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Rehber Bitkiler
Madenleri yüzeyde temsil eden bitkiler
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nan örneklerin, kimyasal analizlerinin yapılmasıyla cevher 
aranmasına da "biyojeokimyasal prospeksiyon" ve de 
bunun dayandığı anomaliye “biyojeokimyasal anomali" 
denilmektedir111. Dünyada Jeobotanik ve biyojeokimyasal 
prospeksiyonda kullanılabilen çok sayıda belirteç bitki 
bulunmaktadır121.

Bu çalışma ile dünyanın değişik bölgelerinde Cu, Zn, 
Fe, Mn, Co, Ni ve Cr gibi cevher yataklarının aranma
sında (jeobotanik ve biyojeokimyasal prospeksiyonda) 
kullanılan bazı belirteç bitkilere örnekler, fotoğrafları ve 
bünyelerinde meydana gelebilecek fizyolojik ve morfolo
jik değişiklikler tabloda verilmiştir|31,

Cevher 
Elementi

Bünyelerinde Gözlenen 
Değişiklikler

Cr Sarı yapraklar, yeşil damarlar

Co Yaprak üstlerinde beyaz benekler

Cu Yaprak uçlarında beyaz benekler, mor 
dallar, sararmış yapraklar, 
bodur kökler, bazı türde yerlerde 
sürünme

Fe Bodurlaşmış boy, kalınlaşmış kökler, 
alglerde hücre bölünmelerinde 
bozukluk ve fazlasıyla çoğalan hücre

Mn Sararmış yapraklar, dallarda ve 
yaprak saplarında doku bozukluğu 
(beneklenme vs) yaprak kenarlarında 
kıvrımlanma ve deformasyon, yaprak 
kalınlığında değişiklik

Ni Yaprak üstlerinde beyaz benekler

Zn , Yeşil damarlı sararmış yapraklar, açık 
renkli bodur formlar, yaprak uçlarında
kuruma, bodurlaşmış kökler

• Zaire'de Cu için saptanan belirteç bitkiler; Delp
hinium dasycladum, Crepiderhopalon dambloni 
Haumanuastrum katangense, Becium aureviride, 
Hibiscus rhodonthus, Aeollanthus biformifolius141 (Şe
kil 2, 3. 4, 8).

• 'Elazığ'da Cu için saptanan belirteç bitkiler (dal
larında) Salix acmophylla, Tamarix smyrnensis, 
Phragmites australis(5) (Şekil 1,6, 7, 11).

• 'Elazığ-Maden'de Fe için saptanan belirteç bitki 
(yaprağı); Phrapmites australis, Carex acuta 161 (Şekil 
6).

• Elazığ-Maden'de Zn için saptanan belirteç bitkiler; 

Platanus oriantalis, Populus nigra, Salix armenorosi- 
ca’’> (Şekil 10, 11).

‘ Elazığ-Maden'de Mn için saptanan belirteç bitki 
(yaprağı); Tamarix symrensis, Salix acmophylla181 
(Şekill, 7, 11).

• "Musalı ve Silifke-Anamur bölgesinde Mn için belir
teç bir bitki; Pinus brutia 191 (Şekil 12).

• Brezilya'da Cr için saptanan belirteç bitkiler; Ver- 
benaceae, Sterculiaceae, Clusiaceae, Ericoula- 
ceae(,0) (Şekil 9).

• Amerika-Breziya'da Ni için saptanan hiperakümü- 
latör bitkiler; Oxalis sp„ Justicia lanstyakii, Peixotoa 
magnifica, Euphorbia sp.1101 (Şekil 5).

Dünyada çoğunlukla Ni, Cu, Zn, Mn, Pb, Au, Cr, B, Fe 
vb. için belirteç bitkiler saptanmıştır. Bu bitkilerin fizyolojik 
ve morfolojik özellikleri incelenerek, ya da bitkilerin çeşitli 
organlarında (yaprak, dal, çiçek vs.) yapılan analizlere 
dayanılarak cevher yataklarının saptanması olasıdır. Bitki
lerle adeta sığ sondaj yapıldığından, özellikle örtülü arazi
lerde daha da önemli olmaktadır|3). Türkiye'de ise Ni, Cu, 
Zn, Mn, Fe için çalışılmıştır. Saptanan bitki türleri "Alyssum 
sp., Salix acmophylla (söğüt), Tamarix symrensis (ılgın), 
Phragmites australis (Çığ), Platanus oriantalis (Çınar), Po
pulus nigra( Kavak)" çok az olmakla birlikte bu konuda ça
lışmaların artması gerekmektedir. Ayrıca indikatör bitkiler 
çevresel monitör olarak da kullanılabildiğinden, toprakta 
metal kirliliğinin ortaya çıkarılması ve temizlenmesinde de 
(fitoremediasyon) kullanılabilmektedir(l2).

Şekil 3. Cu için belirteç bitki; Hibiscus rhodonthus 141



Şekil 4. Zaire’de Cu için belirteç bitkiler (2)

Şekil 5. Ni için hiperakümülatör bitkiler 111



Şekil 6. Elazığ-Maden bölgesinde Fe için belirteç 
bitki(yaprağı); Phrapmites australis 1131

Şekil 7. Elazığ-Maden bölgesinde Mn için belirteç bitki 
(yaprağı); Tamarix symrensisi'3)

Şekil 8. Cu ve Co için bir belirteç bitki; Haıımamıastrum katangense 'Si



Verbenaceae Ericoulaceae

Clusiaceae; Sterculiaceae

Şekil 9. Brezilyada ultramafik kayaçlar içinde Cr için belirteç bitkiler^

Şekil 10. Elazığ-Maden bölgesinde Zn için saptanan belirteç 
bitkiler; Platanus oriantali^3]

Şekil 11. Elazığ-Maden bölgesinde, Ergani Cu işletmesinde 
inadına yaşayan bitkiler; ön planda Zn için belirteç bitki, 
Populus nigra arka planda Cu için indikatör bitki, Salix 
acmophylla[}i}



Şekil 12. Mn için saptanan belirteç bir bitki; Pinus 
brutia (Kızıl çam)!ii';
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