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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

KOMOR ADALARI MYXOMYCETLERĠ ÜZERĠNE ÇALIġMALAR 

 

Mohamed Seifou Dini Youssouf 

 

Uludağ Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç. Dr. C. Cem ERGÜL 

 

Bu araĢtırma Miksomiset (Myxomycetes) grubu organizmaların Komor Cumhuriyetinde 

varlık ve dağılımlarının tespitine yönelik bir ilk çalıĢma olup, 09 Eylül 2016- 17 Eylül 
2016 tarihleri arasında, Ngazidja adasının beĢ farklı bölgesinde belirlenen dokuz 
istasyonlardan toplanan materyallerden oluĢturulan izolasyon petrileri üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Toplanan materyallere (çürümüĢ ahĢap, döküntü yaprak, döküntü saplar, ağaç kabuğu, 
tavĢan dıĢkısı) nem odası tekniği uygulanmıĢ ve elde edilen fruktifikasyonlar‟dan 
preparatlar hazırlanmıĢtır. Elde edilen Miksomiset türlerinin teĢhis ve tanımlaması 

yapılmıĢ ve herbaryum örneği/materyali haline getirilmiĢtir. Bu çalıĢmada, nemli 
tropikal iklime sahip olan (Komor) Ngazidja adasından 10 miksomiset taksonu tespit 
edilmiĢtir. Bu türler; Arcyria insignis Kalchbr. & Cook, 1882; Didymium anellus 

Morgan, 1894; Didymium minus (A. Lister) Morgan, 1894; Didymium nigripes (Link) 
Fr., 1829; Didymium serpula Fr.,1829; Physarum cinereum (Batsch) Pers., 1794; 

Physarum melleum (Berk.& Broom) Massee, 1892; Physarum notabile T. Macbr., 
1922; Diderma deplanatum Fries. 1829 ve Badhamia cf. affinis Rostaf., 1874 olup, 
hepsi Komor adaları için yeni kayıttır. 

Anahtar kelimeler: Cıvık mantar, Myxomycetes, Nem odası tekniği, Komor, Ngazidja 

adası. 
2017, viii + 60 sayfa. 
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This research was the first study to identify the presence and the distribution of the 

Myxomycetes group organisms in the Union of Comoros and was carried out between 
September 09, 2016 and September 17, 2016 on Ngazidja Island. The isolation of 

substrates which collected from different regions (4 regions) and selected different 
stations (9 stations) in Ngazidja Island has been made in petri plates. 

The moisture chamber technique was applied to the collected materials (rotten wood, 
leaf litter, stems litter, tree bark, rabbit stool) and preparations were made from the 

obtained fructifications. Diagnosis and identification of the obtained Myxomycetes 
species have been made and herbarium has been created. 

Comoros Islands have a humid tropical climate and from the study 10 myxomyctes 
taxon were identified. The identified species are: Arcyria insignis Kalchbr. & Cook, 
1882; Didymium anellus Morgan, 1894; Didymium minus (A. Lister) Morgan, 1894; 

Didymium nigripes (Link) Fr., 1829; Didymium serpula Fr., 1829; Physarum cinereum 
(Batsch) Pers., 1794; Physarum melleum (Berk.& Broom) Massee, 1892; Physarum 

notabile T. Macbr., 1922; Diderma deplanatum Fries. 1829 and Badhamia cf. affinis 
Rostaf., 1874, are all new records for Comoros. 

Key words: Slime fungi, Myxomycetes, Moist chamber technique, Comoros, Ngazidja 
Island. 

2017, viii + 60 pages. 
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1. GİRİŞ 

Miksomiset (Myxomycetes) terimini ilk olarak Alman botanikçi Heinrich Link 1833 

yılında kullanmıĢ olmakla birlikte bu ifade diğer biyologlar tarafından kabul 

görmemiĢtir. Daha sonra Anton de Bary miksomisetlerin protozoan gruba ait olduğunu 

düĢünerek Mycetozoa adını önermiĢtir; yunanca kökenli olan bu kelime “zoon”, hayvan 

ve “mykes”, mantar kelimelerinden oluĢmuĢ, 1899 yılında bir Amerikalı bilim adamı 

olan Macbride tarafından “Myxomycetes”  kabul edilmiĢ olup, günümüzde halen 

kulanılmaktadır (Stephenson ve Stempen 1994). “Myxomycetes” kelimesi etimolojik 

olarak yunanca kökenli “myxo” ve “mycète ya da myketes” birleĢimidir. “myxo” 

kelimesi jelatinli, müsilajimsi, cıvık ve yapıĢkan anlamıma gelir “mycète” kelimesi ise 

mantar anlamına gelir. Miksomisetler hem hayvansal hem de bitkisel karakterleri 

içermekte oluĢları bilim adamlarının uzun zamandan beri çok ilgisini çekmiĢtir. Gruba 

iliĢkin çalıĢmalar uzun bir süreç içerisinde Mikoloji alanında gerçekleĢtirilmiĢtir (Joly 

1973). Miksomisetler fungus (mantar) grubu organizmalarda olduğu gibi myceliuma 

sahip değillerdir. Organizmaları karĢılaĢtırma ve tanımlamada moleküler 

karakteristiklerin (DNA) kullanılması ile birlikte miksomisetlerin ne bitki grubu ne de 

mantar grubu organizma olduğunu kabul edilmiĢtir. ġimdilerde “protista” grubuna 

oldukça yakın olduğu kabul edilmekte ve Protozoa alemi içerisinde tanımlanmaktadır 

(Stephenson 2011). Protozoa alemi içinde, Mycetozoa Ģubesi, Archamoebae, 

Acrasiomycetes ve Myxomycetes olarak üç sınıf ile kategorize edilmektedir. Filojenetik 

olarak Acrasiomycetes ve Myxomycetes sınıfları birbirine çok yakındır (Lecointre ve 

Le Guyader 2006). 

Miksomisetler çoğunlukla saprofıtik yaĢayan organizmalardır. Doğada çeĢitli organik 

döküntüler üzerinde çürüyen odun, odunsu döküntüler, ağaç kabukları, ve ölü yapraklar 

üzerinde büyük oranda rastlanıldığı gibi hayvan (tavĢan, geyik vb.) dıĢkıları üzerinde de 

bulunmaktadır. Substratların üzerinde ya hareketli jelatinimsi cıvık bir kütle 

(plazmodyum) ya da spor üreteci sporokarp ya da hareketsiz sporocyst Ģeklinde 

bulunabilmektedirler. Miksomiset hücre duvarı selüloz (kitinli veya kitinsiz) içerir ve 

beslenmesi fagositoz ile gerçekleĢir. Miksomisetler ıĢık ve besin bulmak için hareket 

yeteneğine sahiptir. ġu anda dünyada binden fazla miksomiset türünün varliği tespit 

edilmiĢtir (Anonim 2017j). 



 

Miksomiset grubu üzerinde biyolojik çalıĢmaların geçmiĢi yaklaĢık dört yüz yıl 

olmasına karĢılık Komor miksomisetleri üzerinde özgün bir çalıĢma halen 

yapılmamıĢtır. Bu amaç ve nedenlerle mevcut çalıĢmada miksomiset grubuna yer 

verilmesi Komor adaları miksomiset florası nın ortaya çıkartılması yönünde olumlu ve 

önemli bir baĢlangıç olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Komor Adaları 

Coğrafi açıdan Komor Adaları Güney Afrika‟da yer alan ve Mozambik, Tanzanya ve 

Kenya gibi kıta Afrikası ülkeleri ile Madagaskar adası arasında Hint Okyanusu‟nda 

konumlanmıĢ adalar topluluğudur. Komor adalar topluluğu (10° - 20° Güney enlemleri, 

40° - 50° doğu boylamları ile 11°41ʹ  güney enlemi ve 43°16ʹ  doğu boylamı arasında 

yer almaktadır (Anonim, 2017b).  

Komor cumhuriyeti (Ngazidja=Grande Comore, Ndzouani=Anjouan, Maoré=Mayotte 

ve Mwali=Moheli) olarak belirtilen dört adadan oluĢan bağımsız bir devlet olup bu 

adalardan Mayotte adası halen Fransız yönetimi altındadır. Adalar birbirlerine oldukça 

yakın (>75 km) dır. Toplam alan 2336 Km2 olup, baĢkent olan Moroni en büyük ada 

olan Ngazidja adasında bulunmaktadır. Bu ada da aktif bir volkan olan Karthala (2361 

m) yanardağı mevcuttur. Toplam arazinin % 84,4 si tarım arazisi olup, sadece % 1,4 

kadarı ormanla kaplıdır % 14,2 si ise içerdiği olumsuz doğal koĢullar nedeni ile 

herhangi bir Ģekilde kullanılamamaktadır. Nüfus tahminlerine göre, Mayotte adası 

dıĢında 2016 yılında nüfus 794 678 dir (Anonim 2017c). Bir baĢka kaynağa göre 2017 

yılında nüfus 1 071 229 olarak belirtilmektedir (Anonim 2017d). 

 2.1.1. Komor Adalarının Jeolojisi özellikleri 

Komor ülkesini oluĢturan adaların dördü de farklı volkanik aktiviteler sonucu 

oluĢmuĢtur (Bachelery ve ark. 2016). Bu çerçevede volkan patlamaları ile ortaya çıkan 

Hawaïn uzun bazalt sıvıları, ayrıca bir Strombolian lapilli koniler ve püskürük (la Grille 

massif) materyal yanı sıra ultra vulcanian veya phreato magmatik krater gölleri gerek 

toprak ve gerekse de arazi topografik yapısının belirlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır (Anonim 2017d). Temel madde bazalt olup, silikat ve bunların türevleri 

yanı sıra bir miktar silisli ksenolitler (siliceous xenoliths) de içeren adaların altında 

tortul katı madde varlığı da belirtilmiĢ olup bu kalıntılar Grande Comore, Anjouan‟da 

ve Moheli de bilinmektedir (Strong ve Flower 1969). Sıcak nokta (hot spot) , üstünde 

kaymıĢ olup Güneydoğu, Kuzeybatı ve Kuzeydoğu, Güneybatı yöne Somalian plaka 

hipotezine göre bu volkanik dağların giderek azalan yaĢları açıklayabilir (Emerick ve 

Duncan 1982, Upton 1982, Nougier ve ark. 1986). Adaların oluĢumları hakkında 



 

Jeokimyasal tarihleme tekniğine göre (Geochemical Dating Technique) oluĢum 

yaĢlarına iliĢkin bazı bilgiler elde edilmiĢtir. Mayotte adası en eski ada olup, 15 – 1,4 

M.y süren bir süreç içerisinde oluĢmuĢtur (Emerick ve Duncan 1982, 1983, Nougier ve 

ark. 1986), Moheli adası 2,8 ve 0,62 M.y, Anjouan ise 1,5 ve 0,4 M.y arasında 

oluĢmuĢtur (Esson ve ark. 1970, Flower 1973). Grand Comore en genç ada olup 0,13 

M.y dan bu güne oluĢum sürecindedir (Späth ve ark. 1996). “Potasyum-Argon 

Tekniği”ne göre adalar Ngazidja‟dan Seychelles‟e yönelik önemli yaklaĢma 

göstermekte ve bu durum 50mm / yıl kadarlık güçte bir hızla sürmektedir (Voeltzkow 

1906).  

2.1.2. Komor Adalarının İklimi 

Komor Adaları nemli tropikal iklimine sahiptir. Yağmurlu bir sezonu kuru mevsim 

koĢullarının sürdüğü bir dönem izler. Sıcaklık değerleri yıl boyunca çok az değiĢir 

(24°C - 28°C) ve yağıĢ değerleri yüksek olup ortalama yılda 2000 mm‟dir güneĢli 

günler 2600 saat/yıl gibi oldukça yüksek bir değer ortaya koyar. YağıĢlı sezon Kasım-

Nisan ayları arasında gözlenir. Aralık ve Mart ayları arasında özellikle Muson iklim 

etkisi ile Muson yağmurları bol miktarda adaları etkilemektedir. Ocak ayı en yağmurlu 

ay olup yağıĢ adaların Kuzey Doğu kıyı bölgelerinde ve dağlarda yoğundur. Kuru 

mevsim Mayıs-Ekim aylarına isabet eder. Ortalama sıcaklık Aralık, Ocak, ġubat ve 

Mart aylarında 28°C dir. Tüm kuru sezon boyunca sıcaklıklar sabit (24°C) değerde 

olup, yağıĢ seyrektir (Anonim 2017a, Tablo 2.1, ġekil 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 2.1. Komor adalarının iklimsel verileri (Anonim 2017a).* 

  yağıĢ (mm) sıcaklık (°C) 

Ocak 360 28 

ġubat 290 28 

Mart 290 27 

Nisan 300 27 

Mayıs 240 26 

Haziran 210 25 

Temmuz 220 24 

Ağustos 140 24 

Eylül 80 24 

Ekim 100 25 

Kasım 100 27 

Aralık 200 27 

 

 

Şekil 2.1. Komor adalarının iklim diyagramı (Anonim 2017a).* 

*Son yirmi yıla iliĢkin Komor adaları meteorolojik verilerinden yararlanılarak 
oluĢturulmuĢtur. 
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2.1.3. Komor Adalarının Florası 

Ekocografik olarak Afrotropik bölgede tanımlanan Komor coğrafik konumuna göre çok 

zengin biyotoplar ve yüksek biyoçeĢitliliğe sahip bir ülke olmakla birlikte; Komor 

florasına yönelik az sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Takımadalara yönelik en kapsamlı bir 

çalıĢma, Voeltskow (1917) çalıĢması olup çalıĢmada 935 vasküler bitki türü 

belirlenmiĢtir. Bu bitkilerin 416‟ sı kosmopolit, 136‟sı takımadalar için endemik, 

383bitki ise egzotik tür olarak nitelendirilmiĢtir (Anonim 2017e). Buna karĢın Lebrun 

(1976), Morat ve Lowry (1997) ve White (1986) Mayotte adasında yaptıkları 

çalıĢmalarda 404 kosmopolit vasküler bitki belirtmiĢlerdir. Yine bu çalıĢmalarda, eski 

referanslar dikkate alınarak Mayotte adasında en az 225 bitki türünün daha 

bulunabileceği tahmini ifade edimiĢtir. Pascal (2002), tarafından kapsamlı olmayan bir 

çalıĢmada Mayotte için 350 bitki içeren bir liste yapılmıĢtır. Ayrıca Grande Comore 

adasında biyotop sayısının yüksek olduğu, bunun 1500 civarında olabileceği tahmin 

edilmiĢ fakat flora dinamizm oranı belirtilmemiĢtir. Ġlk yerleĢim kurulmadan önce, 

kesinlikle ormanların tüm Komor‟u kapsadığı tahmin edilmekte ise de Ģimdilerde 

ormanlar, adalar arazisinde sadece 1/6 lık bir kapsam alanına sahip durumdadır. Kıyı 

vejetasyonu ve alçak irtifa vejetasyonu neredeyse tamamen antropojenik etkiler ile 

tahrip edilmiĢtir. Yükseklerde ormanlar daha iyi korunmuĢ görünüyor olsa dahi halen 

adanın tümüne yönelik çok güvenilir tahminler mevcut değildir. Yine antropojenik 

etkiler ile Moheli adasında mevcut yüksek dağ ormanlarının 13 yıl (1983-1996 ) içinde 

% 26 oranında azaldığı tahmin edilmektedir (Moulaert 1998). Anjouan adası içerdiği 

çok dik yamaçlar nedeni ile tarım uygulamaları ve diğer ekonomik kullanımlara uygun 

olmadığı için doğal karakteristiğini muhafaza etmiĢ olup, yaban hayatı ve bitki örtüsü 

için ana tehdit unsuru olan nüfus artıĢı ve yoğunluğundan etkilenmemiĢtir. ÇeĢitli 

çalıĢmalar, Komor‟da halen mevcut orman varlığına yönelik olumsuz etki ve 

etkenlerdeki süregelen hızlı sürecin 15 yıl içerisinde adaların ormansızlaĢması ile son 

bulacağını belirtmektedir. Bir diğer ikinci tehdit ise egzotik bitki türleri ve hayvanların 

adaları istilası ve endemik bitki türlerinin yok olmasıdır (Anonim 2017e, Anonim 

2017f). 

 

 



 

2.1.4. Çalışma alanı 

ÇalıĢma alanı özellikle Ngazidja (Grande Comore) adası olup, en kalabalık ve en büyük 

adadır. BaĢkenti Moroni ve aynı zamanda Komor birliğinin federal baĢkentidir. 2015 

yılı sayımına göre ada nüfusu 399 919 olup  nüfus yoğunluğu 348,36 hab/km2 tahmin 

edilmiĢtir (Anonim 2017g, Anonim 2017h). Adanın en yüksek noktası 2361 m irtifada 

yer alan ve Hawii türü bir volkan olan Karthala yanardağıdır. ÇeĢitli kaynaklara göre 

adanın alan uzunluğu 60 km‟dir ve geniĢliği 30 km olup yüzey alanı 1800 km2 (Anonim 

2017h). Bir diğer çalıĢmaya göre Ngazidja adası yüzölçümü,1862 km2olarak ifade 

edilmektedir (Anonim 2017i). Ada,12 bölgeden oluĢmakta olup uzunluğu 60 km, 

geniĢliği 30 km‟dir ; yüzey alanı1800 km2 dir (Anonim 2017h). Bu bölgeler; Bambao, 

Dimani, Domba, Hamahamet, Hambu, Hamanvou, Oichili, Itsandra, Mbadjini, Mboudé, 

Mboinkou ve Mitsamihouli‟dir. ÇalıĢmamız özellikle mevcut on iki bölgenin beĢi„nde; 

Bambao, Dimani, Hamanvou, Oichili ve Mboudé gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Belirtilen bu çalıĢma alanlarına (Komor) yönelik klimatik verilerden (Tablo 2.1) 

faydalanarak bir iklim diyagramı (ġekil 2.1) oluĢturulmuĢtur.  

ÇalıĢma bölgesinde yakın zaman periyotları olan 2010 yılından itibaren 2016 yılına 

kadar izlenen süreçte ortalama yağıĢda bazı farklılıklar olduğu görülmektedir. Sıcaklık 

dağılımı ise ortalama 25-28°C arasında olup mevcut temperatür değiĢimi ihmal 

edilebilir düzeydedir (Tablo 3.1, ġekil 3.2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Miksomisetler (Myxomycetes) 

2.2.1. Miksomisetlerin sınıflandırılması  

- Alem: Protozoa 

- ġube: Mycetozoa 

- Sınıf: Myxomycetes 

- Takım: Echinosteliales, Liceales, Physarales, Protosteliales, Stemonitales ve Trichiales 

-Aile: Arcyriaceae, Ceratiomyxaceae, Clastodermataceae, Cribrariaceae, 

Dianemataceae, Didymiaceae, Echinosteliaceae, Liceaceae, Physaraceae, 

Reticulariaceae, Stemonitidaceae, Trichiaceae 

- Cins (Elli dokuz Cins): Amaurochaete, Arcyodes, Arcyria, Arcyriatella, Badhamia, 

Badhamiopsis, Barbeyella, Brefeldia, Calomyxa, Calonema, Ceratiomyxa, 

Clastoderma, Collaria, Colloderma, Comatricha, Cornuvia, Craterium, Cribraria, 

Diachea, Diacheopsis, Dianema, Dictydiaethalium, Diderma, Didymium, 

Echinostelium, Elaeomyxa, Enerthenema, Fuligo, Hemitrichia, Kelleromyxa, 

Lamproderma, Leocarpus, Lepidoderma, Leptoderma, Licea, Lindbladia, Listerella, 

Lycogala, Macbrideola, Metatrichia, Minakatella, Mucilago, Oligonema, Paradiachea, 

Paradiacheopsis, Perichaena, Physarella, Physarina, Physarum, Protophysarum, 

Prototrichia, Reticularia, Stemonaria, Stemonitis, Stemonitopsis, Symphytocarpus, 

Trichia, Tubifera, Willkommlangea. 

2.2.2. Miksomiset grubunun tanımlanmasında sıklıkla kulanılan terimler 

Aethalium (Athaliyum): Küme oluĢturan sporosist yığını = sporosist kümesi. 

Bifurcate: Ġki ucu sivri olan 

Capillitium (Kapilityum): Filamentlerden oluĢan bir yapı, peridyum‟a bağlı veya bağlı 

olmayıp katı ve ya içi boĢ, düz veya strüktürel olabilir; genellikle elastik olup olgun 

fazda uzayan ve spor dağılımında rol oynayan ipliksi yapı. 



 

Columella (Kolumella): Konveks Ģekilde, yastıksı, subspherical, konik, silindirik, bazen 

sporocyst tabanından yükselerek sapın devamı olarak uzayan ve kapilityum ipliklerinin 

çıkıĢ noktasıdır. 

Elaters: Trichiales takımı üyelerindeki gibi kapilityumdaki serbest filamentler. 

Gregariously: Küme oluĢturan 

Hypotallus (Hypothallus): Substrat ile temasta az ya da çok renkli, iyi ya da zor görünür 

tabanda yer alan fruktifikasyonların çıkıĢ yaptığı sert çıkıntılı membransı oluĢum. 

Ġridiscent: Yanardöner, parlak, ıĢık yansıtıcı. 

Korteks: Bir athalyumu dıĢtan kuĢatan kalın tabaka. 

Peridyum (Peridium): Sporları çevreleyen bir membran olup kırılgan ya da kırılgan 

olmayan, kalkerli ya da kalkersiz, bir ya da daha fazla tabakadan oluĢur, olgunluk 

aĢamasında açılarak sporların dıĢarıya bırakılmasını sağlar. Bazı genuslarda bazal 

kısımları kadeh ya da disk Ģeklinde kalıcı olup kapilityumla birleĢmiĢ “kalikulus” adı 

verilen bir kısım mevcuttur. 

Plazmodiyokarp: Aslında sapsız bir sporokist olup yastıksı, düz veya kıvrımlı, bazen ağ 

Ģekilinde ve birkaç santimetre boyuta kadar uzanabilir. 

Pseudocapillitium: Peridyum kalıntıları veya sporocyst duvarı kalıntıları ile birlikte 

kapilityum elementleri benzeri yapılar içerir fruktifikasyon.  

Rugulose: BuruĢuk 

Sessile: Ayaksız (sapsız) fruktifikasyon. 

Sporocyst: Sporangiyum‟un (sıklıkla bir sap ile destekli) sporları içeren kısmı. 

Sporokarp (veya sporangiyum): çoğunlukla uzun saplı içinde spor taĢıyan, spor kesesi. 

Stiped (Saplı): Az ya da çok uzun, kireçli ya da kireçsiz bir ayak kısmı (sap) taĢıyan 

fruktifikasyon.  

Verruculose: Kabartılı 



 

2.2.3. Miksomisetlerin Yaşam döngüsü 

Miksomisetlerin yaĢam döngüsü aĢağıdaki sıraya gösterildi: 

1. ġekil 2.2‟de görüldüğü gibi sporokist içinde mayoz bölünme sonucu haploit sporlar 

oluĢur.  

2. Dağılan sporlar substrat üzerinde çimlenerek zoosporları meydana getirir. 

Zoosporlar kamçılarını kaybeder bir veya daha çok sayıda miksamiplere dönüĢür. 

3. Miksamipler bölünür ve çok sayda hücre populasyonu oluĢturur. Eğer ortamda 

yeterince su varsa miksamiplerin yüzmesi için iki tane flagella oluĢur ve eğer ortam 

kuru hale gelirse flagella geri çekilir ve daha sonra, dayanıklı membran ile 

çevrilerek bir kist oluĢturur. 

4. Ortam koĢulları uygun olduğunda, iki farklı cinsiyetteki miksamipin birleĢmesi yani 

singami ile diploit bir zigot oluĢumu gerçekleĢir. 

5. Zigot büyür ve senkronize mitotik bölünmeler sonunda sitokinez olmadan, çok 

nukleuslu aselüler plazmodyum meydana gelir. 

6. Çevre ve ortam kuĢulları uygun değilse plazmodyumlar “sklerot” adı verilen 

dirençli bir yapıya dönüĢür. Daha sonra koĢullar tekrar uygun hale gelirse sklerot 

yeniden plazmodyuma dönüĢür. 

7. Ortam kuĢulları uygun hale geldiği zaman plazmodyumlar substrat‟a bağlanarak 

içinde sporların oluĢtuğu, türe özgün sporoforları (sporocystleri) verir. 

8. Elektron mikroskobu gözlemlerinde genç sporların 15-30 saat içinde olgunlaĢtığı 

tespit edilmiĢtir. Mayoz bitiminde oluĢan dört mayotik nukleusun üçü parçalanır 

sonuçta tek nukleuslu hapoit olgun sporlar meydana gelir (Ergül 1993, Martin ve 

Alexopoulos 1969, Martin ve ark 1983, Nannenga-Bremekamp 1991, Anonim 

2017k, Cercley 2008). 

 



 

 

Şekil 2.2. Physarum yaĢam döngüsü (Anonim 2017l) 

A-Spor, B- Çimlenme, C- Myxamoeba = amipsi hücre, D- flagelli oğül hücreler=sürüsü 
hücreler, E- Myxamoeba mitoz ile bölünür ve bir hücre popülasyonu meydana gelir, F- 
Mikrokist, G- Plasmogami = gametin çiftleĢmesi, H- Gametlerin posterior birleĢimi, I- 
Karyogami = nükleer birleĢme, J- Genç plasmodium, K- Sklerotium, L- Olgun plasmodium, 

M- genç sporangiumlar, N- Olgun sporangiumlar 

2.2.4. Genel Morfoloji Özellikleri 

Miksomiset türleri doğada genellikle plazmodyum ya da sporofor Ģeklinde bulunur. 

Olumsuz çevre koĢullarını mikrokist ya da sklerotyum oluĢturarak substrat içinde 

geçirir. 

2.2.4.1. Plazmodyum (plasmodium)  

Miksomisetlerin vejetatif fazını temsil eden plazmodyum serbest yaĢayan, aselüler 

yapıda, çok nukleuslu protoplazma kütlesidir. Bazen iyi gözlenebilen, bazense zor ayırt 

edilebilen bu yapı ortam koĢullarına göre sklerotyum ya da sporofor dönüĢebilir. Yoğun 

dallar sistemi ve anastomoz yapan damarlar içindeki aktif protoplazma, anteriör 

ilerleme kısmı dıĢında amorf, jelatinimsi bir plazma membranı ile çevrilmiĢtir. 

Plazmodyum ıĢık, gıda aramaya veya kendini korumak amacı ile hareket edebilme 

özelliğindedir. Plazmodyum rengi, türe göre ve çevre koĢullarına (asidite, ıĢık, sıcaklık, 

gıda vb.) bağlı olarak çeĢitlilik gösterir. 



 

Sıklıkla beyaz, hiyalin, sarı, kırmızımsı veya hemen hemen siyahımsı olup, değiĢik ara 

renk ve tonlarda da olabilir. Yapısal olarak en azında üç tip plazmodyum vardır; 

Faneroplazmodyum, Afanoplazmodyum ve Protoplazmodyum (Alexopolus 1960b). 

2.2.4.1.1. Faneroplazmodyum (phaneros = görünür + plazmodyum ) 

Faneroplazmodyum en sık görülen olup Physarales takımının karakteristiğidir (Ing 

1999). Belirli bir sınır içerisinde protoplastın ortaya koyduğu yelpaze Ģeklindeki tabaka 

içinde sonlanan damarlar ağını oluĢturur. Protoplazması, çok granüllüdür. DüĢük 

büyütmeli mikroskobik incelemelerde damarların herbirinin herhangi bir akıĢ 

göstermeyen bir dıĢ tabaka ve akıĢkan protoplazmalı iç kısma sahip damarlardan 

oluĢtuğu görülebilir. Ritmik reversibl akıĢ yaklaĢık 60-90 saniyelik bir periyotta ortaya 

çıkar. Faneroplazmodium, diğer türlerden daha kuru koĢullara toleranslıdır ve 

olgunlaĢması birkaç ay sürebilir. 

2.2.4.1.2. Afanoplazmodyum (aphanis = görünmeyen + plazmodyum) 

Bu plazmodyum tipi, Stemonitales takımında, Amaurochaete, Comatricha, 

Lamproderma ve Stemonitis genuslarının bazı üyelerinde görülür (Farr 1982). 

Protoplazması çok az granüllüdür ve çok ince hif benzeri ağ içerir. Hif benzeri iplikler 

genellikle önemli bir mesafede dallanmadan devam eder, ya ani olarak veya pek çok 

kısa dallar ya da kese benzeri çıkıntılar oluĢturarak sonlanır. Bu plazmodyum tipi kitle 

tam farklılaĢmadan önce hiç görülmez ve bu durum ya Ģeffaf yapısı ya da substrat içinde 

plazmodyumun ömrünün büyük kısmını geçirmesi sebebiyle görülmemesinden 

dolayıdır (Martin ve ark. 1983). 

2.2.3.1.3. Protoplazmodyum (protos = ilk + plazmodyum) 

Plazmodyumun en ilkel türü olan protopazmodyum, her zaman 1 mm‟den daha küçük 

çapta mikroskobik bir kütle halindedir. Yapısında hiçbir bir zaman granül, damar 

benzeri iplikler, retikulum ve ilerleyen fazda yelpazeler oluĢmaz. Müsilajimsi kılıf sahip 

olan bu yapıda göçüm sırasında bir takım farklılaĢmalar meydana gelir. Bu plazmodium 

tipi Echinostelium genus‟un altı türünde (Whitney 1980), Licea genus‟un birkaç 

türünde, Clastoderma genus‟unun Clastoderma debaryanum türünde ve bazı türlerde 

Protophysarum phloiogenum (Blackwell ve Alexopoulos 1975), Didymium 



 

eremophilium (Blackwell ve Gilbertson 1980), Calomyxa metallica (Lakhanpal ve 

Mukerji 1981) bilinmektedir. Kültür çalıĢmaları ile pek çok küçük türde de tespit 

edilmiĢtir (Martin ve ark. 1983). Protoplazmodyum‟da protoplazma akıĢı yavaĢ, belirsiz 

ve düzensiz olup, sporülasyon zamanı tipik olarak küçük, tek bir sporangium verir. 

Bu üç plazmodyum tipi yanı sıra, bir plasmodium tipi de Fanero ve 

Afanoplazmodium‟un bazı özelliklerini birleĢtiren bir tip daha belirlenmiĢtir 

(Alexopolus 1960b, Mc Manus 1962, Rammeloo 1976, Ross 1967). Bu plazmodium 

tipi, Trichiales ordosunun bazı üyelerinde karakteristik olarak görülür (Ing 1999, Martin 

ve Alexopoulos 1969, Martin ve ark. 1983). 

 

2.2.4.1.4. Sklerotyum 

Sklerotyum, plazmodyum‟un dirençli formu olup, kuruma etkisi, yüksek ya da düĢük 

temperatür, besin eksikliği, düĢük pH, yüksek osmotik basınç ve diğer olumsuz 

koĢullarda geliĢir. Sklerotyum herbiri bir membran ile çevrili küçük hücre grupları alan 

„makrokistler‟ veya sıvı kültürde, „sferüller‟ Ģeklinde belirir (Jump 1954). Mikrokistler 

10-25µm çapta olup, çok sayıda (0-14) nukleus taĢır. Sklerotiumlar 1-3 yıl boyunca 

canlı kalabilir ve uygun koĢullar oluĢtuğunda sklerotyum yeniden plazmodyum geliĢtirir 

ve bir miksomiset meydana gelir (Ainsworth ve Sussman 1966). 

2.2.4.2. Sporofor (sporocarp) 

Miksomisetlerde fruktifikasyon genellikle üç formda geliĢir; Sporangiyum, 

Plazmodiyokarp ve Athaliyum. 

 

 

 

 

 



 

2.2.4.2.1. Sporangiyum (sporokist) 

Sporangiyum yerine sporokist ifadesi de kullanılabilir (Robbrecht 1974). Sporangial 

formlarda bir ya da çok sayıda sporang hemen hemen aynı zamanda tek bir 

plazmodyumda geliĢir. Genellikle sporang türlere özgü Ģekil, boyut ve renge sahip olup 

saplı ya da sapsız formdadır. Sporangiyal formlar hipotallus, sap, kolumella, kapilityum, 

spor ve peridyumdan oluĢur. 

 

Şekil 2.3. Sporangiyum morfolojisi. a. hipotallus, b. sap, c. peridyum, d. sporlar, e. 

kolumella, f. kapilityum, g. sporokist. 

Hipotallus (Hypothallus); bazı türlerde zor görülür ya da hiç görülmez durumda olup 

bazı türlerde çok dikkat çekicidir. 

Sap; belirgin, sert, güçlü ya da zayıf membransıdır, hipotallusun geniĢlemesi ile 

oluĢabilir. Bazı türlerde sap mevcut olup (saplı form), bazı türlerde mevcut değildir 

(sessile form). Sapın yapısı, rengi ve diğer özellikleri tür teĢhisi için çok önemlidir. 

Örneğin; Stemonitomycetidae subklasisi üyelerinin tümü saplı ve sapın içi boĢ veya 



 

fibrozdur, Arcyria üyelerinin sapları globoz hücreler ile doluiken, Diachea‟da kireç ile 

doludur, Echinosteliales‟da ise granüler parçalar mevcuttur. 

Kolumella (Columella); sporangial boĢluk içinde sapın sınırlı bir devamı olup, sessil 

formlarda tabandan yükselir, hipotallus veya kapilityum yığılı, ya peridyum üzerinde 

katı tabaka veya dıĢ kısımda parça formunda ya da bunların kombinasyonlarından 

oluĢabilir. Örneğin; Echinosteliales ve Stemonitales‟de columella bulunmaktadır. Bazı 

türlerde Pseudokolumellar bir yapı gözlenir ve bu yapı, sapa bağlı olmayıp bağımsız 

olarak geliĢir. Fakat bazı takımlarda Trichiales de olduğu gibi columella yoktur. 

Sporlar; oldukça sabit teĢhis özelliklerine sahiptir. Sporlar genellikler küresel (globose) 

ve düz yüzeyli olabilir, spor duvarında daha ince bir alan olabilir veya olmayabilir. Spor 

boyutu teĢhis de önemlidir, ancak ara sıra çok büyük sporlar (anormal) bulunabilir ve 

bunlar dikkate alınmamalıdır. Sırasındaki olumsuz ortam koĢulları (sıcaklık, gıda, ıĢık 

vb değiĢimleri) spor Ģekli, rengi, boyutu gibi birçok morfolojik özelliklerde değiĢikliğe 

neden olabilir. Bu geçici değiĢiklikler güvenilir karakterler değildir. Spor ortalama 

büyüklüğünü belirtmek için en az 10 sporun ölçülmesi veya daha hızlı bir Ģekilde 

ölçmek için „ortalama boyutta ‟ sporların seçilmesi önerilir. Spor rengi daha önemli bir 

özelliktir, el lensi (büyüteç) veya mikroskop altında yansıyan ıĢıkta yığın halinde daha 

koyu renkte görünür. Spor duvarı da tanısal özelliklere sahiptir; siğilli (spinulose), 

dikenli (spinulose) ya da pürüzlü görünümlü (asperulate), kabartılı (verruculose with 

wart cluster, verruculose), ya da düz veya retikulat (spiny or banded) olabilir. Kabartılar 

(siğiller-verrucae) tam ve ya kısmi bir retikül oluĢturmayabilir öyle ki optik kesitte 

ayırma sınırında olabilir. Bazen spor duvarı üzerinde ince bir çizgi veya soluk bir alan 

(paleous area) mevcut olabilir bu bölge sporun çimlenme (germination) açıklığı olarak 

nitelenir. Kuruma sonrası bazı türlerin sporlarında karakteristik Ģekiller meydana gelir. 

Didymium difforme‟de kıvrımlar- kırıĢıklıklar ortaya çıkar, Cribraria aurantica‟da spor 

böbreksi (reniform) hale gelir ve Cribraria vulgaris‟de spor, optik kesitte az ya da çok 

sayıda yıldız formlu morfoloji ortaya koyar. 

Kapilityum (Capillitium); filamentlerden oluĢan bir yapı olup peridyumun iç kısmına, 

Kolumellaya veya sporangiumun tabanına bağlı veya serbest, türe özge karakteristik 

morfolojik oluĢumlar ortaya koyar veya içi boĢ, düz veya strüktürel olabilir. Genelikle 

elastik olup, olgun fazda uzar ve spor salınımında rol oynar (Ingold 1939, Ing 1999, 



 

Martin ve ark 1983). Licea‟ da ve bazı Echinostelium‟un türleri capillitium içermez (Ing 

1999). kapilityum kireçli (örneğin; Physaraceae) veya hiyalinli olabir. Kapilitiyal 

ipliklerin strüktürel özellikler, kapilityumda kireç varlığı ya da yokluğu, sıklıkla tür ve 

familya düzeyinde önemli teĢhis özelliği sağlamaktadır. Aethaloid ve pseudoaethaloid 

formlarda pseudocapillitium mevcuttur; Lycogala confusum, Lycogala conicum, 

Lycogala epidendrum, Lycogala exigum, Lycogala favofuscum, Lycogala 

fuscovialaceum‟da olduğu gibi. 

Peridyum (peridium); olarak adlandırılan sporokarp duvarı bir, iki veya bazen üç 

tabakadan oluĢabilir. Bu örtü sporangiyum veya plazmodiokarpı çevrelemektedir. Bu 

yapının görülmesi her zaman kolay değildir. Eğer iki ya da daha fazla tabaka varsa ki 

bunlar genellikle birbirlerine uzak ya da yakından bağlı olabilir. Bu yapı uzun süre 

kalabilir ve olgunlaĢma sırasında kısmen ya da olgunluk öncesinde bütünüyle 

kaybolabilir. Bazı genuslara (Arcyria, Comatricha ve Stemonitis) ait türlerde peridium 

erken bir aĢamada kaybolur. Peridyumun iç katmanı genellikle membransı, yarı saydam, 

nadiren sert ve sağlam veya kıkırdağımsı ve renkli olabilir. Orta katman eğer varsa 

genellikle kalkerlidir. Peridyumun dıĢ tabakası membranöz, jelatinimsi veya kreçli 

maddeler içerebilir. Tür teĢhis için peridium önemli bir karakterdir. Kalsiyum karbonat 

ya dağılmıĢ halde, ya da yumuĢak granüllü bir katman halinde (Physaraceae, Diderma) 

görüldüğü gibi, yıldız Ģeklinde kristaller halinde, toz halinde yumurta kabuğu 

görünümümünde (Didymium, Mucilago) veya küçük, düz plaklar halindedir 

(Lepidoderma). Bazı genuslarda peridyum bazal bölgede kadeh ya da disk Ģeklinde 

kapilityuma birleĢik kalikulus (calyculus) adı alan kalıcı bir yapıya sahiptir (Arcyria). 

2.2.4.2.2. Plazmodiyokarp  

Plazmodiyokarp sporangiyum‟a benzer fakat az veya çok uzamıĢ ve sıklıkla substrat 

üzerinde ağımsı bir yapı oluĢturur. Genellikle oluĢtuğu plazmodyumun ana damarlarının 

çizgilerini izler ve sıklıkla kırılırlar. Bazen kopmalar o kadar fazladır ki, bazı kısımlar 

sporangium benzeri olup aslında sessil sporangiumlardır. Sonuç olarak, sporangiyat 

sporofor ile plazmodiokarpik sporofor arasındaki çizgi her zaman açık değildir. Ancak 

plazmodiokarpik olan türlerde, belirgin olan birkaç karakteristik yapı dıĢında 

fruktifikasyon nerede ise her zaman sessil olup çok nadiren bir kütük ya da bir dalın alt 

tarafında oluĢtuğunda hassas ipliklerle asılı kalabilir (Badhamia utricularis). Genellikle 



 

plazmodiyokarplar bir faneroplazmodyum ile iliĢkili olup, bu özellik Physarales 

ordosunda yaygın görülür (Ing 1999). 

2.2.4.2.3. Athaliyum (Aethalium) 

ÇeĢitli genuslarda bütün plazmodyum tek, yastıksı ve geniĢ bir sporokarp halinde 

geliĢir. Bu durumnda bireysel sporangiyumların ayırt edilmesi zordur. Bu form 

athaliyum (aethalium) olarak isimlendirilir. Bir athaliyum, sert ortak bir dıĢ kabuk veya 

korteks adını alan bir yapı ile örtülebilir. Korteks peridyum‟a benzer olmasına rağmen, 

iki yapının geliĢiminde farklılıklar vardır. Bu özellik Lycogala ve Enteridium 

(Reticularia) genuslar üzerinde yapılan ultrastruktürel çalıĢmalarda gösterilmiĢtir 

(Eliasson 1981). Athaliat formlar pseudokapilityum yapısı ortaya koyarlar. Bu durum 

Fuligo, Mucilago, Amaurochaete, Brefeldia, Lycogala, Enteridium genuslarında 

görülür. Küme halindeki sporangiat ve aethaliat yapı arasında kalan bir ara form mevcut 

olup bu yapı pseudoathaliyum (pseudoaethalium) olarak adlandırılmaktadır. Bu ara 

formda bireysel- sporangiumlar olgunluk döneminde açıkça ayırt edilebilir, ayrıca 

yapıda bir korteks de mevcut olabilir. Pseudoaethaliat formlar Symphytocarpus, 

Lindbladia, Dictydiaethalium, Tubifera, Minakatella genuslarında ve Physarum 

gyrosum türünde bulunmaktadır. 

2.2.5. Miksomisetlerin fizyolojik özellikleri 

2.2.5.1. Spor çimlenmesi 

Spor çimlenmesi için gerekli süre ve çimlendiren sporların yüzdesi, sporların yaĢına, 

türüne, soya (suĢa) ve hatta fruktifikasyon tipine bağlı olarak değiĢir (Collins 1961). 

Çoğu çalıĢmalara göre, spor çimlenmesi için optimum sıcaklık 22-30°C ve optimum pH 

4,5-7‟dir (Smart 1937). Çimlenme için iki yöntem vardır; ya spor çatlayıp açılır veya 

küçük bir delik ile duvar çözünür ve protoplast ortaya çıkarak çimlenme gerçekleĢir. 

Çimlenme yöntemi her tür için özgün olmakla birlikte tek spor‟un çimlenmesinin, 

sporların kütle halinde iken çimlenmesine göre daha zor olduğu belirtilmiĢtir (Smart 

1937). Birçok türün tek spor kültürleri elde edilmiĢ olup, heterotallik türlerde 

miksoamip klonları ve hatta diğerlerinde yaĢam döngüsünü tamamlamaya devam 

ettikleri rapor edilmiĢtir. Bazı miksomiset türlerinde sporang oluĢumu esnasında, sporlar 



 

hemen çimlenme yeteneğinde olmasına karĢın, diğerlerinde bir olgunlaĢma ya da 

dinlenme fazına gereksinim vardır (Alexopoulos 1963). Braun (1971) ifadesinde, 

Lycogala epidendrum da taze örneklerden alınan sporların bir ay süren bir durgun 

dönem geçirdiği belirlenmiĢ, Enteridium splendes‟in sporları ise yine taze iken hiç 

çimlenme görülmemesine karĢın birkaç ay sonra sporların tümü oğul hücre halinde 

gözlemiĢtir. Spor çimlenmesi için oksijenin çok önemli bir rol oynadığı belirlenmiĢtir. 

Smart (1937) çalıĢmasında ıĢık ve karanlığın spor çimlenmesi üzerinde etkisinin ihmal 

edilebileceğini belirtmiĢtir.  

2.2.5.2. Kamçılı oğul hücreler ve miksoamipler 

Normal koĢullar altında hem kamçılı hücreler hem de miksoamipler miksomiset grubu 

organizmaların yaĢam döngüsü esnasında ortaya çıkarlar. 

Çevresel koĢulların, kamçılı oğul hücreler ve miksoamiplerin oluĢumunun her 

aĢamasında ve geliĢme süresinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 

Sporların su içeren bir ortamda çimlenmesi durumunda ilk olarak kamçı oluĢumu 

gerçekleĢmekte sporların kuru bir ortamda bulunmasrı halinde ise hayat döngüsü 

miksoamiplerin oluĢumu ile baĢlamaktadır. Kültür ortamında su eksikliği durumda 

kamçılı aĢamanın tamamen kaybolmasına karĢın, bazı türlerde en azında bir nemli agar 

yüzeyi üzerinde sporların çimlendirilmesi gerçekleĢebilmektedir (Alexopoulos 1960a). 

Bir kültüre su ekleyerek veya kurumaya bırakarak zigot oluĢumu baĢlamadan önce, 

bazen kamçılı oğul hücrelerin miksoamibe dönüĢmesi veya tam tersi uzun bir süre 

boyunca indüklenebilir. Hücre bölünmesi muhtemelen sadece miksoamip aĢamasında 

meydana gelir ve hücreler bölünmeden önce kamçılarını kaybederler. Hücre bölünmesi 

kültür ortamına Sülfhidril (SH) eklenerek hızlandırılabilir (Blickle 1943). Kültür 

ortamına % 2 Glikoz ya da % 0,2 Brusin eklenerek Didymium nigripes‟de miksoamip 

devri uzatılır ve plazmodium oluĢumu önlenebilmiĢtir (Kerr ve Sussman 1958). Ross 

(1957)‟un yaptığı Didymium squamulosum ve Didymium nigripes üzerinde yaptığı 

çalıĢmada, palzmodyum oluĢumu zigot hücrelerinin toplanması ve füzyonu ile oluĢtuğu 

ve böylece plazmodyum geliĢiminin önlendiği veya geciktirildiği tespit edilmiĢtir. 

Benzer bir çalıĢmada da zigot oluĢumunun en azından glikoz uygulaması ile inhibe 

edilmediği belirtilmiĢtir (Therrien 1966). 



 

2.2.5.3. Plazmodyumun fizyolojik özellikleri 

Çoğu miksomiset plazmodyum protoplazmasının ritmik, geridönüĢümlü akıĢı çok 

bilinen karakteristik bir özelliğidir. Ancak bu akıĢın sorumlu itici güç hala büyük ölçüde 

bilinmemektedir. Protoplazmik akıĢı açıklayan en iyi teori, ATP ile etkileĢime girdiği 

zaman miksomiyozin‟in viskozite değiĢikliklerini içerir (Kamiya 1959). Miksomiyozin, 

altı milyon molekül ağırlığında olup kontraktil bir proteindir. Physarum 

polycephalum‟un plazmodyumunda miksomiyozini ve ATP‟nin varlığı gösterilmiĢtir. 

Bu maddenin hayvan kas dokusundaki aktinomiyozin-ATP sistemise benzer olduğunu 

gösterilmiĢtir (Ts‟o ve ark 1956 a,b, 1957 a,b, Martin ve Alexopoulos 1969, Martin ve 

ark. 1983). Plazmodyumdaki protoplazma akıĢı doğrudan lokomosyon ile iliĢkilidir. Ġlk 

olarak Bold ve ark. (1987) bu akıĢı kontrol eden bir nöromotor sistem olduğunu ileri 

sürmüĢlerdir. Plazmodyum substrat üzerinde hareket ettiğinde belirli bir zaman süresi 

boyunca taĢınan protoplazma toplam hacmi, genel hareket yönünde tersine göre daha 

büyük olmaktadır (Kamiya 1950, 1959). Bu pek tabii dolaĢımın basit ama etkili bir 

yöntemidir. Plazmodyum polaritesi potasyum konsantrasyonu ile iliĢkili görünmektedir. 

Potasyum konsantrasyonunun hareket eden plazmodyumun anteriyör bölgesinde 

posteriyör bölgesine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir ( Anderson 1962, 1964). 

Miksomiset‟in plazmodyumdaki pigmentlerin çoğu pH değiĢiklikleri ile renk değiĢtirir, 

fakat bu kunuda çok az kesin bilgi elde edilmiĢtir; örneğin sarı pigmentlerin antrasenler, 

flavonlar, pteridinler veya peptidlerin özelliklerine sahip oldukları öne sürülmüĢ ve 

sonra reddedilmiĢtir. Sporülasyon sürecinde önemli bir rol oynayan fotoreseptör 

olabileceği de ileri sürülmüĢtür (Daniel ve Rusch 1962a, Lieth ve Meyer 1957, Wolf 

1959). Anestetik, düĢük ve yüksek sıcaklık, yer çekimi, ıĢık ve ıĢınlama gibi çeĢitli dıĢ 

etkenlere karĢı plazmodyum‟un tepkisi bir ölçüde incelenmiĢ ve önemli bilgiler 

toplanmıĢtır. Physarum polycephalum plazmodyumunda çeĢitli enzimlerin, 

vitaminlerin, sterollerin ve diğer organik maddelerin varlığı saptanmıĢ ve birkaç tür 

tarafından antibiyotik üretimi rapor edilmiĢtir (Chassain 1980, Considine ve Mallette 

1965, Locquin 1948, Sobels 1950, Taylor ve Mallette 1978). 

 

 



 

2.2.5.4. Sporülasyon 

Sıcaklık, nem, gıda mevcudiyeti, ıĢık, pH ve plazmodyum boyutu sporülasyonu 

etkileyen faktörlerdir, ancak sporülasyonu baĢlatan ilk uyaran etmen hala 

bilinmemektedir (Martin ve Alexopoulos 1969, Martin ve ark. 1983). Çoğu türde, 

sporülasyon doğada büyük oranda geceleri gerçekleĢmektedir (Gray ve Alexopoulos 

1968, Dee 1975). Physarum polycephalum üzerinde yapılmıĢ bir çalıĢmada sıcaklık ve 

pH‟ın birbiriyle iliĢkili faktörler olduğu ve belirli limitler dahilinde sıcaklık arttıkça, 

sporülasyon için gerekli olan pH‟nın daha düĢük olduğunu gösterilmiĢtir (Gray 1939). 

Ayrıca ilk kez Physarum polycephalum plazmodyumunda sporülasyon için ıĢığın 

gerekli olduğu gösterilmiĢtir (Gray 1938, 1941,1953). Bazı çalıĢmalara göre, bazı 

türlerin sporülasyon yapmak için açlık peryodunun gerektiği ortaya konulmuĢtur, ancak 

bu durum genel bir durum arz etmemektedir (Dee 1975, Olive 1975). Daniel ve Rusch 

yaptıkları çalıĢmada, bakteri içermeyen kültür ortamında Physarum polycephalum‟un 

sporülasyonu için gerekli koĢulları Ģu Ģekilde belirtmiĢlerdir (Daniel ve Rusch 1962a,b); 

1. Sporülasyon ortamında niasin ve niasinamide veya triptofan içeren bir madde niasin 

ve niasinamide yerine kullanılabilir, 

2. Optimal bir büyüme yaĢı, 

3. Dört günlük karanlık bir inkübasyon süresi, 

4. daha sonra 350 ile 500 mµ arasındaki dalga boyu ıĢığa maruz kalma. 

Sporülasyona uygun plazmodyum, aydınlatılmadan, ıĢıkla aktive edilen baĢka bir 

plazmodyumdan sitoplazmanın enjeksiyonu ile veya az miktarda tuz çözeltisi ile de elde 

edilebilir (Wormington ve ark 1975, Gorman ve Wilkins 1980). Karanlıkta açlık 

durumu “sferül” oluĢumuna yol açar. Aydınlatma öncesi baĢlayan DNA, protein ve 

RNA sentezinin aydınlatmanın bitiminden 3 saat sonraya kadar sürer, bu durum 

sporülasyon için özel süreçler gerektirir ve süreç sonunda plazmodyumun sporülasyona 

geri dönülemez bir Ģekilde yönelimi sağlanır (Sauer ve ark. 1969). Sporülasyon 

sırasında oluĢan biyokimyasal değiĢiklikler de araĢtırılmıĢ olup, görünüĢe göre 

oksidazlardaki bir değiĢim söz konusudur. Sporlarda, plasmodiumdan daha yüksek bir 

sitokrom-oksidaz aktivitesi gerçekleĢir ve plazmodyumda ise sporlardan daha yüksek 



 

bir askorbik asit oksidaz aktivitesi ortaya çıkar (Ward 1958). Gorman ve Wilkins 

(1980), yaptıkları çalıĢmada sporülasyon ile sferülasyon (sklerotium oluĢumu) arasında 

bazı benzerlikler olduğunu ortaya koymuĢlardır. Örneğin; glikojen sentezinden 

kullanımına değiĢme, protein metabolizmasında değiĢmeler, DNA, RNA ve 

çekirdeklerin kaybı ve kalsiyum birikimi. Sporülasyon, geri dönüĢümsüz bir dönüĢüm 

olup indüksiyonu için ıĢık gerektirir ve dolayısı ile sferülasyondan farklıdır (Gorman ve 

Wilkins 1980, Martin ve ark. 1983). 

2.2.6. Miksomiset grubu ekolojisi 

Dünyanın her yerinden kaydedilmemiĢ olmasına rağmen miksomisetlerin çoğu 

kozmopolittir. Topografya, nem ve sıcaklık herhangi bir bölgede miksomiset‟in 

bolluğunu yöneten birincil faktörler olarak görünmektedir (Lakhanpal ve Mukerji 1981, 

Martin ve Alexopoulos 1969, Martin ve ark. 1983). 

Miksomisetlerin çok geniĢ bir ekosistem dizisinde ve farklı bitki türleri ile olan iliĢkileri 

çerçevesinde dünya ölçeğinde yayılıĢ gösterdiği belirtilmiĢtir (Ing 1994). Ağaç 

kabukları üzerinde belirlenen Miksomiset örnekleri ve arazi gözlemleri, belirli 

taksonların özel habitatlarda ve substratlarda bulunduklarını ve bazı durumlarda sınırlı 

mevsimsel ve coğrafik dağılıma sahip oldukların göstermiĢtir. Bilinen herhangi bir tür 

kesinlikle suda ya da sklerofilik olarak (susuz alanları tercih) mevcut değildir, ancak 

miksomiset koleksiyonları bataklıklar, çöl alanları ve derelerden izole edilmiĢtir 

(Gottsberger ve Nanneng-Bremekamp 1971). Pek çok miksomiset türünün, çok özel 

ekolojik koĢullar altında geliĢerek fruktifikasyon vermesi nedeniyle çoğunlukla türlerin 

geliĢimleri sınırlıdır. Miksomiset sınıfı organizmaların substrat tercihleri çerçevesinde 

birtakım gruplamalar ortaya konulmuĢtur.“Kar sınırı miksomisetleri” olarak adlandırılan 

grup kar örtüsü altında ya da yakın çevresinde belirir (Elliasson 1980). Bu gibi ortam 

koĢullarında beliren- yaĢam gösteren miksomisetler “Nivicolous” miksomisetler olarak 

adlandırılmaktadır; örneğin, Prototrichia metallica, Diacheopsis metallica, Diderma 

alpinum, Didymium dubium, Lamproderma echinosporum, L. ovoideum, Lepidoderma 

carestianum, L. chailletii, Physarum albescens, P. vernum, Trichia alpina (Kryvomaz 

ve ark. 2010). Öte yandan daha sıklıkla rastlanılan, “Corticolous ” miksomiset türleri 

canlı ağaçların kabuğu üzerinde ya da altında bulunur. “Obligate corticoles” 

miksomiset türleri karakteristik olarak canlı ağaçların kabuğunda yaĢarlar, nadiren 



 

baĢka bir yerde bulunurlar; Paradiacheopsis fimbriata ve Pocheina rosea gibi türler bu 

tiptedirler. “Facultative corticoles” olarak tanımlanan miksomiset grubu kabuk 

üzerinde mevcut olabilir hatta kabuk ağaca kısmen bağlı bulunduğunda da sporokarp 

halinde bulunur. “Casual corticoles” adlı bir baĢka küçük grup ise her zaman yaĢam 

alanı olarak ahĢap ve yaprak döküntülerini tercih ederken, “Lignicolous” miksomiset 

türleri ölü ve nemli gövde üzerinde yaĢam bulurlar; örneğin, Enteridium, Lycoperdon, 

Symphytocarpus flaccidus ve Fuligo septica (Ing 1999). Döküntü yapraklar miksomiset 

için ikinci en önemli substrat olup çoğu toprakta beslenme evrelerine sahiptir ve 

plasmodium döküntü yaprak ve ya hatta canlı bitkilerin saplarına kadar göç edebilir, 

bunlar “foliicolous” miksomiset türleri olarak adlandırılmıĢ olup Didymium 

melanospermum ve leocarpus fragilis gibi türler örnek verilebilir. “Muscicolous” 

miksomiset türleri ise çürüyen karayosunları üzerinde geliĢen taksonları içerir; örneğin 

Physarum virescens, Fuligo muscorum ve Physarum confertum (Ing 1999). 

“Fungicolous” miksomiset türleri, mantarlar üzerinde geliĢen türleri kapsar; örneğin 

Badhamia utricularis.“Fimicolous” miksomiset türleri, hayvan dıĢkısı üzerinde 

özellikle herbivor dıĢkılarında geliĢenlerdir, örneğin, Macbrideola indica (Lakhanpal ve 

Mukerji 1981).  

Dünyada çayırlar, suluk alanlarda, çöllerde, kıyı habitatlarda, ılıman bölgelerde, tropikal 

bölgelerde bitkiler ve hayvan dıĢkısı üzerinde doğal koĢullar çerçevesinde 

miksomisetler yayılıĢ gösterebilir. Fakat 1933‟ten bu güne “nem odası tekniği” 

kullanılarak hem doğada varlığı gözlenemeyerek bilinmeyen miksomiset türlerinin 

varlıkları hem de yaĢam özellikleri ve geliĢimleri ortaya konulabilmiĢtir (Gilbert ve 

Martin 1933). 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.7. Miksomisetlerin önemi 

Bilim adamları araĢtırmalarına göre bazı miksomiset türleri önemli biyolojik aktiviteye 

sahip olup kanser hücrelerine sitotoksik etkili olabildikleri gibi, antibiyotik ve 

antimikrobiyal iĢlevlere de sahiptir; örneğin, Cribraria purpurea Schrad'dan üretilen 

Cribrarione A denilen bir madde Bacillus subtilis‟e karĢı antimikrobiyal etkiye sahiptir 

(Keller ve Everhart 2010). Tubifera casparyi‟den, Lycogala epidendrum‟dan ve Arcyria 

denudata‟dan elde edilen Arcyriaflavin B ve C olarak belirtilen maddeler orta düzeyde 

antibiyotik etkili maddelerdir (Fröde ve ark. 1994, Hosoya ve ark. 2005, Keller ve 

Everhart 2010, Steglich 1989). Physarum polycephallum‟dan elde edilen polycefin ilacı 

(β-L-malic asitten sentezlenir), beyin kanseri ve meme kanseri üzerinde olumlu bir etki 

göstermiĢtir (Ljubimova ve ark. 2008). Miksomisetler toprak kirlenmesine karĢı bir rol 

oynayabileceği mümkündür zira bazı miksomisetler örneğin, Fuligo septica yüksek 

oranda ve toksik etki ortaya koyan çinko biriktirirken daha az oranda toksik baryum, 

kadmiyum, demir, manganez ve stronsiyum biriktirebilir (Keller ve Everhart 2010). 

Didymium iridis plazmodyumu ve Physarum cinereum plazmodyumu yaĢam ve 

yaĢlanma süresinin belirlenmesi için kullanılmıĢ ve sonuçta yaĢlanma ve uzun 

ömürlülüğün sitoplazmik faktörlerin kontrolu altında değil ama genetik kontrol altında 

olduğu gösterilmiĢtir (Clark 1984, Clark ve Lott 1989). Yapılan bir çalıĢmada Fuligo 

septica‟nın önemli bir aeroalerjen olduğunu gösterilmiĢ ve atopik hastalar için tanı ve 

tedavide kullanılması gerektiğini gösterilmiĢtir (Rockwell ve ark. 1989). Fuligo 

plasmodiumu‟nun Vit- B1 açısında zengin olduğu rapor edilmiĢtir (Buchberger 1952). 

Bazı miksomiset türlerinin yenilebilir olduğu kabul edilmiĢtir; örneğin, Fuligo septica, 

Reticularia lycoperdon (Keller ve Everhart 2010, Lopez ve ark. 1982, Villarreal 1983). 

 

 

 

 

 

 



 

3. MATERYAL VE YÖNTEM  

2016 yılı kuru mevsim döneminde Eylül ayında Komorların Ngazidja adasının değiĢik 5 

bölgesinde randomize olarak potansiyal materyaller aĢağıda listelenmiĢ lokalitelerden 

toplanmıĢtır. Ġstasyon tanımlaması amacı ile CM, Comores-Moroni, 16 rakamı çalıĢma 

yılı, SN ise istasyon numarası için kullanılmıĢtır. 

-Bambao bölgesi: iki farklı lokaliteden materyal temin edilmiĢtir; 

Moroni-Hamraba: Ġki farklı istasyon çalıĢılmıĢtır; I. istasyon (CM-16-SN01), 

11°43.264ʹ  S, 043°15.116ʹ  E, yükseklik, 34 m. II. Ġstasyon (CM-16-SN02), 

11°43.258ʹ  S, 043°15.125ʹ  E, yükseklik 36 m. 

M‟vouni: Ġki farklı istasyon çalıĢılmıĢtır; I. Ġstasyon (CM-16-SN03), 11°43.270ʹ  S, 

043°16.535ʹ  E, yükseklik, 395 m. II. Ġstasyon (CM-16-SN04), 11°43.260ʹ  S, 

043°16.529ʹ  E, yükseklik, 375 m. 

-Dimani bölgesinde tek bir lokaliteden (Ntsorale) materyal temin edilmiĢtir ve tek bir 

istasyon çalıĢılmıĢtır; (CM-16-SN05), 11°41.227ʹ  S, 043°24.768ʹ  E, yükseklik, 243m. 

-Hamanvou bölgede tek bir lokaliteden (Bibavou) materyal temin edilmiĢtir ve iki 

farklı istasyon çalıĢmıĢtır; I. Ġstasyon (CM-16-SN06), 11°34.584ʹ  S, 043°17.152ʹ  E, 

yükseklik, 194 m. II. Ġstasyon (CM-16-SN07), 11°34.594ʹ  S, 043°17.154ʹ  E, 

yükseklik, 195 m. 

-Oichili bölgesi tek bir lokaliteden (Sambamadi) materyal temin edilmiĢ ve tek bir 

istasyon çalıĢmıĢtır; (CM-16-SN08), 11°40.138ʹ  S,  043°24.451ʹ  E, yükseklik, 34 m. 

-Mboude bölgesinde tek bir lokaliteden (Ġpvembeni) materyal temin edilmiĢtir ve tek 

bir istasyon çalıĢmıĢtır; (CM-16-SN09), 11°28.999ʹ  S,  043°19.639ʹ  E, yükseklik, 792 

m.  

ÇalıĢma alanında bu lokalitelerden toplanan gövde kabuğu, yaprak vb. döküntü 

materyal ilgili notların (materyalin cinsi, toplama tarihi, toplama yeri adı, vb.) da 

kaydedildiği kâğıt torbalara yerleĢtirilmiĢtir. Notlar arasında çalıĢma alanını coğrafik 

koordinatlarının (enlem, boylam ve yükseklik) belirtilmesi için GPS (GARMINO® 

eTrex Legend® HCx) aleti kullanılmıĢtır. Enlem ve boylamlar açısal birimleri 



 

derecelendirme sistemine göre (derece, ondalık dakika) verilmiĢtir. Yükseklik değerleri 

GPS den alınan“feet”verileri metre ölçü birimine dönüĢtürülerek belirtilmiĢtir. Toplanan 

materyaller çalıĢmanın gerçekleĢtirileceği yer olan Türkiye'de Uludağ Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim dalına nakli için gerekli yasal iĢlemler sonrası 

Mikoloji Laboratuvarına getirilerek muhafazaya alınmıĢtır. Gerekli ön hazırlıklar 

çerçevesinde, tabanlarında filtre kağıdı bulunan steril cam petrilere ilgili materyaller 

yerleĢtirilmiĢ ve nem odası tekniği (moist chamber technique) uygulaması için 24-48 

saatlik bir distile su ile ıslatma iĢlemine tabi tutulmuĢtur. Her biri bir istasyona iliĢkin 

olan bu petri kapları aĢırı sudan arındırılma sonrası oda temperatüründe diffüz ıĢık 

koĢullarında inkübasyon için takibe alınmıĢtır. YaklaĢık dört haftalık bir izleme 

periyodu esnasında hergün stereomikroskobik (Nikon SM 800) gözlemler ve notlar 

alınmıĢ, olgun fruktifikasyonların fotoğrafları çekilmiĢtir. Daha sonra preperasyon için 

substrattan skalpel yardımı ile alınan olgun fruktifikasyonlar Hoyer‟s solüsyonu içeren 

kapatma ortamında böcek iğneleri yardımı ile lam-lamel arası gözlemlere uygun 

pozisyonlara getirilmek sureti ile daimi preparatlar oluĢturulmuĢtur. Elde edilen bu 

preparatlar ıĢık mikroskobu (Nikon DS-Fi 1) ve Nikon ECLIPSE 50i kamera sistemi 

kullanılarak incelemiĢ, fotoğraflar alınmıĢ (Ģekil 4.1- 4.10), teĢhise yönelik karakterler 

(plazmodyum, sporangiyum tipi, kapilityum, peridyum, sporlar) ve diğer tanımlayıcı 

özellikler kaydedilmiĢtir. Gerek stereomikroskopik gözlemlerden gerekse de ıĢık 

mikroskobu çalıĢmalardan elde edilen veriler, literatür ve internet kaynaklarından da 

yararlanılmak sureti ile türlerin taksonomik pozisyonları, teĢhis ve tanımlamaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Anonim 2017j; Anonim 2017m; Ing 1999; Lado ve Pando 1997; 

Lado 2001; Lakhanpal ve Mukerji 1981; Farr 1976, 1981; Martin ve Alexopoulos 1969; 

Martin ve ark. 1983; Nannenga-Bremekamp 1991; Stephenson ve Stempen 1994; Thind 

1977). Koleksiyon amacı ile numaralandırılmıĢ örnekler, içi sürgülü kutulara 

yapıĢtırılarak muhafaza altına alınmıĢtır. ÇalıĢma bölgesi coğrafik konumu (ġekil 3.1) 

ve iklimine yönelik değerlendirmeler Tablo 3.1‟de ve ġekil 3.2‟de görülmektedir. 



 

 

Şekil 3.1.  Genel çalıĢma alanı ve örnek alınan lokasyonlar haritası (Anonim 2017n, 
Anonim 2017o, Anonim 2017p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 3.1. Lokalitelere ait iklimsel veriler (Anonim 2016).* 

 

  yağıĢ (mm) sıcaklık (°C) 

Bibavou 116 27 

Ive 118 25 

Moroni 234 26 

Mvouni 232 25 

Ntsorale 57 26 

samba 56 27 

 

 

 

Şekil 3.2. Lokalitelerinin iklim diyagramı (Anonim 2016).* 

*2010-2016 yılları arasında ÇalıĢma bölgesinde tespit edilen ortalama yağıĢ ve sıcaklık 

değerleri dikkat alınarak oluĢturulmuĢtur. 
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4. BULGULAR 

4.1.  Arcyria insignis Kalchbr. & Cook, 1882  (ġekil 4.1) 

Sınıflandırması 

Alem: Protozoa 

ġube: Mycetozoa 

Sınıf: Myxomycetes 

Takım: Trichiales 

Aile: Arcyriaceae 

Cins: Arcyria 

Tür: Arcyria insignis Kalchbr. & Cook. 

Sinonim (Synonyms) 

Arcyria insignis var. dispersa Hagelst., 1929 

Arcyria insignis var. Macrospora Yuli & Q.Wang, 1995 

Clathroides insigne (Kalchbr. & Cook) E.Sheld., 1895 

Tanımı 

Fruktifikasyonlar sporangiyat, sporangiumlar sıkıĢık veya kümelenmiĢ, bazen tek tek, 

saplı, parlak pembeden pembemsiye kadar dönük veya soluk somon rengi, ara sıra 

sarımsı, ovat veya silindrik, 0,5-1,5(-3) mm boyunda. Sap oldukça kısa, 0,2-0,4 mm 

yükseklikte, kırmızımsı, spor benzer hücreler içerir. kalikulus kısmen kıvrımlı, hemen 

hemen düz, ya da iç tarafı hafifçe ağımsı. kapilityum, 2-3µm çapında narin ipliklerden 

oluĢan sıkıĢık bir ağ oluĢturur. Bazen çok az ĢiĢkin ve serbest uçlu olan kapilitiyal 

iplikler enine bantlar ve dikenler taĢıyan gevĢek spiral bir yapı ortaya koyarak 

kalikulusa bağlanır. Spor yığını pembemsi, ıĢık mikroskobunda renksiz, çok az sayıda 

dağınık ve belirgin olmayan siğilli, 6-8µm çaptadır. Plazmodyum sulu-beyaz renktedir.  



 

  

  

Şekil 4.1. Arcyria insignis I- Sporangyum; a. sap, b. kalikulus, c. Peridyum; II- a. Spor 
benzeri hücreler, b. kalikulus; III- a. Spor benzeri hücreler, b. sporlar; IV- a. Spor, b. 

Kapilityal iplikler.  

Ngazidja adası: Moroni-Hamramba; Artocarpus heterophyllus (jack fruit) gövde, 

yaprak, sap döküntüsü, 34 m, 11°43.264ʹ  S, 043°15.116ʹ  E, tarih 16.09.2016, CM-16-

SN01. 

Yayılışı 

Daha önce, Afrika‟da bir kaç ülkeden farklı zamanlarda; Güney Afrika‟da, 

Tanzanya‟da, Burundi‟de, Kongo Demokratik Cumhuriyeti‟nde ve Gambia‟da, tespit 

edilmiĢtir (Anonim 2017m, Lakhanpal ve Mukerji 1981, Martin ve Alexopoulos 1969), 

Madagascar‟da, Diana Wrigley de Basanta ve ark. (2013) çalıĢmalarında, Liana ağaç 

materyalinden izole etmiĢlerdir. Genellikle ölü ağaçlar yanı sıra canlı ağaçların 

kabukları, otsu gövdeler, çürüyen gövde üzerinden elde edilmektedir (Anonim 2017j, 

Anonim 2017m, Martin ve Alexopoulos 1969). 

 

 



 

4.2. Badhamia cf.affinis Rostaf., 1874 (ġekil 4.2) 

Alem: Protozoa 

ġube: Mycetozoa 

Sınıf: Myxomycetes 

Takım: Physarales 

Aile: Physaraceae 

Cins: Badhamia  

Tür: Badhamia cf. affinis Rostaf. 

Tanım 

Fruktifikasyonlar küme oluĢturan (gregariously), kısmen yığın halinde olan 

sporangiyumların, orta kısmı çökük ve bastırılmıĢ, çörek görünümlü, siyahımsı, 

musilajımsı olup kireç birikintileri içermez. Hipotallus ve sap gözlenmemiĢtir. 

Peridyum tek tabakalı, membransı, buruĢuk (rugulose), yarı-saydam, az oranda agrega 

materyal içermektedir. Kapilityal tübüller konik, dikensi çıkıntılı ve hemen hemen düz 

olup sünger benzeri bir plakadan çıkarak peridyuma yönelir ve fakat ara bağlantı 

içermez, peridyuma ulaĢmaz, bazen taban kısımları bifurcate (iki ucu sivri görünüm) 

olup kahverengimsi, granüler kireç birikimi gözlenmemiĢtir. Sporlar globoz-subgloboz, 

serbest, verrukuloz (verruculose), siğiller yer yer kümeler oluĢturur, ıĢık mikroskobunda 

hemen hemen soluk kahverengi renkte, 12-14 (-15) µm çaptadır. 

 

 

 

 

 



 

  

  

Şekil 4.2. Badhamia cf. affinis. I- sporokarplar; II- Kuru sporokarplar; III- a. Sünger 

benzeri plaka, b. Kapilityal tübüller, c. sporlar; IV- a. Sünger benzeri plaka, b. Çatallı 
bir tabanı olan Kapilityal tübül. 

Bu takson Badhamia affinis, Badhamia armillata ve Badhamiopsis ainoae gibi türlerle 

bazı yakın benzer özellikler göstermekle birlikte birtakım farklılıklar da içermektedir: 

- Badhamia affinis deki kapillitial tüpler beyaz kireç ile dolu olup sporlar yoğun 

spinülözdür (Ing 1999, Martin ve Alexopoulos 1969, Nannenga-Bremekamp 1991) 

fakat materyalde bu karakteristik özellik görülmemiĢtir. 

- Badhamia armillata’ nın kapillitial tüpleri Badhamia affinis gibi beyaz kireç ile 

doludur. Sporlar yoğun ve sık siğiller ile kaplı olup çapları daha büyük (-15)17-18(-19) 

µm ve soluk çizgisel bir band‟ a sahiptir (Nannenga-Bremekamp 1991). 

- Badhamiopsis ainoae deki kapilityal tüpler tabandan peridiyum‟a uzanır ve sporlar 9-

10 μm çapta olup daha küçüktür (Anonim 2017m, Ing 1999, Martin ve Alexopoulos 

1969). 

Komor‟da, Ngazidja adası, Moroni-Hamramba; Artocarpus heterophyllus (jack fruit) 

gövde, yaprak, sap döküntüsü, 34 m, 11°43.264ʹ  S, 043°15.116ʹ  E, tarih 16.09.2016, 

CM-16-SN01. 

 



 

4.3. Diderma deplanatum Fries.1829 (ġekil 4.3) 

Takım: Physarales 

Aile: Didymiaceae 

Cins: Diderma Pers. 

Tür: Diderma deplanatum Fries. 

Sinonim 

Chondrioderma deplanatum (Fr.) Rostaf., 1876 

Chondrioderma niveum var. deplanatum (Fr.) Lister, 1894 

Diderma contortum Hoffm.,1795 

Diderma deplanatum f. pulverulentum Meslin, 1925 

Diderma niveum subsp. deplanatum (Fr.) G. Lister, 1911 

Diderma niveum var. deplanatum (Fr.) Meyl., 1914 

Leocarpus deplanatus (Fr.) Fr., 1849 

Tanım 

Sporangiya dağınıklı veya küçük gruplar halinde, yastıksı (pulvinate), sapsız, 1-1,5 mm 

çapta veya kavisli ya da halka Ģeklinde plazmodiokarplar halinde olup beyaz veya soluk 

krem rengi veya leylak rengi görünümdedir. Peridiyum çift tabakalı; dıĢ tabaka 

pürüzsüz, kabuksu (crustose), kırılgan ve kalın, iç tabaka membansı, parlak, ıĢık 

yansıtıcı, altta koyu portakal renktedir. Kolumella eksik ya da geniĢ konveks, koyu 

turuncu-kahverengi bir taban ortaya koyar. kapilitiyum, koyu mor basit veya seyrek 

dallanmıĢ, dikenli çıkıntılı (spinulate) veya nodüler geniĢleme gösteren ipliklere 

sahiptir. Sporlar ıĢık mikroskobunda oldukça koyu sarı-kahverengi, hafifçe (minutely) 

spinulose, (-9) 9,5-10 (-11) µm çaptadır. Plazmodyum beyaz renktedir. 



 

 

 

Şekil 4.3. Diderma deplanatum. I- Bireysel sporokarp; II- a. peridyum, b. sporlar; III- a. 
Kapilityal iplikler, b. sporlar. 

Ngazidja adası: Moroni-Hamramba; Artocarpus heterophyllus (jack fruit) gövde, 

yaprak, sap döküntüsü, 34 m, 11°43.264ʹ  S, 043°15.116ʹ  E, tarih 16.09.2016, CM-16-

SN01. 

Yayılışı 

Daha önce Afrika‟da; Kongo Demokratik Cumhuriyeti‟nde, Ekvatoryal Gine‟de 

koleksiyona alınmıĢtır (Anonim 2017m). Madagascar‟da, Diana Wrigley de Basanta ve 

ark. (2013) tarafından yapılan bir çalıĢmada ahĢaptan, canlı otlar, yaprak döküntü 

materyalden izole edilmiĢ olup, aynı çalıĢmada Tanzanya‟dan da elde edildiği ifade 

edilmiĢtir. 

 

 

 

 



 

4.4. Didymium anellus Morgan.1894 (ġekil 4.4) 

Takım: Physarales 

Aile: Didymiaceae 

Cins: Didymium Schrad 

Tür: Didymium anellus Morgan. 

Sinonim 

Didymium effusum var. tenue A.Lister.1897  

Tanım 

Fruktifikasyonlar tabanda daralmıĢ bir sporangiyat yapı ortaya koyar, nadiren kısa saplı, 

düzden yastıksı Ģekline kadar değiĢir, halkalı boğumlu veya plazmodiokarpik, bazen 

yaygın geniĢlemiĢ, crustose, çukurlu, beyaz ya da eğer kireç az ise koyu griden koyu 

metalik renge kadar değiĢen tonlarda. Sporangiyat formlar 0,2-0,5mm geniĢlikte. 

Peridiyum membranöz, renksiz veya mor-kahverengi, parlak, ıĢık yansıtıcı (iridescent), 

çok seyrek kireç kristalleri ile kaplanmıĢ, ara sıra kireçsiz, kireç birikimi tek bir uzun 

plak ya da plakalar Ģeklinde. Kolumella içeren örneklerde kolumella sporangiyum‟un 

tabanında sarımtırak (ochraceous) veya kahverenkli bir birikintiyle temsil edilir. 

kapilityum iplikleri çok sayıda olup dallanmıĢ, anastomoz yapmıĢ ince, koyu renkli 

kısmen elastik bir ağ oluĢturur. Spor yığını koyu kahverengi renkli, ıĢık mikroskobunda 

mor - kahverengi görünür, çok ince siğillere sahip olup siğiler ara sıra kümelenmiĢ olup 

(7,5-) 8-10 (-11) µm çaptadır. Plazmodyum renksizdir. 

 

 

 

 



 

             

    

Şekil 4.4. Didymium anellus. I- plazmodiyokarplar; II- plazmodiyokarp; III- olgun 
plazmodiyokarplar beyaz kireç kristalleri ile kaplanmıĢ; IV- a. peridyum, b. kristaller, c. 
Kapilityal iplikler, d. Sporlar. 

Ngazidja adası: Bibavou; Carica papaya (Papaya ağcı) yaprak döküntüsü, 194 m, 

11°34.584ʹ  S, 043°17.152ʹ  E, tarih 16.09.2016, CM-16-SN06. 

Yayılışı 

Afrika‟da daha önce bir kaç ülkeden kaydedilmiĢtir. Rwanda‟da, Malawi‟de ve 

Kenya‟da koleksiyona alınmıĢtır (Anonim 2017m). Madagascar‟da, Diana Wrigley de 

Basanta ve ark. (2013) çalıĢmalarında, döküntü materyalden izole etmiĢlerdir. 

 

 

 

 

 

 



 

4.5. Didymium minus. (A.Lister) Morgan, 1894 (ġekil 4.5) 

Takım: Physarales 

Aile: Didymiaceae 

Cins: Didymium Schrad 

Tür: Didymium minus (A.Lister) Morgan. 

Sinonim 

Didymium farinaceum var. minus Lister, 1894 

Didymium humile Hazsl., 1877 

Didymium melanospermum var. minus (A.Lister) G.Lister, 1911 

Didymium melanospermum var. minus (A.Lister) Dearn. & House, 1925  

Tanım 

Sporangiya saplı, yer yer dağınık ve toplu gruplar halinde, üstten bastırılmıĢ küresel, 

umbilicate, beyaz veya soluk gri renkte, 0,4-0,6 mm çapta, toplam yüksekliği nadiren 

0,8 mm‟yi geçer, ara sıra subplazmodiokarpik. Peridiyum membranöz, narin, donuk, 

kireç kristalleri ile kaplıdır. Sap dik ve oldukça ince, kahverengiden siyahımsıya 

değiĢen renkte, striate, opak ve granüler genellikle uzunluğu toplam yüksekliğin 

%50‟sini geçmez, genellikle kısa, nadiren bulunmaz. kolumella koyu kahverengi, 

küresel ya da basık küresel. Hipotallus koyu renkte ve diskoit. kapilityum narin, 

dallanmıĢ, bir kaç anastomoz yapar. Sporlar yığın halinde siyah, mikroskop ıĢığında 

koyu kahve-menekĢe rengi görünür, çok ince ve yoğun gözlenen siğiller genellikle 

küme oluĢtururlar, spor çapı 8-11µm dir. Plazmodyum koyu mor - gri renktedir.  



 

 

   

Şekil 4.5. Didymium minus. I- sporangiyum; II- a. hypothalus, b. sap, c. peridyum; III- 
a. hipotallus, b. sap, c. kolumella; IV- a. kristaller, b. sporlar, c. kapilityal iplikler. 

Ngazidja adası: Moroni-Hamramba; Artocarpus altilis (ekmek ağacı meyvesi) gövde ve 

yaprak döküntüsü, 36 m, 11°43.258ʹ  S, 043°15.125ʹ  E, tarih 16.09.2016, CM-16-

SN02. 

Yayılışı 

Afrika kıtasında, Kenya‟da ve Tanzanya‟da kaydedilmiĢtir. Güney Afrika kaydı 

Winsett, K.E. nin koleksiyonundan, Stephenson S.L. tarafından tespit edilmiĢtir 

(Anonim 2017m). 

 

 

 

 



 

4.6. Didymium nigripes (Link) Fr.,1829 (ġekil 4.6) 

Takım: Physarales 

Aile: Didymiaceae 

Cins: Didymium Schrad 

Tür: Didymium nigripes (Link) Fr. 

Sinonim 

Didymium microcarpon (Fr. & Palm quist) Rostaf., 1874 

Didymium microcarpum var. leucotrichum L. F. Celak., 1893 

Didymium microcephalum Chevall., 1837 

Didymium porphyropus Durieu & Mont., 1848 

Didymium tenue Pat. & Gaillard, 1888 

Didymium wallrothii Rabenh., 1844 

Physarum microcarpon Fr.& Palmquist, 1818 

Physarum nigripes Link, 1809 

Tanım 

Sporangiyumlar sıkıĢık, uzun saplı, küresel (globose) ya da yarım küresel(hemisferik), 

alt kısmı biraz içeri çökük (umbilicate), 0,3 - 0,5(-0,7) mm çapında, toplam yükseklik 

1,5 (-2) mm kadardır. Peridyum membranöz, gri-kahverengi veya duman renkli, kalın 

beyaz kalkerli kristallerle kaplı. kolumella subgloboz, koyu kahverengi, kalkerli. Sap 

ince, dik, koyu kahverengi veya siyahımsı, yivli, genellikle aĢağıda koyu amorf madde 

ile doludur, üst kısımı soluk, yarı saydam. Hipotallus diskoit, siyah. kapilityum narin, 

kapilityal iplikler kahverengi veya renksiz, ara sıra kalınlaĢmalar içerir, dallanmalar az 

sayıda olup bir kaç anastomoz ortaya koyar. Sporlar yığın halinde koyu kahverengi, 

spor mikroskop ıĢığında soluk mor - kahverengi görünür, çok ince siğilli olup siğiller 

genellikle küme oluĢturur, 7-10 µm çapta dır. Plazmodyum gri veya renksiz dir. 



 

  

Şekil 4.6. Didymium nigripes. I- sporangiyum; II- a. sap, b. spor kütlesi, c. kolumella; 
III- a. peridial kristaller, b. kapilityum, c. sporlar; IV- sporlar 

Ngazidja adası: Bibavou; Pterocarpus indicus yaprak, gövde, sap döküntüsü, 195 m, 

11°34.594ʹ  S, 043°17.154ʹ  E, tarih 16.09.2016, CM-16-SN07. 

Yayılışı 

Afrika‟da; Madagascar‟da, Diana Wrigley de Basanta ve ark. (2013) tarafında, Musa 

paradisiaca yaprak döküntü materyalinden, odunsu meyveden, Eucalyptus sp. dal ve 

yapraklarından elde edilmiĢtir. Kenya‟da, Rwanda‟da, Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti‟nde ve Güney afrika‟da çeĢitli yıllarda koleksiyona alınmıĢtır (Anonim 

2017m). 

 

 

 

 

 



 

4.7. Didymium serpula  Fr.,1829 (ġekil 4.7) 

Takım: Physarales 

Aile: Didymiaceae 

Cins: Didymium Schrad 

Tür: Didymium serpula Fr. 

Sinonim 

Didymium complanatum (Batsch) Rostaf., 1874 

Lycoperdon complanatum Batsch, 1786 

Physarum cinereum var. complanatum (Batsch) Pers. 

Tanım 

Plazmodiyokarpik, basık, dağınık veya tek tek, yaygın, ara sıra delikli veya hemen 

hemen deliksiz, koyu gri, beyazımsı veya parlak, ıĢık yansıtıcı, genellikle 0,1-0,15 mm 

kalınlıkta, 2-8 mm uzunlukta olup ancak bazen çok daha büyük olup, 4 cm‟ye kadar 

olan formlar da görülebilir. Peridiyum membranöz, koyu gri ya da iridescent, veya 

renksiz, seyrek veya bazen oldukça yoğun birikim ortaya koyan beyaz stellate (yıldız 

Ģeklinde) veya düzensiz kireç kristaller ile kaplıdır. Hipotallus belirgin olmayıp 

kolumella eksiktir. Kapilityum çok yoğun olmayan ipliklere sahip olup, iplikler narin, 

sarı-kahverengidir. Eğer subgloboz veziküller (30-50µm çapta) mevcut ise soluk, kaba 

sarı granüler materyal ile doludur. Sporlar yığın halinde donuk kahverengi, ıĢık 

mikroskobunda soluk mor-kahverengi, hafif siğilli, 8-11µm çaptadır. Plasmodium sarı 

renktedir. 

 

 

 

 



 

   
  

   

Şekil 4.7. Didymium serpula. I- plazmodiyokarplar; II- kireç ile kaplı bir 
plazmodiyokarp; III- a. yıldız Ģeklinde kristaller, b. düzensiz kristal, c. sporlar, d. 
kapilityum. IV- sporlar. 

Ngazidja adası: Moroni-Hamramba; Artocarpus heterophyllus (jack fruit) gövde, 

yaprak, sap döküntüsü, 34 m, 11°43.264ʹ  S, 043°15.116ʹ  E, tarih 16.09.2016, CM-16-

SN01. 

Yayılışı 

Daha önce Afrika‟da birkaç ülkeden kaydedilmiĢtir; Tanzanya‟da, Rwanda‟da, 

koleksiyona alınmıĢtır (Anonim 2017m). Sıklıkla ölü yapraklar ve otsu gövdelerden 

elde edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 



 

4.8. Physarum cinerum (Batsch) Pers., 1794 (ġekil 4.8) 

Takım: Physarales 

Aile: Physaraceae 

Cins: Physarum 

Tür: Physarum cinereum (Batsch) Pers. 

Sinonim 

Badhamia calvescens T.Macbr., 1926 

Badhamia cineria (Batsch) J. Kickx f. 

Didymium cinereun (Batsch) Fr., 1829 

Didymium oxalinum Peck, 1876 

Didymium scrobiculatum Berk., 1845 

Lignydium capens (Rostaf.) Kuntze, 1898 

Lignydium cinereum (Batsch) Kuntze, 1898 

Lycoperdon cinereum Batsch, 1783 

Physarum capense Rostaf 

Physarum cinereum f. ecalcaratum L.F.Celak., 1893 

Physarum cinereum var. aureonadum Nann.-Bremek. & Finger, 1987 

Physarum cinereum var. complanatum Alb. & Schwein., 1805 

Physarum cinereum var. globosum Alb. & Schwein., 1805 

Physarum cinereum var. magnidosum Y. Yamam., 2000 

Physarum cinereum var. obovaum Alb. & Schwein, 1805 

Physarum cinereum var. scintillans Brândza, 1921 

Physarum plumbeum Fr., 1829 

Physarum scrobiculatum (Berk.) Massee, 1892 

Tanım 

Fruktifikasyonlar sapsız sporangiya ve plazmodiyokarplar halinde, 0,3-0,5 mm 

geniĢlikte, gruplar halinde sıkıĢık ya da yığın halinde, subgloboz veya yastıksı, kalkerli, 

beyaz ya da kül grisi renginde ya da hemen hemen kireçsiz ve parlak, ıĢık yansıtıcıdan 



 

koyu gri renge kadar değiĢen tonlarda. Peridyum ince ve tek tabakalı, az ya da çok 

yoğun kireç ile kaplanmıĢ ya da kısme lekelidir. Kapilityum zengin, nodüller sıklıkla 

köĢeli, kalkerli çökeltiler ile örtülü olup çökeltiler internodlara kadar uzanır. Sporlar 

yığın halinde morumsu kahverengi, ıĢık mikroskobunda açık mor renkli, hafifçe siğilli, 

(-7) 9-11 (-12) µm çaptadır. Plazmodyum sulu-beyaz, renksiz veya sarı renktedir. 

 

  

   

Şekil 4.8. Physarum cinereum. I- plazmodiyokarplar; II- a. peridyum, b. sporlar; III- 

Kapilityum; IV- sporlar 

Ngazidja adası: Ntsorale; Ricinus communis (Kastor ağacı) yaprak, sap ve meyve, aerial 

ve döküntüsü, 243 m, 11°41.227ʹ  S, 043°24.768ʹ  E, tarih 17.06.2016, CM-16-SN05. 

Yayılışı: 

Afrika‟da daha önce birkaç ülkeden kaydedilmiĢtir. Kenya‟da, Rwanda‟da, Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti‟nde, Güney afrika‟da, Gambiya‟da, Fas‟ta, Malawi‟de ve 

Madagascar‟da koleksiyona alınmıĢtır (Anonim 2017m). Madagascar‟da, Diana 

Wrigley de Basanta ve ark. (2013) çalıĢmalarında, Hedychium coronarium‟un açılmıĢ 

çiçeklerinde ve Liana yaprak döküntü materyalinden elde etmiĢlerdir. 

 



 

4.9. Physarum melleum (Berk.& Broom) Massee, 1892 (ġekil 4.9) 

Takım: Physarales 

Aile: Physaraceae 

Cins: Physarum 

Tür: Physarum melleum (Berk.& Broom) Massee. 

Sinonim 

Cytidium melleum (Berk.& Broome) Morgan, 1896 

Didymium chrysopeplum Berk. & M.A.Curtis, 1873 

Didymium melleum Berk. & Broome, 1873 

Lignydium kalchbrenneri (Massee) Kuntze, 1898 

Lignydium rubropunctatum (Pat.) Kuntze, 1898 

Physarum kalchrenni Massee, 1892 

Physarum melleum f. Luteum Y.Yamam., 1998 

Physarum rubropunctatum Pat., 1893 

Physarum schumacheri var. melleum (Berk.& Broome) Rostaf., 1876 

Physarum tucumanense Sperg., 1896 

Tanım: 

Sporangiyumlar sıkıĢık, saplı, nadiren sapsız, globose aĢağıda düz, 0,4-0,5 mm çapta, 

genellikle sarıdan soluk turuncuya, ara sıra sarımsı gri ya da bal sarısı ile parlak-kırmızı 

ya da kırmızımsı kahverengi arasında değiĢir. Peridyum buruĢuk, kireç ile kaplanmıĢ, 

aĢağıda kalıcı. Sap silindirik veya yukarı doğru sivri, sağlam, opak, genellikle beyaz, 

bazen sarımtırak veya sarımsı kahverengi, çatallı, kalkerli, kısa, yaklaĢık olarak 

sporangiumun geniĢliğine eĢittir. Kolumella küçük, konik, beyaz veya sarımsı, nadiren 

turuncu. Kapilityum zengin olup, mevcut düğümler büyük, köĢeli, beyaz veya ara sıra 

sarı ya da turuncu renklidir. Hipotallus beyaz ya da renksiz. Sporlar yığın halinde koyu 

kahverengi, ıĢık mikroskobunda soluk mor-kahverengi, çok belirgin olmayan siğilli, 

7,5-10 µm çaptadır. Plazmodyum sarı veya zeytin yeĢili renktedir. 



 

  

  

Şekil 4.9. Physarum melleum. I- plazmodyum; II- sklerotiyum; III- sporangiyumlar; IV- 
a. peridyum, b. sporlar, c. kapilityum. 

Ngazidja adası: M‟vouni; Litchi sinensis (Liçi ağacı) gövde ve yaprak, aerial ve 

döküntüsü, 395 m, 11°43.270ʹ  S, 043°16.535ʹ  E, tarih 17.09.2016, CM-16-SN03. 

Yayılışı 

Afrika‟da daha önce bir kaç ülkeden kaydedilmiĢtir. Güney afrika‟da, Madagascar‟da, 

Rwanda‟da, Burundi‟de, Kenya‟da ve Tanzanya‟da koleksiyona alınmıĢtır (Anonim 

2017m). Madagascar‟da, Diana Wrigley ve ark. (2013) çalıĢmalarında, Cocos nucifera 

yaprak döküntü materyalinden izole etmiĢlerdir.  

 

 

 

 

 

 



 

4.10. Physarum notabile T.Macbr., 1922 (ġekil 4.10) 

Takım: Physarales 

Aile: Physaraceae 

Cins: Physarum 

Tür: Physarum notabile T.Macbr. 

Sinonim 

Didymium connatum Peck, 1874 

Physarum connatum (Peck) G. Lister, 1911 

Tanım 

Fruktifikasyonlar sporangiyat veya plazmodiyokarpik formlarda görülebilir, sıkıĢık, 

küreselden böbrek Ģekline kadar değiĢen Ģekillerde, saplı veya sapsız sıklıkla koyu 

renkte kupilat bir taban kısmına sahip olup, 0,3-1mm çaptadır. Sapsız formlar kısa 

plazmodiyokarplar Ģeklinde ve birleĢik durum ortaya koyarlar. Fruktifikasyonlar sıklıkla 

2-10‟lu gruplar halindedir. Peridyum membranöz, özellikle üst kısım yoğun, kül beyazı 

kalker ile kaplanmıĢ olup, sıklıkla kalker içermeyen sporangiyumlara da rastlanır. Eğer 

sap varsa düzensiz, genellikle yukarıya doğru giderek incelir, plicate-furrowed, opak, 

koyu veya beyaz kalker ile kaplıdır. Kapilityum zengin ipliklere sahip olup, kapilityal 

nodların boyutu ve Ģekli değiĢkendir, uzun hiyalin iplikler ile birbirine bağlanır, bağlantı 

noktaları her zaman nodüler geniĢlemeler ortaya koymaz. Sporlar yığın halinde siyah ya 

da koyu gri, mikroskop ıĢığında zeytini kahverengi, hafıf kabartılı (minutely verrucose), 

sıklıkla 10-11,5µm çaptadır. Plazmodyum beyaz veya gri renkte gözlenir. 

 

 

 



 

  

 

Şekil 4.10. Physarum notabile. I- sporangiyum; II- a. kapilityal düğümler, b. sporlar; 

III- sporlar. 

Ngazidja adası: Ntsorale; Ricinus communis (Kastor ağacı) yaprak, sap ve meyve, aerial 

ve döküntüsü, 243 m, 11°41.227ʹ  S, 043°24.768ʹ  E, tarih 17.09.2016, CM-16-SN05. 

Yayılışı 

Afrika kıtasında, Tanzanya‟da, koleksiyona alınmıĢtır (Anonim 2017m). Yakın 

zamanda Madagascar‟da, Diana Wrigley de Basanta ve ark. (2013), çalıĢmalarında, 

Euphorbia sp. dallarından izole etmiĢlerdir. Aynı çalıĢmada Güney Afrika‟dan elde 

edildiği belirtilmektedir. Genellikle ölü ağaç ve ağaç kabuğu üzerinde bulunmaktardır 

(Anonim 2017j, Anonim 2017m, Martin ve Alexopoulos 1969). 

 

 

 

 

 

 



 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalıĢma Afrika kıtasında, Güney Afrika‟da yer alan, Mozambik kanalı kuzey 

giriĢinde, Mozambik ile Madagascar adası arasında Komor „da gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2016 yılı kuru mevsim döneminde (Eylül ayı) Komorların Ngazidja adasının değiĢik 5 

bölgesinde randomize olarak dokuz istasyondan ağaç gövde, kabuğu, meyve, yaprak 

döküntüsü, ölü odun dokusu, tavĢan dıĢkısı gibi materyaller toplanmıĢtır. Toplanan 

materyaller ile oluĢturulan 10 primer izolasyon petrisinde nem odası tekniğe 

uygulanmıĢ takip ve inceleme sonucu teĢhisler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bazı istasyonlardan 

(3 istasyon: CM-16-SN04 istasyonu, Cocos nucifera (hindistan cevizi ağacı)‟nın 

çürümüĢ odunu materyal; CM-16-SN08 istasyonu, Terminalia catappa‟ nın, gövde ve 

yaprak döküntü materyal; CM-16-SN09 istasyonu, Oryctolagus cuniculus (tavĢan) 

dıĢkısı) temin edilen materyaller inkübasyon sırasında filamentöz küf mantarları 

istilasına uğramıĢ ve hiçbir miksomiset türü elde edilememiĢtir. 

Komor Cumhuriyeti Miksomisetleri üzerine ilk defa gerçekleĢtirilen bu çalıĢma 

sonucunda miksomiset sınıfına ait 10 tür tespit edilmiĢtir. Tespit edilen türlerin tümü 

Komor için yeni kayıttır (Ndiritu ve ark. 2009b, Ndiritu ve Myriam de haan 2014). 

ÇalıĢmada toplam 5 cinse (Arcyria, Badhamia, Diderma, Didymium ve Physarum) ait 

10 tür belirlenmiĢtir. Bu beĢ cins arasında Didymium en yaygın cins olup dört tür ile 

temsil edilmektedir. Physarum üç tür, Arcyria, Badhamia ve Diderma genusları ise 

birer tür ile temsil edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada tespit edilen türler, Arcyria insignis Kalchbr. & Cook, 1882; Didymium 

anellus Morgan,1894; Didymium minus (A. Lister) Morgan, 1894; Didymium nigripes 

(Link) Fr.,1829; Didymium serpula Fr.,1829; Physarum cinereum (Batsch) Pers., 1794; 

Physarum melleum (Berk.& Broom) Massee, 1892; Physarum notabile T.Macbr., 1922; 

Diderma deplanatum Fries.1829 ve Badhamia cf. affinis dir. Badhamia cf. affinis türü 

Badhamia affinis, Badhamia armillata ve Badhamiopsis ainoae türleri ile bazı benzer 

özellikler göstermekle birlikte birtakım belirleyici (determinatif) farklılıklar da 

içermektedir. Bu takson belirtilen türlere nazaran Badhamia affinis„e daha yakın 

morfolojik karakterler ortaya koyduğu için Badhamia cf. affinis olarak 

nitelendirilmiĢtir.  



 

Laboratuvar uygulaması ile elde edilen türlerin özellikleri, tayin anahtarları içeren 

kaynaklarda belirtilen karakterlere oldukça uyumlu olmakla birlikte sıklıkla spor çapı 

valans değerlerinde minimal farklılıklar belirlenmiĢtir. Ġnkubasyon iĢlemleri bu tip 

küçük morfolojik değiĢikliklere neden olabilmektedir. ÇalıĢmada tespit edilen dikkate 

değer sapmalar; 

Diderma deplanatum spor çapı (-9) 9,5-10 (-11) µm olup örnek materyalde spor çapı 9-

11µm olarak ölçülmüĢtür. 

Didymium anellus spor çapı literatürler‟e göre (7,5-) 8-10 (-11) µm olup örnek 

materyalde 7-9µm dir. 

Didymium minus spor çapı, 8-11µm olup çalıĢmada bu değer 8-12µm olarak 

saptanmıĢtır. 

Didymium nigripes spor çapı 7-10 µm olup örnek materyalde 7-9 µm dir. 

Didymium serpula spor çapı 8-11µm olup çalıĢmada spor çapı 7-9µm olarak 

ölçülmüĢtür. 

Physarum cinereum spor çapı literatürler‟e göre (-7) 9-11 (-12) µm olup örnek 

materyalde 9-13 µm dır. 

Physarum melleum spor çapı kaynak bilgilerine göre 7,5-10 µm olup çalıĢmada bu 

değer 7,5-9 µm olarak saptanmıĢtır. 

Physarum notabile spor çapı 10-11,5 µm olup örnek materyalde spor çapı 9-12(-15) µm 

dir. 

Dünya üzerinde Miksomisetler üzerinde halen bilim adamları yoğun çalıĢmalar 

yapmakta olup miksomisetlerin dünya coğrafyasında yayılımları hakkında birtakım 

çalıĢmalar mevcuttur. Afrika kıtasında, Kenya (Ndiritu ve ark. 2009a,b) , Tanzania 

(David ve Stampfer 2004, Ndiritu ve ark. 2009b), Mozambik (Ndiritu ve ark. 2009b), 

Malawi (Ndiritu ve ark. 2009b), Rwanda (Ndiritu ve ark. 2009b), Madagascar (Ndiritu 

ve ark. 2009b) vb. gibi ülkelerde Miksomisetler üzerine bazı çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Madagascar‟da, Diana Wrigley de Basanta ve ark. (2013) çalıĢmalarında 22 farklı 

cinsten 124 miksomiset belirtmiĢlerdir. Belirtilen bu türlerden bazıları çalıĢmada elde 

edilen türler ile örtüĢmekte olup bu türler, Arcyria insignis, Diderma deplanatum, 

Didymium anellus, Didymium nigripes, Physarum cinereum, Physarum melleum ve 

Physarum notabile dir. 



 

Güney Amerika Peru‟da Lado ve ark. (2016) çalıĢmalarında belirledikleri 78 

miksomiset türü içerisinde Arcyria insignis, Didymium anellus, Physarum cinereum, 

Physarum melleum ve Physarum notabile‟nin yer aldığı görülmektedir. Lado ve ark. 

(2013) ġili‟de yaptıkları çalıĢmada toplam 110 miksomiset türü içerisinde Diderma 

deplanatum, Didymium anellus, Didymium minus, Physarum cinereum, Physarum 

notabile varlığını belirtmiĢlerdir. Yine, Lado ve ark. (2014) Arjantin‟de yaptıkları 

çalıĢmada belirttikleri 138 miksomiset türü arasında Didymium anellus, Didymium 

nigripes, Physarum cinereum, Physarum melleum, Physarum notabile yer almaktadır. 

Asya‟da, Ko Ko ve ark. (2010), Tayland‟da yaptıkları çalıĢmada, Arcyria insignis, 

Didymium anellus, Didymium minus, Didymium nigripes, Physarum cinereum, 

Physarum melleum türlerini tespit etmiĢlerdir. Rosing ve ark. (2010) Singapur‟da 

yaptıkları çalıĢmada toplam 26 farklı cinsten 76 miksomiset türü tespit etmiĢlerdir. Bu 

türler arasında Arcyria insignis ve Physarum melleum‟un olduğu görülmektedir. 

Türkiye‟de miksomiset grubu üzerine son yıllarda yoğun çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmektedir. Türkiye‟de kaydedilen bazı miksomiset türlerinin bu çalıĢmada 

da tespit edildiği görülmektedir. Türkiye için ilk çalıĢma Härkönen ve Uotila (1983) , 

Gücin ve Öner (1986) olup en kapsamlı çalıĢma 1993 yılında Marmara bölgesi 

myxomcetleri üzerine yapılan doktora tezi olup bu çalıĢmada 61 takson tespit edilmiĢtir 

(Ergül 1993). Ergül (1993) çalıĢmasında da Komor‟da yapılmıĢ olan bu çalıĢmada tespit 

edilen Arcyria insignis ve Physarum cinereum türleri de belirtilmiĢtir. Oskay ve Tüzün 

(2015) yaptıkları çalıĢmada belirtilen 30 taxon dan Arcyria insignis ve Physarum 

cinereum çalıĢmamızda da tespit edilmiĢtir. Baba ve ark. (2016) yaptıkları bir çalıĢmada 

belirtilen 54 miksomiset türü arasında Arcyria insignis‟in olduğu görülmektedir. Yine 

bu çalıĢmada tespit edilen taksonlardan Arcyria insignis, Diderma deplanatum, 

Didymium anellus, Didymium minus, Didymium nigripes, Physarum cinereum, 

Physarum notabile türlerinin Türkiye‟den kayıtlı olan taksonlar olduğu belirtilmiĢtir 

(Sesli ve ark. 2016). Bu sonuçlar tespit edilmiĢ benzer türlerin dünya üzerinde 

kozmopolit türler olduğunu düĢündürmektedir. 

Miksomiset sınıfına yönelik daha kapsamlı benzer nitelikli çalıĢmalarla Komor adası 

miksomisetleri taxon sayısı ve çeĢiti artıĢı beklenmelidir. 
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