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GİRİŞ 

 

Mikroorganizma ile bitki kökleri 

arasındaki en yaygın simbiyoz ilişkisi 

mikoriza mantarı (kök mantarı) tarafından 

sağlanmaktadır. Bitki topluluklarının 

yaklaşık % 95’inin besin elementi alımları ve 

buna bağlı olarak gelişmeleri mikoriza 

mantarı ile enfekte olmalarına bağlıdır. 

Mikoriza mantarları, enfeksiyon seçiciliği ve 

bitki kökü içindeki morfolojik yapı 

yönünden Ekto ve Endo mikoriza diye iki 

büyük gruba ayrılmaktadır. Orman ağaçları 

ile simbiyotik ilişki kuran mikoriza türü, 

çoğunlukla ektomikorizalardır. Mikoriza 

ağaçlar için mutlak gerekli olduğundan, 

yanan orman alanlarına yeniden mikorizasız 

fidan dikilmesi sonucu bitkiler yeterli bir 

şekilde beslenememektedir. 

Ağaçlandırmalarda başarı sağlamak için iyi 

bir toprak hazırlığı ve mikoriza uygulaması 

gerekmektedir. Ormanlarda fidanların 

kültürlerden yarı-sıvı ortamlara aktarılarak, 

kitlesel kültür üretimi sağlanmıştır.  

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bu çalışmada, Bolkar dağlarının 

Tarsus ilçesi kesimindeki kızılçam 

populasyonlarında, kızılçama eşlik eden 

mikoriza mantarı türleri belirlenerek, bu 

türün mikorizal potansiyelinin ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır.  

Mantar örnekleri, çevresel 

koşulların mantar gelişimine uygun olduğu 

ilkbahar ve özellikle sonbahar aylarında, 

Bolkar dağlarındaki doğal kızılçam 

meşcereleri taranarak toplanmıştır. Mantar 

örneklerinin izolasyonu için öncelikle 

MMN besi yeri hazırlanmış ve hijyenik 

koşullarda doku parçaları besi yeri bulunan 

petri kabına aktarılmıştır. Petri kapları, oda 

sıcaklığında inkübatörde tutularak, misel 

gelişimi beklenmiştir. Elde edilen Yarı-sıvı 

kültürden oluşan misel kitlesi, bir blenderde 

parçalandıktan sonra içine kızılçam 

tohumları bandırılmış ve fidan kaplarına 

yetiştirme ortamları konarak aşılı tohumlar 

ekilmiştir. Mikorizanın kolonizasyon 

yoğunluğunun belirlenmesinde grid 

aralıkları (gridline intersect) yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma ile, Bolkar dağlarında 

kızılçamın yayılış gösterdiği 

populasyonlardan dört yıl boyunca 15 

familya ve 16 cinse ait 35 ektomikorizal 



mantar türü toplanarak tanımlanmıştır. 

Mantar türlerinin 32 tanesi epigeous mantar 

ve 3 tanesi hypogeous mantar türü olarak 

belirlenmiştir. Bulunan mantarlar içerisinde 

taksonomik çeşitlilik açısından en baskın 

cins 389 adet mantar ile Lactarius cinsi 

(%26.23) olup, sırasıyla 236 adet ile 

Tricholoma (%15.91), 178 adet ile Suillus 

(%12.00), 174 adet ile Russula (%11.73) 

gelmiştir. Çalışma sahalarında toplanan 

mantarlar arasında en yaygın olan tür 258 

adet mantar ile Lactarius delicious 

(%17.40) olup, sırasıyla 131 adet ile 

Lactarius spp. (%8.83), 114 adet ile 

Tricholoma terreum (%7.69), 78 adet ile 

Suillus granulatus (%5.26) gelmiştir.  

Çalışma sonucu, Russula cinsi 

mantarlardan 5 tür, Tricholoma, Lactarius, 

Suillus ve Amanita cinslerinden 3’er tür ve 

Hygrophorus, Rhizopogon, Ramaria ve 

Hebeloma cinslerinden de 2’şer türe 

rastlanmıştır. 

Mantar türlerinin dağılımı, familyalar 

düzeyinde değerlendirildiğinde aralarında 

büyük farklılıkların olduğu gözlenmiştir. 

Russulaceae familyası %32.5 ile en yüksek 

mantar sayısına ulaşmıştır. Onun ardından 

sırasıyla %18.7 ile Tricholomataceae, 

%12.7 ile Boletaceae ve %6.7 ile 

Cortaniriaceae familyaları gelmiştir. Sonuç 

olarak; yörede ektomikoriza potansiyelinin 

önemli sayılabilecek düzeyde olduğu ve 

kızılçamın mikorizaya bağlı bir tür olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Lactarius delicious, Hebeloma 

crustuliniforme ve Tricholoma ustale 

türlerinin miselleri saf kültürde elde 

edildikten sonra karıştırılmış ve kızılçam 

tohumlarına aşılanmış ve fidanlar 

üretilmiştir. Aşılanarak üretilen kaplı 

fidanlar altı ay sonra sökülerek, kökleri 

incelenmiştir. Örneklenmiş olan 20 adet 

fidanın kökü, grid aralıkları yöntemine göre 

sayılmış ve mikorizalı kök yüzdeleri 

hesaplanmıştır. Saf kültürde elde edilen 

misellerden köklerindeki enfeksiyon 

oranları hesaplanmıştır. Fidan köklerinde 

ortalama %61,4 oranında enfeksiyon 

belirlenmiştir.  

 Çalışmada elde edilen bulgular 

doğrultusunda şu öneriler getirilmiştir:  

- Biyolojik olarak zararlı 

organizmaları bertaraf edeceğinden, 

mikorizadan yapay aşı materyali üretmenin 

en güvenilir yöntemi saf kültürdür. 

- Büyük ölçekli fidan üretiminde 

kullanmak üzere kitlesel olarak aşı 

materyali üretilmesi konularında 

çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. 

- Aşılama yapılacak fidan türü için, 

aynı ağaç türüne ait doğal ormanlardan 

mikorizal mantar ve enfeksiyonlu köklerin 

kullanılması gerekmektedir. 

- Büyük ölçekli fidan üretiminde 

kullanmak üzere, kitlesel olarak aşı 

materyali üretilmesi konularında 

çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Son 

yıllardaki gelişmeler, kitlesel üretimde katı 

kültürün kullanılmasına yönlendirmiştir.   

-Yarı kurak alan ağaçlandırmalarında 

kullanılan karaçam, meşe ve sarıçam gibi 

türlerde de mikoriza ile ilgili çalışmaların 

yapılması, ülkemiz ormanları ve 

ormancılığına önemli katkı sağlayacaktır. 
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