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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

Xanthoria parietina  (L.) Th. Fr. LİKENİ KULLANILARAK ANKARA İLİ’NDE 

YAPILAN AĞIR METAL BİYOİZLEME (=BİYOMONİTORİNG) ÇALIŞMASI 

 

Volkan IŞIK 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalı 
 

Danışman :  Prof. Dr. Atila YILDIZ 

Ankara’daki hava kirliliğinin ağır metal yönünden biyoizlenmesi amacıyla 11 Kasım 

2020-21 Nisan 2021 tarihleri arasında 29 şehir merkezi ve 1 şehir dışı kontrol istasyonu 

olmak üzere toplam 30 istasyonda  Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. liken örnekleri 

toplanmıştır. Toplanan liken numuneleri kurutulup temizlendikten sonra AI, V, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb ağır metallerinin analizleri ICP-MS cihazında, liken 

numunelerinin klorofil-a ve klorofil-b analizleri ise UV-Spektrofotometre cihazında 

ölçülmüştür.  

Ağır metal ölçüm sonuçları ortalaması Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın liken 

referans değerlerine oranlandığında Cr˃Fe˃Al˃Co˃V˃Cu˃As˃Ni˃Zn˃Pb˃Cd˃Mn 

şeklinde sıralama oluşmuştur. Şehir merkezinden uzak kontrol istasyonu olarak seçilen 

Çamlıdere lokalitesi ağır metal ve klorofil yönünden diğer istasyonlara göre beklenildiği 

gibi daha temiz çıkmıştır. Diğer 29 istasyon sonuçlarına göre Ankara’daki 3 temel hava 

kirliliği etmenleri sırasıyla motorlu taşıt egzozu, fosil yakıtlar ve sanayi faaliyetleridir. 

Haziran 2021, 127 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Biyoizleme, hava kirliliği, liken, ağır metal, Xanthoria parietina 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

THE HEAVY METAL BIOMONITORING STUDY USING LICHEN Xanthoria 

parietina (L.) TH. FR.  IN ANKARA PROVINCE 

 

Volkan IŞIK 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Biology 

 

Supervisor: Prof. Dr. Atila YILDIZ 

In order to biomonitor air pollution in Ankara in terms of heavy metals, between 11 

November 2020 and 21 April 2021, Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. lichen samples at 

30 stations, 29 of which are in the city center and 1 outside the city as control station 

were collected. After drying and cleaning the lichen samples collected, the analysis of 

heavy metals  Al, V, Cr, Mn, Fr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb was measured in the ICP-

MS device, and the analysis of chlorophyll-a and chlorophyll-b of lichen samples was 

measured in the UV-Spectrophotometer device. 

When the average of heavy metal measurement results were compared to the lichen 

reference values of the International Atomic Energy Agency, a ranking was formed as 

Cr˃Fe˃Al˃Co˃V˃Cu˃As˃Ni˃Zn˃Pb˃Cd˃Mn. Çamlıdere locality, which was chosen 

as a control station far from the city center, was cleaner in terms of heavy metal and 

chlorophyll compared to other stations as expected. According to the results of the other 

29 stations, the 3 main air pollution factors in Ankara are motor vehicle exhaust, fossil 

fuels and industrial activities, respectively. 

June 2021, 127 pages 

Key Words: Biomonitoring, air pollution, lichen, heavy metal, Xanthoria parietina 
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1. GİRİŞ 

Likenler tabiatta yaşayan en ilginç canlı gruplarından biridir. Liken deyimini ilk defa 

M.Ö. IV. yy’ da Yunanlı ‘Theophrastus’ kullanmıştır. Ancak bu bilim adamının liken 

olarak adlandırdığı canlılar liken olmayıp “Ciğerotları” olmuştur. İlk olarak likenlerin 

alg ve mantarlardan meydana geldiğini İsviçreli Botanikçi Simon Schwendener 1867 

yılında bilim dünyasına tanıtmıştır. Likenler alg ve mantarların bir araya gelerek 

meydana getirdikleri morfolojik ve fizyolojik birlikteliklerdir (Yıldız 2020). 

Ascomycota ve Basidiomycota ile yeşil alg (Chlorophyta) veya siyanobakterilerden 

(Cyanopyta) oluşan bu birliktelik yaklaşık 25.000 türden oluşur. Bu ortak yaşam 

(=simbiyoz) şeklinde hem mantar bileşen hem de alg bileşeni birbirinden fayda sağlar. 

Mantar bileşen (=mikobiyont), algin fotosentez ile ürettiği organik besini kullanırken, 

alg bileşeni (=fotobiyont) ise mantarın substrattan aldığı su ve mineral madde ile 

kuruma tehlikesi olmadan yaşamını sürdürmektedir. Bir kısım bilim insanına göre liken 

birlikteliğinde mantar alg üzerinde kontrollü şekilde parazit yaşam sergilemektedir. Bu 

yüzden, likenlerin sınıflandırmasında ve üremesinde asıl söz sahibi mantar bileşeni 

olduğundan, likenler “lichenized fungi = likenleşmiş mantarlar” şeklinde de 

isimlendirilirler (Ahmadjian 1982, Nash III 2008, Yavuz 2010,). 

1.1  Likenlerin Morfolojik ve Anatomik Özellikleri  

Likenlerin tallusunda yüksek yapılı bitkilerdeki gibi kök, gövd. e ve yaprak bulunmaz. 

Liken tallusu mikobiyont tabakadan oluşan korteks ve medulla tabakası ile mantar 

hifleri ile çevrili fotobiyont tabakasından gonidiyumdan meydana gelmiştir. Likenler 

fizyolojik ve morfolojik karakterlerinden dolayı hava kirliliğine karşı önemli bir 

hassasiyet gösterirler. Kökleri bulunmadığından, fotosentez için ihtiyaç duydukları 

maddeleri sadece atmosferden alırlar. Bununla birlikte tallusun dış yüzeyinde kütikula 

gibi koruyucu bir tabakaya sahip olmadıklarından havadaki kirletici maddeler tallus 

yüzeyinden doğrudan hücre içine alınmaktadır  (Agnan vd.  2017, Çobanoğlu 2015, 

Kurnaz ve Çobanoğlu 2017, Özen 2020). 
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1.2 Likenlerin Habitatları  

Algler suda ve çok nemli yerlerde bulunduklarından, mantarlar ise saprofit 

olduklarından her iki grubun yaşam alanları sınırlıdır. Fakat bu simbiyotik birlik 

sayesinde likenler tropik kuşaktan kutuplara, deniz kıyısından dağlık bölgelere kadar 

pek çok ortamda ve geniş bir coğrafyada yaşayabilirler. Geniş coğrafik yayılıma ek 

olarak, çok geniş bir substrat yelpazesine de sahiptirler. Likenler “rhizinea” (=rizin) adı 

verilen yapılarla çeşitli substratlara tutunarak büyürler. Toprağın, kayaların ya da 

taşların üzerinde, ağaçlar, diğer bitki, mantar ve likenlerin üzerinde, ölü ağaç kabukları, 

duvarlar, çatılar, terk edilmiş eski eşyalar hatta paslı metallerin üzerinde bile 

yaşayabilirler (Nash 1996, Vardar 2011). 

1.3 Likenlerin Sınıflandırılması  

Likenleri sınıflandırırken tallus yapısı, morfolojik yapı, üzerinde bulunduğu substrat 

çeşidi ve likeni oluşturan mantar dikkate alınır. 

1.3.1 Tallus yapılarına göre likenler 

Tallus yapısına göre likenler 2 gruba ayrılır. 

1.3.1.1 Homeomerik likenler  

Homeomerik likenlerde mantar ve alg tallus içerisinde homojen bir dağılım gösterir 

(Şekil 1.1). Yıldız ve Yurdakulol (2002)’a göre mantar miselyumu, algin salgıladığı 

müsilaj içerisinde homojen olarak dağılmıştır ve likenin şekli alg tarafından 

belirlenmektedir (Vardar 2011). 
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Şekil 1.1 (A)- Collema pulposum (Bernh.) Ach. tallusunun enine kesiti (Homomerik tip) 

(Karamanoğlu 1971) 

(a) Alg hücreleri, (m) mantar hifi, (B)-Physcia tallusunun enine kesidi (Heteromerik tip) (ük) Üst kabuk, (a) Alg 

hücresi, (m) mantar hifi  

1.3.1.2 Heteromerik likenler  

Heteromerik likenlerde mantar ve alg tabakalı dağılım gösterir (Şekil 1.1). Likenlerin 

çoğu heteromerik tallus yapısına sahiptir. Üst korteks tabakasının altında bulunan, 

alglerin meydana getirdiği “gonidiyum” tabakası bulunur (Güner 1986). Gonidiyum’un 

altında Hypogymnia cinsinde olduğu gibi mantar hiflerinden oluşan “medulla” tabakası 

vardır. Bünyesinde alg barındıran tabakalara sahip mantar, heteromerik likenlerin 

şeklini belirler (Vardar 2011, Yıldız ve Yurdakulol  2002). 

1.3.2 Morfolojilerine göre likenler 

Likenler morfolojilerine göre kabuksu (crustose), yapraksı (foliose) ve dalsı veya 

çalımsı (fruticose) olarak üç grupta incelenirler (Büdel ve Scheidegger 1996). 

1.3.2.1 Kabuksu (crustose) likenler  

Tallusları yassıdır. Büyüdükleri özortamlarına (=substratlarına) hiflerini sokarlar (Şekil 

1.2). Kabuksu likenleri bağlı bulunduğu substrat yüzeyinden ayırmak oldukça zordur 

hatta kazımak gerekebilir. Salgıladıkları sekonder metabolitler (liken asiti) yardımıyla 

kayaları eriterek kayaların derinliklerine girebilen likenlere “endolitik liken” denir. 
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Likenlerin ortalama % 75’ini crustose likenler oluşturur (Ahmadjian 1993,Vardar 2011, 

Yıldız 2020).  

                                           

Şekil 1.2  Kabuksu liken Caloplaca thallincola (Wedd.) Du Rietz 

(http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_thallincola.html) 

1.3.2.2 Yapraksı (foliose) likenler  

Tallus küçük veya büyük loblardan ibarettir. Büyüdükleri ortamlarına rizoid şeklinde 

hifler gönderirler (Şekil 1.3). (Yıldız 2020). Armsrong (2004)’e göre çoğu foliose liken 

yılda 2 veya 5 mm büyümektedir.    

 

Şekil 1.3 Yapraksı liken  Xanthoria parietina, Ankara (V.Işık) 

http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_thallincola.html
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1.3.2.3 Dalsı veya çalımsı (fruticose) likenler  

Tallus ya diktir veya bir ağaçtan sarkar. Tallus genellikle dallıdır (Şekil 1.4). Ağaç 

substratı üzerinde yaşarlar ve substratından kolayca ayrılırlar. (Güner 1986, Vardar 

2011).  

                     

Şekil 1.4 Dalsı liken , Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf 

(http://www.lichens.lastdragon.org/Pseudevernia_furfuracea.html) 

 

1.3.3 Yapısındaki mantarın cinsine göre likenler 

Likenler yapısına giren mantar çeşidine göre iki gruba ayrılırlar.  

1.3.3.1 Askolikenler (askuslu likenler)  

Bu likenleri Ascomycota grubu mantarlar ile algler meydana getirirler. Likenleri 

oluşturan mantarların çoğu ascomycotina grubuna dahil olduğu için, çoğu liken 

askoliken grubundadır. Askolikenler toprak, kaya, taş, ağaç, ağaç kabuğu, ağaç dalı, 

kemik, deri, yün, kereste, ev duvarı, anıt, kiremit, mezar taşı, cam,  eski demir alet ve 

eşya gibi çok değişik substratlarda yaşarlar (Şekil 1.5) (Yıldız ve Yurdakulol 2002). 

http://www.lichens.lastdragon.org/Pseudevernia_furfuracea.html


6 
 

                            

Şekil 1.5 Askuslu liken, Cladonia fimbriata (L.) Fr. 

(http://www.lichens.lastdragon.org/Cladonia_fimbriata.html) 

 

1.3.3.2 Basidiolikenler (bazidiyumlu likenler)  

Genellikle tropik bölgelerde yaşayan likenlerdir (Şekil 1.6) (Güner 1986). 

                                                                                      

Şekil 1.6 Bazidiyumlu liken, Dictyonema glabratum   (Spreng.) D.Hawksw 

(https://www.jungledragon.com/image/43011/dictyonema_lichen.html) 

 

1.3.4 Substrat tiplerine göre likenler  

Likenler üzerinde bulundukları substrata göre; toprakta terrikolous, kayada saksikolus, 

odunda lignikolus, ağaç kabuğunda kortikolus, karayosunu üzerinde muskikolous, ciğer 
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otunda hepaticolous, liken üzerinde likenikolus, yaprakta follicolous, cam eşya üzerinde 

vitrifikolous olarak isim alırlar (Yıldız 2020).  

1.4  Liken Sekonder Bileşikleri  

Likenlerde alg ve mantar bileşenlerinin ayrı yaşarken üretemedikleri fakat liken 

birlikteliği oluştuktan sonra ürettikleri likenlere özel çeşitli kimyasal bileşikler tespit 

edilmiştir. Mantar bileşenin metabolizma faaliyeti ile üretilen fenol asiti ve pigment 

içeren bu kimyasal bileşiklere liken asitleri veya sekonder bileşik (=metabolit) denir. 

Sekonder bileşikler alifatik ve aromatik bileşiklerdir. Sekonder bileşikler, mantar 

tarafından sentezleniyorsa da, sentezin ön basamaklarındaki bileşikleri alg 

hazırlamaktadır. Mantar ve alg bileşeninin oluşturduğu bu kimyasal bileşikler, kristaller 

hâlinde liken tallusunda biriktirilir ve likene özgü renk pigmentlerini oluştururlar. 

Örneğin Xanthoria parietina’ da parietin sarı ve turuncu renk oluşturur (Nash III 2008, 

Yavuz 2010). 

 

Şekil 1.7  X. parietina’ da parietinik asit 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Xanthoria_parietina) 

 

1.5 Likenlerde Üreme  

Eşeyli üreme yapıları mantar bileşen tarafından meydana getirilir. Ascomycota  

diviziyosu mantarlar “apotesyum” ve “peritesyum” denen üreme organlarını oluşturur. 

Tallus üzerinde bulunan apotesyumlar çanak ya da çizgi şeklinde olup, bazen tallus 

yüzeyine gömülü ve siyah, kahverengi, turuncu, sarı gibi farklı renkler içeren üreme 

yapılarıdır. Peritesyumlar tallus yüzeyine gömülü, nokta şeklinde, sadece “ostiol” 
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açıklığı ile ayırt edilebilen üreme organlarıdır. Her iki üreme organı, yılda iki kez 

(ilkbahar ve sonbaharda) spor üretirler (Hale 1989, Vardar 2011). 

Likenler vejetatif olarak tallusları üzerindeki soraliyumdan veya aşınan yerlerden küçük 

küçük kütlecikler halinde ayrılarak ürerler. Bir veya birkaç alg hücresinin mantar hifleri 

ile sarılmış olduğu bu küçük kütleciklere Sorediyum denir. Likenler bu sorediyum adı 

verilen yapılarla eşeysiz olarak ürerler. Bunun yanında isidiyum adı verilen yapıların 

kopup dağılmasıyla ve ayrıca tallustan küçük tallus parçalarının kopup ayrılmasıyla da 

eşeysiz olarak ürerler (Yıldız 2020). 

1.6 Likenlerin Ekolojik  Açıdan Önemi  

Mikobiyont ortağın ürettiği sekonder bileşikler üzerinde bulunduğu taş veya kayanın 

parçalanmasına neden olur. Likenler salgıladıkları liken asitleri ile kalkerli, granitik ve 

diğer kayaları kademeli olarak parçalarlar. Daha sonra oluşan bu ufak taşlar ve çürüyen 

likenin oluşturduğu humus üzerinde yapraklı karayosunları gelişir. Bu gelişmeler 

sonunda yüksek bitkiler gelişir. Böylece likenler bitki örtüsünün gelişim sürecinde 

öncül (=piyonir) canlılar olarak anılırlar (Yıldız 2020). Çeşitli habitatlarda yaşayan 

likenlerin çöllerdeki nem seviyesinin ayarlanması, ağaç ve bitkiler için fosfor ve azot 

kaynağı olması, hava kirliliği çalışmalarında kullanılması, çeşitli böcek ve hayvan 

türleri  için besin kaynağı olması ve yuva yapma malzemesi olması gibi  birçok ekolojik 

önemi vardır (Gezginci vd.  2006, Llano 1950, Nash III 2008, Yavuz 2010).  

1.7  Likenlerin Atmosferik Kirlilik Çalışmalarındaki Avantajları 

Likenler hava kirleticilerinin atmosferdeki konsantrasyonunu belirleme çalışmalarında 

biyoizleme araçları olarak kullanılmaktadır. Sadece belirli bir bölgede yetişmeyip dünya 

coğrafyasında geniş yayılışı bulunduğundan kıtalararasında da yapılan çalışmalar 

karşılaştırılabilmektedir. Likenler uzun yıllar boyunca  yavaş büyüdükleri için tallusları 

kısa süreli mevsimsel morfolojik değişiklik göstermezler bu da tallustaki oluşan 

değişimlerin uzun vadede oluştuğu anlamına gelir (Çobanoğlu 2015). 
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Kök, yaprak, stoma ve kütiküla gibi yüksek bitkilere özgü yapılar likenlerde 

olmadığından havadaki kirleticiler tallusun bütün yüzeyi ile absorbe  edilir. Hatta, 

likenler fizyolojik ihtiyacının fazlası miktarında çoğu elementi kendi bünyelerinde 

biriktirebilirler (Nash, 2008). Winner vd.  (1988)’e göre likenler vasküler (damarlı) 

bitkilerden 100 kat daha fazla kükürt dioksit emebilmektedir.  

Biyoindikatör olarak likenler çiçekli bitkilere göre daha çok kullanılmaktadır. Çünkü 

hava kirliliğinin takibinde uzun yıllar yaprak ve çiçek dökmeden tüm tallusu ile 

yaşadıklarından elde edilen sonuçların kalitesi için güvenilirdirler. Likenler yılboyu 

havadaki kirleticilere maruz kalırken simbiyotik birlikteliği de korurlar, bununla birlikte 

her liken türü kirliliğe karşı farklı tepki verirler, duyarlılıkları farklıdır. Hava kirliliğine 

karşı gösterdikleri hoşgrü belirli bir seviyeye kadar olup biyoizleme (=biyomonitoring) 

çalışmalarında aktif kullanımaktadırlar. (Çobanoğlu 2015). 

1.8 Liken Tallusunda Metal Depolanması 

Garty (2001)’ye göre likenlerin metal içeriğinin büyük bir kısmı atmosferik kaynaklıdır, 

fakat Backor ve Loppi (2009) substrattan da parçacık yakaladıklarını belgelemişlerdir. 

Likenler ihtiyaçlarından fazla miktardaki ağır metalleri biriktirirken, ekstraselüler kristal 

veya sekonder bileşikler ile kompleks oluşturarak bu ağır metallere tolerans gösterirler. 

Örneğin X. parietina’ da oksalat kristalleri gibi. Havadaki metaller Rinino vd.  (2005)’e 

göre liken tallusuna çözünerek veya parçacık halinde yakalanarak alınırlar, çözünenler 

ise hücre-dışı veya hücre-içi bölgelerde birikme eğilimi göstermişlerdir (Çobanoğlu 

2015). Garty (2001)’e göre likenler yağmur sularındaki metal iyonlarını hücre-dışında 

emerek alırken, H
+
 iyonlarını veya zayıf bağlanmış metal iyonlarını bırakarak iyon 

değişimini gerçekleştirirler. 

Metal alımında liken birlikteliğindeki mantar (=mikobiyont) partner fotobiyonta göre 

aktiftir ve temel metal bağlayıcı madde mantar hücre çeperlerindeki asetil-D-

glokozaminin polimeri olan kitindir. Branquinho vd.  (1999)’nin Ramalina’da Cu, 

Brown ve Beckett (1994)’ın Peltigera’da Cd metali için yaptıkları çalışmalarda, hücre-

içi metal alımının çok yavaş ve az olduğu hücre-içi metal alımının ışık varlığında 
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yüksek olduğu ve likenin metabolizmasıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Garty 2001, 

Çobanoğlu 2015). 

Yapraksı likenlerdeki (Flavoparmelia baltimorensis (Gyelnik & Foriss) Hale, 

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale) ağır metal içeriği dalsı likenlere 

(Cladonia subtenuis (des Abb.) A.Evans) göre daha fazla olduğu belirtilmiştir. Garty 

(2001)’e göre likenlerden alınan kesitlerin merkezi bölgelerinde (yaşlı kısımlar) kenar 

bölgelere (genç kısımlar) kıyasla daha fazla metal biriktirdiği gözlenmiştir. Ayrıca 

likenlerin yaşadığı habitat, üzerinde bulundukları substrat, metal içerikli kaya ve toprak 

liken tallusunda biriken metal miktarını etkilemektedir (Çobanoğlu 2015, Garty 2001). 

1.9 Likenler ve Biyoizleme (=Biyomonitoring) 

Biyoizleme (=Biyomonitoring), ekosistemde meydana gelen değişiklikleri saptayan, 

takip eden bir erken uyarı sistemidir (Loppi vd.  1998, 2003). Ekosistemdeki olumsuz 

bir değişimin tüm biyosferi etkileyeceğinden biyoizleme çalışmaları son derece 

önemlidir. (Gür 2006, Nimis 2000, 2001, Sukatar vd.   2007, Wolterbeek 2002, Yaprak 

vd.  2007). 

Biyoizleme çalışmaları ya indikatör (=gösterge) canlının yaşamsal faaliyetindeki 

değişikliklerin ya da indikatör canlının vücut dokusundaki kirletici madde 

konsantrasyonunun ölçülmesi ile yapılır (Loppi ve Pirintos 2003, Wolterbeek 2002, 

Yaprak vd.  2007). İndikatör canlıların temel özelliği, bulundukları habitatın kirlilik 

derecesini yansıtmalarıdır (Beeby 2001, Loppi ve Printos 2003).   

Kirlilik çalışmalarında kullanılacak ideal ağır metal, radyoaktif, COX, NOx ve SO2 

biyoindikatörü organizmaların coğrafik dağılımının geniş olması, tür teşhisinin kolay 

yapılabilmesi, araştırma bölgesinde yeterli miktarda olması, morfolojilerinin 

kirleticilerden etkilenmeyecek şekilde mevsimsel değişimlere uğramaması, kirleticilere 

karşı tolerans göstermesi, araştırma bölgesine iyi uyum sağlamış olması gerekmektedir 

(Beyaztaş 2008, Manning ve Feder 1980, Martin ve Coughtrey 1982, Wittig 1993). 
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Likenler bu özelliklerin hemen hepsine sahip canlılardır. Geniş coğrafik dağılım 

gösteren likenler ile farklı habitatlarda, farklı ülkelerde kirleticiler açısında 

karşılaştırmalar yapılabilmektedir. (Beyaztaş 2008, Nash 1996, Puckett 1988). 

Yaklaşık 50 yıldır hava kirliliğinin likenler üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalarda 

üç yaklaşım tarzı ortaya çıkmıştır. Birinci yaklaşımda, kirleticilere hassas olan, tolerans 

gösterebilen liken türleri tespit edilir çünkü bu hassas liken türleri ortamdaki kirlilik 

hakkında uyarı vererek hava kalitesinin yorumlanmasını sağlarlar, öyle ki yoğun kirlilik 

olan yerlerde popülasyonları azalmaktadır. İkinci yaklaşımda, yoğun kirletici bulunan 

yerlerden toplanan likenlerdeki değişimler laboratuvar şartlarında (=in situ) incelenir. 

Üçüncü yaklaşımda temiz habitatlardan alınan liken örnekleri kirleticilerin yoğun 

olduğu bölgelere taşınarak (transplantasyon) ya da labaratuvar koşullarında belli bir 

dereceye kadar kirletici maddelerle muamele edilerek, likenlerdeki kirlilik durumu 

araştırılır (Beyaztaş 2008, Garty 1993). 

Likenler; coğrafik dağılımlarının geniş olması, büyük bölgelerdeki araştırmalara imkan 

sağlaması, atmosferik çöküntü ile beslenmesi ve üzerinde yaşadığı özortamdan 

(=substrattan) kısıtlı element alması, stoma ve kütikulaları olmadığından tallus 

yüzeylerinin atmosferik kirlilik ile temas halinde olması, uzun yıllar boyunca 

morfolojileri aynı olduğundan mevsime bağlı değişiklik göstermemeleri, yaprak gibi 

dökülen organları olmadığından tallusta depo edilen metal miktarı kaybının çok az 

olması, uzun yıllar yavaş büyüyen organizmalar oldukları için geçen yıllara göre 

biriktirilen metal miktarı  hakkında bilgi vermeleri, kirliliğe karşı verdikleri cevap geç 

olduğundan ve ağır metallere ve toksisiteye karşı toleransları diğer indikatör türlere göre 

çok yüksek olduğundan nükleer santral, maden ocağı gibi kirletici konsantrasyonunun 

yüksek olduğu yerlerde inceleme yapmaya imkan vermeleri, ekstrem bölgelerde hayat 

sürdürebildiklerinden yerleşmeye uzak alanlarda da biyoizleme araştırmalarının 

yapılmasının kolay olması gibi avantajlara sahiptirler (Beyaztaş 2008). 
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Likenlerin atmosferik kirliliğe karşı tolerans mekanizmaları konusunda henüz net 

kanıtlar bulunmaması, laboratuvar koşullarında kültürleme çalışmalarının yapılmasının 

zor olması, SO2 ‘ye karşı duyarlı olan türlerde yapılacak ağır metal analizlerinin etkili 

olmaması, bulundukları habitatta sadece atmosferik kirliliğe değil diğer çevresel 

kirliliklere de maruz kalmaları, liken türlerinin kirliliğe karşı hassasiyeti ve toleransı  

farklı olduğu için, geniş bölgelerde türler arası ilişki kurmanın zor olması gibi durumlar 

likenler için biyoizleme çalışmalarında dezavantaj oluşturmaktadır (Beyaztaş 2008). 

1.10 Liken Biyoizleme Çalışmalarında Kullanılan Yöntemler 

2021 yılına gelirken tüm dünyada artan teknoloji, sanayi, nüfus, tarım, ısınma, savaşlar, 

petrol ve fosil yakıt faaliyetleri sonucu atmosferik kirlilik seviyesi artmıştır. Atmosferik 

kirleticilerin (SO2, ağır metal, radyonüklid, PAN, PAH, PM10, NOx vb) tespitinde 

bulunukları ülkelerin farklı bölgelerine ve kirlilik seviyesine göre çeşitli yöntemler 

geliştirilmiş ve halen çoğu ülkede aynı yöntemler kullanılmaktadır. Halihazırda da 

kullanılan kirlilik ölçen diğer tekniklere nazaran biyoizleme teknikleri (biyolojik 

gözlem) hem ucuz ve güvenilir, hem de uzun yılları kapsayan sonuçlar vermektedir. 

Büyük metropollerde ve sanayi bölgelerinde kurulan günlük ölçüm yapan hava kirliliği 

ölçüm istasyonları sadece kirlilik olan bölgelerdeki SO2, PM10, ağır metal gibi değerleri 

ölçmekte, diğer orta ve az kirli olan bölgelerdeki kirlilik seviyeleri dikkatten 

kaçmaktadır. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplam 20 adet hava 

kirliliği ölçüm istasyonu (THEP-Ankara Temiz Hava Eylem Planı, 2021) 

bulunmaktadır. Bunlardan 9 tanesi Ulusal Hava Kalitesi İzleme ağı ile eşgüdümlü 

olarak günlük bilgiler paylaşmaktadır. Bu yüzden kirleticilerin bitki, alg ve liken gibi 

vejetasyonlara yaptıkları etkiyi araştırmak için farklı yaklaşımlar oluşmuştur. Likenlerle 

biyoizleme (=biyomonitoring) çalışması yaparken aktif ve pasif yöntemler 

kullanılmaktadır (Hoodaji vd.  2012, Çobanoğlu 2015). 

1.10.1 Pasif biyoizleme yöntemleri 

3 çeşittir: 1. Genel liken çalışması veya Haritalama yöntemi, 2. Biyoindikatör türleri 

esas alan yöntem, 3. Çoklu-element ve Radyonüklid analizleri 
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1.10.1.1 Genel liken çalışması veya haritalama yöntemi 

Bu yöntemde büyük alanlardaki hava kalitesindeki değişim izlenir. Bütün liken florasını 

kapsadığı için uzman bir likenolog eşliğinde kareleme yapılarak liken türlerinin 

dağılımı haritaları oluşturulur. (Gilbert 1970, Hawksworth ve Rose 1970, Huckaby 

1993, Showman 1998, Çobanoğlu 2015). 

1.10.1.2 Biyoindikatör türleri esas alan yöntem ve IAP (atmosferik saflık indeksi)  

Bu yöntemde atmosferik kirliliğe toleransı bilinen biyoindikatör liken türlerinin 

değişimleri ve bazı parametreler kantitatif olarak ölçülür. Bu yöntemdeki avantaj, türü 

önceden bilinen biyoindikatör liken üzerinde çalışma yapılması ve bölgede sadece bu 

liken türünün zamana bağlı değişimlerin takip edilmesidir. Atmosferik Saflık İndeksi 

(IAP=Index of Atmospheric Purity), LeBlanc ve De Sloover (1970) tarafından kurulmuş 

ve çalışma alanındaki likenlerin oluşumunu ve sıklığını dikkate alan ekolojik tabanlı bir 

indekstir (Çobanoğlu 2015). 

1.10.1.3 Kantitatif laboratuvar analizleri (çoklu element ve radyonüklid analizleri) 

Bu yöntem belirli bir alandaki biyoindikatör likenler kullanılarak belirli bir zaman 

periyodundaki atmosferik element birikimini analiz etmek ve izlemek için tercih edilir. 

Liken tallusunda biriken element konsantrasyonları o bölgedeki hava kirliliği hakkında 

bilgi verir. Toplanan likenlerin tallusları analiz öncesinde toz, ağaç kabuğu, partikül gibi 

maddelerden temizlenerek öğütme ve asit ile çözme işlemleri ile analize hazır hale 

getirilir. Daha sonra Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) veya İndüktif 

Eşlenmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) cihazları ile likendeki element 

analizleri yapılır. Bu biyoizleme çalışmalarında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 

(IAEA)  Evernia prunastri likenini referans olarak aldığı  IAEA-336 değerleri 

kullanılır. Ankara’da X. parietina ile yaptığımız çalışmada bu yöntem kullanılmıştır 

(Conti ve Cecchetti 2001, Çobanoğlu 2015). 
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Radyonüklid analizleri çoğunlukla sezyum ve uranyum element içeriklerinin gama ışın 

spektrometre (GRS) cihazı ile ölçülmesiyle yapılır. (Başkaran vd.  1991, Biazrov 1994, 

Çobanoğlu 2015, Feige vd.  1988, Feige vd.  1990, Gaare 1987, Taylor vd.  1988, 

Whitevd.  1986) .  

1.10.2 Aktif biyoizleme yöntemleri 

3 çeşittir: 1. Transplantasyon, 2. Kontrollü dumanlama (fumigasyon), 3. Kültürleme 

1.10.2.1 Transplantasyon (liken nakli) 

Transplantasyon yönteminde doğal ortamından alınan temiz likenler kirliliği ölçülecek 

bölgeye nakledilir. Likenler yerden 4 m yukarıdaki ağaç gövd. elerine naylon file 

çantalar ile asıldığından bu yöntem çanta tekniği olarak ta bilinir. (Çobanoğlu 2015). 

1.10.2.2 Kontrollü dumanlama 

Dumanlama (fumigasyon) yönteminde, içerisinde hava akımı olan kapalı bir sistem 

içerisinde, kirleticilerle temas halinde olan likenlerin gösterdiği tepkiler ölçülmektedir 

(Çobanoğlu 2015). 

1.10.2.3 Kültürleme 

Kültürleme yönteminde, laboratuvar koşullarında kültürü yapılacak liken türleri 

çoğaltılarak kirliliğe verdikleri tepki gözlenmektedir. İstenen verim alınamadığından bu 

yöntem pek kullanılmamaktadır. (Çobanoğlu 2015). 

1.11 Hava Kirliliği  

1.11.1 Genel özellikleriyle hava kirliliği 

Hava kirliliği, kirletici maddelerin insanlar, diğer canlılar ve ekosistemi olumsuz 

etkileyecek seviye ve konsantrasyona ulaşmasıdır (Doğrul 2007, Yavuz 2010). Hava 
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kirleticilerinin canlılardaki etkisi, kirlilik kaynağının mesafesine, derecesine, 

kirleticilerin çeşidine ve hava koşullarına bağlı olarak değişir. Genellikle kirlilikten 

etkilenme kirletici kaynağın yakınında yüksek olurken, rüzgar ile de yüzlerce km uzağa 

taşınabilir (Poikolainen 2004, Yavuz 2010). 

1.11.2 Hava kirliliği kaynak ve çeşitleri  

Hava kirliliği, kaynak çeşidine göre doğal ve yapay kaynaklar iki gruba ayrılır. Doğal 

kaynaklar volkanik faaliyet, erozyon gibi doğa olaylarından oluşur. Yapay kaynaklar 

ise, insan faaliyeti (antropojen) sonucu oluşur. Atmosferde en çok metropol kentlerin ve 

endüstriyel tesislerin oluşturduğu hava kirliliğ ön plana çıkmaktadır. Fosil yakıtlar, 

ısınma, motorlu taşıtlar, sanayi faaliyetleri, aşırı nüfus, çarpık kentleşme, iklimsel 

koşullar, coğrafik yerleşim gibi etmenler yapay kaynaklı kirliliği arttırmaktadır (Yavuz 

2010). 

Hutchinson vd.  (1996), hava kirleticilerini birincil, ikincil ve üçüncül olarak 3 bölüme  

ayırmışlardır. Birincil kirleticiler kaynağından direkt atmosfere karışan SO2, CO, NOx 

ve F bileşikleri, ikincil kirleticiler  birincil kirleticilerin kimyasal etkileşimleri neticesi  

ortaya çıkan O3 (ozon), PM (partikül madde), PAN (peroksiasetilnitrat), H2SO4 (sülfirik 

asit) ve HNO3 (nitrik asit) bileşikleri, üçüncül kirleticiler ise ağır metaller, metalloidler, 

tarımsal ilaçlardır (pestisidler) (Yavuz, 2010). 

Kükürtdioksit (SO2): Kömür ve yağlı yakıtlarının yanma işlemleri, motorlu taşıt egzozu, 

maden ocağı faaliyetleri sonucu oluşan yan üründür. Renksiz, asidik içerikli bir gazdır. 

Solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olduğu gibi çoğu liken türü 60 μg/m
3
 SO2 

konsantrasyonunda hassas türler yok olurken toleranslı türler hayatta kalmaktadırlar 

(Nash 2008). 

Karbonmonoksit (CO): Fosil yakıtların eksik yanma ürünüdür, motorlu araç 

emisyonundan kaynaklanır. Hemoglobini bloke ederek oksijen taşıma faaliyetini 

azaltarak ölüme neden olur (İlkılıç ve Behçet 2006). 
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Azotoksitler (NOx): Isınmak için kullanılan fosil yakıt yanma süreçlerinden ve motorlu 

taşıt kullanımı sonucu oluşur. Göz rahatsızlığı, solunum yolu rahatsızlığı, asit yağmuru 

oluşumu gibi  etkileri vardır (Demir 2010, İlkılıç ve Behçet 2006). 

Flor (F): Maden ocaklarında, tuğla, cam, gübre fabrikaları çevresinde, volkanik 

patlamalarda ve kömür külünde bol miktarda bulunur. Alüminyum, Çinko ve Fosfat 

madenlerinde yan ürün olarak ortaya çıkar (İlkılıç ve Behçet, 2006). 

Ozon (O3): Ozon, uçucu organik bileşikler ve araç emisyonu sonucu oluşan azot oksit 

bileşiklerinin güneş ışığı tepkimesiyle oluşur. Solunum sistemi problemleri, göz ve 

burunda irritasyon, astım, vücut direncinde azalma gibi sağlık sorunlarına sebep olur. 

(Yavuz 2010). 

PM (Partikül Madde=Duman):  Partikül madde endüstri, fosil yakıt yanması, tarımsal 

faaliyetler ve ikincil kimyasal reaksiyonlar ile oluşan gaz emisyonlarının kimyasal 

dönüşümü ve yığın haline gelmesiyle ile oluşur. 10 μm’den küçük partiküllere PM10 

denir. Partikül maddeler kanser başta olmak üzere kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları 

ile bebek ölümlerine yol açmaktadır (Demir, 2010). 

Ağır Metaller  

Ağır metaller endüstri faaliyetleri, fosil yakıt kullanımı, maden ocağı faaliyetleri ve 

motorlu taşıt kullanımının artmasıyla atmosferdeki konsantrasyonu artarak tüm canlılar 

için uzun ve kısa vadede zararlı ve kalıcı kirliliğe yol açmaktadır (Aras vd.  2008). 

Burtis ve Ashwood (2002)’e göre ağır metaller düşük miktarları dahi bitki ve hayvanlar 

için zehir etkisine sahip, yoğunluğu 4,5 g/cm
3
’ ten yüksek olan metallerdir. Ağır 

metaller ekosistemde kalıcıdır ve canlı organizmalarda birikmektedir. Fakat Hodson 

(2004) söz konusu 4,5 g/cm
3
 sınırına, yapay bir sınır olması ve   biyolojik bir bağlantıya 

sahip olmaması gibi  eleştiriler getirmiştir (Yavuz 2010). 
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Ağır metallerin canlı organizmada kullanımı canlılar için zaruri değildir. Hatta düşük 

yoğunluklu ve kısa süre içindeki maruz kalınan miktarları canlılarda zararlı etkiye 

sahiptir.  Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, V ve Zn biyoizleme 

araştırmalarında takibi yapılan  ortak elementlerdir (Aras vd.  2008, Garty 2001). 

Bargagli ve Mikhailova (2002)’ya göre termik santraller, petrokimya fabrikaları, 

çimento fabrikaları, klor-alkali fabrikaları ve maden ocakları ağır metallerin çevreye 

yayılmasında etkilidir. Bu tesislerin çevresinde ölçülen ağır metal kirliliği yüksek 

rakamlara ulaşmaktadır. Ayrıca metropol kentler ve işlek otoyolları kenarlarında da ağır 

metal konsantrasyonu yüksektir (Aras vd.  2008).Likenlerle biyoizleme çalışmalarında 

başlıca şu elementlerin analizleri yapılmaktadır;  

Alüminyum (Al ): Atom numarası 13, yoğunluğu 2,70 gr/cm
3
 olan hafif ve kolay şekil 

alabilen birçok alanda kullanımı olan bir metaldir. Yer kabuğundaki oranı % 8 

civarındadır. Asit yağmuru ile toprak ve kayadaki çözünen aliminyum canlı 

organizmalar  tarafından alınmaktadır. Aliminyum kolay şekil alabilen yapısı ve bakır, 

çinko, magnezyum, mangan gibi elementlerle alaşım yapabilmesinden dolayı birçok iş 

kolunda kullanılmaktadır (Burtis ve Ashwood 2002, Freshney 2009, Yavuz 2010). 

Aliminyum ulaşım, savunma ve havacılık, elektrik-elektronik, inşaat, ambalaj ve beyaz 

eşya endüstrilerinde kullanılmaktadır (https://malzemebilimi.net/aluminyum-nedir-

nerelerde-kullanilir-ozellikleri-nelerdir.html). 

Arsenik (As): Atom numarası 33, yoğunluğu 5,73 gr/cm
3
 olan arsenik, bronz 

üretiminde, pirotekni alanında, mermi ve güllelerin yapımında kullanılır. Bazı arsenik 

içerikli bileşikler tarım alanında pestisit olarak da kullanılmaktadır. Transistör, lazer, led 

ve yarı iletkenlerin üretiminde de rol oynar. Solunum yoluyla vücuda giren arsenik 

kanserojen etki yaratarak bağırsak ve karaciğer gibi organlarda son derece zararlı izler 

bırakır (Burtis ve Ashwood, 2002, Freshney 2009, Yavuz 2010). Tarım, boya ve 

veterinerlikte  kullanılan arsenik içerikli bileşiklerin üretim ve kullanım aşamalarında 

görülebilen zehirlenme vakaları, aslında arsenik içeren arsin gazının solunması sonucu 

oluşur (Kurnaz 2012).  
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Kadmiyum (Cd): Atom numarası 48, yoğunluğu 8,65 gr/cm
3
 olan kadmiyum, nikel-

kadmiyum pil üretiminde, akümülatörlerde, elektroliz kaplama gibi alanlarda kullanılır. 

Atmosferdeki kadmiyumun kaynağı fosil yakıtlardır. Tütün mamülleri ve organik 

içerikli boyalarda da kadmiyuma rastlanır (Burtis ve Ashwood 2002, Freshney 2009, 

Yavuz 2010). Ayrıca Cd orman yangınları, rüzgarların taşıdığı toprak partikülleri ve 

volkanik patlamalar sonucu da atmosfere karışarak diğer insan kaynaklı kadmiyum 

etkenlerine göre atmosferdeki miktarı 3-10 kata kadar çıkabilmektedir 

(https://www.kimyabilimi.gen.tr/kadmiyum-cadmium-cd-nedir-nerelerde-kullanilir/). 

Krom (Cr): Atom numarası 24 yoğunluğu 7,15 gr/cm
3
 olan krom, çelik üretiminde ve 

sertleştirilmesinde, bazı alaşımların üretilmesinde, tekstil sektöründe deri 

boyanmasında, klima sistemlerinde, otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca 

yüksek erime sıcaklığı tuğla ve kalıp yapımına imkan sağlamaktadır (Burtis ve 

Ashwood 2002, Freshney 2009, Yavuz 2010). 

Bakır (Cu):  Atom numarası 29, yoğunluğu 8,96 gr/cm
3
 olan bakır elementi, kırmızı 

kahverengi görünümlü, dövülebilme ve bükülebilme özelliğine sahip, elektrik ve ısıyı 

iyi ileten bir elementtir (https://haliccevre.com/bakir-maruziyeti/). 

Elektrik iletkenliği yüksek olduğundan  elektrik-elektronik sektöründe kullanımı çok 

yaygındır. Ayrıca madeni para ve silah üretiminde, endüstride boya sektöründe, bazı 

alaşımların yapımında, ahşap malzemelerin koruyucu kimyasallarının üretiminde de 

kullanılır. Volkanik patlama ve rüzgarların taşıdığı toz partikülleri ile de atmosfere 

karışmaktadır (Burtis ve Ashwood 2002, Freshney 2009, Yavuz 2010).  

Demir (Fe): Atom numarası 26, yoğunluğu 7,56 gr/cm
3
 olan demir, çelik endüstrisinin 

hammaddesidir. Boya sanayisinde diğer metallerle alaşım olarak, inşaat sektöründe, 

araba ve gemi yapımında kullanılır (Burtis ve Ashwood, 2002, Freshney 2009, Yavuz 

2010).  

 

https://haliccevre.com/bakir-maruziyeti/
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Mangan (Mn): Atom numarası 25, yoğunluğu 7,21 gr/cm
3
 olan manganez, demir-çelik, 

pil, boya üretiminde, seramik endüstrisinde, metal alaşımlarda korozyon, pil üretiminde, 

cam temizlik malzemesi olarak kullanılır (Burtis ve Ashwood 2002, Freshney 2009, 

Yavuz 2010).  

Nikel (Ni): Atom numarası 28, yoğunluğu 8,91 gr/cm
3
 olan nikel çelik ve metal 

alaşımların üretiminde, pillerde, akümülatörlerde kullanılır. Atmosferdeki nikel 

konsantrasyonu fosil yakıtlar ve taşıt egzozu ile artmaktadır (Burtis ve Ashwood 2002, 

Freshney 2009, Yavuz 2010).  

Kurşun (Pb): Atom numarası 82, yoğunluğu 11,34 gr/cm
3
 olan kurşun, akü üretimi, 

kablo izolasyonu, mühimmat yapımı, alaşım üretimi, radyasyon yalıtımı ve benzine 

katkı olarak kullanılır. Kurşun madeni, metal sanayisi, akü ve pil fabrikaları, petrol 

tesisleri, boya sanayisi ve özellikle fosil yakıt kullanımı ile kurşunlu benzin kullanan 

taşıtların egzoz dumanı atmosferdeki kurşun oranını yükseltmektedir. 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurşun). 

Vanadyum (V) : Atom numarası 23, yoğunluğu 6,0 gr/cm
3
 olan vanadyum, çoğunlukla 

çelik sanayisi, otomobil üretimi, uzay araçları ve uçak sanayisinde kullanılmaktadır. 

(https://www.enerjiportali.com/vanadyum).  Atmosferdeki vanadyum miktarını petrol 

ve kömür kullanımı sonucu oluşan baca gazları, karasal toz partikülleri, deniz aerosolü 

ve az oranda volkanik patlamalar artırmaktadır (Çevik 2014). 

Çinko (Zn): Atom numarası 30, yoğunluğu 7,14 gr/cm
3
 olan çinko, enerji nakil hatları, 

aydınlatma direkleri, enerji santralleri, trafo binaları, endüstriyel tesislerde çelik 

konstrüksiyonları, çelik bina kolon kirişleri, bağlantı elemanları, civata, somun vs çatı 

kaplama elemanları, sulama sistemleri, tarım aletleri ve makinaları, otomobil endütrisi 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Atmosferdeki çinko konsantrasyonunu artıran 

başlıca etken taşıt egzozlarıdır (https://haliccevre.com/cinko-ve-cinko-maruziyeti/). 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurşun
https://www.enerjiportali.com/vanadyum
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1.11.3  Hava kirliliği ve likenler  

Genellikle hava kirliliği biyoizleme çalışmalarında epifitik yapraksı ve dalsı liken türleri 

kullanılır. Bu likenlerin geniş tallus yüzeyleri atmosferdeki kirleticileri daha çok 

emmektedirler ve atmosferdeki nemle beraber tallus içine hapsederler. Hava kirliliğine 

toleranslı türlerin (kabuksu likenler) tallusları sıkı ve az hacimlidir. Kirliliğe duyarlı 

liken türleri ise hassasiyet göstererek bulundukları ortamda hemen kaybolurlar (Yavuz 

2010). Talluslarındaki kirliliğe bağlı olarak meydana gelen değişimler Çizelge-1.1 de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 1.1  Likenlerin Kirlilikten Etkilenme Biçimleri (Yavuz 2010, Nash 2008). 
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Renk kaybı veya değişimi X    

Tallus yüzeyinde Ca-Oksalat kristalleri birikmesi       X    

 

 

Yeşil alg 

Kloroplastların şeklinde değişme    X   

Mitokondrilerde şişme    X   

Vakuol fazlalaşması    X   

Sitoplâzma yoğunluğunun artması    X   

Sitoplâzmadaki depo granüllerinin büyüklüğünün azalması    X   

Mavi-yeşil 

alglerde 

Cyanophysin granüllerinin sayı ve boyutlarının artması    X   

pH bağımlı N2 fiksasyonunda azalma (Cyanobacteria)     X  

 İyon ve molekül geçirgenliğinin bozulması     X  

Tallus pH dengesinin bozulması     X  

Enzim aktivitesinin bozulması     X  

K+ iyon kaybının artması ve buna bağlı fizyolojik bozukluklar     X  

Fotosentez hızının azalması     X  

Protein ve lipid biyosentezinin azalması     X  

ATP konsantrasyonunun azalması     X   

Solunum (çok hassas değil)     X  

Sored ve izid üretiminde çoğalma      X 

Apotesyum oluşumunda azalma      X 

Spor çimlenmesinde azalma      X 

Fotobiyont hücre bölünme hızında azalma      X 

Gelişme hızında azalma     X  

 

Atmosferdeki SO2 likenlerin belirli bir alandaki dağılımı hakkında bilgi vermektedir.  

Bu konuda ilk kez D.L. Hawksworth ve F. Rose İngiltre’de SO2 kirliliğine bağlı bölge 
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ölçeği oluşturarak toplam 10 bölgede likenlerin yayılışları kategorilenmiştir 

(Hawksworth vd.  1970). 1. bölge kış ortalama SO2 seviyesinin 170 μg/m
3
’ten fazla 

olunca epifitik liken türlerin yok olduğunu gösterirken, 10. bölge SO2 seviyesinin 10 

μg/m
3
 den az olduğunda fazla sayıda likenin o bölgede yaşadığını göstermektedir 

(Çizelge 1.2). İklimsel ve coğrafik koşullar nedeniyle bu sonuçlar farklı ülkeler için 

değişecektir. (Çobanoğlu 2015).  

 

Çizelge 1.2  Likenlerin Kirlilikten Etkilenme Dereceleri (Hawksworth vd.  1970) 

Bölge    Kış Ortalama 

    SO2 (µg/m3) 

                                        Türler 

    0           ∞ Epifitik Türler Görülmez 

    1         > 170 Desmococcus viridis gibi yeşil algler var ancak tabanda, liken yok 

    2       ~ 150 Yeşil algler yukarı gövd. ede, Lecanora conizaeoides (kabuksu liken) tabanda 

    3       ~ 125 L. conizeoides yukarı gövd. ede ve Lepraria incana tabanda bol 

    4         ~ 70 Hypogymnia physodes ve/veya Parmelia saxatilis veya P. sulcata tabanda, yukarı 

gövd. ede yok, Hypocenomyce scalaris, Lecanora expellens ve Chaenotheca 

ferruginea sıklıkla var 

    5         ~ 60 H. physodes, P. saxatilis yukarı gövd. ede, Melanelixia glabratula, P.subrudecta, 

Parmeliopsis ambigua, Lecanora chlarotera görünür, Calicium viride, Chrysothrix 

candelaris, Pertusaria amara bulunabilir, Ramalina farinacea ve Evernia prunastri 

varsa tabanda, Platismatia glauca yatay dallar üzerinde 

    6         ~ 50 Flavoparmelia caperata tabanda, Pertusaria (P. albescens, P.hymenea gibi), 

Parmelia s.l. (Hypotrachyna revoluta, Parmelina tiliacea, Melanohalea 

exasperatula), , Pseudevernia furfuracea, Bryoria fuscescens yüksek alanlarda  

    7         ~ 40 Flavoparmelia caperata, Hypotrachyna revoluta, Parmelina tiliacea, Melanohalea 

exasperatula, Xanthoria parietina yukarı gövd. ede, Usnea subfloridana, Pertusaria 

hemispherica, Rinodina roboris, Arthonia pruinata görünebilir 

    8         ~ 35 Usnea ceratina, Parmotrema perlatum veya Parmotrema reticulatum görünür, R. 

roboris yukarı gövd. ede, Normandina pulchella, Usnea rubicunda genelde bulunur 

    9         < 30 Lobaria pulmonaria, L. amplissima, Pachyphiale carrneola, Dimerella lutea veya 

Usnea florida var, eğer bunlar yoksa 25 den fazla kabuksu tür iyi gelişmiştir 

   10         Saf L. amplissima, Lobarina scrobiculata, Sticta limbata, Pannaria spp., Usnea 

articulata, U. filipendula veya Teloschistes flavicans var 

 

Hava kirliliğine duyarlılık açısından likenler 3 kısma ayrılır:   

1-Kirletici etkisi ile bulundukları bölgede yok olan  duyarlı türler; Usnea, Ramalina 

cinsleri, Pseudevernia furfuracea (Tufan-Çetin ve  Sümbül  2010). 
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2-Kirletici varlığında gelişimlerini devam ettiren türler; Hypogymnia physodes, 

Xanthoria parietina, Physcia adscendens, Buellia punctata, Lepraria incana. Kirlilik 

seviyesi artınca bu türlerde bulundukları ortamdan yok olurlar (Tufan-Çetin ve  Sümbül, 

2010). 

3-Diğer liken türleri yok olsa bile gelişimlerine devam eden türler; Lecanora 

conizeaoides, Lepraria incana, L. jackii, Mycoblastus fucatus, Ropalospora viridis, 

Scoliciosporum chlorococcum (Hauck vd.  2008, Tufan-Çetin ve  Sümbül 2010, 

Özdemir 1992).   

1.11.4  Likenlerin hava kirliliği tespitinde kullanımları 

İlk kez 1896 yılında William Nylander tarafından yapılan bir incelemede Paris’te kırsal 

alandaki ağaçlar üzerinde bulunan bazı liken türlerinin, şehir merkezindeki aynı ağaç 

türleri üzerinde olmadığını görülmüştür. Bunun sebebinin şehir merkezindeki hava 

kirliliği olduğu belirtilmiştir. 20.yüzyılın başında benzer durumlar Avrupa’da yaşanmış 

ve liken türlerinin kaybolması kömür yanması ile ilişkilendirilmiştir (Özdemir 

1992,Tufan-Çetin ve Sümbül 2010). 

Yaklaşık 50 yıldır likenler ile hava kirliliği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmalarda farklı liken türlerinin hava kirliliğine farklı tepkiler, farklı hassasiyetler 

gösterdiği ortaya çıkmıştır. Likenler ile yapılan çalışmalarda hava kirliliğine toleranslı 

türlerin talluslarında biriktirdikleri kirleticilerin miktarı ölçülmekte, bu kirletcilere bağlı 

likende meydana gelen morfolojik, anatomik ve fizyolojik değişiklikler tespit edilmekte 

ve kirletici seviyesine göre bölgede yaşayan liken türleri haritalanmaktadır (Tufan-Çetin 

ve Sümbül 2010). 

Kirletici grubunun önemli bir kısmını oluşturan ağır metaller, alevli atomik absorpsiyon 

spektrofotometri, atomik absorpsiyon spektrofotometri veya indüktif eşlenmiş plazma 

kütle spektrometri teknikleri kullanılarak analiz edilirler. Ölçülen ağır metallerin kalite 
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kontrolü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) IAEA-336 referans materyali ile 

yapılır (Tufan-Çetin ve Sümbül, 2010). 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), yerel veya bölgesel biyoindikatörlerin tespit 

edilmesi ve genel çevre değerlendirmesi için bu biyoindiktörlerin kullanılması amacıyla 

1997'den beri hava kirliliği biyoizleme çalışmalarını desteklemektedir. Temel amaç 

dünya genelinde yapılan biyoizleme çalışmalarında ülkeler arasında birlikteliğin 

sağlanması ve kullanılan örnekleme yaklaşımlarının ve prosedürlerin evrensel uyum 

için olmasını sağlamaktır. Çünkü yapılan araştırmalarda hem incelenen türler hem de 

coğrafik koşullar farklıdır. (Smodis ve Bleise, 2002). 

IAEA-336 materyali, Portekiz’in  kirletici kaynaklarına uzak olan bölgelerinden Cistus 

ladanifer var. sulcatus Demoly ve Quercus ağaçları üzerindeki  Evernia prunastri  

likeni kullanılarak hazırlanmıştır. Çeşitli ülkelerle yapılan koordineli çalışma 

sonucunda, IAEA referans materyalindeki  Al, As, Ba, Br, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, 

Eu, Fe, Hg, K, La, Lu, Mn, Na, Nd, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, V, Yb ve Zn 

element miktarları ölçülmüş ve evrensel bir standart sağlanmıştır ( Çizelge 1.3) (Heller-

Zeisler vd.  1999).  

Çizelge 1.3  IAEA element referans değerleri ( Yavuz 2010) 
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1.11.5  Türkiye ulusal hava kalitesi izleme ağı  

Türkiye genelinde hava kirliliğinin ölçülmesi, ölçülen bu kirliliğe bağlı olarak hava 

kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla ve ulusal hava kirliliği politikaları oluşturmak için 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il ve bağlı ilçelerde çeşitli noktalarda hava 

kalitesi ölçüm istasyonları kurulmuştur. Hatta güncel olarak (2021) cep telefonlarında 

“Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı” uygulaması şeklinde anlık hava kalitesi bilgileri 

vatandaşlarımız tarafından takip edilebilmektedir. http://www.havaizleme.gov.tr 

internet adresinde anlık veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca TÜİK (Türkiye İstatistik 

Kurumu), toplanan verileri aylık ve yıllık olarak kendi internet sitesinde raporlar halinde 

de yayınlamaktadır. 

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Orman bakanlığı 

ortaklığında hazırlanan 2020-2024 Temiz Hava Eylem Planında yer alan bilgilere göre 

Ankara’da ölçümü yapılan parametreler  partikül maddeler (PM10, PAH, dioksin, furan), 

kükürt dioksit, karbon monoksit, azot oksitler, uçucu organik bileşikler, ağır metaller ve 

asit aeroselleridir. Yine bu eylem planına göre Ankara’da 20 adet hava kalitesi ölçüm 

istasyonu vardır ve bu istasyonlardan 9 tanesinde Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı 

internet sitesinde anlık olarak yayınlanmasını sağlayan yazılımlar mevcuttur ( THEP 

2021). 

1.11.6  Hava kalitesi indeksi  

Hava Kalitesi İndeksi (HKİ)’deki bilgilere bakarak bulunduğumuz yerin hava 

kalitesinin temiz veya kirliliği hakkında bilgi sahibi olmuş oluruz. Hava kalitesi indeksi, 

0 - 500 aralığında değerlerden oluşur ve önceden belirlenen kirleticiler kategorilere 

ayrılmıştır (Çizelge 1.5). Ulusal standartta HKİ değeri 100 dür, bu değerin aşılması 

sağlıksız bir hava kalitesi anlamına gelir. 300’ün üzerindeki değerler risklidir ve ciddi 

sağlık tehlikesi arz eder (www.meteoroloji.gov.tr) (Yavuz 2010). 

 

http://www.havaizleme.gov.tr/
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Çizelge 1.4  Hava kalitesi indeks kategorileri (http://www.havaizleme.gov.tr) 

 

 

1.12  Xanthoria  parietina  Hakkında Genel Bilgiler  

Literatürdeki biyoizleme çalışmalarından yola çıkarak Ankara’daki biyoizleme 

çalışmamızda Xanthoria parietina likeninin tercih edilme sebepleri şu şekildedir; her 

coğrafyada bulunabilmesi, kolay teşhisinin yapılması, çalışılan bölgede bol olması, 

kirliliğe karşı dirençli olması, kirliliğin yüksek olduğu bölgeye uyum sağlamasıdır. 

Bununla birlikte X. parietina’ ya ait genel  bilgiler aşağıdaki sıralanmıştır. 

Regnum: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Subphylum: Pezizomycotina 

Classis: Lecanoromycetes O.E. Erikss. & Winka (1997) 

Subclassis: Lecanoromycetidae P.M. Kirk, P.F. Cannon, J.C. David & Stalpers ex 

Miądl., Lutzoni & Lumbsch (2007) 

Ordo: Teloschistales   D. Hawksw. & O.E. Erikss. (1986) 

Familya: Teloschistaceae Zahlbr. (1898) 

Genus: Xanthoria 

Species: Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.  (Purvis vd.  1994, Hocaoğlu 2011) 
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X. parietina tallusu 15 cm’e kadar çap yapabilen, güneşte sarı-turuncu, gölgede 

yeşilimsi gri renkte olan, rozet şeklinde epifitik foliose heteromerik likendir. X. 

parietina’ nın fotobiyontu, yeşil alg Trebouxia'dır. Ağaç, odun, kiremit, kırsal bölge, 

şehir merkezi, ormanlık alanlarda ve asitli ve kalkerli kayalar üzerinde yaşayarak geniş 

bir yayılım alanına sahip kozmopolit bir likendir (Purvis 1992, Solak 2016). Dünyadaki 

kıtasal yayılışı Avustralya, Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa şeklindedir. Türkiye’de 

ise yaklaşık 81 ilin tamamına yakında bulunmaktadır. X. parietina atmosferik kirliliğe 

özellikle ağır metallere karşı çok toleranslı bir türdür. Laboratuvarda yapılan 

çalışmalarda, hava kirleticilerine karşı tallusunda yıkım olmadan tolerans göstermiştir. 

Bu yüzden biyoizleme çalışmalarında biyoindikatör organizma olarak kullanılmaktadır 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Xanthoria_parietina).  

Gür (2006)’e göre arazi ölçümlerinde X. parietina’ nın pH’ı 5,5-6 arasında olan 

substratlarda geliştiği, çok asidik ağaç kabuklarında ise yayılım göstermediği ya da çok 

az yayılım gösterdiği saptanmıştır. X. parietina, tallusun üst korteksinde küçük kristaller 

halinde turuncu renkli parietin üretir (Şekil 1.7). Parietin üretimi, UV ışınları sayesinde 

artarken, yeşil alg Trebouxia ve fotosentetazlar tarafından da uyarılır. Çıracı (2019)’ nın 

insan deri fibroblast hücrelerinde parietin’in koruyucu etkisini incelediği çalışmasında 

X. parietina ekstratının UV kaynaklı genotoksik etkiyi olumsuz yönde etkilemediği 

gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin X. parietina ekstraktının (parietin) antioksidan 

özelliğinin sonucu olduğu düşünülmüştür. Bu ekstratın güneş koruyucu kremlerde 

kullanılabileceği önerilmiştir. X. parietina' nın parietin ekstraktı, insan parainfluenza 

virüsü tip-II' nin replikasyonunu bloke ederek antiviral etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Sarı rengi nedeniyle geçmiş yıllarda sarılık ilacı olarak etnobotaniksel kullanımı 

olmuştur  (https://en.wikipedia.org/wiki/Xanthoria_parietina). 

Sarret vd.  (1998)’ nin likenlerin metal kirliliğine karşı toleransı inceledikleri çalışmada 

X. parietina tallusunda metal alınırken oluşan bölgeler gösterilmiştir (Şekil 1.8). 

1.bölgede liken yüzeyinde ve mantar filamentleri arasında metal zengini parçacıkların 

biriktiği, 2.bölgede hücre içi metallotioneinlerin kompleks hale geldiği, 3.bölgede hücre 

duvarından gelişen mantar makromoleküllerinin fonksiyonel gruplarının hücre dışında 

kompleksleştiği ve 4.bölgede X. parietina içinde okzalat kristalleri, liken maddeleri 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xanthoria_parietina
https://en.wikipedia.org/wiki/Xanthoria_parietina
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veya parietinik asit gibi organik asitlerin hücre dışına kompleksleştiği görülmüştür         

(Kurnaz 2012). 

 

Şekil 1.8  Liken tallusunda elementlerin alındığı muhtemel bölgeler (Sarret vd. 1998) 
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2. KAYNAK  ÖZETLERİ 

2.1 Dünya’da Xanthoria parietina ile Yapılan Ağır Metal Biyoizleme Çalışmaları  

Dünyada yaklaşık son 50 yıldır likenler ile yapılan biyoizleme çalışmaları dikkat çekici 

düzeyde artış göstermiştir. Abas (2021) dünyada son 10 yılda likenler ile yapılan 

biyoizleme çalışmalarını derleyerek elde ettiği verileri grafikler halinde sunmuştur. 

Yıllara göre yapılan çalışmalarda en çok 2019 yılında (Şekil 2.1) biyoizleme 

çalışmalarında artış görülmüştür. Muhtemelen 2020 yılındaki düşüş Covid-19 

pandemisiyle ilişkili olmuştur. Avrupa kıtası, kıtalararası düzeyde en çok biyoizleme 

çalışması yapılan kıta olarak dikkat çekmektedir (Şekil 2.2). Ülkeler bazında ise İtalya 

31 adet çalışma ile zirvede bulunurken, Türkiye’de son 10 yılda 11 çalışma yapılmıştır 

(Şekil 2.3). Çalışma alanı olarak çok çeşitli bölgeler (kentsel bölge, endüstriyel bölge, 

dağlık bölge, maden sahası, çöplük, ormanlık alan, şehirdışı uzak alan, tarım arazisi, 

sulak alan, nehir havzası gibi) seçilmiştir (Şekil 2.4) 

 

Şekil 2.1 Yıllara göre yapılan araştırmalar (Abas 2021) 
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Şekil 2.2 Kıtasal olarak yapılan araştırmalar (Abas 2021) 

 

Şekil 2.3  Ülke bazında yapılan çalışmalar (Abas 2021) 

 

 

Şekil 2.4  Çalışma alanlarına göre  yüzdeler (Abas 2021) 
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Xanthoria parietina ile şuana kadar ağır metal kirliliği biyoizlenmesi açısından birçok 

ülkede onlarca çalışma yapılmıştır (Şekil 2.5) 

 

Şekil 2.5  Dünya’da Xanthoria parietina ile yapılan ağır metal biyoizleme çalışması 

yapılan ülkeler 

 

Bargagli ve Barghigian (1989) jeokimyasal, jeotermal kaynaklar ve aktif yanardağlar 

gibi metalin doğal emisyonlarının dağınık olduğu bölgelerde gazlı cıva biyoindikatörleri 

olarak bazı yaygın yaprak epifitik liken türlerinin (Parmelia sulcata ve Xanthoria 

parietina,  P. soredians, P. pastillifera,  P. caperata, P. saxatilis) uygunluğunu 

değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak likenlerden elde edilen veriler, aynı volkanik 

alanlarda toplanan hava, toprak ve bitki örtüsü örneklerinin ilgili analiz sonuçlarını 

doğrulamış ve Güney İtalya'nın aktif yanardağlarından kaynaklanan Hg emisyonunun 

muhtemelen Akdeniz havzası için çok önemli bir Hg kaynağı oluşturmamıştır. 

 

Grasso vd.  (1999) likenlerin volkanik aktiviteye bağlı atmosferik kirleticileri biriktirme 

kapasitesine sahip olup olmadığını araştırdıkları çalışmada İtalya’nın iki aktif bölgesi 

Etna Yanardağı ve Vulcano Adasından Parmelia conspersa, Xanthoria parietina, 

Stereocaulon vesuvianum, Physconia pulverulacea, Parmelia caperata, Parmelia 

tiliacea, Peltigera sp, Cladonia squamosa, Physcia aipolia, Physcia adscendens, 

Lecanora chlarotera, Parmelia pulla, Lecanora muralis liken örnekleri toplanmış ve 
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toplam 27 element  (Al, As, Ba, Br, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, K, La,Mg, Mn, Na, 

Pb, Rb, Sb, Sc, Sm, Sr, Ta, Th, Ti, V) Enstrümantal Nötronik Aktivasyon Analizi ve 

Endüktif Olarak Birleşik Plazma Kütle Spektrometresi ile analiz edilmiştir. Liken 

bileşimi, volkanik parçacıklı malzemenin katkısını yansıtmış ve incelenen iki alan, bazı 

litofil elementlerin konsantrasyonu açısından ayırt edilebilmiştir. Ayrıca gaz 

emisyonlarından (duman, fumaroller) türetilen elementlerin (As, Sb, Br, Pb) liken 

dağılımları da Etna Yanardağı ve Vulcano Adası üzerinde farklı jeokimyasal eğilimler 

göstermiştir. 

 

Sarret vd.  (1998) metal kirliliğine karşı likenlerin direnç mekanizmasını inceledikleri 

araştırmada metal hiperakümülatör Diploschistes muscorum'daki Pb ve Zn'nin ve metal 

toleranslı liken Xanthoria parietina'daki Pb'nin kimyasal formlarını incelemişlerdir. Bu 

çalışma, her iki liken türünün de ağır metallerin kompleksleşmesi ile toksisiteden 

korunduğunu, ancak stratejilerin farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur: D. 

muscorum'da, Pb ve Zn, çözünmez tuzlar olarak toksik elementleri çökelten gelişmiş bir 

oksalat sentezi ile biriktirilirken,  X. parietina’da Pb, mantar hücre duvarlarının 

karboksilik gruplarına entegre edilir. Böylece metallerin hiperakümülasyonunun 

organik asit üretiminin reaktif bir mekanizmasından kaynaklandığı sonucuna 

varmışlardır. 

 

Scerbo vd.  (1999) İtalya'nın Livorno ili Toskana bölgesindeki yaptıkları biyoizleme 

çalışmasında Xanthoria parietina kullanarak hem havadaki metallerin kantitatif 

izlemesini yapmışlar, hem de hava kalitesini değerlendirmişlerdir. Çalışma alanındaki 

olası metal kirliliği kaynakları temelinde aşağıdaki unsurlar analiz edilmiştir: As, Cd, 

Cr, Ni, Pb, V, Zn ve Hg. Az sayıda liken türü, örneklerin genellikle bodur görünümü ve 

metal analizi, çalışma alanında yaygın atmosfer kirliliğini ortaya çıkarmıştır. Sonuçlar 

kapsamlı bir antropojenik etkiye işaret etmiş, Hg, Cd, Pb ve V konsantrasyonları için en 

yüksek kontaminasyon seviyeleri kaydedilmitir. Antropojenik faaliyetlerin etkisi 

özellikle çelik fabrikaları ve kimya fabrikaları, enerji üretimi ile ilgili yanma süreçleri 

ve araç emisyonlarından kaynaklanmıştır.  Hava kirliliğine ek olarak, iklim, kayalık 

kıyılar veya ozon gibi bazı doğal faktörlerin likenlerde ağır metal kirliliği oluşumunu 

etkilediği varsayılmıştır. Kuzey İtalya'daki Orta Gölü bölgesi ile yapılan karşılaştırma, 
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Livorno Eyaletinin eser elementlerle daha fazla kirlendiğini göstermiştir. Toskana'nın 

başka bir bölgesinde, muhtemelen bu bölgenin jeolojik özelliklerinden dolayı benzer 

kirlilik seviyeleri bulunmuştur. 

 

Nimis vd.  (2000) epifitik liken Xanthoria parietina' nın periferal kısımlarındaki 13 

elementin konsantrasyonunu İtalya'nın Veneto bölgesindeki 200 istasyonda 

ölçmüşlerdir. Her bir element için, sırasıyla coğrafi desenleri ve arka plan 

seviyelerindeki sapmaları gösteren iki harita sunulmuştur. Sonuçlar, İtalyan geçmişine 

yakın konsantrasyonlara sahip elementlerin ve arka plan seviyelerinden büyük ölçüde 

sapan unsurların ortak dağılımını gösteren bir harita ile özetlenmiştir. 

 

Nimis vd.  (2001) İtalya’da en yaygın olarak kullanılan biyakümülatörlerden ikisinin 

merkezi (daha eski) ve çevresel (daha genç) bölümlerinin biyoakümülasyon 

performanslarını karşılaştırdıkları çalışmada Parmelia caperata ve Xanthoria parietina' 

da 16 metalin konsantrasyonları ölçülmüştür. İlgili tür içi ve türler arası değişkenlik, 

metallerin ve örneklerin matrisinin çok değişkenli analizi (sınıflandırma ve 

koordinasyon) ile gösterilmiştir. Tallus merkezi, daha eski kısımları, her iki türde de 

önemli ölçüde daha yüksek miktarlarda ağır metal içermiştir. Xanthoria parietina’ da 

daha yüksek Fe ve Al ve Parmelia'da Cd ve Zn konsantrasyonları ile iki türün periferik 

kısımları arasında da önemli farklılıklar bulunmuştur. Birkaç yüz İtalyan ölçümünün 

türler arası karşılaştırması, Parmelia' nın Cd ve Zn yüksek içeriğini doğrulamış, ancak 

Xanthoria' nın Fe ve Al için olan yakınlığını doğrulamamıştır. Biyoizleme 

çalışmalarında veri kalitesini artırmak için, likenlerin yalnızca periferik kısımlarının 

analiz edilmesi ve Cd ve Zn izlenirken Parmelia ve Xanthoria' nın ortak kullanımından 

kaçınılması önerilmiştir. 

 

Scerbo vd.  (2002) İtalya’nın Toskana'nın bölgesi Pisa Eyaletinde, hava ile taşınan eser 

elementler için  likenlerin biyoindikatör olarak kullanımını açıklanmışlardır. Xanthoria 

parietina' da As, Cd, Cr, Ni, Pb, V, Zn, Hg elementleri analiz edilmiş ve sonuçlar  aynı 

liken türünü kullanarak daha önce Toskana’nın Livorno bölgesinden elde ettikleri 

sonuçlarla karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, farklı çevresel metal kirliliğinin ve hava 
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kalitesinin olduğu göstermiştir. Pb, V ve Ni konsantrasyonlarının medyan değerleri 

Livorno Eyaletinden çok daha düşük ve maksimum değerler dokuz kat daha düşük 

olmuştur. Arsenik kirliliği de daha düşükken Cd, Hg ve Zn seviyeleri iki alanda benzer 

bulunmuştur. Pisa Eyaletinde, Zn, Pb, Cr ve Ni için en yüksek kirlilik seviyeleri 

kaydedilmiştir. İki bölgenin farklı iklimsel ve oroğrafik özellikleri liken türlerinin 

varlığını ve dolayısıyla hava kalitesinin bir değerlendirmesini etkileyebilse bile, Pisa 

Eyaletindeki hava kalitesi Livorno Eyaletinden daha iyi olduğu belirtilmiştir. 

 

Lella vd.  (2003) Kosova'da (Djakovica) uranyum tanksavar mühimmatının yoğun 

olduğu bir bölgede uranyum ve diğer eser elementlerin küçük ölçekli çevresel 

dağılımını araştırmak için likenleri (Xanthoria parietina, Phaeophyscia orbicularis, 

Physcia adscendens, Physcia biziana) biyoindikatör olarak kullanmışlardır. Toplam 

uranyum konsantrasyonlarının sonuçları, esas olarak likenlerin maruz kalan yüzey 

alanındaki farklılıklara bağlı olarak büyük değişkenlik ve özgül farklılıklar göstermiştir. 

Liken numunelerindeki uranyum konsantrasyonları, mühimmat ile yoğun bir şekilde 

kabuklanmış bölgede ve kontrol bölgesinde oldukça benzer bulunmuştur. Beklenmedik 

bir şekilde, en yüksek uranyum konsantrasyonları kontrol bölgesinde görülmüştür. 

Gözlenen uranyum dağılımı, liken tallusunun toprak parçacıkları ile kirlenmesi ile 

açıklanabilmiştir. Toprak jeokimyası, iki örnekleme sahasında benzer bulunmuş, toprak 

örneklerindeki 
235

U/
238

U oranları, yalnızca çok yoğun olan sahada mütevazı oranda 

uranyum miktarı tespit edilmiştir. Likenlerdeki uranyum izotoplarının ölçümleri, 

kontrol sahasında uranyum kirliliğini ortaya çıkarmıştır. Diğer eser elementler 

tarafından herhangi bir kontaminasyon belirtisi bulunmamıştır. 

 

Lella vd.  (2004) Kosova’nın seçilmiş bölgelerinde uranyum ve diğer eser elementlerin 

çevresel dağılımını araştırmak için likenleri (Xanthoria parietina, Phaeophyscia 

orbicularis, Physcia adscendens, Physcia biziana, Physconia venusta, Parmelia 

tiliacea, Physcia aipolia)  biyoindikatör olarak kullanmışlardır. Sonuçlar Kosova'da 

tükenmiş uranyum mühimmat kullanımının, likenlerde tespit edilebilir bir uranyum 

zenginleşmesine neden olacak şekilde yaygın bir çevre kirlenmesine neden olmadığını 

göstermiştir. Ayrıca izotopik 
235

U/
238

U ölçümleri, likenlerde uranyum partiküllerinin 

varlığını göstermemiştir. Mevcut sonuçlar ayrıca, Pb, Zn, As ve Cd gibi çeşitli ağır 
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elementlerin neden olduğu yaygın çevresel kirliliğin bulunduğu Kosovska Mitrovica 

haricinde, analiz edilen diğer eser elementler tarafından yoğun çevresel kontaminasyon 

belirtisi sağlamamıştır. 

 

Toppi vd.  (2004) Xanthoria parietina tallusunun altı değerlikli krom (hekzavalent 

krom) konsantrasyonuna tepkisinin araştırıldığı çalışmada Xanthoria parietina 24 veya 

48 saat, çevresel olarak ilgili konsantrasyonlarda (4.8 ve 9.6 μM) altı değerlikli krom 

[Cr (VI)] varlığında tamponlu bir ortamda ıslatılmıştır. Mikobiyont ve fotobiyont 

hücreler arasındaki Cr (VI) 'nın durumu, antioksidan etki, farklı dağılım ve iki 

biyonttaki hücre ultra yapısına karşı  potansiyel hasar gibi etkiler üzerine incelemeler 

yapılmıştır.  Kabul edilen düşük Cr (VI) stresi koşulları şunlara neden olmuştur. 

Askorbik asit seviyesinde bir artış ve azalmış glutatyon seviyesinde bir düşüşün yanı 

sıra guaiacol peroksidaz aktivitesinde orta derecede bir artışa neden olmuştur sadece 9.6 

μM ile tedaviden sonra gözlenmiştir. Malondialdehit içeriğinde değişiklik olmamıştır. 

Mikobiyon sitozolde dikkate değer bir Cr birikimi ve mikobiyont kofullarında 

bölümlere ayrılma görülmüştür. Hem mikobiyontun hem de fotobiyontun hücre 

duvarlarının dış kısmı tarafından apoplastik Cr immobilizasyonu meydana gelmiştir. 

 

Gaio-Oliveira vd.  (2005) nitrofitik liken Xanthoria parietina ve asidofitik liken Evernia 

prunastri arasındaki artan nitrojen (N) arzına verilen fizyolojik tepkileri 

karşılaştırdıkları çalışmada iki liken 2 ay farklı oranlarda haftalık Nitrojen ‘e maruz 

bırakılmış ve yapay yağmur suyunda çözünmüş NH4NO3 uygulanmıştır. 

Muamelelerden sonra canlılığı değerlendirmek için in vivo klorofil-a floresansı 

belirlenmiş, toplam N, amonyum, nitrat, glutamat, glutamin ve arginin dahil olmak 

üzere baskın amino asitlerin konsantrasyonları, N'deki değişiklikleri takip etmek için 

ölçülmüştür. Azot alımı E. prunastri' de X. parietina' dan daha yüksek çıkmıştır. 

Klorofil a ve ergosterol konsantrasyonları, N dozajına bakılmaksızın X. parietina’ da 

değişmeden kalırken ergosterol, E. prunastri' de artan N alımıyla azalmıştır. İki likende 

gözlemlenen yüksek N arzına karşı kısa vadeli tepkiler ve aralarındaki farklar, X. 

parietina' nın artan atmosferik N seviyelerine karşı daha yüksek toleransını kısmen 

açıklayabilmiştir. 
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Loppi vd.  (2006) İtalya'nın Amiata Dağı bölgesindeki jeotermal kaynakların 

endüstriyel kullanımından kaynaklanan hava kaynaklı kirleticilerin salınımını izlemek 

için Xanthoria parietina numunelerindeki cıva konsantrasyonları ve epifitik likenlerin 

çeşitliliği ölçülmüştür. Liken biyoçeşitliliği, araştırılan geri kalan sahaların düşük 

çevresel değişimine zıt olarak, jeotermal enerji santralleri çevresinde genel orta dereceli 

bir çevresel değişiklik durumu göstermiştir. Liken tallusunda biriken Hg'ye göre, 

havadaki ortalama Hg ve H2S konsantrasyonlarını tahmin etmek mümkün olmuş, bu da 

enstrümantal olarak ölçülen değerlerle çok iyi uyum sağlamıştır. Bu verilere ve liken 

çeşitliliği değerleri ile Hg konsantrasyonları arasındaki korelasyona dayanarak jeotermal 

enerji santrallerinin etrafındaki insanlar için toksik olmamasına rağmen, H2S 

konsantrasyonlarının havanın solunum kalitesini değiştirecek şekilde olduğu 

belitilmiştir. 

 

Frati vd.  (2007) İtalya’da bir domuz çiftliği çevresinde amonyak emisyonu ve nitrojen 

birikiminin biyoizlemesini yaptıkları çalışmada çiftlikten 200 m, 400 m, 1000 m ve 

2500 m’lik bir alan boyunca dört bölge seçilmiş, epifitik likenlerin çeşitliliği ölçülmüş 

ve transplante edilmiş Xanthoria parietina ve Flavoparmelia caperata' nın tallusları 

NH3’e maruz bırakılmıştır. Amonyak, hayvan çiftliğinin merkezinden, kabuk pH'ıyla 

ilişkili olduğu örneklenen alanlara doğru dramatik bir şekilde azalmıştır. Toplam liken 

çeşitliliği, NH3 konsantrasyonları veya kabuk pH'ı ile ilişkili olmamış, ancak kesinlikle 

nitrofitik türlerin çeşitliliği, her iki parametre ile yüksek oranda korelasyon göstermiştir. 

X. parietina ve F. caperata' da biriken toplam N, NH3 konsantrasyonları ile korelasyon 

göstermiştir. 

 

Brunialti ve Frati (2007) İtalya’da epifitik liken Xanthoria parietina ile dokuz elementin 

(Cd, Cr, Ni, Pb, V, Cu, Zn, Fe ve Al)  yedi yıllık bir süre boyunca uzun süreli 

biyoizlemesinin sonuçları rapor etmişlerdir. Endüstriyel ve kentsel hava kirliliği 

kaynaklarının yüksek etkisi ile karakterize edilen geniş bir alandaki ağır metal 

konsantrasyonları hakkında bilgi toplayan iki incelemede toplam 51 numune alma 

istasyonu izlenmiştir. Sonuçlar, benimsenen yaklaşımın, yalnızca analiz edilen dokuz 

elementin eğilimlerini değil, aynı zamanda karşılıklı korelasyonlarını da belirleyen, 
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çevresel değişimi değerlendirmek için gerçekten güvenilir bir araç olduğunu 

göstermiştir. 

 

Dzubaja vd.  (2008) Xanthoria parietina’ nın metal stresine toleransı araştırdıkları 

çalışmada tallustaki Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Sb ve Zn içerikleri ile seçilmiş fizyolojik 

süreçler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Atmosferik kirlilik kaynaklarına 

toleransını değerlendirmek için asimilasyon pigmentleri, fotosistem II aktivitesi, 

parietin, tiyobarbitürik asit (TBA) kullanılarak üretilen reaktif maddeler ve CO2 gaz 

değişimi ölçülmüştür. Liken tallusu, Slovakya’nın Kosice kentindeki (Çelik fabrikası ve 

şehir merkezindeki araç trafiği) kirlilik kaynaklarından uzaklığa göre ölçülen 

elementlerin yüksek miktarlarını biriktirmiş, bununla birlikte, TBA reaktif madde 

üretimi ve bir dereceye kadar en kirli istasyondaki CO2 gazı değişimi dışında, test edilen 

fizyolojik parametrelerin hiçbiri, elementlerin birikmesi ile fizyolojik hasar arasında net 

bir korelasyon göstermemiştir. Bu sonuçlar likende yüksek derecede kirlilik toleransını 

yansıtmış ve Kosice'deki yüksek kirlilik seviyesi ile ilişkili görülmüştür. 

 

Branquinho vd.  (2008) kuru iklime sahip bir bölgede bulunan çimento sanayisinin 

çevresindeki toz kirliliğinin mekansal ve zamansal etkilerini değerlendirmişler. Zamanla 

entegre edilen uzaysal etki, in-situ Xanthoria parietina’ daki Ca, Fe ve Mg 

konsantrasyonları değerlendirilmiş. Temporal model, liken Ramalina canariensis' in bir 

aylık nakilleri ile değerlendirilmiştir. Dört potansiyel atmosferik toz kaynağı 

değerlendirilmiştir; kireçtaşı ocağı, asfaltsız yollar, birikinti alanı ve çimento değirmeni. 

Likenlerde kalsiyum konsantrasyonu en iyi çimento tozu göstergesi olarak kabul 

edilmiş. Farklı toz türleri (klinker ve öğütülmüş kireçtaşı tozu) farklı zaman 

modellerinde Ca birikimine yol açmıştır, bu da ıslak ve kuru dönemlerin liken birikim 

sürecinde sahip olduğu farklı etkilerle ilişkili olduğu belirtilmiştir. Toz kirliliğinin yerel 

olarak biriktiği ve toz partiküllerinin doğasına, yağış hacmine ve sıklığa bağlı olduğu 

bulunmuştur. 

 

Augusto vd.  (2009) iki liken türünde (Xanthoria parietina ve Ramalina canariensis) 

toksik organik bileşiklerin (dioksin ve furan (PCDD / Fs)) biyoindikatör olarak 
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performansını karşılaştırmışladır. Bu amaçla, bu iki liken türünün örneklerinde bulunan 

PCDD/ F'lerin konsantrasyonları ve profilleri karşılaştırılmış, sonuçlar  R. canariensis' 

in X. parietina' dan daha yüksek konsantrasyonlar sunduğunu ve PCDD / F homolog 

profillerinin bu türler arasında önemli ölçüde farklı olduğunu göstermiştir. Xanthoria 

parietina, daha fazla klorlu PCDD/F'lerin ve ayrıca partiküllerin daha verimli bir 

şekilde önleyicisi gibi görünürken,  R. canariensis esas olarak daha az klorlanmış 

PCDD / F'leri yansıtmıştır. Sonuçlar ayrıca, X. parietina' nın PCDD / F profilinin diğer 

foliose ve fruticose liken türlerinde bulunandan farklı olduğunu da göstermiştir. 

 

Pata vd.  (2009) epigeik likenler kullanarak ağır metaller ile atmosferik kirliliğin pasif 

biyoizleme çalışmasında Romanya, Dorna Havzasının maden sahalarından birinde ağır 

metal birikimi araştırması iki aşamada gerçekleştirilmiştir: Nisan Eylül 2005 ve Ekim 

2005 - Mart 2006. Bu tespitler 4 lokasyonda gerçekleştirilmiştir. İki epigeik liken 

(Cladonia rangiferina ve Xanthoria parietina) ile pasif izleme yapılarak kadmiyum, 

krom, bakır, demir, kurşun, nikel ve çinkonun atmosferik çökeltileri incelenmiştir. Bu 

likenlerin avantajı yıl içinde yaygın coğrafi olarak kalıcı olmaları ve mevsimsel 

morfoloji farklılığı göstermemeleridir. Aynı zamanda bu elementlerin topraktaki 

konsantrasyonu da belirlenmiştir. Ağır metal içeriği Alev Atomik Absorpsiyon 

Spektrometresi ile değerlendirilmiştir. İkinci aşamada birinci aşamaya göre kadmiyum, 

krom, bakır, demir, kurşun, nikel ve çinko konsantrasyonlarında azalma görülmüştür. 

Konsantrasyonun azalması, atmosferik koşullardan (bitkilerin karla kaplı olduğu ve / 

veya çok miktarda çökeltiyle yıkandığı kış aylarında), likenlerin atmosferik tozla temas 

etmesinden kaynaklanmıştır. Kirlilik kaynağının yakınında, incelenen alandaki kirlilik 

derecesi çok yüksek, şiddetli ve aşırı kirli (doygunluk etkisi) olduğundan, kullanılan 

liken türlerinin birikim derecesine göre sıralanması mümkün olmamıştır. 

 

Pisani vd.  (2011) kısa süreli bir laboratuvar deneyinde epifitik liken Xanthoria 

parietina' da As'ın birikimi ve fizyolojik etkilerini test etmişlerdir. Muamele edilmiş 

numunelerdeki arsenik içeriği, muamele çözeltilerindeki artan konsantrasyon ile aşamalı 

olarak artmıştır. X. parietina tallusunun As çözeltileri ile muamelesi, solunum 

aktivitesinin yoğunluğu olarak ölçülen canlılıkta önemli düşüşe ve durulama suyunun 

ve lipit peroksidasyon ürünlerinin elektrik iletkenliğindeki artışla değerlendirilen hücre 
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zarlarında hasara neden olmuş ve çözünür protein içeriği azalmıştır. Fotosentetik 

verimlilik, yalnızca en yüksek As konsantrasyonunda (10 ppm) önemli ölçüde 

azalmıştır. Maruz kalmanın hem mikobiyontun hem de fotobiyontun üzerinde fizyolojik 

strese neden olduğu ve durulama suyunun elektrik iletkenliği olarak ifade edilen hücre 

zarı hasarının As arıtımından en çok etkilenen parametre olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Achotegui-Castells vd.  (2013) Hypnum cupressiforme ve Xanthoria parietina ile eser 

element  birikimini ve Kuzeydoğu İspanya'nın koruma altındaki Akdeniz orman alanı 

olan Prades Dağları'ndaki olası kirlilik kaynaklarını araştırdıkları çalışmada, bu sit alanı 

içerisinde 16 lokasyonda Al, As, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb, Sb, Ti, V ve Zn tespit 

edilmiştir. Toprak eser element konsantrasyonları, zenginleştirme faktörlerini (EF) 

hesaplamak ve bunları havadan gelen eser element girdilerinden ayırmak için kullanmak 

için belirlenmiş, ek olarak, atmosferik kirliliği değerlendirmek için liken zenginliği 

ölçülmüş. EF sadece yosun için değil aynı zamanda liken için de yararlı olduğunu 

göstermiş ve Cd, Cr, Cu, Ni ve Zn, her iki biyoindikatörde üçten daha yüksek değerler 

sunmuştur. Bu eser elementler aynı zamanda potansiyel kirletici kaynaklarından yayılan 

ana unsurlar olarak görülmüştür. Numune alma yerleri ile potansiyel kirlilik kaynakları 

arasındaki mesafe, yosun içindeki Cu, Sb ve Zn konsantrasyonları ve liken içindeki Cr, 

Ni ve Sb ile ilişkilendirilmiştir. Liken zenginliği, kuru ağırlık bazında likenin Cu, Pb ve 

V konsantrasyonları ile negatif korelasyon göstermiştir. Çalışma, kirlilik kaynaklarının 

eser elementlerin varlığı ve bu doğal alandaki liken türlerinin topluluk kompozisyonu 

üzerindeki dikkate değer etkisini yansıtmıştır.   

 

Agnan vd.  (2013) Güney-batı Fransa'nın dört bölgesinde herbaryumdan elde ettikleri 

liken örnekleri ile yirminci yüzyılın başları ile günümüz atmosferik kirliliğini 

karşılaştırmak için  Xanthoria parietina  likenini kullanmışlardır. Araştırma sonuçları 

atmosferin esas olarak yirminci yüzyılın başlarında kömür yanmasından (As, Pb veya 

Cd kontaminasyonu ile gösterildiği gibi) etkilendiğini gösterirken, daha yakın 

zamanlarda başka bir kirletici karışımın (örneğin Sb, Sn, Pb ve Cu) yerel fabrikalar ve 

taşıt trafiği olduğunu ortaya çıkarmıştır. Nadir Toprak Elementleri (REE) ve diğer 

litojenik elementler, yirminci yüzyılın başlarında atmosferde daha yüksek bir toz içeriği 

ve belirli bir litolojik yerel belirti göstermiştir. 
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Agnan vd.  (2016) Fransa'daki yerel kontaminasyon kaynaklarından uzak beş bölgedeki 

iki liken türünde Xanthoria parietina ve Parmelia sulcata eser element araştırması 

yaptıkları çalışmada PCA ve zenginleştirme faktörü, 16 eser elementin (metaller ve 

metaloidler dahil) jeokimyasal arka planını incelemek için kullanılmıştır. Antropojenik 

faaliyetlerden etkilendiği bilinen As gibi bazı unsurlar tespit edilmiş, zenginleştirme 

faktörleri Sb, Cd, Zn, As, Cu ve Pb ve daha az ölçüde Sn ve Mn için yüksek bir 

zenginleşme göstermiştir. 

 

Paoli vd.  (2013) Xanthoria parietina' yı antimon içeren solüsyonlarla işlemenin 

antimon biyoakümülasyonunun yanı sıra fizyolojik ve ultrastrüktürel değişikliklere 

neden olup olmadığını test etmişlerdir. Antimon ile muamele edilmiş numunelerdeki 

toplam ve hücre içi antimon içeriği, muamele çözeltilerindeki artan konsantrasyon ile 

aşamalı olarak artmıştır. X. parietina tallusunun 0.1 mM kadar düşük 

konsantrasyonlarda antimon ile inkübasyonu, solunum aktivitesinin yoğunluğu olarak 

ölçülen numune canlılığında azalmaya ve membran lipid peroksidasyonu ile ifade edilen 

hücre membranlarında hasara ve ayrıca alg ve sitoplazmik lipit damlacıklarının tilakoid 

sisteminin  plazmolizle bozulması gibi ultrastrüktürel değişikliklere neden olmuştur. 

 

Boltersdorf ve Werner (2014) nitrofitik liken türü olan Xanthoria parietina ve Physcia 

spp.’ nın nitrojen (N) içeriğinin ve δ
15

N izotop oranlarının atmosferik N miktarını ve 

kalitesini yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmek için Almanya'nın batı kesiminde, 174 

örnekleme bölgesinden, 348 liken örneğini incelemiştir. Yükseklik, amonyak emisyon 

yoğunluğu, hayvancılık ve farklı tanımlanmış biriktirme türleri gibi çevresel değişkenler 

analiz edilerek, liken kimyası ile tarımsal faaliyetten üretilen N bileşikleri arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmaya dayanarak, likenlerin sadece 

atmosferden N bileşiği absorbe etme kabiliyeti ve ardından dokularında N birikmesi ve 

ortaya çıkan δ
15

N oranının, tarımsal olarak üretilmiş N miktarını ve kalitesini 

belirlemeyi mümkün kıldığını açıklamışlardır. 

 

Loppi vd.  (2014)  liken analizinden önce numune temizlemenin Xanthoria parietina' 

nın yıkanmamış numunelerinin temel bileşimini etkileyip etkilemediğini araştırdıkları 
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çalışmada  Sardunya'nın (İtalya) uzak bir bölgesinden örnekler toplanmış ve rastgele iki 

parçaya bölünmüş, biri çok dikkatli bir şekilde temizlenmiş (analiz için yaklaşık 200 mg 

malzeme elde etmek için yaklaşık 3-4 saat) ve diğerleri daha düşük bir verimlilikle 

temizlenmiştir (yaklaşık 1–2 saat). Örnekler, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, 

Mn, Ni, Pb, V ve Zn içeriği için ICP-MS ile analiz edilmiş ve sonuçlar, doğru bir 

temizlemenin Al ve Fe içeriğini, yani toprakla ilgili elementleri azaltmak için etkili 

olduğunu, ancak toprakta daha az temsil edilen diğer elementlerin konsantrasyonları 

üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir. 

 

Doibi vd.  (2015) Cezayir’ in doğu bölgesinde Xanthoria parietina’da dört ağır metalin 

biyobirikimi incelenmiştir. “04” numaralı karayollarının yakınlarında bulunan 16 

istasyondan X. parietina örnekleri toplanmıştır. Çeşitli istasyonlarda kaydedilen metal 

içerikleri çok değişken olmuştur. Cr, Zn ve Ni tüm istasyonlarda normal seviyelere göre 

yüksek olup bu istasyonların yüksek trafik ve yoğun bir endüstriyel faaliyet ile ilişkili 

olduğu belirtilmiştir. 

 

Cocozza vd.  (2016) Orta İtalya'nın endüstriyel bir bölgesindeki çöp yakma fırınının 

yakınındaki ağaç halkalarının, ağaç dış dokularının ve likenlerin kirletici 

konsantrasyonlarının nasıl değiştiğini araştırmışlardır. Xanthoria parietina' nın tallus ve 

Quercus pubescens' in yapraklarında, kabuğunda, gövd. esinde ve ağaç halkalarında 

karbon, oksijen ve nitrojen izotop oranları analiz edilmiştir. Yapraklardaki bazı eser 

elementler, likenlerde ve ağaç kabuğunda istasyonlar arasında önemli ölçüde farklılık 

göstermiştir. Sonuçlar, eser elementlerin ağaç kabuğu ve yaprakları tarafından düşük 

konsantrasyonlarda yakalanıp toplandığını ve büyüme mevsimi boyunca odunsu 

dokulara depolanmak üzere ağaç ksilem dokularına neredeyse hiç girmediklerini 

göstermiştir. Bu çalışma, büyük olasılıkla düşük endüstriyel gelişme seviyelerine bağlı 

olarak, seçilen biyometrelerde havada bulunan kirleticilerin birikiminde zaman ve 

mekândaki belirgin değişiklikleri vurgulamamıştır. Bununla birlikte, ağaç halkası 

çekirdeklerinin ağaç kabuğu, yapraklar ve likenlerle birlikte analizi, belirgin 

konsantrasyonlarda havadaki kirleticilerin tarihsel etkilerini göstermeye potansiyel 

olarak katkıda bulunabileceğini belirtmişlerdir. 
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Parzych vd.  (2016) ağaç liken türlerine göre kurşun (Pb), çinko (Zn), nikel (Ni), bakır 

(Cu), manganez (Mn) ve demir (Fe) biriktirme kabiliyetlerini karşılaştırdıkları 

çalışmada üç liken türünü (Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata ve Xanthoria 

parietina) incelemişlerdir. Likenlerdeki ağır metal içeriği atomik absorpsiyon 

spektrometresi ile belirlenmiş, şehir merkezinden toplanan likenlerde en yüksek ağır 

metal konsantrasyonu tespit edilirken, en düşük konsantrasyonlar parklarda ve yeşil 

alanlarda bulunmuştur. Ni ve Pb'nin en büyük miktarları H. physodes tarafından 

biriktirilmiş, Zn ve Fe’nin çoğu X. parietina' da birikirken, Mn test edilen tüm türlerde 

benzer miktarlarda birikmiştir. Tallus ağır metal içeriğindeki en önemli farklılıklar 

sırasıyla , (i) H. physodes ile P. sulcata, (ii) P. sulcata ile X. parietina ve (iii) H. 

physodes ile X. parietina (i ') Pb, Cu ve Fe, (ii') Ni  (iii ') Pb, Ni, Cu ve Fe bulunmuştur. 

 

Occelli vd.  (2016)’ nin mahalle düzeyinde çevresel adaleti değerlendirme amaçlı 

çalışmasında, çevresel biyoizleme ölçümleriyle bir sosyal dezavantaj endeksini 

ilişkilendirerek Fransa'nın Dunkerque sanayi bölgesinde mahalleler ölçeğinde yeni bir 

yaklaşım kullanmışlardır. Bir mahalle düzeyinde nüfusun sosyo-ekonomik durumunu 

karakterize eden Yerelleştirilmiş Dezavantaj Endeksi (LDI) haritası eko-sosyolojik 

yaklaşım kullanılarak geliştirilmiştir. 18 eser element, çalışma alanı içinde toplanan 

epifitik liken (Xanthoria parietina)  örnekleri kullanılarak belirlenmiştir. LDI 

haritalaması sosyo-ekonomik eşitsizlikleri ortaya çıkarmış ve fabrikaların yakınında 

bulunan mahalleler en dezavantajlı yerlerdir. Çevre haritaları, sanayi bölgeleri civarında 

yüksek kirlilik olduğunu ortaya koymuştur. Yoksulluk düzeyi yüksek ve yoksul 

mahalleler arasında kirlenme düzeyinde önemli farklılıklar gözlenmiştir. 

 

Pilecka vd.  (2017) Litvanya Jelgava'daki kar örtüsünün kirlilik seviyesi araştırılmıştır. 

Cu, Pb, Mg, Na, Fe, Zn, Al ve Mn kentsel alanlardaki 120 kar ve 60 adet Xanthoria 

parietina örneğinden, kontrol olarak ise doğal ormandan 6 kar ve 3 liken örneği 

incelenmiştir. Erimiş kar suyu ve HNO3 çözeltisindeki ağır metal konsantrasyonu ve 

HNO3 ve H2O2 çözeltisindeki mineralize likenler, indüktif olarak eşleşmiş plazma 

atomik emisyon spektroskopisi (ICP-AES) yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, ağır 

metal konsantrasyonu verileri ise aglomeratif hiyerarşik kümeleme yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Kardaki eser element konsantrasyonları düşük ölçülüp içme suyu 
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eşiklerine ulaşmamıştır. Kar örneklerinin küme analizi, iyi hava kalitesine sahip net bir 

grup göstermiştir. Daha düşük hava kalitesine sahip iki grup, transit ulaşım 

koridorlarına yakın bölgelerde ve endüstriyel bölgelerdedir. Jelgava'daki tüm bölgelerin 

likenlerinde iz element konsantrasyonları, doğal alandaki likenlerden daha yüksek 

çıkmıştır. Kümeleme sonuçları, nispeten temiz bir alan grubu vermiş,  likenler fosil 

malzemelerin ve petrol ürünlerinin yanmasını karakterize eden ağır metaller 

biriktirmiştir. 

Piovara vd.  (2017) Cu, Zn, Ni ve Cd element fazlalığının Xanthoria parietina’ daki 

metabolizma ince yapısı ve dağılımı üzerindeki kısa vadeli etkisini inceledikleri 

araştırmada metal kirliliğini likenlerde simüle ederek, Xanthoria parietina  24, 48 ve 72 

saat boyunca 100 μM ve 500 μM konsantrasyonlarda sülfat formunda Cu, Zn, Ni, Cd  

ağır metalleri ile işlem görmüştür. İşlem görmemiş likenler kontrol görevi görmüştür. 

Fizyolojik parametrelerin durumunu (klorofil-a bütünlüğü, çözünür proteinler ve 

ergosterol içeriği) özellikle fotobiyontdaki ultra yapısal değişiklikleri ve ağır metallerle 

muameleye bağlı olarak tallus katmanlarındaki elementlerin dağılımını 

değerlendirmişlerdir. Test edilen tüm ağır metallerin içeriği ile fizyolojik tepki arasında 

pozitif korelasyonlar bulunmuş. Liken tallus ve fizyolojik ölçümlerdeki fotobiyont 

tabakası üzerindeki etkilere dayanarak seçilen metallerin toksisitesini Cd> = Cu> = Ni> 

Zn şeklinde açıklanmıştır. 

 

İona (2018) ağaçlarda barınak kemerlerinin bileşenleri olarak tanımlanan Xanthoria 

parietina' nın ağır metal birikimine odaklanmıştır. Saha çalışması, Călărași, Vaslui ve 

Dolj ilçelerinde Haziran-Aralık 2015'te gerçekleştirilmiş, Vaslui ve Dolj'de tek bir 

sığınak kemeri araştırılırken, Călărași'de dört sığınak kemeri araştırılmıştır. 

Laboratuvarda, toplanan liken tallusu iki bileşene, yani tallinin merkezi ve periferik 

kısımlarına bölünmüş. Ağır metal birikimi tallinin hem merkezi hem de periferik 

kısımlarında analiz edilmiş. Sonuçlar, ağır metallerin, periferik kısımlara kıyasla, orta 

kısmında daha yüksek oranda biriktiğini göstermiştir. İncelenen sahalarda ağır 

metallerin neden olduğu ana kirlilik kaynağı araba trafiğidir. 
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Paoli vd.  (2018) katyon alımı sırasında iki değerlikli ağır metallerin (Cd, Cr, Pb, Zn) 

rekabetçi davranışını foliose liken Xanthoria parietina' da incelenmişlerdir. Liken 

tallusu, CdCl2, CuCl2, ZnCl2, Pb(NO3)2 içeren çözeltiler ile inkübe edilmiş, molar 

konsantrasyonların analizi, X. parietina' daki bağlanma bölgeleri için katyonlar arasında 

bir rekabetin var olduğunu göstermiştir. Her metal, alındığında farklı davranabilmiş: 

bazıları (toksik elementler) tercihen hücre dışı seviyede (Cd, Pb) depolanırken diğerleri 

(mikro besinler) hücre içi seviyede de (Cu ve Zn) depolanmıştır. Liken yüzeyindeki 

bağlanma bölgeleri için metaller arasındaki rekabet, biyoakümülasyon verilerinin, 

biyoizleme çalışmalarında ölçülen bazı element seviyelerinin eksik tahmin edilmesine 

yol açabileceğini aktarmışlardır. 

 

Rola ve Osyczka (2019) Xanthoria parietina tallusu’nun vejetatif ve generatif 

kısımlarında eser metal birikimindeki zamansal değişiklikler ve bunların biyoizleme 

çalışmalarına etkisini araştırdıkları çalışmada kentsel kirliliğe maruz kalan Xanthoria 

parietina tallusunun vejetatif ve generatif kısımlarında seçilen eser metal 

konsantrasyonlarındaki zamansal değişimler analiz edilmiş ve anatomik organizasyon 

ile element birikimi arasındaki ilişki belirlenmiştir. Liken materyali, daha önce daha 

düşük seviyede hava kirliliği ile karakterize edilen bir alanda yetiştirilen ağaçlara 

taşınmıştır. Liken tallusları ağaçlara taşındıktan 1, 3, 6, 12 ay sonra hemen numune 

alınmıştır. Alev atomik absorpsiyon spektrometresi (FAAS) ile Zn, Pb, Cd, Cu, Ni ve 

Cr konsantrasyonları ölçülmüştür. Zaman içinde Pb birikimi, belirgin bir yükseliş 

eğilimi göstermiş; hesaplanan kontrole maruz kalma (EC) oranları, bu elementin ciddi 

birikimini göstermiştir. Tallus’un farklı kısımlarında farklı seviyelerdeki birikim  

apotezya’ya kıyasla bitkisel kısımlarda Pb, Cd, Cu, Ni, Cr daha yüksek ve Zn daha 

düşük gözlenmiştir. Ayrıca bazı anatomik özelliklerin tallustaki metal element 

konsantrasyonları ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 

 

Demkova vd.  (2019) çeşitli trafik yoğunluklarına sahip caddelerin yol tozu kirliliğini 

izledikleri çalışmada Slovakya Prešov'da çeşitli trafik yoğunluğundaki dokuz caddesi 

boyunca yaprak döken ağaçlardan üç liken türünü (Phaeophyscia orbicularis, Physcia 

adscendens ve Xanthoria parietina) incelemişlerdir. Risk elementleri toplam 

konsantrasyonları (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Zn) ICP-OES yöntemi ile 
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belirlenmiştir. Phaeophyscia orbicularis, Pb ve Cr hariç tüm değerlendirilen risk 

elementlerini biriktirme konusunda en iyi yeteneği göstermiş, X. parientina, 

biyoakümülasyon amaçları için en az uygun olanı bulunmuştur. Kirlilik faktörünün 

sonuçlarına göre değerlendirilen caddeler en çok Cr, Fe, Ni, Pb ve Zn tarafından 

kirletilmiş ve Cd ile çok az kirlenmiştir. Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu 

caddelerde makul ölçüde daha yüksek Cd, Cu, Fe, Ni ve Zn değerleri ölçülmüştür.  

 

Kouadri vd.  (2019) Cezayir'deki Blida bölgesindeki hava kirliliğinin biyoizlenmesi için  

kozmopolit liken Xanthoria parietina  örneklerini, 14 çevre ilçede farklı yerlerde 

bulunan ağaçlardan toplamışlardır. Çalışmada  multielementleri görüntülemek için XRF 

analiz tekniğini kullanılarak toplam 14 element analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre kirlilik haritaları, endüstriyel tesislerin yerel emisyonları, karayolu trafiği, atık ve 

kentleşme nedeniyle bazı alanlarda yüksek değerler göstermiştir. Chréa Ulusal Parkı da 

dahil olmak üzere ormanlık alan bile, tekrarlanan yangınlar, yüksek trafik sıklığı ve 

yolların yönetimi nedeniyle etkilenmiştir. 

 

Niepsch (2019)   yüksek uzaysal çözünürlüklü liken biyoizleme yaklaşımı uygulayarak 

Manchester Şehrindeki hava kalitesinin uzaysal değişkenliğini belgelemiş ve 

değerlendirmiştir. Xanthoria parietina ve Physcia sp. likenleri  karbon, nitrojen ve 

kükürt içerikleri ve bunların kararlı izotop oranı işaretleri (δ
13

C, δ
15

N ve δ
34

S) açısından 

analiz edilmiştir. Havadaki metal ve polisiklik aromatik hidrokarbon konsantrasyonları, 

potansiyel kaynakları (yani araç emisyonları) ve potansiyel insan sağlığı risklerini 

araştırmak için ayrıca analiz edilmiştir. Likenlerdeki yüksek kirletici yükleri, 

Manchester'da hava kalitesinin kötüleştiğini göstermiştir. Bununla birlikte, kentsel 

yerleşim düzeni (yani yol ağı, trafik sayıları ve bina yükseklikleri) ve daha sonra 

kirletici maddelerin dağılımı ve dağılımı ile ilgili olarak Manchester'da hava kalitesini 

etkileyen karmaşık bir kirletici karışımı belirtilmiştir. 

 

Parviainen vd.  (2019) İspanya’nın sanayileşmiş şehri Huelva’da metal hava kirliliğinin 

mekansal kaydını yaptıkları çalışmada kentsel alanlardaki atmosferik kirliliğin 

biyogöstergesi olarak likenlerdeki metal konsantrasyonlarını incelemişlerdir. Huelva ve 
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yakın köylerden alınan Xanthoria parietina türleri ve uzak kirlenmemiş kentsel 

alanlardan alınan referans örneklerindek  eser elementler (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, 

Sr, As, Cd, Sb , Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Er, Tm, Yb, Lu, Pb, Th, U) İndüktif 

Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi ile ve ana elementler Ca, K, Mg, P ve S İndüktif 

Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi ile anliz edilmiştir. X. parietina' nın 

metal bileşimi, sanayi sitelerinin çevresinde <1 km'ye kadar aşırı yüksek 

konsantrasyonlara (Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Ba, Pb, U ve S) sahip uzamsal dağılım 

modelleri sergilemiş ve kirlilik kaynaklarından >1 km uzakta kentsel alanlarda ortalama 

konsantrasyonlar önemli ölçüde daha düşük çıkmıştır. Bununla birlikte, ortalama Cu, 

Zn, As, Cd, Sb ve S konsantrasyonları referans örneklerle karşılaştırıldığında önemli 

ölçüde yüksek kaldığından, 4 km uzaklığa kadar kentsel alanlarda hava kirliliğinin 

devam ettiği görülmüştür. 

 

Vitali vd.  (2019)  Xanthoria  parietina ‘nın bazı ağır metalleri (As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb), 

PAH'leri, PCDD'leri, PCDF'leri, PCB'leri ve PBDE'leri biyoizleme ve biyolojik olarak 

biriktirme yeteneğini ve doğal X. parietina' nın farklı antropojenik baskılarla karakterize 

edilen senaryolar için multieser element araç olarak kullanımını değerlendirmek için 

yaptıkları çalışmada doğal X. parietina örnekleri, altı farklı bölgeden (sırasıyla iki yeşil, 

iki yerleşim bölgesi ve iki endüstriyel alan) toplanmış ve hedef bileşikler için analiz 

edilmiştir. Sonuçlar, X. parietina' nın seçilen bölgelerde hava kalitesinin biyolojik 

olarak izlenmesinde yararlı bir araç olduğunu ve incelenen tüm metalleri ve POP'ları 

biyolojik olarak biriktirebildiğini göstermiştir.  

 

İona (2020) araba trafiğinin neden olduğu kimyasal element kirliliğini izleme amacıyla 

yaptığı çalışmada Romanya'daki 8 ilçede, X. parietina' nın hem merkezi hem de 

çevresel kısımlarındaki kimyasal elementlerin zaman içinde birikimini göstermek için 

incelemiştir. Sonuçlar araç sayısının X. parietina' nın merkezi kısımlarında biriken Al, 

Zn, Cu ve Mn konsantrasyonları ile önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur. Ek olarak, X. 

parietina' nın çevresel kısımlarında biriken Zn ve Fe de araç sayısı ile korelasyon 

göstermiştir. Orta kısımlar eski olduğu için yüksek metal konsantrasyonları 

biriktirirken, çevresel kısımlar genç olduğundan düşük metal konsantrasyonları 

biriktirmiştir. 
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Kouadri vd.  (2020) Cezayirin Oran bölgesinde Xanthoria parietina ve Hylocomium 

splendens türlerinin in vitro kurşun (Pb) konsantrasyonlarını incelemişlerdir. Her iki 

türün talluslarında önemli miktarda Pb biriktiği tespit edilmiş ve bitkilerdeki çoğu 

fizyolojik problemin Pb tarafından olduğu belirtilmiştir. 

 

Parviainen vd.  (2020) biyoindikatör olarak in-situ liken Xanthoria parietina kullanarak 

trafik emisyonundan muzdarip orta ölçekli bir İspanyol şehri Granada’da metal hava 

kirliliği eğilimlerini incelemişlerdir. İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi ile 

analiz edilen büyük ölçekli liken örnekleri Granada'nın kentsel, metropol ve uzaktan 

kontrol alanlarından 97 örnek içermektedir. Sb'nin zenginleştirme faktörü, ciddi 

antropojenik zenginleşme sergilerken, Cu ve Sb, metropol alanlara göre kentsel 

alanlarda önemli ölçüde daha yüksek medyan değerleri göstermiştir. Ek olarak, egzoz 

ve egzoz dışı trafik emisyonlarıyla ilişkili V, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Sb ve Pb'nin 

biyoakümülasyon oranları, yoğun trafik ile özdeşleşmiş şehrin ana erişimlerinde metal 

birikiminin sıcak noktalarını belirlemeyi kolaylaştırmıştır. Egzoz dışı emisyonları ayırt 

etmek için, ani sert frenleme ve sık sık trafik sıkışıklığı sırasında hızlanma nedeniyle 

otoyolun çevresini ve şehrin ana trafik erişimlerini simgeleyen fren aşınmasının 

izleyicisi olan Cu: Sb oranının mekansal dağılımı incelenmiştir. 

 

2.2 Türkiye’de Xanthoria parietina İle Yapılan Ağır Metal Biyoizleme Çalışmaları  

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de X. parietina biyoizleme çalışmaları yıllardır 

yapılmaktadır. X. parietina ile şu ana kadar ağır metal araştırması yapılan iller Şekil 2.6 

‘da   kırmızı ile gösterilmiştir. 
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Şekil 2.6 Türkiye’de  Xanthoria parietina ile ağır metal biyoizleme çalışması yapılan 

iller 

 

Tuncel ve Yenisoy-Karakaş (2003)  Ege Bölgesi’nde 51800 km
2
’lik bir alandan 234 

Xanthoria parietina  liken örneği toplamış ve 35 elementin konsantrasyonları ICP-OES 

ile tayin edilmiştir. Elde edilen veriler literatür değerleri ile karşılaştırılarak Ege 

Bölgesi’ nin kirlilik düzeyi tespit edilmiştir. As, Al, Ce, Fe, La, Sc, Cr, Cu ve Ti 

elementlerinin ortalama konsantrasyonları, farklı ülkelerdeki kırsal değerlerden 

genellikle daha yüksekken, Mn konsantrasyonu daha düşüktür. Ege Bölgesi’ ndeki Al, 

As, Cl, Cs, Th ve U konsantrasyonları bölgesel ya da ulusal çalışmalarla 

karşılaştırıldığında daha yüksek, Mn ve Pb değerleri daha düşüktür. Önemli yerel 

kaynaklarının ve etki alanlarının tespiti için kirlilik kaynaklı elementlerin konsantrasyon 

dağılım haritaları çıkarılmıştır. Elementlerin coğrafik konsantrasyon dağılımlarına göre 

bölgedeki en önemli kirlilik kaynakları, demir-çelik fabrikaları, kentlerde kömür 

kullanımı, endüstri aktiviteleri ve bölgedeki iki önemli termik santrali olmuştur. 
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Ölgen ve Gür (2003)  Muğla-Yatağan Termik Santrali çevresinden toplanan Xanthoria 

parietina türü likenleri biyoindikatör olarak kullanmış, bünyelerinde ölçülen ağır metal 

konsantrasyonlarının hava kirliliği ve çevreye etkileri değerlendirilmiştir. Bu amaçla 

toplam altı elementin (Hg, Ni, Pb, Cu ve Fe) analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar 

haritalanarak önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Buna göre en kirli alanların 

santralin yakın çevresi (daha çok batı) ile hakim rüzgar yönü ve topografya özelliklerine 

göre, Yatağan depresyonunun güneydoğusunda yer alan yamaçlar olduğu belirlenmiştir. 

 

İçel (2005) Şubat-Kasım 2004 tarihleri arasında İstanbul’un hava kalitesini izlemek 

amacıyla İstanbul’un çeşitli bölgelerinden karayosunu ve liken örnekleri (Parmelia 

caperata, Parmelia sulcata, Parmelia tinctina, Cladonia türleri, Xanthoria parietina, 

Hypogymnia tubulosa, Evernia prunastri ve Physcia adscendens) toplamıştır. Çekmece 

Nükleer Araştırma Merkezi (ÇNAEM) Kimya Laboratuvarında Atomik Absorpsiyon 

cihazı ile Al, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, Zn element analizi yapılmıştır. Liken 

numunelerinin analizine göre, en yüksekten en düşüğe doğru ağır metal 

konsantrasyonları şu şekildedir: Mn> Zn> Pb> Cu> Al> Ni> Cr> Fe> Co> Cd. 

Analizler sonucunda elde edilen değerlerden yola çıkılarak, element birikimleri 

bakımından karayosunu ile liken örnekleri, ayrıca istasyonlar kendi aralarında 

karşılaştırılmıştır. 

 

Gür (2006)  Batı Anadolu’da yer alan linyit yakıtlı “Soma, Yatağan, Yeniköy, 

Kemerköy, Seyitömer, Tunçbilek, Orhaneli ve Çan” termik santralleri çevresinde 

radyoaktif ve ağır metal kirliliğini epifitik liken, Xanthoria parietina ile izlemiştir. Bu 

amaç doğrultusunda Ekim 2003-Haziran 2005 dönemi boyunca, her bir termik santral 

çevresinde, kirletici kaynaktan itibaren baca yüksekliğinin 50 katı büyüklüğünde 

yarıçaplı bir alan çalışma bölgesi olarak alınmış ve 3x3 km olarak karelajlanarak liken 

örneklemesi yapılmıştır. Bu kapsamda, yaklaşık 200 liken örneğinde ICP-MS tekniği 

(ACME Analitik Laboratuvarı/Kanada) ile doğrudan kömür yakıtlı termik santral 

emisyonunu yansıtan Hg ve Se gibi gaz kirleticilerin yanı sıra, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, S, V, 

ve Zn gibi potansiyel hava kirleticiler, Al, Fe ve Sc gibi yer kabuğu elementleri ve K, U 

ve Th gibi radyonüklidler analiz edilmiştir. Termik santraller çevresindeki kirliliğin 
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özellikle topografyaya bağlı olarak ve hakim rüzgar doğrultularında daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. 

 

Yavuz ve Çobanoğlu (2009) Isparta ve Gölcük Tabiat Parkı'nın hava kalitesi ve 

potansiyel kirletici kaynaklarını liken biyoizleme yöntemiyle tespit etmişlerdir. 

Kozmopolit epifitik foliose liken Xanthoria parietina örnekleri, çalışma alanındaki 8 

yerden toplanmış ve Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V ve Zn elementlerinin tespiti 

referans materyalli ICP - MS cihazında yapılmıştır. Hava kaynaklı elementlerin çalışma 

alanındaki dağılımı mekansal olarak haritalanmıştır. Sonuçlar, ölçülen ortalama element 

konsantrasyonlarının Ni> V> Cr> Fe> As> Cu> Al> Zn> Mn> Cd> Pb olduğunu 

göstermiştir. Temel verilerin küme analizi sonuçları, kentsel alandaki Ni, V ve Cr olan 

başlıca 3 kirletici arasında güçlü bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Isparta'daki 

element kirliliği, kentte fosil yakıt olarak kömürün yaygın kullanımı nedeniyle 

beklenenden daha yüksek ve şehrin topografik ve iklimsel özellikleriyle ilişkili olduğu 

görülmüştür. 

 

Kınalıoğlu vd.  (2009) Samsun ilinde yayılış gösteren bazı yapraksı (foliose) ve dalsı 

(fruticose) likenlerde (Physcia adscendens, Physcia tribacia, Xanthoria parietina, 

Anaphtychia ciliaris, Evernia prunastri ve Pseudevernia furfuracea) Cd, Cu, Pb ve Zn 

konsantrasyonları ve eser element konsantrasyonları açısından türler arasındaki 

farklılıklar ve ağır metaller arası muhtemel etkileşimleri incelemişlerdir. Mevcut 

çalışmanın sonuçları çalışma alanının Pb ve Cd tarafından kirlendiğini, Kadmiyum 

kirliliği seviyelerinin diğer elemetlerinkinden yüksek olduğunu göstermiştir. En yüksek 

Pb (101.39 ppm), Cu (43 ppm) ve Zn (67.60 ppm) seviyeleri Physcia adscendes'de 

bulunmuştur. Buna ilave olarak, yapraksı türlerden birisi olan Hypogymnia physodes 

diğer türler ile karşılaştırıldığında en iyi Cd (245.73 ppm) biriktiren tür olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Yavuz (2010) Isparta-Gölcük Tabiat Parkı liken mikotasının belirlemek ve Isparta kent 

merkezindeki hava kirliliği analizlerini yapmak için Isparta kent merkezi ve Gölcük 

Gölü Tabiat Parkı’ndaki 34 farklı lokaliteden liken örnekleri toplamıştır. Mikotanın 
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belirlenmesi amacıyla toplanan liken örneklerinin tayinleri yapılmış ve çalışmada 

tamamı Asklı Mantarlar şubesi‟ne (Ascomycota) dâhil olan 61 cinse ait 191 tür ve 3 

varyete (toplam 194 takson) tespit edilmiştir. Araştırma bölgesinin ağır metal 

kirliliğinin izlenmesi için Physcia aipolia ve Xanthoria parietina gibi biyoindikatör 

türlere ait 21 liken örneği 17 lokaliteden toplanmış ve Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb, V, Zn ağır metallerinin ICP-MS analizleri yapılmıştır. Element dizisi, X. parietina 

türü için V > Ni >Cr >Fe >As >Al >Zn > Cu >Mn >Pb >Cd şeklinde, P. aipolia türü 

için Ni >Cr > V > Fe >As >Al >Zn > Cu >Mn >Pb >Cd  şeklinde olduğu ve bölgedeki 

ilk üç kirleticinin fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere karışan Cr, Ni ve V 

elementleri olduğu bildirilmiştir. 

 

Doğrul Demiray vd.  (2012) Kocaeli'nin büyük kentsel ve endüstriyel bölgelerindeki 

havadaki metal birikimini, biyolojik izleme organizması olarak Xanthoria parietina 

liken numunesi kullanılarak izlemişlerdir. Bölgedeki potansiyel kirletici kaynaklar ile 

hava kaynaklı metal birikimi derecesi arasındaki ilişkiyi belirlemek için liken 

örneklerinden Al, As, Co, Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, Tl, V ve Zn elementleri 

analiz edilmiş. Sonuçlar, Kocaeli ilinde havada asılı metal birikiminin yaygın olduğunu 

ve endüstriyel tesislerin yakınında çevresel değişimin ciddi olduğunu göstermiştir. 

Kocaeli'nin sanayi bölgesindeki (Dilovası) liken örneklerinin ortalama metal 

konsantrasyonları Kocaeli'nin kentsel ilçelerinden iki ila yedi kat daha yüksektir. 

Dilovası bölgesindeki çevresel değişim, incelenen tüm metaller açısından şiddetli 

olmuştur. Kümeleme analizi, Dilovası'ndaki metal endüstrisinin (demir-çelik, 

alüminyum, çinko), endüstri ve santralle ilgili fosil yakıt yakma süreçleri ve yoğun 

trafiğin Dilovası bölgesindeki metal emisyonuna önemli katkı sağladığını göstermiştir. 

Kocaeli'nin kentsel ilçelerinde, özellikle Hereke'deki kömür yakıtlı çimento fabrikası ve 

Körfez'deki petrol rafinerisi çevresinde havadaki metal birikintilerinin yüksek olduğu, 

fosil yakıtların yanması ve trafik emisyonlarının kent-banliyö bölgelerinde havada 

taşınan metallerin önemli kaynaklar arasında olduğu belirtilmiştir. 

 

Karadeniz vd.  (2012)  Bolu ovası 1×1 km’lik gridlere ayrılarak Xanthoria parietina 

liken örneklerini toplanmış ve içerdikleri element konsantrasyonları incelemişlerdir. 

Toprağından ve substratından arındırılan likenler homojenize edilerek mikrodalga 
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fırında asitte çözdürülmüş ve hazırlanan örnekler ICP-MS’de analiz edilmiştir. Sonuçlar 

istatistiksel olarak değerlendirildikten sonra seçilen bazı elementler için kirlilik 

haritaları çizdirilmiştir. Alüminyum ve Mg elementlerine ait kirlilik haritalarında 

Bolu’da faaliyet gösteren kum ocaklarına yakın yerlerdeki liken konsantrasyonları diğer 

örneklerdekinden yüksek çıkmıştır. Bu elementlerin kirlilik haritalarında mevsimsel bir 

fark da gözlenmemiştir. Köylerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerindeki 

likenlerde As ve K konsantrasyonları ısınma faaliyetlerinden dolayı haziran ayında kış 

mevsiminden daha yüksek bulunmuştur. Genellikle Bolu’da likenlerin element 

konsantrasyonlarını trafik, odun-kömür yakımı ve taş ocakları faaliyetlerinin etkilediği 

belirlenmiştir. 

 

Kurnaz (2012) İstanbul ili Avrupa yakasında belirlediği 12 istasyondaki 20 ağaç 

üzerinden biyoindikatör özellikli epifitik likenler toplamıştır. Toplanan liken 

türlerinden; istasyonların tümünde rastlandığı için Physcia adscendens ve çoğunda 

rastlandığı için Xanthoria parietina tercih etmiştir Kirlilik etmeni olarak 10 element 

(Al, As, Cd, Cr, Fe, Ni, Mn, Pb, V ve Zn) belirlenip ICP-MS ile analiz edilmiştir. 

Avrupa Yakasından toplanan tüm likenlerin analiz sonuçları referans değere 

oranlandığında % 486.368 daha fazla element birikimi tespit edilmiştir. Bu durum 

çalışma bölgesinin hava kalitesinin endişe verici olduğunu göstermiştir. 

 

Bozkurt (2017) Düzce'de hava kirliliğinin biyoindikatörü olan likenlerin analizi ile 

endüstriyel, evsel ve taşıt kaynaklarından salınan element miktarlarını belirlemiştir. 40 

farklı noktadan toplanan Xanthoria parietina örneklerinin Al, Fe, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, 

Zn, As, V, Cd, Hg ve Pb konsantrasyonları indüktif olarak eşleşmiş bir plazma (ICP-

MS) cihazı kullanılarak analiz edilmiştir. En yüksek konsantrasyon değerleri Fe ve Al 

için tespit edilirken, en düşük konsantrasyon değerleri Cd ve Hg için tespit edilmiştir. 

Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak elementlerin dağılım haritaları oluşturulmuştur. 

Sonuçlara göre trafik ve yanma kaynaklı Cr, Co, Ni, Cu, As, V gibi elementler şehir 

merkezinde trafiğe yakın en yüksek konsantrasyonlara sahip oduğu belirtilmiştir. 
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Dörter vd.  (2020)  Bolu ilinde Xanthoria parietina' nın (51 element) elemental içeriğini 

ve stabil izotop (δ
13

C, δ
15

N) içeriğini belirlemişlerdir. Sonuçları mevsimsel 

değişiklikler, kirlilik kaynağı ve rakıma göre değerlendirmişlerdir. Veriler, elementlerin 

ve izotopların çoğunun konsantrasyonlarında mevsimsel değişimin önemli bir etkisi 

olmadığını göstermiştir. Xanthoria parietina ve çam iğne yağrağının metal alım 

verimliliği karşılaştırılmış ve Xanthoria parietina tarafından çam iğne yapraklarına göre 

önemli ölçüde daha yüksek miktarda metal biriktirildiği bulunmuştur. En düşük δ
13

C ve 

en yüksek δ
15

N değerleri her iki mevsimde çam iğne yaprağında elde edilmiştir. Hem 

δ
13

C hem de δ
15

N, yüksekliğin artmasıyla birlikte artan (yaz için) ve azalan (kış için) 

eğilimler göstermiştir. Elementlerin kaynak dağılımı, pozitif matris çarpanlarına ayırma 

(PMF) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve G-skor haritaları ile desteklenmiştir. Sonuç 

olarak kentsel çevre, liken besin elementleri, kirlenmiş toprak, trafik ve karışık toprak, 

liken metabolizması ve kömür yakma olmak üzere altı kaynak belirlenmiştir. 

 

2.3 Türkiye’de Xanthoria parietina ile Yapılan Diğer Çalışmalar 

Çelik (2007) eser element tayini için Tokat-Sivas karayolunun 5-25 m uzağından 

karayosunu ve liken örnekleri (Ramalina polymorpha (Lilj) Ach. , Xanthorina 

parietina, Physcia stellaris (L.) Nyl. , Flavoparmelia caperata, Physcia adscendes) 

toplamış, kontrol grubu için, aynı örnekler kirlenmemiş bölgelerden yoldan 1000–3000 

m uzaklıktan toplanmıştır. Bu örnekler mikrodalga da çözülmüş, eser element (Fe, Mn, 

Zn, Pb, Ni, Cr, Cu, Cd) konsantrasyonları atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile 

ölçülmüştür. Sonuçlara göre, karayosunu numunelerinde bulunan eser element 

konsantrasyonları büyükten küçüğe doğru Fe>Mn>Zn>Pb>Ni>Cu>Cr>Cd, liken 

numuneleri sonuçlarına göre bulunan eser element konsantrasyonları büyükten küçüğe 

doğru Fe>Mn>Zn>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd şeklinde olmuştur. 

 

Sarı ve Tüzen (2010) Xanthoria parietina’ nın biyokütlesi üzerindeki sulu çözeltiden As 

(III) ve As (V) 'nin biyosorpsiyonunu  çözelti pH'ı, biyokütle konsantrasyonu, temas 

süresi ve sıcaklık gibi farklı deneysel parametreler kullanılarak incelemişlerdir. 

Termodinamik parametreler, As (III) ve As (V) iyonlarının X. parietina biyokütlesine 

biyosorpsiyonunun, doğası gereği uygun, kendiliğinden ve ekzotermik olduğunu 
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göstermiştir. D – R modelinden hesaplanan ortalama sorpsiyon enerjisi değerleri, X. 

parietina biyokütlesine As (III) ve As (V) biyosorpsiyonunun kimyasal iyon değişimi 

ile gerçekleştiğini göstermiştir. 

 

Dursun (2014) yüksek seviyeli doğal radyasyon alanlarında atmosferik 
210

Pb/
210

Po 

depozisyonu liken Xanthoria parietina ile izlemiştir. Bu amaç doğrultusunda 2012-2013 

dönemi boyunca, linyit yakıtlı termik santrali çevresi ve Çataldağ granit plütonundan 

sağlanan 46 liken örneğinde ve yanı sıra liken örnekleme noktalarından sağlanan toprak 

ve kayaç örneklerinde radyometrik ölçümler yapılmıştır. Bu kapsamda, incelenen 

alanlarda likenlerdeki radyonüklid aktivite konsantrasyonları haritalanmış ve elde edilen 

veriler arasındaki olası korelasyonlar incelenmiştir. Sonuç olarak, liken dokusunda 

ölçülen radyoelement konsantrasyonları, atmosferik 
210

Po depozisyonunun 

haritalanmasına olanak sağlamış ve yüksek seviyeli doğal radyasyon alanlarının etki 

alanlarını açıkça göstermiştir. 

 

Telatar (2014) X. parietina likeninde kısa dönem alüminyum toksisitesi ve spermidin 

uygulamasının fizyolojik ve transkripsiyonal seviyede etkilerini araştırmıştır. Bu 

çalışmanın sonuçları, spermidin uygulamasının Xanthoria parietina’nın tallusunda 

alüminyumun teşvik ettiği lipid peroksidasyonu ve klorofil yıkımını azaltarak, psbA’nın 

traskripsiyon seviyesini ve glutatyon redüktaz (GR) aktivitesini artırmış olabileceğini 

işaret etmiştir. 

 

Bingul vd.  (2016)  X. parietina liken biyokütlesinin sulu çözeltilerde çinko (II) 

iyonlarının temas süresi, metal çözeltisinin başlangıç pH'ı, biyosorbent konsantrasyonu, 

ilk metal iyon konsantrasyonu ve karıştırma hızının fonksiyonu faktörleri incelenmiştir. 

FTIR tekniği, çinko iyonlarının emilmesiyle ilgili kimyasal grupların belirlenmesinde 

kullanılmıştır Sonuçlar, Xanthoria parietina liken biyokütlesinin, sulu çözeltilerden 

çinko (II) iyonlarını uzaklaştırmak için etkili bir biyosorbent olduğunu göstermiştir. 

 

Esen (2016) Tekirdağ ili Süleymanpaşa, Çorlu ve Muratlı ilçelerinden topladığı 

biyoindikatör organizmaların; bünyelerinde biriktirmiş olduğu pestisit (hava kirletici, 
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yeraltı suyu kirletici ve potansiyel yer altı suyu kirletici) konsantrasyonlarını hasat 

mevsiminin yoğun olarak yapıldığı birbirini takip eden zaman dilimlerinde (Temmuz ve 

Ağustos 2015) incelemiştir. Temmuz ve Ağustos ayında X. parietina ve X. conspersa 

liken türlerinde genel olarak Platanus orientalis ve Juniperus horizontalis ağaç türlerine 

göre daha fazla sayıda kimyasal gruba ait pestisit bulundurdukları tespit edilmiştir. 

 

Özen (2020) İstanbul Asya Yakasında topladığı X. parietina liken türü ile havadaki 

mikroplastik parçacıkları ATR-FTIR ve floresan mikroskobu teknikleri ile  

incelenmiştir. ATR-FTIR tekniği ile aldehit, alken, alkol, amin, eter, hidrokarbon, 

hidroksit, keton, kükürt dioksit, metil, metilen ve nitrojen dioksit bileşikleri 

belirlenmiştir. Floresan boyama tekniğinde ise liken örnekleri Nile Red floresan boya 

ile boyanmış ve floresan mikroskobunda incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda İstanbul 

Asya yakası bölgesinde havadaki mikroplastik parçacıklar görsel olarak ve kimyasal 

içeriklerine göre belirlenmiştir. 

 

2.4 Türkiye’de Diğer Liken Türleri İle Yapılan Çalışmalar 

Kınalıoğlu vd.  (2009) Usnea longissima liken türünde taşıt trafiğinin sebep olduğu 

kurşun (Pb) kirliliğini araştırdıkları çalışmada, liken örnekleri farklı trafik yoğunluğuna 

sahip bölgelere yerleştirilmiş ve 45. günün sonunda, toplanan örneklerdeki kurşun 

miktarları Optik Emisyon Spektrometre cihazı ile belirlenmiştir. Sonuçlar, kurşun 

kirliliğinin trafik yoğunluğuna bağlı olarak arttığını göstermiştir. 

 

Yıldız vd.  (2008) Ankara’da yaptıkları çalışmada Pseudevernia furfuracea likenini 

biyoindikatör olarak kullanarak Ankara'nın hava kirliliği düzeyini belirlemişler ve bu 

kentin hava kirliliği haritasını çıkarmışlardır. Liken örnekleri Kasım 2002'de Çankırı, 

Yapraklı Dağları'ndaki kirlenmemiş alandan toplanmış ve Ankara'da 27 bölgeye 

nakledilmiştir. Liken örnekleri 3 ve 6 aylık bir kirlilik maruziyetinin ardından ağır metal 

(Cu, Mn, Ni, Pb ve Zn) içerikleri, indüktif eşlenmiş plazma kütle spektrometrisi (ICP-

MS) kullanılarak belirlenmştir. Klorofil a ve b içerikleri ise DMSO yöntemi 

kullanılarak belirlenmiştir. Ağır metal analizi sonuçlarına göre, Pseudevernia furfuracea 
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ağır metalleri biriktirmeye devam etmiş ve bir biyoindikatör olarak iyi bir rol 

oynamıştır. Ankara'nın hava kirliliği seviyesi, kentin büyük yüzölçümü nedeniyle büyük 

farklılıklar göstermiştir. 

 

Yavuz ve Çobanoğlu (2009)  Türkiye'nin Batı Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Gölcük 

Tabiat Parkı dahil Isparta kentindeki atmosferik eleman birikimini değerlendirmek 

amacıyla yaptıkları çalışmada epifitik yaprak liken Physcia aipolia çalışma alanındaki 

14 bölgeden örneklenmiş ve 11 eser elementi tespit etmek için ICP-MS cihazıle referans 

materyalle analiz edilmiştir; Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V ve Zn. Bu hava 

kaynaklı unsurların çalışma alanındaki mekansal dağılımı haritalandırılmıştır. Sonuçlar, 

ölçülen ortalama konsantrasyonlar açısından element dizisinin: Ni> Cr> V> Fe> As> 

Al> Zn> Cu> Cd> Mn> Pb olduğunu göstermiştir. Temel verilerin küme analizlerinin 

sonuçları, kentsel alandaki 3 ana kirletici maddenin, muhtemelen ısıtma tesislerinde 

kömür ve araçlarda benzinin yoğun kullanımı nedeniyle Cr, Ni ve V olduğunu 

göstermiştir. Isparta ilinde ağır metal kaynaklı kirliliğin, çoğunlukla kömürün fosil yakıt 

olarak yaygın kullanımı nedeniyle beklenenden daha kötü olduğu ve ek olarak, şehrin 

topografik ve iklim özellikleriyle de ilişkili göründüğü belirtilmiştir. 

 

Vardar (2011) ‘ın Kayseri ili yöresinde kirliliğe maruz bırakılmış Pseudevernia 

furfuracea liken türünde hava kirliliğinin genotoksititesini incelediği çalışmada Sivas, 

Çat Ormanları civarından toplanan Pseudevernia furfuracea liken örnekleri nemli ve 

kurak olmak üzere farklı iki dönemde, çeşitli kirlilik bölgelerine asılmıştır. Toplanan 

örneklerin ağır metal birikimleri atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) ile 

belirlenmiştir.  Çevre kirliliğinin DNA üzerindeki olası etkileri ise RAPD ve AFLP 

analizleri kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlara göre optimal yaşama koşullarından 

ayrılmış, farklı çevrelere bırakılmış örneklerin farklı atmosferik koşullarda, farklı 

dönemlerde genotoksik kirletici ajanlardan etkilenebileceği ortaya çıkmıştır. 

 

Yıldız vd.  (2011) biyoindikatör olarak Pseudevernia furfuracea likeni kullanalarak, 

Kayseri ilinin hava kirliliğinin ağır metal seviyesini belirlemişler ve kirlilik haritasını 

oluşturmuşlardır. Liken örnekleri 2002 yıında Çankırı ili Yapraklı ilçesi dağlarından 
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toplanmış ve Kayseri'de on farklı istasyona yerleştirilmiştir. İstasyonlardaki bu örnekler 

üçer aylık iki periyotta yeniden toplanmıştır. İndüktif eşlenmiş plazma (ICP) 

spektrometre yöntemi ile örneklerdeki Cu, Cd, Mn, Ni, Pb ve Zn ağır metaller tespit 

edilmiştir. Klorofil a ve b miktarları DMSO metodu kullanılarak tespit edilmiştir. 

Klorofil a ve b miktarları belirlendikten sonra klorofil a+b, a/b ve b/a oranları 

hesaplanmıştır. Ağır metal analiz sonuçlarına göre, Kayseri ilinde endüstriyel, ısınma ve 

trafik kaynaklı bir kirlilik görülmüştür. 

 

Cansaran-Duman ve Aras (2012) beş biyoindikatör liken türünün (Evernia prunastri, 

Hypogymnia physodes, Pseudevernia furfuracea, Ramalina pollinaria, Usnea hirta) 

ağır metal biriktirebilme yeteneğini incelemek amacıyla Karabük Demir-Çelik fabrikası 

ile Yenice Ormanı arasındaki 10 istasyonda inceleme yapmışlar. Atomik Absorpsiyon 

Spektrofotometre (AAS) cihazı kullanılarak sekiz ağır metalin Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb ve Zn analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre Evernia prunastri, 

Hypogymnia physodes, Pseudevernia furfuracea, Ramalina pollinaria ve Usnea hirta 

liken türleri incelenen tüm elementleri ciddi oranda biriktirme eğilimi gösterdiğini açığa 

çıkarmıştır.  

 

Arslan vd.  (2013) çimento fabrikasına rüzgar yönündeki olan uzaklığın ve kirliliğe 

maruz kalma süresinin dört liken (Cetraria islandica, Lobaria pulmonaria, 

Pseudevernia furfuracea, Usnea longissima) türündeki biyobirikim etkilerini 

incelemişlerdir. Çimento fabrikasından 50 metre uzaklıktaki ve uzun maruziyetteki 

liken talluslarında Ni, Cd, Cr, Cu ve Pb birikimleri yüksek olmuştur. Pseudevernia 

furfuracea’ nın çimento toz kirliliğine karşı en etkili liken olduğu belirtilmiştir. 

 

Kurnaz ve Çobanoğlu (2017) İstanbul’un Avrupa yakasındaki atmosferik element 

birikimini izlemek için 12 bölgeden epifitik yaprak liken türü Physcia adscendens 

incelemişlerdir. Sonuçlar, toplanan likenlerin tüm element birikimlerinin ortalama 

değerlerinin, referans değerlerinden daha fazla olduğunu göstermiştir. Ortalama 

değerlerin azalan sırasına göre konsantrasyonları şöyledir: Cd> Cr> Fe> Ni> V> Pb> 

Al> As> Zn> Mn. En yüksek ağır metal konsantrasyon değerleri, yoğun trafik 
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faaliyetine yakın kentleşmiş alanlarda ölçülmüştür. Cd, Ni ve Pb elementleri likenin 

yaşı veya boyutundan ziyade ana yola ve endüstriyel örnekleme alanlarına olan 

uzaklıkla istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon göstermiştir. 

 

Tonguç vd.  (2018) Bayramiç ve Ayvacık (Çanakkale, Türkiye) ilçelerinde üç liken 

türündeki (Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., Cladonia rangiformis Hoffm. ve  Ramalina 

fastigiata (Pers.) Ach. eser element konsantrasyonlarını incelemişlerdir. Eser metallerin 

konsantrasyonları, İndüktif Olarak Birleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrofotometresi 

(ICP-MS) ile belirlenmiş, yöntemin doğruluğu, standart referans malzeme (SRM) 

kullanılarak teyit edilmiştir. Her üç liken türünde de ağır metal fazlalığının nedeni; fosil 

yakıt ısıtması, araçlardan egzoz kirliliği, enerji üretimi için kullanılan termik santraller 

ve antropojenik kaynaklardan kaynaklanan diğer kirlilikler olduğu belirtilmiştir. 

 

Yıldız vd.  (2018) Pseudevernia furfuracea likenini Çorum ilinin havasındaki ağır metal 

düzeyini belirlemek ve kentin hava kirliliği haritasını çıkarmak için biyoindikatör olarak 

kullanmışlardır. 2002 yılında Çankırı'daki Yapraklı Dağlarından liken örnekleri 

toplanmış ve Çorum'da 8 ayrı istasyona nakledilmiştir. Liken örnekleri üçer aylık 

aralıklarla iki farklı dönemde alınmıştır. Bakır (Cu), kadmiyum (Cd), manganez (Mn), 

nikel (Ni), kurşun (Pb) ve ağır metalleri tanımlamak için İndüktif Olarak Eşleştirilmiş 

Plazma (ICP) spektrometrisi (Varian Liberty ICP-OES Sıralı) kullanılmıştır. Liken 

örneklerinde çinko (Zn). Klorofil a ve b içerikleri, modifiye DMSO (dimetil sülfoksit) 

yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve bu değerlerle klorofil a+b, a/b ve b/a da 

hesaplanmıştır. P. furfuracea kullanılarak yapılan ağır metal analizi sonuçlarına göre 

Çorum'da hava kirliliği seviyeleri tespit edilmiş, kirliliğin nedenleri, şehirdeki yoğun 

trafik, endüstriyel faaliyetler ve ısınma süreçleri olarak belirtilmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM  

3.1 Araştırma Bölgesinin Tanıtımı 

Ankara, İç Anadolu bölgesinin yukarı Sakarya bölümünde, doğuda Kırıkkale, 

kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya, 

güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray ile komşu olan  Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir 

(Şekil 3.1 ve 3.2). 25.632 km
2
’lik yüzölçümü ile 39.57 Kuzey enlemi ile 32,53 Doğu 

boylamı arasında konumlanmıştır. Deniz seviyesine göre ortalama olarak 900-1000 m 

yüksekliğe sahiptir. Platoları ve dağları toplam yüzölçümünün % 80’nini oluştururken, 

ovalar % 15’ini oluşturur. Toplam 25 ilçesi vardır (www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara, 

www.ankaraayder.com.tr/Ankara, www.cografya.gen.tr/tr/ankara/fiziki ). 

              

Şekil 3.1 Ankara ili Haritası (www.cografyaharita.com/haritalarim/4l-Ankara-ili-

haritasi.png) 

http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara,%20www.ankaraayder.com.tr/Ankara
http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara,%20www.ankaraayder.com.tr/Ankara
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                     Şekil 3.2 Ankara Konum Haritası (www.cografyaharita.com) 

 

3.1.1 Fiziki yapısı (www.ankaraayder.com.tr/Ankara/) 

Dağları  

Ankara’nın kuzeyinde Kuzey Anadolu sıradağlarının kolları olan dağlar ve güneyinde 

Tuz Gölü çanağı, Kepez Ovaları ve Hacıbekirözü gibi düzlüklerin arasında volkanik 

Karadağ, Karasimir Dağı, Paşa Dağı ve Teke Dağı yükselir.  Kuzey yönünde Çubuk ve 

Kızılcahamam ilçelerinde Yıldırım, Işık ve Yakut Dağları, batı kısmında Ayaş, 

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin kuzey sınırlarında Karakiriş, Kartal ve Manastır 

Dağları, güneydoğu kısmında ise Hüseyingazi dağ kütlesi bulunur. 

Akarsuları  

Ankara arazisini Sakarya ve Kızılırmak nehirleri, Çubuk Çayı, İncesu, Ova, Kirmir ve 

İnözü çayları sulamaktadır. Sakarya nehri Eskişehir-Çifteler ilçesinden doğup, 

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Porsuk çayı ile birleşir. Sarıyar barajını geçtikten sonra 

tekrar batıya akar. Sakarya nehrinin Ankara sınırlarındaki uzunluğu 168 km’dir. 

Ankara, Kirmir ve Seben çayları, Ilıcaözü, Elvanlı, Nal ve Pınarbaşı, Çoruhözü, 

Balaban dereleri, Delice, Irmak ve Akkuşanözü akarsuları birleşerek Sakarya nehrine 

dökülür. Sivas-Kızıldağ’dan doğan Kızılırmak’ın  256 km’lik kısmı Ankara sınırları 
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içinde akar. Kızılırmak nehri, Hirfanlı barajından sonra Şereflikoçhisar, Bala, Keskin, 

Kırıkkale, Kalecik, Beypazarı ilçelerini geçerek içinden geçerek Kirmir çayı ile birleşir.  

 

Gölleri 

Tuz Gölü: Türkiye’nin Van gölü’nden sonra 2. en büyük gölüdür. Derinliği 50-70 cm ve 

tuz oranı % 32 civarındadır. Yazın su kütlesi buharlaşarak zeminde tuz tabakası oluşur.  

 

Mogan Gölü: Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan gölünün derinliği 4 m civarında 

uzunluğu 5 km, genişliği 1 km dir. Gölde sazan, kefal ve sardalya gibi balık cinsleri 

bulunur.  

 

Eymir Gölü:  Mogan gölüne yakın olduğu için bu gölden beslenen Eymirgölü’nün çıkış 

kısmı İmrahor deresiyle devam eder. 6 km uzunluğunda, 250-300 m genişliğinde  

kıvrımlı bir göldür.  

 

Karagöl (Çubuk): Çubuk ilçesinde  0,2 km
2
lik alana sahip olan Karagöl 4-5,5 m 

derinliği ile heyelan set gölüdür. 10 hekterlık bölümü Tabiat parkı arazisidir. 

Meşe,kavak ve çam ağaçları yayılış göstermektedir.  

 

Karagöl (Kızılcahamam): Işık Dağı eteklerinde 475 m uzunluğunda, 170 m eni ile sığ 

heyelan gölüdür.  

 

Baraj Gölleri:  Bayındır Baraj Gölü, Çamlıdere Baraj Gölü, Kesikköprü Baraj Gölü, 

Kurtboğazı Baraj Gölü, Çubuk-I Baraj Gölü, Çubuk-II Baraj Gölü, Asartepe Baraj 

Gölü, Sarıyar Baraj Gölü     

 

3.1.2 İklimi    

Akman (2011)’ a göre Emberger yağış-sıcaklık emsal değeri (Q) 32-63 değerleri 

arasındadır ve Ankara’nın yağış sıcaklık emsal değeri Q= 32-43 değerleri arasında 
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olduğu için “Yarı-kurak alt çok soğuk Akdeniz iklimine” sahiptir. Yıllık yağış 

ortalaması  (P) = 376,8 mm iken, yağış rejimi olarak Doğu Akdeniz Tip-2 (İKSY) ‘ye 

sahiptir. Yani en yağışlı iki mevsimi İlkbahar ve Kış’tır. En sıcak ayının en yüksek 

sıcaklık ortalaması (M) 56,3 iken , en soğuk ayın en düşük sıcaklık ortalaması (m) 1,8 

dir.  

 

Ankara’nın en sıcak ayı Temmuz-Ağustos, en soğuk ayı ise Ocak ayıdır. Ankara 

genelinde yıllık ortalama sıcaklık 11,7 °C iken, yıllık ortalama yağış 389,1 mm’dir. 

Kayıtlarda maksimum sıcaklık değeri 40,8 °C ve minimum sıcaklık -24,9 °C 

ölçülmüştür. Son 30 yılın aylık sıcaklık ve yağış değerleri Şekil-3.3’te, son 30 yılın 

aylık güneşli ve bulutlu gün sayıları Şekil 3.4’te,  son 30 yılın ayda kaç gün ve kaç 

derecelik sıcaklıkğa sahip olduğu Şekil 3.5’te, son 30 yılda ayda kaç gün ve ne kadar 

miktar yağış aldığı Şekil 3.6’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 3.3  Son 30 yılın aylık sıcaklık ve yağış değerleri 

Koyu kırmızı çizgi "ortalama günlük maksimum" sıcaklığı, koyu mavi çizgi ortalama günlük minimum 

sıcaklığı gösterir. Kesikli kırmızı ve mavi çizgiler her ayın en sıcak ve en soğuk gecelerinin ortalamasını 

gösterir (www.meteoblue.com/tr) 

 

 

 

 

http://www.meteoblue.com/tr
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Şekil 3.4 Son 30 yılın aylık güneşli ve bulutlu gün sayılarını gösteren grafik 

(www.meteoblue.com/tr) 

 

 

Şekil 3.5 Son 30 yılda ayda kaç gün ve kaç derecelik sıcaklıkları gösteren grafik. 

               (www.meteoblue.com/tr) 

 

 

http://www.meteoblue.com/tr
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Şekil 3.6  Son 30 yılda ayda kaç gün ve ne kadar miktar yağış olduğunu gösteren grafik 

                (www.meteoblue.com/tr) 

 

Hakim rüzgar yönü arazi şartlarına bağlı olarak değişir. Hakim rüzgar Ankara (merkez), 

Esenboğa, Çubuk, Ayaş ve Yenimahalle ilçelerinde kuzeydoğu; Haymana (İkizce), 

Sincan, Nallıhan ilçelerinde ve Dikmen semtinde batı; Polatlı ve Şereflikoçhisar 

ilçelerinde kuzey, Etimesgut ve Elmadağ ilçelerinde güneybatı, Kızılcahamam ilçesinde 

güneydoğu ve Beypazarı ilçesinde kuzeydoğu istikametinde esmektedir. Mart ve nisan 

aylarında kuvvetli rüzgarlar görülürken, kayıt edilmiş en yüksek rüzgar hızı 29,2 

m/sn’dir. Şekil 3.7 son 30 yılda aylık kaç günde rüzgarın belirli bir hıza ulaştığını 

göstermektedir (www.meteoblue.com/tr ). 

 

Şekil 3.7  Son 30 yılda aylık rüzgar hızlarını gösteren grafik (www.meteoblue.com/tr ). 
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Şekil 3.8 Son 30 yılda yıllık kaç saat ve hangi yönde rüzgar estiğini gösteren grafik   

(www.meteoblue.com/tr ) 

3.1.3 Bitki örtüsü  

İklim ve yüzeyşekilleri sebebiyle bozkır ve orman bulunmaktadır. Bozkır kısımlarda 

dikenli çalı ve otlar bulunurken bir formasyon oluşturacak ağaç yoktur, akarsu 

kenarlarında iğde, söğüt ve kavak gibi ağaçlar vardır. Toplam 1362 bitki türü 

bulunurken bunlardan 268’i endemik türdür. Orman kısımlarda karaçam, ardıç ve yer 

yer meşe gibi ağaçlar bulunur. Kuzey kısımlarda iğne yapraklı ormanlar, sarıçam 

ormanları, Bolu il sınırına yakın yerlerde göknar ormanları, Nallıhan ilçesinde kızılçam 

ormanları mevcuttur. Güney kısımlarda orman örtüsü daha azdır 

(www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

3.1.4 Nüfusu 

Ankara başkent olması sebebiyle kalabalık bir metropol şehirdir. Kamu ve buna bağlı 

özel sektör kuruluşları şehir merkezi ve çevresinde yayıldığından  nüfus yoğunluğu her 

geçen yıl artmıştır. Başta ekonomi, sağlık ve eğitim olmak üzere idari yapının merkezi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kara%C3%A7am
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ard%C4%B1%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Me%C5%9Fe
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nall%C4%B1han
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konumunda olmasından dolayı sürekli göç almaktadır.  Türkiye İstatistik Kurumu 4 

Şubat 2021 tarihli güncel verilerine göre Ankara’nın nüfusu 5.663.322'dir (2020 sonu) 

ve km
2
 başına 221 kişi düşmektedir. Keçiören 938.568 kişi ile nüfusun en fazla olduğu 

ilçedir (www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

3.1.5 Ekonomi   

Ankara toplam gayrisafi milli hasılanın  %9' una sahiptir. Türkiye’nin vergi gelirlerinin 

%12'si, bütçe gelirlerinin %12,3' ü başkentten toplanır. Pricewaterhouse Coopers’ın 

“Dünyada En Büyük Şehir Ekonomileri Hangileri ve Bu 2020 Yılında Nasıl Değişecek” 

isimli rapor sonuçlarına göre dünyanın en büyük 100 kenti arasında 2005 yılında 94. 

olan Ankara, 2008'de 80. sıraya yükselmiştir (www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

3.1.6 Sanayi   

Ankara Sanayi Odası'na (ASO) bağlı 3500’e yakın şirket vardır. Türkiye'nin en büyük 

500 şirketinin 48'inin ASO'  ya bağlıdır ve 2009 yılı verlerine göre İstanbuldan sonra 2. 

büyük sanayi merkezi olmuştur. Ankara'da endüstriyel üretimin çoğu 

Sincan, Akyurt, Çubuk ve il merkezinde bulunan İvedik ile Ortadoğu Sanayi ve Ticaret 

Merkezi (OSTİM) Organize Sanayi bölgelerine aittir. OSTİM, Türkiye'nin en büyük 

küçük ve orta ölçekli sanayi tesisidir (www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

3.1.7 Tarım, hayvancılık ve ormancılık  

Ankara yüz ölçümünün % 60’ını tarım arazi olarak kullanarak Türkiye ortalamasının 

üstündedir. Başlıca tarla ürünleri buğday, arpa, şeker pancarı, soğan, kavun, karpuz, 

domates, havuç, armut, elma, vişne ve üzümdür. Polatlı ilçesi, Türkiye’nin ikinci büyük 

"tahıl ambarı" olarak anılmaktadır. Yükseklik ve otlak alan açısından küçükbaş 

hayvancılık yapılmaktadır. Ankara’ya özgü olan tiftik keçisi yetiştiriciliği günümüzde 

sayıları az olduğu için devlet teşviki altındadır. Orman örtüsü çok zengin olmasada  

ağaçişleri sektöründe faaliyetler göstermektedir. (www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sincan,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akyurt,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akyurt,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0vedik_OSB,_Yenimahalle
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ortado%C4%9Fu_Sanayi_ve_Ticaret_Merkezi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ortado%C4%9Fu_Sanayi_ve_Ticaret_Merkezi


66 
 

3.1.8 Madencilik  

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde önemli linyit yatakları, Bala ilçesinde alçı taşı 

yatakları bulunur. Tuz Göl’ünden çıkarılan tuz İzmir Çamaltı tuzlasından sonra 2. 

Büyüktuz çıkarılan yerdir (www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

3.1.9 Turizm   

Ankara, yurtdışından gelen turistlerin az tercih ettiği bir şehirdir. Ulus semtinde Ankara 

Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Etnoğrafya Müzesi, Roma harabeleri 

(Augustus Tapınağı ve Julian Sütunu) gezilen turistik yerler arasındadır. Ayrıca 

Anıtkabir, eski TBMM binası, Beypazarı'nın geleneksel evleri ve Gordion gibi yerler de 

turistik açıdan tercih edilmektedir. Ankara’da kültür turizmi, kongre turizmi, Elmadağ 

çevresinde kış turizmi, Kızılcahamam, Ayaş, Çubuk ve Haymana çevresinde kaplıca 

turizmi ve Güdül'deki Tuluntaş Mağarası'nda mağara turizmi faaliyetleri 

gerçekleşmektedir (www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

3.1.10 Yeşil alanlar, eğlence parkları, mesire yerleri   

Kentsel yeşil alanlar olarak Atatürk Orman Çiftliği, Altınpark, Esertepe Parkı, Gençlik 

Parkı, Harikalar Diyarı  parkları. Eğlence alanı olarak Etimesgut'taki Göksu 

Parkı ve Keçiören'deki Aqua Park bulunmaktadır. Kızılcahamam-Soğuksu Millî Parkı, 

Bâlâ-Beynam Ormanları ve Çamkoru Tabiat Parkı, Nallıhan Davutlar Kuş Cenneti, 

Hoşebe Mesire Yeri (Ardıç Ormanları), Anıt Ağaç (Kaba Ardıç), Yaban Koyunu 

Yetiştirme Sahası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı 

önemli korunan alanlar arasındadır. Çubuk-2 Barajı, Etimesgut'taki Göksu Parkı, 

Gölbaşındaki Mogan ve Eymir gölü bazı dinlenme, piknik ve gezi alanlarıdır  

(www.tr.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

3.1.11 Ankara ilinin genel hava kalitesi 
 

Ankara’da hava kalitesi, kış aylarında meteorolojik şartlara da bağlı olarak düşüş 

göstermektedir. Topoğrafik yapı, yoğun  nüfus, ısıtma sistemi kaynaklı kalitesiz  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Beypazar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nall%C4%B1han
https://tr.wikipedia.org/wiki/Linyit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ulus,_Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Kalesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Kalesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Medeniyetleri_M%C3%BCzesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Etnografya_M%C3%BCzesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Augustus_Tap%C4%B1na%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Julian_S%C3%BCtunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/An%C4%B1tkabir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_Orman_%C3%87iftli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1npark_(park)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Esertepe_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7lik_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A7lik_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Harikalar_Diyar%C4%B1_(Ankara)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Etimesgut
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ksu_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ksu_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ke%C3%A7i%C3%B6ren
https://tr.wikipedia.org/wiki/So%C4%9Fuksu_Mill%C3%AE_Park%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Beynam_Ormanlar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87amkoru_Tabiat_Park%C4%B1
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yakıtlar, yanlış yakma teknikleri ve kullanılan yakma sistemlerinin bakımlarının 

yapılmaması ve  çanak biçimindeki şehrin yıllık ortalama rüzgâr hızının çok düşük 

olması, kentin hâkim rüzgâr yönü olan kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde çok katlı 

yapılaşmaya gidilmesi, kent içi taşıt trafiğinin kesişen iki ana hat üzerinde yoğunlaşmış  

olması, motorlu araç sayılarının artması ve egzoz gazlarının katkısını hava kirliliğini 

arttırmaktadır (THEP 2021). 

3.1.12 Ankaradaki hava kalitesi ölçüm istasyonları  

Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü bünyesindeki Ankara’da hava 

kalitesi ölçüm istasyon kurulum projesi kapsamında istasyonların yeri, kaynak tipi ile 

ölçülen parametreler Çizelge 3.1’de verilmiştir. Toplam 20 ölçüm istasyonundan 9 

tanesinde anlık verilerin toplanıp merkeze iletildiği ve merkezde değerlendikten sonra  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı internet sitesinde anlık 

olarak yayınlanmasını sağlayan yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılıma sahip istasyonlar 

* sembolü ile gösterilmiştir (THEP 2021). 

Çizelge 3.1  Ankaradaki hava kalitesi ölçüm istasyonunun bulunduğu ilçeler ve ölçüm 

yapılan parametreler 

İstasyon Adı Koordinatı Kaynak  Tipi  Ölçülen Parametreler 

BAHÇELİEVLER* 39.918056, 32.822778 Isınma PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO 

BATIKENT 39.953754, 32.726386 Isınma PM10, SO2,   NOX, NO2, NO, O3 

CEBECİ* 39.937039,32.878052 Isınma PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO 

ÇANKAYA* 39.871348, 32.857702 Isınma PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO, O3 

DEMETEVLER* 39.967765, 32.795677 Isınma PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO 

DİKMEN 39.896400, 32.840800 Isınma PM10,  SO2 

ETİMESGUT 39.939805, 32.640034 Isınma PM10, PM2.5, O3, NOX, NO2, NO, CO 

ETLİK 39.973840, 32.822769 Isınma PM10, O3, NOX, NO2, NO, CO 

KAYAŞ* 39.925278, 32.926667 Isınma PM10, O3 

SANATORYUM* 39.99922, 32.85564 Isınma PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, O3 

METEOROLOJİ 39.967222, 32.862778 Isınma PM10,  O3 

MAMAK 39.916789, 32.893922 Isınma PM10, SO2, NOX, NO2, NO, CO, O3 

OSTİM 39.981614, 32.744250 Isınma PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO, O3 

POLATLI 39.576615, 32.129461 Isınma PM10, O3, NOX, NO2, NO, CO, O3 

SIHHİYE* 39.926944, 32.859806 Trafik PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO O3 

SİNCAN* 39.953072, 32.581754 Isınma PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO 

SİTELER* 39.96458, 32.90718 Sanayi PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO, O3 

TÖREKENT 39.983787, 32.576510 Sanayi PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO 

ULUS 39.940076, 32.849851 Trafik PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO, O3 

ÜMİTKÖY 39.861041, 32.640589 Arkaplan PM10, PM2.5, SO2, NOX, NO2, NO, CO 
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Bahçelievler İstasyonu 

Bahçelievler istasyonunda kirleticiler 05-08 ile 15-22 saatleri arasında artışa 

geçmektedir. Kış aylarında PM10, PM2,5 ve NO2 değerleri yaz aylarına göre daha yüksek 

çıkmaktadır (THEP 2021). 

Cebeci İstasyonu 

Doğalgazlı konutların bulunduğu Cebeci istasyonu, hastanelere ulaşım sağlayan mesai 

saatlerinde yoğun olan trafiğin yakınında, şehrin merkezindedir. Bu istasyonda 

kirleticiler  06-10 ile 14-21 saatleri arasında artışa geçip, kış aylarındaki kirlilik yaz 

aylarına göre daha yüksektir (THEP 2021). 

 

Çankaya İstasyonu 

Çankaya istasyonu doğalgaz ile ısınmanın yoğun olduğu bir bölgedir. Hava kalitesi 

ölçüm istasyonunun bulunduğu yerde işlek caddelerdeki sabah ve akşam trafiği 

yoğundur. PM2.5 hariç tüm kirleticiler 06-10 ile 17-21 saat dilimleri arasında yükselişe 

geçerken, kış ayları PM10 ve SO2 kirliliği bakımından daha yüksektir (THEP 2021). 

 

Demetevler İstasyonu 

Demetevler istasyonunda genelikle konutların çok olması ve çevredeki eski binaların 

ısınmasında kömür kullanılması kış aylarında hava kirliliğini artırmaktadır. Bu 

istasyonda kirleticiler 05-08 ile 15-22 saatleri arasında artışa geçip, kış aylarındaki PM10 

ve NO2 yaz aylarına göre daha yüksektir (THEP 2021). 

 

Kayaş İstasyonu 

Kayaş istasyonunda şehir içi yapılaşmanın genişleyip yeni binaların yapılmasıyla 

binaların arasında eski gecekondular bulunmaktadır. İstasyonun çevresindeki yollarda 

trafik yoğunluğu daha azdır. Kayaş istasyonunda kirleticiler 05-08 ile 14-22 saat 
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dilimleri arasında yükseliş eğilimi gösterirken kış aylarında PM10 ve PM2.5 bakımından  

yaz aylarına göre daha yüksektir (THEP 2021). 

 

Sanatoryum (Keçiören) İstasyonu 

Sanatoryum istasyonu doğalgaz ısınmasının yoğun olduğu, PM10 bakımından  sağlıklı 

ve orta düzey kirlilik bulunduğu, NO2 bakımından ise sabah ve akşam saatlerindeki 

yoğun trafikten dolayı yüksek kirliliğin olduğu bir istasyondur. 07-10 ile 19-22 saat 

dilimleri arasında kirleticilerin miktarı artarken, kış ayları yaz aylarına göre daha yüksek 

kirlilik sergilemektedir (THEP 2021). 

 

Sıhhiye İstasyonu 

Sıhhiye istasyonu trafik yoğunluğunun çok olması ve şehir merkezinde bulunmasından 

dolayı kirlilik yüksektir. Ankara’nın çoğu semtini büyük hastanelere bağlayan yol 

güzergahında dolmuş ve otobüsler yoğun kullanılmaktadır. Bu yüzden Sıhhiye 

istasyonu Ankara’nın trafik istasyonudur . Sıhhiye istasyonundaki kirleticiler 05-08 ile 

12-18 saat dilimleri  arasında artarken, kış ayları kirlilik yönünden yaz aylarına göre 

daha yüksektir  (THEP 2021). 

 

Sincan İstasyonu 

Sincan istasyonu toplu konutun çok olduğu, küçük ve orta ölçekli sanayi tesislerinin 

bulunduğu organize sanayi bölgelerine yakındır. Sincan istasyonunda kirleticiler 05-08 

ile 14-20 saat dilimleri arasında artarken, kış ayları kirlilik bakımından yaz aylarına 

göre daha yüksektir (THEP 2021). 

 

Siteler İstasyonu  

Siteler istasyonu çevresinde mobilyacılık faaliyetleri yoğunken, aynı zamanda hem yeni 

binalar hem eski gecekondular mevcuttur. Isınma amaçlı katı yakıt ve doğalgaz 

kullanılmaktadır. Siteler istasyonunda tüm kirleticiler 05-12 ile 20-23 saat dilimleri 



70 
 

arasında artarken maksimum kirlilik değerleri 11-12 saatleri arasında olmaktadır ve 

mevsime göre kirlilik fark oluşturmamaktadır (THEP 2021). 

3.1.13 Ankara ilinin 2020-2024 temiz hava eylem planı  

Ankara’da yaklaşık 3.000 adet küçük ve orta ölçekli sanayi üretim tesisi bunlardan 2 

tanesi OSB (İvedik ve Ostim), yaklaşık 20 adet büyük ölçekli endüstriyel tesis (özellikle 

Sincan bölgesi) faaliyet göstermektedir. Temiz Hava Eylem Planı hazırlama aşamasında 

tesislerde kullanılan yakıt türleri ve toplam yakıt miktarları (yerli kömür ve ithal kömür, 

petrol, doğalgaz, atık, odun), firma sektörü, emisyon kaynağı tipi, baca yüksekliği, 

tesisin koordinatları, tesisin yıllık çalışma süresi (gün/yıl veya saat/gün), NOx/SO2/PM10 

emisyonları (kg/saat) bacagazı hızı, bacagazı sıcaklığı ve ısıl içeriği hakkındaki bilgiler 

temin edilmiş bu verilere göre 2015-2019 emisyon hesaplamaları  yapılmış (Şekil 3.9 - 

3.16) ve 2020-2024 Temiz Hava Eylem Planı hazırlanmıştır (THEP 2021). 

                         

Şekil 3.9 Ankara ili sanayi kaynaklı emisyon miktarları (THEP 2021) 
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Şekil 3.10 Evsel ısınmada kullanılan yakıtların oranları (THEP 2021) 

                          

Şekil 3.11  Kullanılan yakıt türlerine göre konut sayıları (THEP 2021) 

                         

Şekil 3.12  Kullanılan yakıt türleri ile kirletici miktarları (THEP 2021) 
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Şekil 3.13  Trafik kaynaklı emisyon miktarları (THEP 2021) 

                          

Şekil 3.14 Partikül madde emisyonlarının oransal dağılımı (THEP 2021) 

                          

Şekil 3.15 Kükürtdioksit emisyonlarının oransal dağılımı (THEP 2021) 
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Şekil 3.16  Azotoksit emisyonlarının oransal dağılımı (THEP 2021) 

3.2 Ankara’da Xanthoria parietina Numunelerinin Toplandığı İlçeler ve 

İstasyonlar 

Ankara’da 11 Kasım 2020- 21 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 30 istasyondan X. 

parietina örnekleri toplanmıştır. Kirlilik seviyesinin karşılaştırılması için kontrol 

istasyonu olarak şehir merkezinden uzakta Çamlıdere lokalitesinde (20. İstasyon) 

Populus tremula (Titrek Kavak) ağaçlık  alanından temiz örnekler toplanmıştır (Şekil 

3.17- 3.20). 

 

Şekil 3.17  Xanthoria parietina Örneklerinin Toplandığı İstasyonlar 
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Şekil 3.18 İstasyonların toplu görünümü (Ankara şehir merkezi ve Çamlıdere istasyonu) 

 

Şekil 3.19 Ankara şehir merkezindeki istasyonların dağınık görünümü 
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Şekil 3.20 Xanthoria parietina toplanan tüm istasyonların ilçe bazında gösterimi 

X .parietina örneklerinin toplandığı istasyonlara ait bilgiler Çizelge 3.2 ve 3.3’de 

verilmiştir. 

Çizelge 3.2  Ankara’da X .parietina toplanan istasyon isimleri 
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Çizelge 3.2  Ankara’da X. parietina toplanan istasyon isimleri (devam) 

 

 

Çizelge 3.3 X. parietina örneklerinin toplandığı istasyonların genel özellikleri 
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Çizelge 3.3 X. parietina örneklerinin toplandığı istasyonların genel özellikleri (devam) 

 

İstasyonlardan toplanan  X. parietina örnekleri Şekil 3.21 – 3.52’ te gösterilmiştir. 

                                          

Şekil 3.21 1. İstasyon-Çankaya-Yaşamkent    

                                      

Şekil 3.22 2. İstasyon-Çankaya-Ahlatlıbel 
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Şekil 3.23 3. İstasyon-Mühye Köyü            

             

Şekil 3.24 4. İstasyon-Çankaya-50.Yıl Parkı                           
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Şekil 3.25 5. İstasyon-Mamak-Mavigöl      

              

Şekil 3.26 6. İstasyon-Mamak-Şafaktepe Parkı 
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Şekil 3.27 7. İstasyon-Mamak-Aktaş Mezarlığı     

 

              

Şekil 3.28 8. İstasyon-Altınköy Park 
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Şekil 3.29 9.İstasyon-Altındağ-Altınpark        

             

Şekil 3.30 10.İstasyon-Çankaya-Botanik Park 
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Şekil 3.31 11.İstasyon-Çankaya-Seğmenler Park    

            

Şekil 3.32 12.İstasyon- Demetevler-Lunapark 
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Şekil 3.33 13.İstasyon-İvedik-Fatih Köybaşı Parkı            

           

Şekil 3.34 14.İstasyon-Ostim-Mehmet Ali Bey Parkı 
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Şekil 3.35 15.İstasyon-Yenimahalle-Karşıyaka Mezarlığı     

           

Şekil 3.36 16.İstasyon--Batıkent-Ali Dinçer Parkı 
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Şekil 3.37 17.İstasyon-Sincan-Harikalar Diyarı        

           

Şekil 3.38 18.İstasyon-Etimesgut-Emekliler Konağı Parkı 
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Şekil 3.39 19.İstasyon-Gölbaşı-Mogan Gölü            

           

Şekil 3.40 20.İstasyon-Çamlıdere-Avd. an Köyü Mevkii-1 
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Şekil 3.41 20.İstasyon-Çamlıdere-Avd. an Köyü Mevkii-2 

 

Şekil 3.42 20.İstasyon-Çamlıdere-Avd. an Köyü Mevkii-2 



88 
 

           

Şekil 3.43 21.İstasyon-Kahramankazan                           

           

Şekil 3.44 22.İstasyon-A.Ü-Beşevler Yerleşkesi 
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Şekil 3.45 23.İstasyon-Pursaklar-Kuzey Yıldızı Parkı 

           

    Şekil 3.46 24.İstasyon-Keçiören Bağlum 
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Şekil 3.47 25.İstasyon-Keçiören-Ihlamur Vadisi Parkı               

            

Şekil 3.48 26.İstasyon-Çankaya-Eymir Gölü 
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Şekil 3.49 27.İstasyon -Sanatoryum Hastanesi Yanı                

             

Şekil 3.50 28.İstasyon-Bağlıca-Karabağ Parkı 
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Şekil 3.51 29.İstasyon-Bilkent-Yök Yol Kenarı                     

             

Şekil 3.52 30.İstasyon -İncek-Atatürk Parkı 
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3.3 Liken Örneklerindeki Ağır Metal Analizi 

3.3.1 Liken numunelerinin temizlenmesi 

Ankara’daki 30 istasyondan toplanıp kurutulan X. parietina örnekleri Ankara 

Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Likenoloji Laboratuvarında tallus’larındaki 

ağaç kabuğu parçacıkları, toprak, toz materyallerinden stereomikroskop yardımıyla 

temizlenmiştir. Daha sonra liken örneklerindeki Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, Cr, AI, As, Fe, 

Mn, V elementlerinin analizi Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) laboratuvarındaki ICP-MS cihazı 

(Agilent Technologies / 7700X ICP-MS Systems) ile yapılmıştır (Şekil 3.53). 

 

Şekil 3.53  SUBİTAM labaratuvarı ICP-MS cihazı 

ICP-MS Cihazı ve Özellikleri 

ICP-MS cihazı katı ve sıvı numunelerde elementlerin ağırlık değerlerini ppb 

(mikrogram/kilogram) ve ppm (miligram/kilogram) cinsinden nitel ve nicel olarak 

ölçümünde kullanılmaktadır (Şekil 3.54). Bu ölçüm işlemi temel olarak şu şekildedir; 

elektromanyetik indüksiyonla 10000 °K sıcaklığa ulaşan numuneler argon plazması 

https://sinop.edu.tr/
https://subitam.sinop.edu.tr/
https://subitam.sinop.edu.tr/
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tarafından iyonize edilir, iyonize elementler kütle spektrometresi tarafından kütle/yük 

oranına göre ayrılır ve element miktarları elektron çoklama işlemi sonrası dedektör ile 

ölçülür (https://subitam.sinop.edu.tr/icp-ms-laboratuvari/). 

 

Şekil 3.54 ICP-MS cihazı şematik gösterimi (Yavuz 2010) 

Ağır metal analizlerinin kontrol değerleri olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 

(International Atomic Energy Agency) IAEA-336 referans değerleri kullanılmıştır. Bu 

liken referans değerleri hem bir kalite kontrol hem de likenlerdeki ana ve minör element 

değerlerinin karşılaştırılması için kullanılmaktadır. IAEA-336 materyali, Portekiz’de 

şehir merkezinden uzak bölgelerdeki Cistus ladanifer var. sulcatus Demoly ve Quercus 

sp. ağaçlarından Evernia prunastri likeni toplanarak hazırlanmıştır. Temel düşünce 

şehir merkezinden uzak bölgeden toplanan E. prunastri likenindeki element 

değerlerinin saf değerlere yakın oluşudur. Bu referans materyali, 1992 – 1994 yılları 

arasında çeşitli ülkelerdeki çalışmalar ile farklı laboratuvarda çoğu element ölçülerek 

standart veriler oluşturulmaya çalışılmış ve halen çoğu ülkede biyoizleme 

çalışmalarında referans veriler kullanılmaktadır ( Çizelge 1.3) (Yavuz 2010). 

3.3.2 Liken örneklerinin klorofil analizi 

Klorofil miktarı Arnon (1949)’a göre hesaplanmıştır. 0,1 gr liken örneği 8 ml % 80’lik 

aseton içerisinde ekstrakte edilmiş, elde edilen karışım 5000 rpm’de 5 dakika santrifüj 

edilmiştir. Üstte kalan sıvı kısım (süpernatant) 647 nm ve 667 nm dalgaboylarında UV-

spektrofotometrede okutulmuştur. 

https://subitam.sinop.edu.tr/icp-ms-laboratuvari/
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Daha sonra elde edilen değerler aşağıdaki formülde yerine yazılarak klorofil-a, klorofil-

b ve toplam klorofil değerleri hesaplanmıştır (Öncel vd.  2004).  

Klorofil-a =  12,25 × A
664

 – 2,55×A
647

     

Klorofil-b =  20,31×A
647

- 4,91×A
664

    

Klorofil (a+b) =   17,76×A
647

 + 7,34×A
664
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4. BULGULAR 

ICP-MS cihazı ile toplam 12 ( AI, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb) elementin 

analizi yapılmış ve şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

 

Alüminyum (Al): Alüminyum değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 4268,18 ug/g 

çıkmıştır. En yüksek Al değeri 23. istasyonda 11290,14 ug/g çıkarken, en düşük Al 

değeri 1936,36 ug/gr ile kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur.  

 

Vanadyum (V): Vanadyum değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 8,44 ug/g 

çıkmıştır. En yüksek V değeri 23. istasyonda 19,73 ug/g çıkarken, en düşük V değeri 

4,01 ug/g ile kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur.  

 

Krom (Cr): Krom değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 12,35 ug/g çıkmıştır. En 

yüksek Cr değeri 23. istasyonda 26,19 ug/g çıkarken, en düşük Cr değeri 5,85 ug/g ile 

kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur. 

 

Mangan (Mn): Mangan değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 95,06 ug/g 

çıkmıştır. En yüksek Mn değeri 23. istasyonda 169,56 ug/g çıkarken, en düşük Mn 

değeri 41,90 ug/g ile kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur.  

 

Demir (Fe): Demir değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 3581,09 ug/g çıkmıştır. 

En yüksek Fe değeri 23. istasyonda 8209,24 ug/g çıkarken, en düşük Fe değeri 1682,79 

ug/g ile kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur. 

 

Kobalt (Co): Kobalt değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 1,81 ug/g çıkmıştır. En 

yüksek Co değeri 6. istasyonda 5,82 ug/g çıkarken, en düşük Co değeri 0,68 ug/g ile 

kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur. 
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Nikel (Ni): Nikel değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 8,04 ug/g çıkmıştır. En 

yüksek Ni değeri 23. istasyonda 15,71 ug/g çıkarken, en düşük Ni değeri 4,36 ug/g ile 

kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur.  

 

Bakır (Cu): Bakır değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 19,21 ug/g çıkmıştır. En 

yüksek Cu değeri 22. istasyonda 68,24 ug/g çıkarken, en düşük Cu değeri 5,93 ug/g ile 

kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur. 

 

Çinko (Zn): Çinko değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 89,46 ug/g çıkmıştır. En 

yüksek Zn değeri 15. istasyonda 191,46 ug/g çıkarken, en düşük Zn değeri 34,06 ug/g 

ile 26. istasyon olmuştur. Kontrol istasyonumuzdaki (20.istasyon) Zn değeri ise 46,78 

ug/g çıkmıştır. 

 

Arsenik (As): Arsenik değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 3,04 ug/g çıkmıştır. 

En yüksek As değeri 23. istasyonda 7,47 ug/g çıkarken, en düşük As değeri 1,32 ug/gr 

ile 10. istasyon olmuştur. Kontrol istasyonumuzdaki (20.istasyon) As değeri ise 1,96 

ug/g çıkmıştır. 

 

Kadmiyum (Cd): Kadmiyum değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 0,21 ug/g 

çıkmıştır. En yüksek Cd değeri 22. istasyonda 0,90 ug/g çıkarken, en düşük Cd değeri 

0,08 ug/g ile kontrol istasyonu (20. İstasyon) olmuştur.  

 

Kurşun (Pb): Kurşun değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 10,28 ug/g çıkmıştır. 

En yüksek Pb değeri 23.istasyonda 24,71 ug/g çıkarken, en düşük Pb değeri 4,52 ug/g 

ile 8. istasyon olmuştur. Kontrol istasyonumuzdaki (20.istasyon) Pb değeri ise 4,53 ug/g 

çıkmıştır. 

 

Analizi yapılan 12 elementin ICP-MS analiz sonuçları Çizelge 4.1 de gösterilmiştir 

 



 
 
 

98 
 

Çizelge 4.1  Elementlerin ICP-MS analiz sonuç değerleri 

İSTASYONLAR  Aliminyum Vanadyum Krom Manganez Demir Kobalt Nikel Bakır  Çinko Arsenik Kadmiyum Kurşun 

1. İSTASYON 5540,16 10,27 11,48 106,46 3991,37 1,87 8,45 16,35 64,37 3,02 0,14 5,36 

2. İSTASYON 5224,53 9,32 11,18 99,61 3776,52 1,58 8,26 17,48 51,58 2,62 0,14 7,28 

3. İSTASYON 4440,72 8,66 10,47 84,65 3293,44 1,55 7,57 10,13 57,36 2,39 0,15 6,95 

4. İSTASYON 3726,88 7,32 10,86 77,59 2960,74 1,65 9,53 14,31 65,22 4,04 0,12 8,40 

5. İSTASYON 6044,40 12,35 17,33 141,66 4781,85 2,25 10,84 16,34 83,90 2,85 0,19 10,37 

6. İSTASYON 4586,63 9,19 18,52 101,27 4247,73 5,82 10,10 31,30 115,29 3,09 0,27 14,86 

7. İSTASYON 4830,18 9,88 14,30 97,52 4043,32 1,99 9,63 18,90 71,74 2,91 0,16 11,20 

8. İSTASYON 2739,71 5,80 7,69 46,05 2142,32 0,99 4,79 34,30 43,33 2,13 0,09 4,52 

9. İSTASYON 4215,86 8,76 12,03 92,03 3564,82 1,88 10,18 13,37 75,44 3,87 0,16 9,52 

10. İSTASYON 2283,53 4,85 6,70 48,40 1937,37 0,92 4,43 10,92 60,46 1,32 0,10 4,83 

11. İSTASYON 2820,61 5,93 8,99 81,80 2493,70 1,60 6,33 20,07 82,41 1,72 0,20 7,87 

12. İSTASYON 3347,78 6,83 9,94 70,77 2972,06 1,36 6,59 16,50 72,91 2,84 0,12 7,44 

13. İSTASYON 3832,09 8,28 19,79 115,41 4688,53 1,85 9,99 17,65 173,85 6,07 0,34 23,63 

14. İSTASYON 4984,68 10,47 22,95 118,05 5287,05 2,28 11,42 28,14 138,80 3,66 0,24 20,19 

15. İSTASYON 5529,82 11,19 16,20 166,07 4619,95 2,34 10,42 13,77 191,46 3,33 0,17 13,78 

16. İSTASYON 2881,57 5,61 9,22 57,90 2490,62 1,03 5,56 10,79 74,75 3,04 0,16 7,37 

17. İSTASYON 2516,02 5,70 9,10 86,28 2285,69 1,23 7,26 39,93 135,81 3,05 0,29 13,56 

18. İSTASYON 4145,64 8,61 13,63 167,22 3678,64 1,83 7,88 16,92 125,23 3,92 0,23 18,81 

19. İSTASYON 3245,99 6,34 8,86 50,90 2584,78 1,06 6,19 15,98 63,41 2,12 0,11 6,38 

20.  İSTASYON 1936,36 4,01 5,85 41,90 1682,79 0,68 4,36   5,93 46,78 1,96 0,08 4,53 

21.İSTASYON 3410,45 8,75 10,49 111,38 3737,82 1,75 7,20 16,97 123,91 4,63 0,24 9,81 

22.İSTASYON 3743,44 6,45 7,39 137,63 2799,96 1,90 5,86 68,24 132,55 1,59 0,90 5,96 

23.İSTASYON 11290,14 19,73 26,19 169,56 8209,24 3,92 15,71 26,41 186,74 7,47 0,33 24,71 

24.İSTASYON 4486,39 8,46 10,79 102,04 3497,25 1,51 7,12 9,22 53,00 2,60 0,13 7,68 

25.İSTASYON 5368,50 10,41 15,33 68,32 4746,56 1,92 8,68 15,47 91,09 3,47 0,19 11,25 

26.İSTASYON 3062,63 5,92 7,67 46,58 2314,17 1,00 5,18 7,32 34,06 1,46 0,10 4,88 

27.İSTASYON 4138,00 7,95 12,19 119,49 3532,50 1,60 7,86 13,56 73,70 2,56 0,20 10,19 

28.İSTASYON 6817,34 12,49 16,93 116,24 5296,54 2,28 10,82 14,28 99,25 3,59 0,28 13,06 

29.İSTASYON 3285,98 6,57 8,78 57,22 2840,53 1,19 6,56 10,58 38,96 1,69 0,10 6,19 

30.İSTASYON 3569,24 7,03 9,72 71,89 2934,89 1,33 6,41 25,14 56,32 2,03 0,14 7,69 

  Ortalama  4268,18  8,44 12,35  95,06  3581,09  1,81  8,04  19,21  89,46  3,04  0,21 10,28 

 
9
8
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Ankara’daki 30 istasyondan toplanan X. parietina örneklerinin klorofil analiz sonuçları 

ise Çizelge 4.2’teki gibidir 

. 

Çizelge 4.2  Klorofil analiz sonuçları 

İSTASYON Klorofil-a Klorofil-b Klorofil a+b Klorofil a/b Klorofil b/a 

1.İSTASYON 5,341 2,584 7,925 2,066 0,483 

2.İSTASYON 6,193 2,647 8,841 2,339 0,427 

3.İSTASYON 6,878 2,566 9,445 2,680 0,373 

4.İSTASYON 7,134 3,215 10,35 2,218 0,450 

5.İSTASYON 11,72 4,055 15,78 2,892 0,345 

6.İSTASYON 7,628 3,172 10,80 2,404 0,415 

7.İSTASYON 7,776 3,382 11,15 2,298 0,434 

8.İSTASYON 6,844 2,657 9,501 2,575 0,388 

9.İSTASYON 11,66 4,756 16,42 2,452 0,407 

10.İSTASYON 7,665 2,694 10,36 2,844 0,351 

11.İSTASYON 12,05 4,194 16,07 2,874 0,347 

12.İSTASYON 9,487 3,102 12,58 3,058 0,327 

13.İSTASYON 10,38 3,262 13,64 3,347 0,314 

14.İSTASYON 10,78 3,507 14,29 3,074 0,325 

15.İSTASYON 5,965 1,968 7,933 3,030 0,329 

16.İSTASYON 10,86 3,147 14,01 3,452 0,289 

17.İSTASYON 6,457 2,310 8,768 2,794 0,357 

18.İSTASYON 5,966 2,237 8,203 2,666 0,375 

19.İSTASYON 4,684 1,420 6,105 3,297 0,303 

20.İSTASYON 13,04 3,738 16,78 3,490 0,286 

21.İSTASYON 5,641 1,673 7,315 3,371 0,296 

22.İSTASYON 10,11 3,004 13,12 3,366 0,297 

23.İSTASYON 8,687 2,709 11,39 2,891 0,311 

24.İSTASYON 11,85 3,523 14,88 3,364 0,297 

25.İSTASYON 11,10 3,303 14,40 3,360 0,297 

26.İSTASYON 5,509 1,610 7,120 3,421 0,292 

27.İSTASYON 7,491 2,224 9,716 3,368 0,296 

28.İSTASYON 6,604 1,789 8,393 3,691 0,270 

29.İSTASYON 10,17 2,827 13,00 3,598 0,277 

30.İSTASYON 11,36 4,029 15,39 2,819 0,354 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

5.1 Ağır Metal Kirliliği 

Alüminyum değeri 23. istasyon olan Pursaklar-Kuzey Yıldızı Parkı lokalitesinde en 

yüksek 11290,14 ug/g olarak ölçülmüştür (Şekil 5.1). Bu değer, Ankara şehir merkezi 

dışında bulunan Populus tremula ormanlık alanındaki kontrol istasyonu olarak seçilen 

20. istasyon Çamlıdere-Avd. an Köyü lokalitesinin Al değerinin (1936,36 ug/g) 5 

katından da fazladır. 20. istasyon olan 1936,36 ug/g’ lık AI değeri ile en küçük değere 

sahiptir. Yüksek Al değerine sahip 1., 2., 5., 15., 23. ve 28. istasyonlarında Al değeri 

taşıt egzozu ve katı yakıt yanması kaynaklıdır.  

 

Şekil 5.1  İstasyonlarda ölçülen Alüminyum değerleri 

En yüksek Vanadyum değeri 23. istasyon olan Pursaklar-Kuzey Yıldızı Parkı 

lokalitesinde (944 m) 19,73 ug/g olarak ölçülen değer, kontrol istasyonu olan 

20.istasyondaki 4,01 ug/g ‘lık değerin 4 katından da fazladır (Şekil 5.2). Yüksek V 

kirliliğine sahip istasyonlardan 5., 15., 23. ve 28. istasyonlarında taşıt egzozu ve kömür 

yanması başlıca sebeplerdir.  
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Şekil 5.2  İstasyonlarda ölçülen Vanadyum değerleri 

En yüksek Krom değerine (26,19 ug/g) sahip 23. istasyon,  kontrol lokalitesi olan 20. 

istasyondaki 5,85 ug/g olan Cr değerinin 4 katından da fazladır (Şekil 5.3). En düşük Cr 

değerine sahip lokalite 5,85 ug/g ile 20. istasyondur. Yüksek Cr değerine sahip 14.  ve 

23. istasyonlarda egzoz dumanı kaynaklı Cr kirliliği oluşmuştur. 14. istasyon gündüz 

araç trafiği akşam saatlerinde doğudan esen rüzgârlarla birlikte Ostim-İvedik Org. San 

tesislerinin etkisi altında kalmaktadır (THEP 2021). 

 

Şekil 5.3 İstasyonlarda ölçülen Krom değerleri 
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Mangan miktarının tüm istasyonlardaki ortalama değeri 95,06 ug/g dır. 5.istasyon, 15. 

istasyon, 18. istasyon, 22. istasyon ve 23. istasyonlardaki Mn değerleri ortalamanın 

üstünde çıkmıştır. Bununla beraber kontrol istasyonu olan 20.istasyonda Mn değeri 

41,90 ug/g’ lık en küçük değere sahipken, 23.istasyon 169,56 ug/g ile en yüksek Mn 

değerine sahiptir (Şekil 5.4). Yüksek Mn değerine sahip 5., 15., 18., 22., 23. 

istasyonlarda taşıt egzozu kaynaklı Mn kirliliği oluşmuştur. 

 

Şekil 5.4  İstasyonlarda ölçülen Mangan değerleri 

Demir miktarının tüm istasyonlardaki ortalaması 3581,09 ug/g çıkmıştır. 23. 

istasyondaki en yüksek 8209,24 ug/g olan Fe değeri ortalamanın 2 katından fazladır. En 

düşük Fe değeri ise 1682,79 ug/g ile 20. istasyon olmuştur. Tüm istasyonlardaki demir 

miktarı kontrol istasyonuna (20.istasyon) göre yüksek çıkmıştır (Şekil 5.5). Yüksek Fe 

kirliliğine sahip 23. ve 28. istasyonlarında inşaatlarda kullanılan demirin toz halinde 

havaya karışması ve 14. İstasyonda sanayi bölgesine yakın olma durumları Fe kirliliğini 

arttırmıştır. 
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Şekil 5.5 İstasyonlarda ölçülen Demir değerleri 

Kobalt miktarının tüm istasyonlardaki ortalaması 1,81 ug/g çıkmıştır. En yüksek Co 

değeri 6. istasyonda 5,82 ug/g çıkarken, en düşük Co değeri 0,68 ug/g ile 20. istasyon 

olmuştur (Şekil 5.6). Tüm istasyonlardaki Co miktarı kontrol istasyonuna göre yüksek 

çıkmıştır. 6. ve 23. İstasyonlardaki yüksek Co kirliliği araç trafiği kaynaklıdır. 

 

Şekil 5.6  İstasyonlarda ölçülen Kobalt değerleri 
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Tüm istasyonlardaki Nikel miktarının ortalaması 8,04 ug/g dır. En yüksek Ni değeri 23. 

istasyonda 15,71 ug/g olurken, en düşük Ni değeri 20. İstasyonda 4,36 ug/g olmuştur 

(Şekil 5.7). Tüm istasyonlardaki Ni miktarı kontrol istasyonuna göre yüksek çıkmıştır. 

5., 14., 15., 23., ve 28. istasyonlarında yüksek Ni değerleri araç egzozu ve katı yakıt 

yanması kaynaklıdır. 

 

Şekil 5.7  İstasyonlarda ölçülen Nikel değerleri 

Bakır değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 19,21 ug/g olurken en yüksek Cu 

değeri 22. istasyonda 68,24 ug/g ölçülmüş, en düşük Cu değeri 5,93 ug/g ile 20. 

istasyon olmuştur (Şekil 5.8). Tüm istasyonlardaki Cu değeri kontrol istasyonu 

(20.istasyon) değeri olan 5,93 ug/g ‘dan daha yüksektir.  Cu değeri yüksek 4 istasyona 

bakacak olursak, 17.istasyonda Sincan organize sanayi bölgesine yakınlığı, kuzey ve 

kuzey batı yönünde kömür kullanan mahallelerin etkisinde kalması, 6. ve 8. 

istasyonlarda fosil yakıt ve taşıt egzozu, 22. İstasyonda da taşıt egzozu kaynaklı Cu 

artışı görülmüştür. 
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Şekil 5.8  İstasyonlarda ölçülen Bakır değerleri 

Çinko değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 89,46 ug/g dır. En yüksek Zn değeri 

15. istasyonda 191,46 ug/g çıkarken, en düşük Zn değeri 26. istasyonda 31,06 ug/g ve 

kontrol istasyonunda Zn değeri 46,78 ug/g olmuştur (Şekil 5.9). 13., 14., 15., 17. ve 23. 

istasyonlarda taşıt egzozu, sanayi tesislerine yakınlık, katı yakıt kullanımı Zn miktarının 

artmasına sebep olmuştur.  

 

Şekil 5.9  İstasyonlarda ölçülen Çinko değerleri 

Arsenik değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 3,04 ug/g’dır. En yüksek As değeri 

23. istasyonda 7,47 ug/g ölçülürken, en düşük As değeri 10. istasyonda 1,32 ug/g ve 
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kontrol istasyonunda (20. İstasyon) 1,96 ug/g ölçülmüştür. 10-11-22-26-29. istasyonlar 

hariç diğer tüm istasyonlar kontrol istasyonu As değerine  göre daha yüksek çıkmıştır. 

Bunun sebepleri arasında kömür kaynaklı ısınma ve araç trafiği sayılabilir. 

 

Şekil 5.10  İstasyonlarda ölçülen Arsenik değerleri 

Kadmiyum değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 0,21 ug/g çıkmıştır. En yüksek 

Cd değeri 22. istasyonda 0,90 ug/g ölçülürken, en düşük Cd değeri ise 20. istasyonda 

0,08 ug/g ölçülmüştür (Şekil 5.11). Tüm istasyonlar Cd miktarı bakımından kontrol 

istasyonundan yüksektir. 13. ve 17. istasyonlarda sanayi tesislerine yakınlık, 6., 22., 23. 

ve 28. istasyonlarda ise evsel ısınma ve taşıt egzozu Cd değerlerini yükseltmiştir.  

 

Şekil 5.11 İstasyonlarda ölçülen Kadmiyum değerleri 
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Kurşun değerlerinin tüm istasyonlardaki ortalaması 10,28 ug/g çıkmıştır. En yüksek Pb 

değeri 23.istasyonda 24,71 ug/g ölçülürken, en düşük Pb değeri ise 8. İstasyonda 4,52 

ug/g ve kontrol istasyonunda  4,53 ug/g ölçülmüştür (Şekil 5.12). 8. istasyon haricindeki 

diğer tüm istasyonlar  Pb miktarı bakımından kontrol istasyonundan (20.istasyon) 

yüksektir. Yüksek Pb değerine sahip 13., 14., 15. ve 17.  istasyonlarında sanayi 

tesislerine yakınlık ve 6., 18. ve 23. istasyonlarında taşıt egzozu kaynaklı Pb değerleri 

yüksek çıkmıştır.  

 

Şekil 5.12 İstasyonlarda ölçülen Kurşun değerleri 

Yapılan analizler sonucu ağır metal kirliliğinin en yüksek olduğu istasyonlar arasında 

23. istasyon birinci konumdadır. Bunun sebepleri arasında 23. İstasyon güzergahındaki 

Esenboğa Havaalanı yolu taşıt trafiğinin çok yoğun olması, O-20 Çevre Yoluna çok 

yakın bir konumda bulunması ve bulunan lokalitedeki evsel ısınma faaliyetleri 

sayılabilir. Kontrol istasyonu olan 20. istasyon ise beklenildiği gibi ağır metal kirliliği 

konsantrasyonu olarak en düşük istasyondur. Bu da X. parietina likeninin biyoizleme 

amaçlı iyi bir biyoindikatör tür olduğunu bize göstermiştir. 23. İstasyondaki X. parietina 

liken tallusu ile 20. İstasyondaki X. parietina liken tallusu karşılaştırılması Şekil 5.13’te 

gösterilmiştir. 
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a- 23. İstasyon                                               b- 20. istasyon 

Şekil 5.13 a- 23.istasyon X. parietina tallusu, b- 20. İstasyon X. parietina tallusu 

 

5.2 Diğer Çalışmalarla Karşılaştırma  

Analizi yapılan elementlerin ortalamala değerleri, IAEA-336 referans ortalama 

değerlerine oranlanmış ve diğer çalışmalarla element düzeyinde grafik olarak Şekil 

5.14’te  ve çalışılan bölge düzeyinde tablo olarak Çizelge 5.1’ de karşılaştırılması 

yapılmıştır. 
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Şekil 5.14  Diğer çalışmalarla element düzeyinde  karşılaştırma 

Tabloya genel olarak bakılacak olursa Ankara’da Al oranı Isparta’dan düşük İzmir’den 

yüksek, V oranı Isparta ve Kocaeli’nden düşük İzmir ve İtalya’dan yüksek, Cr oranı 

Isparta ve İstanbul’dan düşük Kocaeli, İzmir ve İtalya’dan yüksek, Mn oranı Isparta, 

Kocaeli ve İstanbul’dan düşük İzmir’den yüksek, Fe oranı Isparta ve Kocaeli’nden 

düşük İzmir’den yüksek, Ni oranı Isparta ve İstanbul’dan düşük Kocaeli ve İtalya’dan 

yüksek, Cu oranı Isparta, Kocaeli ve İstanbul’dan küçük, Zn oranı Isparta, Kocaeli, 

İstanbul ve İzmir’den küçük İtalya’dan yüksek, As oranı Isparta ve İzmirden düşük 

Kocaeli ve İtalya’dan yüksek, Cd oranı Isparta, Kocaeli, İstanbul ve İzmir’den düşük 

İtalya’dan yüksek, Pb oranı Isparta, Kocaeli, İstanbul ve İtalya’dan düşük çıkmıştır. 

Isparta, Kocaeli ve İstanbul’daki değerler genel olarak daha yüksektir, bunun sebepleri 

arasında sanayi faaliyetleri, taşıt trafiği ve evsel ısınmanın yoğun olması sayılabilir. 
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Çizelge 5.1  Diğer çalışmalarla tablo düzeyinde  karşılaştırma 

 

 

            Işık (2021)            Yavuz (2010)         Doğrul (2007)             İçel (2005) Tuncel ve Karakaş (2001)       Yıldız vd ( 2008)     Scerbo vd (1999)

               Ankara                  Isparta               Kocaeli               İstanbul                   İzmir              Ankara-2*               İtalya

Elementler             Ort Ort/IAEA-336         Ort Ort/IAEA-336         Ort Ort/IAEA-336         Ort Ort/IAEA-336         Ort Ort/IAEA-336         Ort Ort/IAEA-336         Ort Ort/IAEA-336      IAEA

AI 4268,18 6,27 6206,45 9,13              ***              ***              ***              *** 3160 4,65              ***              ***              ***              *** 680

V 8,44 5,74 30,81 20,96 10,67 7,26              ***              *** 6,4 4,35              ***              *** 3,74 2,54 1,47

Cr 12,35 11,65 20,62 19,45 11,73 11,07 21,39 20,18 9,9 9,34              ***              *** 7,52 7,09 1,06

Mn 95,06 1,5 274,07 4,35 152 2,41 150,43 2,39 60 0,95 2,36 0,037              ***              *** 63

Fe 3581,09 8,32 5539,61 12,88 3686 8,57              ***              *** 2360 5,49              ***              ***              ***              *** 430

Co 1,81 6,24              ***             ***              ***              ***              ***              ***              ***              ***              ***              ***              ***              *** 0,29

Ni 8,04 3,28 48,42 19,76 7,47 3,05 17,07 6,96              ***              *** 0,29 0,119 6,26 2,55        2,45**

Cu 19,21 5,33 24,89 6,91 19,19 5,33 45,24 12,57              ***              *** 0,56 0,155              ***              *** 3,6

Zn 89,46 2,94 265,77 8,74 280,1 9,21 194,87 6,41 100 3,29 0,52 0,017 46 1,51 30,4

As 3,04 4,82 6,08 9,65 2,63 4,17              ***              *** 4,5 7,14              ***              *** 1,3 2,06 0,63

Cd 0,18 1,5 0,22 1,88 0,93 7,95 0,35 2,99 0,3 2,56              ***              *** 0,16 1,33 0,12

Pb 10,28 2,09 10,77 2,2 70,2 14,33 71,35 14,56              ***              *** 0,72 0,146 11,85 2,41 4,9

*= Pseudevernia furfuracea

**= Evernia prunastri' nin sertifika olmayan değeri

***= Analizi yapılmayan elementler

1
1
0
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İklim, coğrafik koşullar ve X. parietina  numunelerinin farklı lokalitelerden (farklı 

kirlilik kaynakları) toplanması gibi çeşitli sebeplerden dolayı ağır metal miktarları şehir 

ve ülke bazında farklılık gösterebilmektedir. IAEA-336 referans değerleri bu farklılıklar 

için bir standart oluşturarak uluslararası ve ulusal düzeyde elementlerin 

karşılaştırılmasına imkan sağlamaktadır. Nikel’e ait IAEA-336 referans değeri 

olmadığından Yavuz (2010)’un çalışmasında kullandığı Ni değeri referans alınmıştır. 

Çizelge 5.1’ de gösterildiği gibi Ankara’da X. parietina ile yaptığımız çalışma yine aynı 

liken türü ile Isparta, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve İtalya’daki yapılan çalışmalarla 

karşılaştırılmıştır. Ankara’da daha önce X. parietina ile biyoizleme çalışması 

yapılmadığından Ankara ili için karşılaştırma yapabilmek adına Yıldız vd.  (2008)’nin 

Pseudevernia furfuracea likeni ile yaptıkları biyoizleme çalışmasındaki ölçüm sonuçları 

referans alınmıştır. 

5.3 Klorofil Miktarları 

Bitki dokularında ağır metal birikimi klorofillerin bozulmasına neden olur (Garty vd.  

1985, Ra vd.  2005). Klorofil-a en çok etkilenen klorofil türüdür ve ilk önce klorofil-a 

yıkıma uğrar. Bundan sonra kirlilik şiddetli hale gelirse klorofil-b yıkıma uğrar. Klorofil 

b'nin a'ya oranı (Klorofil b/a) fotosentezdeki yıkımın işaretidir (Yıldız vd.  2008). 

Klorofil-a değerinin düşük olduğu istasyonlarda fotosentetik bozunmalar başlamaktadır. 

Temiz örnek olarak seçilen kontrol istasyonu (20.istasyon) Çamlıdere-Avd. an Köyü 

lokalitesinde klorofil-a değeri beklenildiği gibi diğer tüm istasyonlardan yüksek 

çıkmıştır (Şekil 5.15 ve 5.16). Klorofil-a ‘nın kontrol lokalitesine  göre daha düşük 

olduğu istasyonlarda ortalama olarak motorlu taşıt kirliliği ana etkendir. Bunun yanında 

iklimsel koşullar, güneş ışığının gücü, mevsimler gibi faktörler de klorofil miktar 

değişimlerinde etkilidir. 5., 9., 11., 13., 14., 16., 22., 24., 25., 29. ve 30. istasyonlardaki 

klorofil-a değerlerinin yüksek olması bu istasyonlardaki X. parietina örneklerinin 

fotosentez aktivitesinin yüksek olduğunu göstermiştir. 19. istasyondaki ( Gölbaşı- 

Mogan gölü istasyonu) klorofil-a miktarının en düşük olmasının sebebi taşıt trafiği, 

hava koşulları ve güneş ışığı kaynaklıdır. 
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Şekil 5.15  İstasyonlara göre Klorofil-a miktarları 

 

 

Şekil 5.16 İstasyonlara göre Klorofil-b miktarları 

Likenler, fizyolojilerinden ve atmosferik kirleticilere karşı göstermiş oldukları 

hassasiyetlerinden dolayı son 50 yıldır biyoindikatör canlılar olarak atmosferik kirliliğin 

biyoizlenmesinde kullanılmaktadırlar. Türkiye’nin başkenti ve İstanbul’dan sonra 2. 

büyük nüfuslu metropol şehri olan Ankara’da 30 lokalitede X. parietina likeni ile 

yapmış olduğumuz ağır metal biyoizleme (=biyomonitoring) çalışması, X. parietina 

liken tallusunun Mn, V, Cu, Cd, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, AI, As, Fe elementlerinin iyi bir 

biriktiricisi olduğunu göstermiştir.  

Literatüre bakıldığında daha önce Ankara’da X. parietina ile ağır metal biyoizleme 

çalışması yapılmaması açısından bu çalışma bir ilk olmuştur. Çevre politikaları ve hava 

kirliliği konusunda karar alıcı kurum ve kuruluşlar  açısından ülkemizin başkenti için 
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yapılan bu ağır metal tespit çalışması son derece önemlidir. Ankara’nın hala bazı 

mahallelerinde kömür yakılması, İvedik-Ostim-Sincan gibi merkezlerdeki sanayi 

faaliyetlerinin emisyon etkenleri ve şehrin trafik yükünün yoğun olması hava kirliliğinin 

önlenmesine yönelik alınacak tedbirler kapsamında başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

olmak üzere Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesine büyük görevler 

düşmektedir.  
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