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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

BOZÜYÜK (BİLECİK) A TMOSFERİNDE 
BULUNAN POLENLERİN İNCELENMESİ 

ELİF ŞALKURT 

Anadolu Ü nivenitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalı 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cengiz TÜRE 

2003, 34 sayfa 

Bu çalışmada, Durham aracı kullanılarak gravimetrik yöntem ile 2000 

yılına ait Bozüyük (Bilecik) atmosferindeki polen konsantrasyonları 

belirlenmiştir. Çalışma süresi boyunca, 20 odunsu ve 12 otsu taksoruara ait 

polen toplanıp tanımlanmıştır. Elde edilen veriler çizelge ve grafiklerde 

gösterilerek bir polen takvimi de hazırlanmıştır. Bir yıllık sürede cm1'ye 

ortalama düşen polen miktan 5170 olarak tespit edilmiştir. Toplam polen 

miktannın 4047'si (%78.16) odunsu bitkilere, 996'sı (%19.35) otsu bitkilere 

aittir. 129 adet (%2.49) polen ise tanımlanamamıştır. Bozüyük (Bilecik) 

atmosferinde sırası ile Pinus L. (%21.45), Quercus L. (14.27), Cupressaceae 

(12.95) ve Gramineae (%11.95) taksonlanna ait polenler yoğun olarak 

bulunmuştur. Çalışma süresince en fazla polene Mayıs ayında (%63.3) 

rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Polen, Polen Konsantrasyonu, Polen Takvimi 
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ll 

Airbome pollen concentration of Bozüyük (Bilecik) was deterınined 

by gravimetric method using a Durham Sampler. Twenty arboreal and 

twelve non-arboreal pollen taxa were identified during the course of the 

study. The data was presented in tables andshownin graphics anda pollen 

calendar was prepared. An average of 5170 poUen grains per centimeter 

square were recorded. A total of 4047 (78.16%) of these belongs to arboreal 

and 996 (19.35%) to non-arboreal taxa; 129 (2.49%) were undeterınined. The 

dominant pollen taxa in Bozüyük's (Bilecik) atmosphere, in descending 

order, are Pinus L. (21.45%), Quercııs L. (14.27%), Cupressaceae (12.95%) 

and Gramineae (11.95%). The maximum number of pollen grains 3276 

(63.3%) was recorded in May. 

Keywords: PoUen, Pollen Concentration, Pollen Calendar 
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ı. GİRİŞ 

Palinoloji terimi ilk kez 1940 yılında Hyde, Williams ve Cardiff tarafindan 

kullanılmıştır. Terim Yunanca serpmek, dağıtmak ve toz anlamına gelen polynein 

sözcüğünden türetilmiştir. Polen Latince 'toz, un' demektir. Palinolojide temel 

eserler 183 2 yılından itibaren gelişmeye başlamakla birlikte, 1916-1918 yıllannda 

Von Post, daha sonra öğrencileri Faegri, Iversen ve Erdtman yaptıklan 

çalışmalarla modem palinolojinin temellerini atmışlardır. 1945'li yıllardan sonra 

ise palinoloji ile ilgili yapılan çalışmalar hızla ilerlemiştir [1, 2, 3, 4, 5]. 

Polenler, Angiosperm ve Gymnosperm'lerin döllenmeyi sağlamak üzere 

oluşturduklan erkek üreme hücreleridir. Polenlerin çok sayıda oluşturulması dişi 

gamet hücrelerinin döllenme şansını arttırmaktadır. Polen üretimi, böceklerin 

polinizasyon vektörü olarak kullamldığı entomo:fil bitkilerine göre polinizasyon 

için rüzgar ve hava hareketlerine gereksinim duyan anemofil bitkilerde çok daha 

fazladır. Örneğin; entomo:fil bir tür olan Acer L. (Aceraceae) cinsine ait 

taksonların yalmzca bir başçığında ( anterinde) yaklaşık olarak 1 00 polen 

üretilirken, anemofil türlerden Retula L. (Betulaceae)'mn bir başçığında 

(anterinde) 10 000, Rumex acetosella L. (Polygonaceae)'da 395 milyon, Pinus 

nigra Arn. (Pinaceae)'da ise 225 milyon civannda polen üretilmektedir. Havadaki 

toplam polenlerin yaklaşık olarak %98'ini anemo:fil bitkilere ait polenler 

oluştururken, ancak %2'lik bir kısıruru entomo:fil bitki taksoruanna ait polenler 

oluşturmaktadır [6]. 

Polenleri konu alan palinoloji bilim dalı bir çok alt bölümlere aynlır. 

Temel olarak bitkilerin morfolojik ve anatomik yapılan kapsamında yapılan 

palinolojik çalışmalar [7, 8, 9], bitkilerin teşhisi ve sımflandınlmasında önemli 

katkılar sağlamasının yamsıra; aletjik polenlerle ilgilenen latropalinoloji [10, ll, 

12, 13, 14], baldaspor ve polen analizleri yapan melissopalinoloji [15, 16, 17, 18, 

19, 20] ve bu çalışmayı da kapsamına alan havadaki polen dağılışım ve miktanın 

inceleyen aeropalinoloji gibi daha özgün araştırma alanlan bulunmaktadır [21, 22, 

23,24,25]. 

Anadolu Üniversite~ 
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Havadaki polenlerin türü ve sayısı bitkilerin çiçeklenme dönemleri 

süresine bağlı olarak o bölgenin florası, vejetasyon yapısı ve iklimsel özelliklerine 

göre değişiklik göstermektedir [26, 27]. 

Bazı taksoruara ait polenlerin duyarlı bireylerde aleıjik rinit, bronşial astım 

gibi çeşitli aleıjik hastalıklara neden olduklan bilinmektedir. Günümüzde birçok 

yabancı ülkede yapılan aeropalinolojik çalışmalar, aleıjistlere önemli veritabanı 

sağlayarak, hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcı olmaktadır [28, 29, 30, 31]. 

Yapılan bu çalışmalarda belirli bir bölgede, havada bulunan polen çeşitleri ve 

konsantrasyonlan mevsimlere, aylara, haftalara, günlere ve hatta saatiere göre 

belirlenerek 'polen takvimleri' hazırlanmıştır [32, 33]. 

Ülkemizde ise atmosferik polenlerle ilgili yapılan çalışmalar ilk olarak 

Ankara'da Özkaragöz ve Karamanoğlu tarafindan yapılmış (1967) ve Aytuğ'un 

(1973) İstanbul'da yaptığı çalışmalar ile devam etmiştir [34, 35]. Daha sonra; 

Samsun ilinde [36], Antalya-Serik ilçesi [37] ve Kırıkkale ilinde [38], Bursa ili 

(Merkez) [26], Mudanya ilçesinde [33], Keles ilçesinde [39], Görükle'de [40], 

Isparta [41], Burdur [42], Kütahya [43] ve Eskişehir'de [44] polenlerin tanımı ve 

sayımı, gravimetrik yöntemlerle yapılmıştır. Ankara' da, polenlerin havadaki 

konsantrasyonu ise volümetrik yöntemle tespit edilerek meteorolojik faktörlerle 

polen konsantrasyonlannın değişimi incelenmiştir [ 45]. 

Bu araştırmada; sanayi bölgesi olması nedeniyle insan hareketliliğinin 

yoğun olduğu Bozüyük (Bilecik) ilçesinin 2000 yılı içindeki ayiara göre 

aeropolenlerin konsantrasyonu ile familya ve cins düzeyinde belirlenerek polen 

takvimi oluşturulmuştur. 

1.1. Polen Oluşumu 

Gymnospermae'lerin ve Angiospermae'Ierin haploit sporlanna polen 

denir. Gymnospermae'Ierde erkek çiçek mikrosporofillerden oluşur. Sporefiller 

bir eksen etrafina sarmal olarak diziterek kozalakları oluştururlar. Sporofil 

üzerinde sporangiumlar bulunur; örneğin Cycas L. ( Cycadaceae )'da bir, Pinus 

L. 'da iki sporangiuro vardır. Polenler sporofil yüzeyindeki mikrosporangiumlar 

içinde bulunur. Sporangiumda diploit hücrelerden ibaret bir doku gelişir. Bu 

diploit hücreler mayoz bölünme sonunda tetradları oluştururlar. Tetradlarda, 
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haploid tek nükleuslu mikrosporlar vardır. Tetrad evresinden sonra mikrospor 

içindeki haploid nükleus bir ınİtoz bölünme ile iki nükleusa aynlır. Bu 

nükleuslardan bir tanesi de ikiye bölünür. Böylece olgunlaşmış bir polen içinde üç 

nukleus bulunur. Bu nükleuslar etraflanna bir miktar protaplazma sararlar. Işık 

mikroskobuyla incelenemeyecek kadar ince bir çeper geliştirdikten sonra, bu 

nükleuslar hücre olarak adlandınlırlar. Bir Gymno~permae poleni içinde üç hücre 

bulunur: 

1. Protalyum hücresi[gametofit hücresi]: Bu hücre bir süre sonra 

kaybolur. 

2. Anteridium hücresi: Döllenmeyi sağlar. 

3. Polen tüpü hücresi 

Çimlenme sırasında anteridium hücresi ikiye aynlır, polen tüpü gelişir 

gelişmez, polen tüpü hücresi bu yapının içine girer, generatif hücre iki sperm 

hücresine bölünür, bu sperm hücreleri döllenmeyi sağlar. Fazla olan diğer hücreler 

eriyerek ortadan kalkar. 

Angiospermae çiçekleri üzerinde stamenler (erkek organ) bulunur. 

Stamenlerin boy, sayı ve dizilişleri türlere özgü değişiklikler gösterir. Stamen, 

flament ve tekadan oluşur.Tekadan enine kesit alındığında dört tane polen 

kesesinin varlığı gözlenir. Polen keseleri içinde ilk evrelerde doku, haploid 

hücrelerden ibarettir. Bu polen ana hücreleri mikrosporangiumlara karşılık gelir. 

Mayoz sonunda tetradlar oluşur. Tetradlarda polenler henüz tam gelişmemişlerdir. 

Daha sonra tetraddan mitoza vejetatif ve genaratif olmak üzere iki hücre gelişir. 

Bu mikroprotalyuma karşılık gelir. Evrim geliştikçe mikroprotalyum bir hücreye 

indirgenir ve vejetatif hücre olarak adlandınlır. Antendiuma karşılık gelen 

genaratif hücre döllenmeyi sağlar. Polen,çimlenince apertürden dışanya bir tüp 

geliştirir. Bu tüpün içine her iki hücre de geçer; vejatatif hücre kaybolur, genaratif 

hücre ikiye bölünerek iki sperm hücresini verir. İki hücreden biri dişi organı bulur, 

yumurta hücresini döller ve diploit olan zigot oluşur; diğeri ise diploid olan polar 

nukleusu döller, sonunda triploid olan endosperm meydana gelir [46, 47]. 
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1.2 Polenlerin Genel Morfolojik Yapısı 

1.2.1 Sporodernı tabakalanması 

Taze bir polen mikroskopta incelenecek olursa başlıca iki kısım tespit 

edilir; bunlardan biri pelenin yaşam faaliyetlerini düzenleyen canlı kısım olup 

protoplazmadan (stoplazma ve çekirdek) oluşmuştur, diğeri bu canlı kısmı saran 

polen zandır. Polen zarı da "intin" (iç tabaka) ve "ekzin" (dış tabaka) olmak üzere 

iki tabakadan meydana gelmiştir. Polenleri saran intin ve ekzin Brdtman (1969) 

tarafindan Sporoderm olarak adlandınlır [ 48]. Sporoderm genel olarak selülozdan 

oluşmuştur; bazı örneklerde selülozla birlikte pektin, bazı örneklerde ise esas 

madde olarak kalloz bulunur. İntin iç, orta ve dış intin olmak üzere üç tabakadan 

oluşur, ancak bu üç tabakayı her polen örneğinde görmek olası değildir. Ayrıca 

fosil polenlerde ve taze polenlerin fosilleştirilerek yapılan analizlerinde intine 

rastlanmaz; fosilleşme sırasında protoplazma ile birlikte intin de yok olur. Ekzin 

ise çok sağlam bir yapıya sahip olup, intinin dış tarafindadır ve peleni çepeçevre 

sarar. Bkzin, polen morfolojisinin temelini oluşturur. 

Bkzinin çok sağlam ve dayanıklı bir yapısı vardır. Jeolojik deviriere ait 

polenlerde dahi yapı ve ornemantasyonu korunur. Bkzini oluşturan ana madde 

sporopellenin olarak adlandırılır. Bkzin, monokarbolik ve dikarbelik yağ 

asitlerinin polimerizasyonu ile oluşturulan çok fazla molekül ağırlığına sahip bir 

bileşiktir. Örneğin; ekzin tabakası, Seeale c ereale L. (Poaceae )'de C9oHı34Ü3, 

Phoenix dactylojera L. (Arecaceae) 'de C9oHı5oÜ33 şeklinde formüle 

edilmektedir. 

Bkzinin yapısı ile ilgili terminolojide en çok Brdtman [ 48] ile Faegri ve 

Iversen'in [4] terminolojisi kullanılır. Brdtman'a göre Sporoderm Bkzin ve İntin 

olmak üzere iki kısımdan oluşur (Şekil1.1). Bkzin, Sekzin ve Nekzin'den; Sekzin 

Bkto- ve Endo- olmak üzere iki, Nekzin ise 1, 2, ve 3 olmak üzere üç tabakadan 

oluşur. Faegri ve Iversen'e göre ise tabakalar, dıştan içe doğru Tektum, 

Kolumella, Taban Tabakası, Bndekzin ve İntin olarak sıralanır (Şekil 1.1 ). 

Anadolu Üniversite&' 
Merkez Kütüphane 
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Erdtman Faegri ve Iversen 

! Tektum 

Koluroella 

ı Taban Tabakası 

I Endekzin 

ı İntin 

Şekil 1.1. Sporoderm Tabakalanması 

Polen morfolojisinde Ekzin'in üç özelliği tanımlamalarda önemli yer 

tutar, bunlar: 1. Jerminal Zon yada Aperürler, 2. Yapı (Strüktür) ve 3. Süs 

elemanlarıdır (Omamentasyon). 

1. Jerıninal Zon ya da Apertürler: Olgunlaşan bir polenin borucuğunu 

saldığı kısımdır. Polenler, çiçek tozu torbalarında tetrad oluşturduktan sonra iç 

tarafa bakan kısımları polenin proksimal tarafi, dış tarafa bakan kısımları ise 

polenin distal tarafidır. İşte bu dış tarafta ekzinin incelerek oluşturduğu kısma 

jerminal zon denir. Gymnospermae polenlerinde, çoğunlukla inapertür görülür. 

Apertürler yarık (kolpus=silon), delikçik (por) veya hem yarık hem delikçikten 

(colporate) meydana gelmişlerdir. Bu açıklıklardan başka Scrophulariaceae 

familyasında olduğu gibi spiral şeklinde açıklığı olan polenler de vardır, bu tür 

polenlere spirapertürata polenler denir. Kolpusları ekvatorda birleşmiş polenlere 

synkolpatae polenler adı verilir. 

Porlar elips yada yuvarlak şekilli olup, genellikle polenin ekvator yüzeyine 

diziimiş yada polen yüzeyine dağılmıştır. Kolpuslar ise uzun yarıklardır, iki ucu 

sivrilerek son bulur ancak bazen yuvarlak yada küt uçlu da olabilirler. 
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2. Yapı (Strüktür): Endekzin üzerinde bulunan ektekzin, endekzini ya yer 

yer birbirinden ayn el amanlada kaplar (polen intectatae) ya da aralıksız her 

tarafindan sarar (polen tactatae). Birbirinden ayn elemanlar siğil şeklinde 

[ verrues ], endekzin üzerinde yer almışlardır. Bu sİğiller bir çok küçük kolonlar 

üzerine oturmuş biçimde de bulunurlar (columeles). 

3. Süs Elemanları (Ornamantasyon): Bkzinin dış yüzünün görünüşüdür. 

Pelenierin yüzeyi kuwetli bir objektif altında incelenirse, nadiren düz, 

çoğunlukla bazı girinti ve çıkintılan içerdikleri görülür. 

1.2.2 Polen Tipleri 

Polen taneleri olgunlaştıktan sonra serbest kalırlar. Tekayı tek terkeden 

polenlere monad denir. Tekayı ikişer olarak terk eden polenlere dyad, dörtlü polen 

topluluğuna tetrad adı verilir. Tedradlar tetrahedral yada rhombohedral şeklinde 

olabilirler. Sekiz polen bir arada bulunursa octad veya ditetrad, sekizden fazla 

polen birarada bulunursa polyad adını alır. Çok fazla sayıda, birbirine yapışık, tek 

bir morfolojik yapı gösteren polen topluluğuna ise polini denir. 

Faegri ve Iversen göre polen tipleri aşağıdaki gibi sınıflandırılır [4]: 

I. Birleşik polenler 

1. Sekizden fazla : Polyad 

2. Dört tane : Tetrad 

3. İki tane : Dyad 

ll. Basit Tek Polenler 

1. Tek açıklıklı veye açıklığı olmayanlar 

A. Hava kesesi taşıyanlar (Vesiculate) 

B. Hava kesesi taşımayanlar 

a. Açıklığı olmayanlar (Inaperturate) (Örneğin; 

Brassicaceae) 

b. Tek poru bulunanlar (Monoporat) 

Anadolu Üniversite&: 
Merkez Kütüphane 
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c. Tek Kolpusu bulunanlar Monocolpatae (Örneğin; 

lridaceae) 

2. İki yada daha belirgin açıklığı olanlar 

A. Kolpuslan spiral, halka biçiminde olanlar (Syncolpatae) 

B. Kolpuslan kaynaşmamışlar 

a. İki kolpuslular (Dicolpatae) 

b. Üç kolpuslular (Tricolpatae) 

c. Kolpuslan polen yüzeyine dağılmışlar (Pericolpatae) 

(Örneğin; Plumbaginaceae) 

C. Kolpus ve poru bulunanlar 

a. Üç kolpus üç porlulur (Tricolpatae) 

b. Üçten fazla kolpus ve porlular (Stephanocolporatae) 

D. Y almz por içerenler 

a. İki porlular : Dipcratae 

b. Üç porlular : Tripcratae (Örneğin; Campanulaceae) 

c. Üçten fazla porlular (Stephanoporatae) 

d. Porlan polen yüzeyine dağılanlar (Periporatae) (Örneğin; 

Chenopodiaceae) 

E. Polen üzerinde Lakün (boşluklar) olanlar (Fenestratae) 

(Örneğin; Circium Miller (Asteraceae)) 

Gymnospermae'lerin bazı örneklerinde, çoğunlukla Pinaceae ve 

Podocarpaceae familyalan üyelerinde pelenierin rüzgar etkisiyle uçmalanm 

ve tohum tomurcuklanna ulaşınalanın sağlayan baloncuklar yine ekzin 

tarafindan oluşturulur. 

1.2.3. Boyut ve şekil 

Normalde çiçekli bitkilerin polen taneleri 5 mikrondan 200 mikrona kadar 

değişir. En çok 30-35 mikren civanndadır. Pteridophyta 1erin sporlan genellikle 

daha da büyüktür. Megasporlardan Selaginella exaltata'mn çapı 1.5 mm. (1500 

mikron) dir. Karbonifer çökellerinde çok daha büyük sporlar bulunmuştur. 

Örneğin; Triletes giganteus 6-7 mm. dolayındadır. 
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Işınsal simetri gösteren polen taneleri yada sporlarda kutupsal eksen ve 

ekvatoral eksen ölçülür. Eğer taneler ekvatordan izleniyorsa kutupsal eksen ve en 

geniş en ölçülür. Eğer taneler kutuptan inceleniyorsa sadece ekvatoral eksen 

ölçülülebilir. 

1. Çok küçük sporlar ı O mikro n. 

2. Küçük sporlar ı 0-25 mikron. 

3. Orta boy sporlar 25-50 mikron. 

4. Büyük sporlar 50-ıoo mikron. 

5. Çok büyük sporlar ıo0-200 mikron. 

6. Dev sporlar 200 mikron. 

Polenler basık küreden yumurta şekline kadar değişik biçimlerde olabilir. 

Pelenin şekli, kutupsal eksenin ekvator eksenine bölünmesiyle elde edilen sayılara 

göre sımflandınlırlar. Buna göre prolate (uzun), oblate (düz) yada spheroidal 

(küre) biçiminde olurlar. Geçiş formları ise per (çok) veya su b eki alırlar [ 49]. 

1.3 Araştırma Alanının Tanımı 

1.3.1 Coğrafik Konum ve Genel Bilgiler 

Bozüyük, Frigler Dönemi'ne kadar uzanan çok eski bir yerleşim yeri olup, 

Marmara Bölgesi'nin güney sırurları ile İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı sırurları 

arasında yer alan, son on beş yıllık dönem içerisinde hızla sanayileşmesiyle 

dikkatleri üzerine çeken bir sanayi kasabasıdır. Bozüyük ilçe merkezi 39° 55' 

enlemi ve 30° 03' boylamı arasında bulunmakta olup, rakımı 740 metredir (Şekil 

1.2). İstanbul-Eskişehir-Ankara ve Ankara-Bursa karayolları ile demiryollarının 

kavşak noktaları üzerinde kurulması, Merkez ilçe ve Merkez ilçeye komşu diğer 

ilçelerde mevcut, linyit, krom ve kil gibi yer altı kaynaklan ve ilçenin kalkınmada 

öncelikli yöreler arasına alınması sanayi patlamasının en önemli nedenlerindendir. 

İlçede seramikle başlayan sanayi zaman içerisinde çok farklı sektörlerin 

eklenmesiyle gelişerek bugünkü durumuna ulaşmıştır. 

Anadolu Ünivcrsites' 
Merkez Kütüphane 
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Bozüyük yöresi Paleozoik, Mesozoik ve Neojen'e ait jeolojik birimler ile 

kaplıdır. Bunlar içinde en geniş yayılıma sahip olanlar Paleozoik yaşlı birimlerdir. 

Paleozoik yaşlı birimleri Bozüyük Metamorfıtleri olarak adlandırılır. Bozüyük 

metamorfıtlerine ait kaya birimleri fılit, mika şist, yeşil şist (klorişist), amfıbollü 

şist, glokofonlu şist, ortagnays kuvarsit, yarı mermerleşmiş kireçtaşı, serpantinit, 

peridodit, gabro ile metadiyabaz ve metabazaltdır. Başlangıçta karbonatlar ile kum 

boyutundaki kayaçlar ve granitik bir intrüzyonun ürünleri bölgesel 

metamorfızmanın yeşil şist fasiyesi koşullarından etkilenerek günümüzdeki 

petrografı özelliklerini kazanmışlardır. 

Petrografik incelemelerde bölgenin temelini oluşturan Bozüyük 

metamorfıtlerinde metamorfızma şiddetinin kuzeybatıdan güneydoğuya doğru 

arttığı saptanmıştır. Çalışma alanımızda ikinci geniş yeri tutan Bilecik kireçtaşları 



ı o 

Orta-Üst Jura yaştadır. Bu birim kendisinden daha genç ve daha büyük olan diğer 

birimlerle açılı uyumsuzdur. Bilecik kireçtaşlan üzerine Dudaş formasyonu [Üst 

Kretase] gelir. Alt dokonakta Bozüyük metamorfitleri ve Bilecik kireçtaşı 

uyumsuz durumdadır. Bölgenin yapısal öğelerinin başında bölgesel ölçekli 

kıvnmlar, uyumsuzluklar ve faylar gelir (Şekil 1.3), [50, 51, 52]. 



Şekil 1.3. Bozüyük (Bilecik) İlçesi Jeoloji Haritası 
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1.3.3. Büyük toprak grupları 

Araştırma alanının büyük bir kısmı daha önceden Pinus nigra Arn. subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe, Quercus cerris L. var.cerris ve Quercus pubescens 

Willd. 'in topluluklarını içeren kahverengi orman topraklarının yanında yerleşim 

alanlarının çevresinde bulunan vadi tabanında kısmen tanm yapılan arazi 

kısımlarındaki dik eğimlerin eteklerinde yer çekimi, toprak kayması, yüzey akışı 

ile değişik mesafelerden taşınarak birikmiş kolüvyum üzerinde oluşmuş kalavüyal 

topraklardan oluşmaktadır. Güneyde yer alan dere kenarlarında ise, taze tortullar 

üzerinde tabakalanmamış mineral bileşimleri heterojen olan azda olsa allüviyal 

toprakları içerir [53]. 

1.3.4. İklimsel özellikler 

Bozüyük, Marmara Bölge' si sınırlan içinde yer almasına rağmen, karasal 

iklim koşullan hüküm sürer. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. 

Araştırma alanının iklimi en yakın ve düzenli periyatlarla ölçümü yapılan 

Bozüyük ilçe merkezine ait verilere göre incelenmiştir [54]. 

Yıllık ortalama sıcaklık Bozüyük'te 10.4°C,sıcaklığın en yüksek olduğu ay 

20.1 °C ile Temmuz ayıdır. Sıcaklığın en düşük olduğu ay 0.0 °C ile Ocak'tır. 

Yıllık ortalama yüksek sıcaklık 16.8 °C , ortalama yüksek sıcaklığın en yüksek 

olduğu ay 27.2 °C ile Temmuz'dur. Ortalama yüksek sıcaklığın en düşük olduğu 

ay ise 4.4 °C ile Ocak ayıdır. Yıllık ortalama düşük sıcaklık 4.1 °C ve ortalama 

düşük sıcaklığın en yüksek olduğu ay 15.8 °C ile Ağustos ayıdır. Ortalama düşük 

sıcaklığın en düşük olduğu ay ise -3.8 °C ile Ocak ayıdır (Çizelge 3.2). 

Bozüyük'te yıllık toplam yağış miktarı 484.2 mm'dir. En fazla yağış 

miktarı 56.2 mm ile Ocak ayında görülmektedir. En az yağış miktan ise 11.6 mm 

ile Ağustos ayında gerçekleşmiştir (Çizelge 1.1). Kurak periyod 5. ile 10. aylar 

arasında görülmektedir (Şekil 1.4). Yağış rejimi bakımından meteoroloji istasyonu 

verilerine göre araştırma alanımız Doğu Akdeniz (KİSY) birinci değişkeninde yer 

almaktadır (Çizelge 1.1 ). 

Anadolu Üniversites 
Merkez Kütüphane 
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Çizelge 1. 1. Bölgedeki Meteoroloji istasyonlarının Verilerine Göre Yıllık Yağış 

Miktarımn Mevsimlere Dağılışı ve Yağı ş Rejim Tipleri 

İstasyon İlkbahar Yaz Sonbahar Kış Yıllık Yağış 

[İ] [Y] (S] [K] Rejimi 

Bozüyük 144.6 72.3 101.9 165.3 484.2 KİSY 

En kuvvetli rüzgar hızı ortalaması ve yönü Şubat ayında güneyden 16.2 

m/sn, en düşük rüzgar hızı ortalaması ise Temmuz ayında 9.0 rn!sn'dir. Yıllık 

ortalama rüzgar hızı 1.4 m/sn' dir (Çizelge 3.2). 

Ortalama nem değerlerine bakıldığında en yüksek oran Aralık ayında, en 

düşük rastlanan nem 58.4 ile Temmuz ayında görülmektedir. Yıllık ortalama nem 

miktarı 71.5'dir (Çizelge 3.2). 

1.3.4.1. Biyoiklimsel sentez 

Emberger biyoiklim prensiplerine göre Bozüyük, Az-Yağışlı Akdeniz 

Biyoiklim katında bulunmaktadır [55]. 

Çizelge 1.2. Emberger (1952) formülüne göre araştırma alamndaki biyoiklim 

katlan 

Istasyon Yükseklik p PE M m s Q Biyoiklim 

Katı 

Bozüyük 740m 84.2 72.3 27.2 -3.8 2.7 72.6 Az-Yağışlı 

Akdeniz 

İklimi 

S=PE /M [PE: Yaz yağışı ortalaması, M: En sıcak aynı maximum sıcaklık ortalaması] 

[Q=2000.P/[M+m+546.4].[M-m]] [P: Yıllık ortalama yağış, M: En sıcak ayınına'rimum 

sıcaklık ortalaması, m. En soğuk ayın minimum sıcaklık ortalaması] 
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b d e a 
Bozüyük 740 mt.. 

c 
30yü J OA C 484.2 mm 

.~~------------------~ao 

q::39.5 
p==19.6 

m=O.O 
n=-3.8 

AYLAR 

Şekil1.4. Bozüyük (Bilecik) İlçesi İklim Diyagramı 

20 

(a: İstasyonun bulunduğu ilin adı, b: Denizden yüksekliği, c: Sıcaklık ve Yağışın kaç yıllık 

gözlemlerin sonucn olduğu, d: Yıllık ortama sıcaklık, e: Yıllık ortalama yağış, f: Aylık ortalama 

sıcaklık eğrisi, g: Aylık ortalama yağış eğrisi, h: Kurak periyot, i: Yağış periyodu, k: Ortalama 

minimum sıcaklığı sı.tinn altında olan aylar, 1: Mutlak minimum sıcaklığı sı.tinn altında olan aylar, 

m: En soğuk ayın ortalama minimum sıcaklığı, n: Senelik mutlak minimum sıcaklık, o: Mutlak 

maksimum sıcaklık, p: En sıcak ayın ortalama maksimum sıcaklığı). 

1.3.5. Flora ve Vejetasyonun Genel Özellikleri 

Araştırma alanı ve çevresi başlıca çalı, çayır ve orman vejetasyon 

tipleri yada bunlara ait antropojenik etki altındaki kalıntılar yer almaktadır. Çalı 

vejetasyon tipini başlıca Quercus pubescens Willd. (Fagaceae) ve Juniperus 

oxycedrus L. (Cupressaceae) toplulukları oluşturmaktadır. Bu topluluklar daha 

çok 700-800 m. arasındaki alçak kesimlerde yayılış gösterirken, çayır vejetasyon 

tipine ait elemanlar ise daha çok güneydeki dere yatağının çevresinde ve 

çalılıkların oluşturduğu açıklıklarda yayılış göstermektedirler. Daha çok ruderal 

Anadolu Oniversites 
Merkez Kütüphane 
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otsu formdaki bitkilerden oluşmaktadırlar ve tanm, ulaşım, inşaat gibi ınsan 

etkisine oldukça açık durumdadırlar. 

İlçenin çevresini kuşatan dağ ve tepe gibi daha yüksek kesimlerde Pinus 

nigra Arn., Fagus orientalis Lipsky (Fagaceae), Carpinus betulus L. (Betulaceae) 

gibi taksoruara ait topluluklann oluşturduğu orman vejetasyon tipine ait alanlara 

rastlanmaktadır. Aynca ilçe merkezindeki park ve bahçelerde geniş ve iğne 

yapraklı ağaçsı formlar bulunmaktadır [56]. 

Çalışma bölgesi İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz fitocoğrafik 

bölgelerinin geçişi konumunda yer almaktadır. Bölgenin yakın çevresinde yapılan 

çalışmalara göre; İran-Turan ve Akdeniz elementlerinin floristik yapıya katkısının 

daha fazla olduğu görülmektedir. Çalışma alanının çevresinde en fazla takson 

içeren familyalara ilişkin verilere bakıldığında Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, 

Poaceae ve Brassicaceae'nin ilk sıralarda yer aldığı belirtilmektedir [57]. Bu 

durum Türkiye geneliyle uygunluk göstermektedir [58, 59]. 
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2. MATERYAL VE METOD 

Araştırmamızın mateıyalini, 2000 yılında Bozüyük ilçe merkezi havasında 

bulunan polenler oluşturmaktadır. Çalışmamızda, Gravimetrik yöntem 

uygulanmış ve Durham aracı kullanılmıştır [60, 61]. Yerçekimi etkisiyle cm2'ye 

düşen polen miktarım belirlemeye yarayan bu araçta preparatlar haftada bir 

değiştirilmiş, değerlendirmeler ise aylık olarak yapılmıştır. 

Durham aracı Bozüyük ilçe merkezindeki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 

binasımn bahçesine yerden 2 m yüksekliğe yerleştirilmiştir. Bu yükseklik hem 

otsu hem odunsu taksoruara ait pelenierin birlikte bulunabileceği yüksekliktir. 

Aracın konumu her yönden gelen hava akımiarına açık durumdadır. Durham 

aracına konan preparatlarda polen tespit ve montaj materyali olarak ince vazelin 

kullanılmıştır, lamların üzeri 24 X 32 mm ebatında lamel ile kapatılmıştır. 

Preparatlardaki pelenierin moıfolojik özelliklerini ve sayılanın belirlemek için 

Olympus Stereo Zoom ışık mikroskobu ve bu mikroskobun ı OX oküler ile ı OX ve 

40X objektifleri kullanılmıştır. Pelenierin ayrıntılı moıfolojik tanımlamaları, ı O X, 

40X ve immersiyon objektif (1 OOX) ile yapılmıştır. 

Mikropkosta polen sayımı lamelin sol kenarından başlayarak, tüm lamel 

alanı taraması yapılarak hesaplanmıştır. Ortalama değerlerin hesaplanmasında, 

7.68 cm2'1ik lamel alanı içerisindeki polen sayısı ı cm2'ye düşen polen sayısına 

dönüştürülmüştür. 

Pelenierin teşhisinde polen atlasları, örnek polen preparatları ve ilgili 

internet sitelerindeki polen katologlarındaki kaynaklardan yararlanılmıştır [ 4, 3 5, 

48,62,63,64]. 

Anadolu Üniversitet 
Merkez Kütüphane 
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3.BULGULAR 

Şubat 2000-Şubat 200 ı tarihleri arasında, bir yıllık, sürede Bozüyük İlçe 

Merkezinde ı cm2'ye düşen toplam polen sayısı ortalama 5170 olarak 

belirlenmiştir. Polenlerin otsu ve odunsu taksonlar içindeki dağılımı Çizelge 3. ı' 

de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.1. Bozüyük atmosferinde belirlenen polenlerin odunsu ve otsu 

taksoruara göre dağılımı 

BitkiAdı Toplam Polen %Değer 

Odunsu Bitkiler 4045 78.1 

Otsu Bitkiler 996 19.3 

Bozüyük İlçe Merkezi atmosferinde belirtilen dönemler süresince toplam 

polen sayısının 4045'i (%79) odunsu bitki polenlerine, 618'i (%12) Gramineae 

(Poaceae) polenlerine, 378'i (%7) diğer otsu bitkilerin polenlerine aittir. ı29 (%3) 

polenin ise hangi bitki taksonuna ait olduğu belirlenememiştir. Yapılan polen 

tanımlamalan sonucunda 32 taksona ait polenler yakalanmıştır. Bu taksoruara ait 

polenlerin aylık değişimi (Şekil 3.1) ve taksonlara ait polenlerin cm2'ye düşen 

aylık miktarlan ve yüzde değerleri ile meteorolojik veriler karşılaştırmalı olarak 

Çizelge 3.2'de belirtilmiştir. Ayiara göre değişen toplam polen miktan Şekil 3.2' 

de gösterilmiştir. 

Anadolu Üniversite~ 
Merkez Kütüphane 



Çizelge 3.2. 2000 yılında Bozüyük atmosferinde görülen taksoruara ait polenterin cm2 'ye düşen aylık miktarları ve% değerleri 

Meteorolojik Ocak Şu b. Mart N is. May. Haz. Tem. Ağu. EyL Ek. Kas. Ara. Ort. 

Faktörler 

Ort. Sıcaklık 0.0 1.6 4.9 10.0 ı4.3 ı8.0 20.ı ı9.6 ı6.0 ıı.ı 6.5 2.5 10.4 

Ort. Nisbi Nem(%) 79.2 76.7 65.7 77.3 64.7 71.8 58.4 70.5 73.1 74.0 66.4 80.5 71.5 

Ort.Rüzgar Hızı 1.6 1.6 1.5 ı.4 1.2 1.2 1.5 ı.4 1.1 1.1 1.3 1.7 1.4 

(m/sn) 

Ort. Yağış (mm) ıı7.5 45.8 72.2 ı62.7 ı85.0 . 22.3 5.7 23.4 7.8 40.0 7.8 42.3 6ı 

En Kuv. Rüzgar Yönü KKB G GGB GGB BKB KB G K K GB K G 

ve Hızı ı2.5 ı6.2 ı3.0 ı4.5 10.4 9.6 9.0 11.0 11.8 9.3 9.7 ı2.7 

Odwısu Taksonlar Toplam o/o 

Acer - - 2 ll - - - - . - - - - 13 0.25 

Aesculus - - - 4 35 - - - - - - - 39 0.75 

Alnus - 21 ı7 2 - - - - - - - - 40 0.77 

Coryllus - 12 20 4 - - - - - - - - 36 0.69 

Cupressaceae - 12 38 ı24 486 7 3 - - - - - 670 ı2.95 

Ericaceae - - 3 5 4 2 - - - - - - ı4 0.27 

Fagus - - - 45 ı52 - - - - - - - ı97 3.8ı 

Fraxinus - 2 ı5 26 - - - - - - - - 43 0.83 

Juglans - - - ı5 33 - - - - - - - 48 0.92 

Moraceae - - - ı2 2ı - - - - - - - 33 0.63 

Oleaceae - - - - 8 2 - - - - - - ı o 0.9 

Pinus - ı 10 78 880 135 3 2 - - - - 1109 21.45 

Platanus - - - ı74 52ı ı - - - - - - 696 ı3.46 

Populus - - 3 40 ı - - - - - - - 44 0.85 

Quercus - - - 188 550 - - - - - - - 738 ı4.27 
- ------ -- ---- ------ -00 



Robinia - - - - Jl ..:ıs .1. - - - - - Ol l./ 

Rosaceae - - ı ı o 56 ı - - - - - - 68 1.3ı 

Sa/ix - - - 65 102 - - - - - - - ı67 3.23 

Tilia - - - - ı 3 ı - - - - - 5 0.09 

Ulmus - - 6 8 - - - - - - - - ı4 0.27 

Otııu Taksonlar 

GRAMINEAE - - - 5 ı4o 325 13ı ı2 4 ı - - 6ı8 ıı.9S 

Apiaceae - - - - 7 4 2 ı - - - - ı4 0.27 

Brassicaceae - - - 4 3 5 - - - - - - ı2 0.23 

Caryophyllaceae - - 4 ı2 3 - - 2 ı - - - 22 0.42 

Chenopodiaceae - - - 3 33 20 4 3 3 ı - - 67 1.29 

Composttae - ı ı 2 5 ı2 ı4 ll 3 - - - 49 0.94 

Cyperaceae - - - ı 8 5 3 - - - - - ı7 0.32 

Juncaceae - - - ı - - - - - - - - ı o.oı 

Plantago - - - 3 ı4 s 2 ı - - - - 25 0.48 

Rubiaceae - - - - ı 3 2 ı - - - - 7 o.ı3 

Rumex - - - 2 ı4 6 ı - - - - - 23 0.44 

Urticaceae - - - ll 102 23 2 2 ı - - - ı4ı 2.72 

Tanım/anamayanlar - - 4 32 65 6 4 4 6 8 - - ı29 2.49 

Aylık% Değer - 0.9 2.3 ı7.ı 63.3 ll.4 3.3 0.7 0.3 o .ı - -
At/ık Top. Pal. Mik. - 49 ı24 887 3276 593 ı74 39 ı8 10 - - sı7o 
--- - L__ 

-\0 
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Bozüyük yöresinde Şubat ayında görülmeye başlayan polenler Mayıs 

ayında büyük artış göstermiş ve cm2'ye düşen polen miktan 3276 ile maximum 

düzeye ulaşmıştır. Haziran ayından itibaren düşmeye başlayarak Ekim ayında 

cm2'ye düşen toplam miktan minimum düzeye inmiştir (Çizelge 3.2). En çok 

poleni görülen takson Pinus L., bunu sırası ile Quercus L., Cupressaceae ve 

Gramineae izlemektedir. 

Odunsu taksonlara ait polenler Şubat ayından itibaren görülmeye 

başlanmış Nisan ve Mayıs aylannda en yüksek değere ulaşmış, Temmuz ayından 

itibaren azalma göstermiştir. Otsu bitki polenlerinin ise ilk kez Mart ayında 

görüldüğü Mayıs ve Haziran aylannda en yüksek miktara ulaştığı saptanmıştır, 

Eylül ayında ise minimum düzeye inmiştir (Şekil3.1), (Çizelge 3.2). 

Bozüyük atmosferinin aylara göre içerdiği palenierin ait olduklan takson 

çeşitliliği Şekil 3. 3 'de gösterilmiştir. Buna göre en yüksek polen çeşitliliği Nisan 

(27)-Mayıs (26)-Haziran (18) aylannda, en düşük çeşitlilikte Ekim (2) ayında 

olduğu belirlenmiştir. 

PolenSayısı 

10 11 12 .,. ... 
laotsuTaksonlar •odunsuTaksonlar 1 

Şekil 3.1. 2000 yılımn Ocak-Aralık döneminde Bozüyük ilçe merkezinde 1 

cm2'ye düşen odunsu ve otsu polen miktarlanmn aylık değişimleri 

Anadolu Oniversites 
Merkez Kütüphane 
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Polen Miktarı 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aylar 

Şekil 3.2. 2000 yılımn Ocak-Aralık dönernlerinde Bozüyük ilçe merkezinde I 

cm2'ye düşen toplam polen miktarlanmn aylık değişimleri 

3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aylar 

Şekil 3.3. 2000 yılında Bozüyük atmosferinde aylara göre takson çeşitliliği 

Bozüyük havasında bulunan bazı temel polen tiplerinin fotoğrafları, Şekil 

3. 4.' de gösterildiği gibidir [ 62, 63]. 
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Şekil 3. 4. Polen fotoğrafları:l. Plantago, 2-3. Caryophyllaceae, 4-5-6. 

Chenopodiaceae, 7-8. Platanus, 9-10. Fraxinus, ll. Quercus, 12-13. Acer, 14-15. 

Compositae (Artemisia), 16-17. Umbelliferae, 18-19. Compositae (Seratula), 20-

21. Ericaceae, 22-23. Pinus, 24. Gramineae, 25-26. Betula, 27. Ulmus, 28. Alnus, 

29-30. Populus. 

Anadolu Üniversit~; 
Merkez Kütüphane 
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırma süresince Bozüyük ilçe merkezi atmosferinde 1 cm2 'ye düşen 

toplam polen miktarı 5170 olarak belirlenmiştir (Tablo 4). Bu durum yakın illerde 

yapılan çalışmalardan Bursa'da 6239 [26], Kütahya'da 6156 [43], Eskişehir'de 

6225 [44] olarak belirtilmektedir. Havadaki polenlerin yoğunluğunun bitkilerin 

çiçeklenme dönemleriyle, bölgenin vejetasyon yapısıyla ve meteorolojik 

faktörlerle yakın ilgisi bulunmaktadır. Buna göre özellikle Mart, Nisan ve Mayıs 

aylarında sıcaklık artışı ile polen miktan arasında bir ilişkinin varlığı ortaya 

konulmaktadır [37, 65]. Bu ilişki Bozüyük atmosferindeki polen dağılımında da 

görülebilmektedir. Nispi nem, yağış ve rüzgar hızı da dikkate alınması gereken 

parametrelerdendir. Sıcaklık ve nem çiçeklenme dönemi için önemli olurken, 

yağış ve rüzgar hızı atmosferdeki polen konsantrasyonu üzerinde etkisini 

göstermektedir [ 66]. 

Bir araştırma dönemi boyunca çalışma alanımızda, 32 taksona ait polen 

tanımlanabilmiştir. Takson çeşitliliğinin en fazla olduğu aylar Nisan ve Mayıs 

ayları, en düşük takson çeşitliliğinin bulunduğu aylar ise Eylül ve Ekim aylarıdır. 

Yakın bölgelerde yapılan çalışmalarda, belirlenen pelenierin ait olduğu takson 

çeşitliliğine bakıldığında Bursa'da 35 [26], Kütahya'da 37 [43], Eskişehir'de 36 

[ 44] taksona ait polen tanımlanmaktadır. Bu veriler karşılaştınldığında belirlenen 

takseniann ve takson çeşitliliğinin birbirine benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

Bu durumun yerleşim merkezleri ve çevrelerinde yetişen yada yetiştirilen bitki 

taksonlarının benzer olması ve iklimsel özelliklerinin büyük oranda farklılık 

göstermemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak bu bölgelerde yapılan 

çalışmalarda belirtilen, tanımlanamayan pelenierin zaman içinde 

belirlenebilmesiyle bölgeler arasındaki takson çeşitliliğine ait durumun daha 

doğru olarak ortaya konulabileceği kanısındayız. 

Çalışma bölgemizde 129 pelenin ait oldukları taksonlar belirlenememiştir. 

Diğer çalışmalarda da benzer durumla karşılaşılmaktadır. Bu durum, çeşitli 

nedenlerle zarar görmüş ve morfolojik özelliklerinin borulmasıyla polenleri 

tanımlanamayan yada polen özellikleri yeterince bilinmeyen bitkilerden 

kaynaklanmaktadır. 
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Bozüyük ilçe merkezi atmosferindeki polen dağılımı incelendiğinde; en 

çok rüzgarla tozlaşan bitkilere ait polenlerin bulunduğu görülmektedir. 

Brassicaceae, Fabaceae ve Asteraceae familyalanna ait taksonlar çevrede yaygın 

olarak bulunmasına rağmen, böceklerle tozlaştıklan için bunların polenlerine daha 

az rastlanılmaktadır. 

Bozüyük atmosferindeki polenlerin çoğunluğunu odunsu bitki polenleri 

teşkil etmektedir (% 78.16). Bu oran Türkiye'de yapılan diğer çalışmalarla 

karşılaştınldığında benzerlik göstermektedir. Buna göre Bursa' da % 70.1 [26], 

Mudanya'da % 82 [33], K.ınkkale'de % 87 [38], Kütahya'da % 82 [43], 

Eskişehir'de % 74.84 [44], Ankara'da % 76'dır [45]. Bu durumun, yerleşim 

merkezi ve çevresinde ağaçsı formdaki bitki taksonlannın baskın olması ve 

onlann otsu bitkilerden çok daha fazla polen üretmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Aynı durumu Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda da görmek mümkündür. 

Örneğin odunsu bitki formlanna ait polenler, Finlandiya'da% 82 [67], Perugia'da 

% 71 ve Ascoli Piceno' da% 55'tir [68]. 

Bozüyük atmosferinde otsu bitkilere ait polen miktan % 19.35'tir. Bu 

polenlerin büyük bir çoğunluğu ise yalnızca Gramineae (% 12) familyası 

taksonlarına aittir. Otsu bitkilere ait polenler içerisindeki Gramineae'lerin 

oranının yüksek olması Türkiye' de yapılan diğer çalışmalarla da yaklaşık olarak 

benzerlik göstermektedir. 

Çalışma alanında belirlenen odunsu bitkilere ait polenlerin Nisan ayında 

yükselişe geçtiği, Mayıs ayında ise en yüksek miktara ulaştığı, otsu taksoruara ait 

polenlerin ise Mayıs ayında artışa geçtiği Haziran ayında da en yüksek değere 

ulaştığı görülmektedir (Şekil 3.1 ). 

Bozüyük atmosferinde, polen diseminasyon periyodu (saçılım zamanı) 

Şubat ayında başlamaktadır. Bu ayda yalnızca odunsu bitkilere ait polenler 

görülmektedir. Havadaki polenlerin yoğunluğunun bitkilerin çiçeklenme 

dönemleriyle ve meteorolojik faktörlerle yakın ilgisi vardır. Mart, Nisan ve Mayıs 

aylannda sıcaklık artışı ile polen miktan arasında bir koordinasyon bulunmaktadır 

[ 47, 65]. Bu ilişki, Bozüyük atmosferindeki polen dağılımında da 

görülebilmektedir. 
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Odunsu bitki taksonlarından başta Pinus L. olmak üzere Quercus L., 

Platanus L. (Platanaceae), Cupresseceae, Fagus L., Sa/ix L. (Salicaceae) 

polenleri Bozüyük atmosferinde en sık rastlamlanlardır. Bunlar toplam polenlerin 

% 69 .17'lik bir oranım oluşturmaktadır. Bu taksonların aleıjik özellikleri 

incelendiğinde; atmosferde en çok görülen Pinus polenleriyle yapılan deri 

testlerinde pozitif reaksiyon görülmemiştir [69]. Ancak astım ve saman nezlesi 

gibi bazı vakalarda pozitif reaksiyon görülebilmektedir. Atmosferde baskın 

durumda olan diğer taksonların durumu incelendiğinde Quercus L. polenlerinin 

deri testlerinde pozitif reaksiyon verdiği [70, 71], özellikle Juniperus L. olmak 

üzere Cupresseceae familyasının polenlerinin kuvvetli aleıjik reaksiyon gösterdiği 

belirtilmektedir [12, 69]. Platanaceae familyasından Platanus L. ile yapılan deri 

testlerinde pozitif reaksiyon görüldüğü, yoğun olduğu günlerde solunum sistemi 

hastalıklarında etkili olabileceği belirtilmektedir [72]. Fagus L. ve Sa/ix L. 

cinslerine ait pelenierin ise diğerlerine göre atmosferde daha az rastlanmasına 

rağmen aleıjik reaksiyonlarasebep olduğu belirtilmektedir [38]. 

Bozüyük atmosferinde, otsu bitkilerden başta Gramineae olmak üzere 

Urticaceae, Chenopodiaceae, Compositae ve Caryophyllaceae polenleri 

bulunmaktadır (Çizelge 3 .2). Bunların aleıjik etkileri ile ilgili bilgiler 

incelendiğinde; Gramineae familyasına ait polenlerin polinizasyon dönemlerinin 

uzun olması nedeniyle (Çizelge 3.2) ve polenlerinin saman nezlesi hastalarında 

kuvvetli aleıjik etkiye sahip olmaları bakımından oldukça önem taşımaktadırlar 

[47]. Bu familya üyelerinden özellikle Phleum pratense L., Poa pratencis L., 

Dactylis giomerata L. polenlerinin hastaların çoğunda aleıjik reaksiyon verdiği 

açıklanmaktadır [28, 71, 72]. D'amato ve Spieksma Avrupa'da en önemli 

pollinosis nedeni olarak Gramineae polenlerini göstermişlerdir [13]. 

Urticaceae familyasına ait üyelerin polenleri ile yapılan deri testlerinde 

solunum sistemi hastalıklarının oluşumunda pozitif reaksiyon verdikleri 

görülmektedir [ 69,73]. Avrupa' da Akdeniz ülkelerinde olan pollinosis olayına 

çoğunlukla Urticaceae' den Parieteria L. polenlerine ait olduğu belirtilmektedir 

[74]. 



27 

Chenopodiaceae polenleri daha sık yaz aylannda görülmekte ve sonbabara 

kadar sürmektedir (Şekil 4.1). Stepterin karakteristik bitkileri olan bu familyaya 

ait taksonlar yerleşim merkezi içindeki boş alanlarda ve yol kenarlannda yoğun 

bir şekilde yayılış göstermektedirler. Polenlerinin ise kuvvetli alerjik etkiye sahip 

olduklan belirtilmektedir [12]. Asteraceae (Compositae) ve Caryophyllaceae gibi 

taksonlann, böceklerle tozlaştıklan için Bozüyük atmosferinde az bulunmasma 

rağmen yinede aleıjik reaksiyonlara neden olduklan yapılan çalışmalarda 

görülmektedir [75]. 

Bozüyük atmosferine ait polen takvimi Şekil 4.1 'de gösterilmiştir. Buna 

göre en uzun polinizasyon dönemine sahip olan bitki taksonlan Pinus, Poaceae 

(Gramineae), Cupresseceae, Chenopodiaceae, Asteraceae (Compositae), 

Urticaceae olduklan görülmektedir. Bunlardan atmosferde en yoğun düzeye 

ulaşabilenler arasmda Pinus L., Gramineae, Cupresseceae ve Urticaceae 

familyalan yer alırken, Fagus L., Platanus L., Quercus L., Saltx L. gibi 

taksonlarm polinizasyon dönemleri diğer taksoruara göre daha kısa olmakla 

birlikte belli döneml.erde en yoğun düzeye ulaşabilmektedirler. Özellikle 

Quercus'un bulunduklan dönemde hep çok yoğun düzeyde görülmesi, polenlerini 

kısa sürede yoğun olarak döktüklerini göstermektedir. Diğer taksonlara 

bakıldığında atmosferde artış ve azalışlarının genellikle sayısal olarak kademeli 

arttığı yada sabit bir oranda bulunduklan görülmektedir (Şekil 4. 1). 

Bozüyük atmosferinde, çalışmanın yapıldığı bir yıl boyunca her bir 

taksona ait potenierin cm2'ye düşen her on günlük miktarlan takvim haline 

getirilmiştir (Şekil 4.1). Bu tür çalışmalarm iki yada üç yıl arka arkaya tekrar 

edilmesi sonucunda yörenin polen takviminin daha doğru olarak 

oluşturolabileceği belirtilmektedir [76]. 

Bu çalışma ile alerjik yakınmalara sık olarak neden olan bazı taksonlara ait 

polenlerin Bozüyük atmosferinde görüldükleri zamanlar ve bunların miktarını 

gösteren yıllık polen takvimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu verilerin, bölgede 

yaşayan ve ziyaret eden duyarlı insanlar ile bu alanda çalışan hekimler için yararlı 

olacağı kanısındayız. 

Anadolu Üniversitef 
Merkez Kütüphani 



Seyrek (0-50) 

Yoğun (51-100) 

Çok yoğun (101> ) 

Şekil 4.1. Bozüyük İlçesi (Bilecik) Polen Takvimi 

N 
00 
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