B)http://images.geogle.com.tr/imgres?imgurl=www.countryside  
management.org.uldheathland/-derived/flora.htm-txt-lichenR.gif&imgrefurl  

Ş eki158)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.hiddenforest.co.nz/lichens/family/p  
eltigeraceae/images/peltiO3.jpg&imgrefurl=http://www.hiddenforest.co.nz/lichens/family/pelt  
igeraceae/peltiO3.htm&h=400&vv=550&sz=65&tbnid=V331dZ cc7cJ:&tbnh=94&tbnw=129 
&prev=iimages%3Fq%3DPeltigera%26start%3D60%26h1%315-tr%261r%3D%26ie%3DUTF- 
8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 

Ş eki159)A)http://images.google.com.ttlimgres ?imgurl=host04.ipowerweb.comt—natureno/arch 
ivo/Botany/Lecanora_muralis2.jpg&imgrefurl=http://host04.ipowerweb.comt —natureno/archi 
vo/Botany/Lecanora muralis.html&h=700&w=933&sz=154&tbnid=YFQm8mNS10MJ:&tbn 
h=110&tbnw=146&—prev=iimages%3Fq%3DLecanora%2Bmuralis%26h1%3Dtr%261r%3D% 
26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8 

B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.tau.ac.il/lifesci/botany/Tela/Im/lichen4jp  
g&imgrefurl=http://www.tau.ac.il/lifesci/botany/Tela/lichen.html&h=239&w=268&sz=28&t  
bnid=tTd510gxH2QJ:&tbnh=96&tbnw=107&prev=iimages%3Fq%3DLecanora%2Bmuralis 
%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8 

Ş eki160)A)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.ipsit/scuola/concorso_99/licheni 
/lic/jpg/falax.jpg&imgrefurl=http://www.ips.itiscuola/concorso  99/licheni/lic/fallax.htm&h=2 
72&w=412&sz=49&tbnid=7Sg8JmVXhR8J:&tbnh=79&tbnwIl 19&prev=iimages%3Fq%3D 
Xanthoria%26start%3D40%26h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF- 
8%26sa%3DN 

B)http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=www.lichen.com/bigphotos/Xparietinalg.jpeg&  
imgrefurl=http://www.lichen.com/bigpix/Xpasietina.html&h=256&w=384&sz=50&tbnid=ah  
D_DNiB2qkJ:&tbnh=79&tbnw=118&prev=iimages%3Fq%3DXanthoria%26start%3D20%2 
6h1%3Dtr%261r%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN 
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