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TRAKYA BÖLGESİNDE DOĞAL VE YAPAY 
RADYONÜKLİDLERİN BİYOİNDİKATÖR ORGANİZMALARLA 
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Karayosunu ve likenler 137Cs gibi serpinti radyonüklidlerinin ve 7Be, 232Th, 238U gibi doğal 
radyonüklidlerin biyoindikatörü olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Atmosferik 
serpinti radyonüklidlerinin belirlenmesinde karayosunu ve likenler vaskuler bitkilere göre, 
kütikula ve iyi gelişmiş kökleri olmaması ve yüksek yüzey/hacim oranları gibi önemli 
avantajlara sahiptir. 137Cs, potasyuma benzer fiziko-kimyasal özellikleri ve nispeten uzun 
fiziksel yarı-ömrü (30.14 yıl) nedeniyle çevredeki yapay radyonüklidlerin en 
önemlilerinden biridir. Karayosunu ve likende 1 37Cs' nin birikimi ile ilgili çalışmalar, 
atmosferik birikimle ile ilgili veriler vermesi bakımından önemlidir. 1 37Cs'ye ek olarak 
doğal radyonüklidlerin karasal ekosistemlerdeki davranışı da bu radyonüklidlerin insan 
besin zincirlerine girerek oluşturduğu toksik etki nedeniyle radyoekoloji çalışmalarının ilgi 
odağı olmuştur. Literatürde son zamanlarda bazı radyonüklid konsantrasyonlarının fosil 
yakıt kullanımı nedeniyle biyotada arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmada, Trakya 
Bölgesi'nden toplanan karayosunu, liken ve çam kabuğu örneklerinde 137Cs, 40K, 232Th ve 
238U radyonüklidlerinin radyoaktivite konsantrasyonları yüksek saflıkta germanyum 
dedektöre bağlı gama spektrometresinde ölçülmüştür. Karayosununda 137Cs, 40K, 232Th ve 
238U radyonüklidlerinin en düşük ve en yüksek konsantrasyonları sırasıyla 0.36-8.13, 85.4-
162.9, 1.62-6.17, 1.69-6.73 Bqkg 1 olarak bulunmuştur. 
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MONITORING OF NATURAL AND ARTIFICIAL RADIONUCLIDES 
IN THRACE REGION BY USING BIOINDICATOR ORGANISMS 

Moss and lichen have been used commonly as bioindicators of fall-out radionuclides such 
as 1 37Cs and naturally occurring radionuclides such as 7Be, 232Th, 238U. Moss and lichens 
have crucial advantages for determining atmospheric fall-out radionuclides with regard to 
vascular plants because of great surface/volume ratio, lack of cuticle and well developed 
root systems. 137Cs considered as one of the most hazardous artificial radionuclides in the 
environment because of its similar physicochemical properties to potassium and long 
physical half-life (30.14 years). 137Cs accumulation studies in moss and lichen are useful 
because of the reflect atmospheric deposition. In addition to I37Cs, the behavior of natural 
radionuclides in the terrestrial ecosystems has been the centre of attraction for 
radioecology studies in view of their toxic influences on the human by entering food 
chains. It is noted in the literature that, recently, concentrations of terrestrial radionuclides 
have been increased in biota as a result of fossil fuel combustion. In the current study, 

Cs,' K, Th and Z3ÖU radioactivity 
concentrations of moss, lichen and pine bark 

samples which were collected from Thrace Region were measured by using gamma 
spectrometry equipped with high-purity germanium detector. The activity concentrations 
of 137Cs, 40K, Th and 238U in the moss samples found in the range of 0.36-8.13, 85.4-
162.9, 1.62-6.17, 1.69-6.73 Bq kg"1, respectively. 
Keywords: 1 37Cs, Natural Radionuclides, Moss, Lichen, Pine Bark, Thrace 
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1.GİRİŞ 

Karayosunu ve likenler tüm besinsel ihtiyaçlarını atmosferden gelen nemli ve kuru 
partiküllerin emilimi yoluyla karşılamaktadır [1,2]. Otsu bitkilerde ve yüksek bitkilerde 
olduğu gibi toprağa gelişmiş bir kökle bağlı değillerdir. Özellikle karayosunlarının 
yüzey/hacim oranı otsu bitkilere oranla yaklaşık 10 kat daha fazladır [3]. Likenler ise çok 
yavaş büyümeleri nedeniyle atmosferik radyonüklid kirliliğinin uzun vadeli kontrolünde 
çok kullanışlı organizmalardır. Bu özellikleri, karayosunlan ve likenlerin atmosferik 
radyonüklid kirliliğinin belirlenmesi çalışmalarında günümüzde yaygın bir şekilde 
kullanılan biyoindikatör organizmalar olmalarını sağlamıştır. 

Yüksek bitkilerin aksine likenlerin kökleri, stomaları veya iyi gelişmiş kutikulalan yoktur. 
Likenler, kuru ve nemli birikimle yeryüzüne inen kirleticileri ve özellikle katyonları 
bünyesine almaktadır. Likendeki radyonüklid konsantrasyonu, uzun zaman içinde kuru ve 
nemli olarak atmosferden gelerek biriken radyonüklid miktarının iyi bir göstergesidir. 

Doğal radyonüklidler, yapay radyonüklidlere oranla karasal ve denizel ortamlarda daha 
homojen olarak dağılmıştır. Bununla beraber, fosil yakıt kullanan termoelektrik güç 
santralleri, fosfatlı gübre kullanımı ve madencilik faaliyetleri atmosfere yayılan doğal 
radyonüklidlerin topraktaki ve bitkilerdeki konsantrasyonları sürekli artırmaktadır [4,5]. 

Th ve U serisindeki radyonüklidlerin ve 40K'nin ana kaynağı toprağı oluşturan ana 
kay açlardır [5]. Özellikle granit ve volkanik yapıdaki kayaçlarda bu radyonüklidler bolca 
bulunmaktadır [6]. Dünya üzerindeki topraklar farklı kayaç tiplerinden oluştuğundan, 
dünyada toprakta bulunan doğal radyonüklid konsantrasyonları bölgeden bölgeye 
değişebilmektedir. Buna örnek olarak, Türkiye'de Kestanbol yöresinde [Çanakkale] 
toprakta bulunan uranyum ve toryum serisi radyonüklid miktarlarının dünya 
ortalamasından yaklaşık 10 kat fazla olması gösterilebilir [6]. Buna karşın, Marmara 
Bölgesi toprağında uranyum ve toryum serisi ile birlikte 40K radyonüklidinin 
konsantrasyonları dünya ortalama değerlerine çok yakın bulunmuştur [7,8]. 

Yapay radyonüklidlerin en önemlilerinden olan 137Cs, nükleer kazalar ve nükleer endüstri 
faaliyetleri sonucunda çevreye yayılmış olan fisyon ürünü bir radyonükliddir. Potasyuma 
benzer kimyasal özellikleri, nispeten uzun fiziksel yarı ömrü [30.14 yıl], bu radyonüklidin 
topraktaki dikey hareketinin çok yavaş olması ve bitkilerdeki uzun biolojik yarı-ömürleri 
nedenleriyle de anlamlıdır [9,10]. Bununla birlikte yaydığı beta partikülü ve gama ışını 
nedeniyle de iç ve dış ışınlamaya yol açmaktadır. Potasyumun besinsel analoğu olması 
nedeniyle özellikle potasyum bakımından zayıf topraklarda bitkiler sezyumu bünyelerine 
alıp potasyum yerine kullanabilmektedir. 

Liken ve karayosunlarının 7Be gibi kozmojenik radyonüklidleri [ 1 1 ] , 40K gibi karasal 
kökenli doğal radyonüklidleri [12], 55Fe, 90Sr, 1 37Cs, 106Ru, 144Ce, 239+240pu gibi serpinti 
radyonüklidlerini [13,14] ve U serisi radyonüklidlerini biriktirdiği yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir [15]. 

Ülkemizde bugüne kadar, Topcuoğlu ve ark. [1992, 1993], Eğili ve ark [2003] ve Çelik ve 
ark. [2009] karayosunu ve likenleri biyomonitör olarak kullanarak bölgesel radyoaktivite 
haritaları oluşturulması yönünde çalışmalar yapmışlardır [14, 15, 16, 17]. Biz bu 
araştırmamızda, Trakya bölgesinde 2001 yılında topladığımız, çam kabuğu, karayosunu ve 
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liken örneklerindeki 137Cs, 40K, 232Th ve U radyonüklidlerinin aktivite düzeylerini ortaya 
koyduk. 

2.DENEYSEL 

2.1. Çalışma Bölgesi ve Örnekleme 

Karayosunu ve liken örnekleri tüm istasyonlarda 250 m 'lik bir alan içerisinde, ağaçların 
gölgesi altında olmayan düzlük bölgelerden 10 litrelik naylon torbaları dolduracak 
miktarda alınmıştır. Tüm örneklemelerde -Trakya Bölgesi'nde en sık rastlanan türler olan-
karayosunu için Hypnum cupressiforme liken için ise Cladorıia rangiformis türü 
toplanmıştır. Çam kabuğu örnekleri, ağaçların yerden 1.5 m yükseklikteki kısmından 
alınmıştır. Her istasyonda 10 ağaçtan alınan örnekler karıştırılarak istasyonu temsil eden 
örnek oluşturulmuştur. Örnekler plastik eldivenlerle el değmeden alınarak plastik poşetlere 
konulmuştur. Laboratuvara getirilen örnek materyalleri 40 °C'lik etüvde sabit ağırlığa 
gelinceye kadar kurutulmuştur. Kurutulan karayosunu ve liken örnekleri ölü bitki 
kalıntılarından ve toprak parçacıklarından arındırıldıktan sonra iki kez de-iyonize 
sudan geçirilmiş ve tekrar kurutulmuştur. Son olarak, standart yoğunluğa getirmek 
amacıyla karayosunu ve liken örnekleri kül fırınında 250 °C'de yakılarak kül haline 
getirilmiştir. 

Bu çalışmada toplanan Cladorıia rangiformis türü liken morfolojik yapısına göre fructicose 
(çalı şeklinde), üzerinde yaşadığı substrata göre ise epigeik (döküntüler ve ölü yosun 
tabakaları üzerinde yaşayan) olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada toplanan Hypnum 
cupressiforme karayosunu ise ölü bitki örtüsü üzerinde yaşamaktadır ve binlercesinin yan 
yana gelişmesi sonucunda oluşan görüntü nedeniyle halı formu karayosunu olarak 
tanımlanmaktadır. Toplanan örnekler içerisinden, Hypnum cupressiforme için boyu 4 ila 6 
cm arasında, Cladonia rangiformis için boyu 3 ila 5 cm arasında olanlar radyoaktivite 
ölçümlerinde kullanılmıştır. 

a.Analitik işlemler 

Çam kabuğu, karayosunu ve likenlerde Cs, K, Th ve U aktivite konsantrasyonları 
yüksek saflıkta germanyum (HPGe) dedektöre bağlı gama spektrometresinde 
belirlenmiştir. Elde edilen gama spektrumları, ORTEC Maestro 32 veri sağlama ve analiz 
sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Dedektör kapalı koaksiyal (eş eksenli) yapıda ve 
dik tipte olup uygun çalışma voltajı 3000 V'tur. Ayırma gücü 57Co'nin 122 keV eneıjideki 
pikinde 1.0 keV ve 60Co'ın 1.33 MeV enerjideki pikinde 2 keV'dir. Nispi verimliliği 

Co'ın 1.33 MeV eneıjideki pikinde % 22.1'dir. Dedektör, çevresel radyasyonun düzeyini 
mümkün olduğunca düşük tutmak amacı ile 10 cm kalınlığında silindirik kurşun ile 
zırhlanmıştır. Dedektörün verim değerinin hesaplanmasında Çekmece Nükleer Araştırma 
Merkezi'nden alınmış olan 0.7 g/cm3 yoğunluğunda, 241 Am, 57Co, 60Co, 134Cs, 137Cs ve 
54Mn radyonüklidlerini içeren standart kaynak kullanılmıştır. 40K'ın aktive konsantrasyonu 
1460 keV'deki pik alanından hesaplanmıştır. 238Th ve 232U aktivite konsantrasyonları, 
bozunma ürünleri ile dengede olduğu farz edilerek hesaplanmıştır. U serisindeki 
radyonüklidlerin spesifik aktivitesini hesaplamak için 214Pb'nin 351.9 keV enerjideki ve 
214Bi'nin 609.2 keV enerjideki fotopikinden yararlanılmıştır. Th serisinde bulunan 
radyonüklidlerin spesifik aktiviteleri hesaplanırken 212Pb'nin 238.6 keV, 208T1' 

nin 583.1 
keV ve 228Ac'nin 91 1 keV eneıjideki fotopiklerinden yararlanılmıştır. Sayım süresi 
ortalama 72 saattir. Aynı kapta boş olarak gama spektrometresinde ölçüm yapılarak 
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laboratuar ortamındaki back-ground radyasyonu belirlenmiş ve bulunan değer örnekler için 
bulunan aktivite değerlerinden düşülmüştür. 

3.DENEYSEL SONUÇLAR 

Çam kabuğu, karayosunu ve liken örneklerinde bulunan radyonüklid konsantrasyonları 
Tablo l 'de verilmiştir. 

Çam kabuğu örneklerinde 137Cs, 40K, 232Th ve 238U aktiviteleri sırasıyla 0.24-17.66, 13.8-
94.9, <MÖA-2.15, <MÖA-1.28 Bq k g 1 arasında bulunmuştur. Çam kabuğunda 1 37Cs, 40K 
232Th ve 238U radyonüklidlerinin aktivite konsantrasyonları ortalama olarak ise sırasıyla 
4.37 ± 4.80, 35.3 ± 18.5, 0.89 ± 0.41, 0.84 ± 0.23 Bq kg"1 olarak saptanmıştır. 

Karayosununda 137Cs, 40K, 232Th ve 238U aktiviteleri sırasıyla 0.36-8.13, 85.4-162.9, 1.62-
6.17, 1.69-6.73 Bq kg"1 arasında bulunmuştur. Karayosununda ortalama 137Cs, 40K, 232Th 
ve 238U konsantrasyonları ise 2.50 ± 2.30, 1 15 .3 ± 26.9, 4.06 ± 1.53, 3.06 ± 1.65 Bq kg"1 

olarak saptanmıştır. 

Likende 137Cs, 40K, 232Th ve 238U aktiviteleri sırasıyla 0.61-4.08, 23.5-240.0, 1.31-4.56, 
0.75-3.57 Bq kg"1 arasında bulunmuştur. Likende ortalama 1 37Cs, 40K, 232Th ve 238U 
aktivite konsantrasyonları ise 2.10 ± 1.37, 96.4 ± 67.3, 3.05 ± 1.22, 1.86 ± 0.90 Bq kg 1 

olarak saptanmıştır. 
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