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Türkiye’de Satureja L. cinsinin 15 türü 

yayılış göstermektedir. Satureja türlerinin bazıları 
arasında büyük morfolojik benzerlikler vardır. Bu 
nedenle bazı türleri morfolojik olarak birbirinden 
ayırt etmek güçtür. Bu çalışmada; anatomik 
karakterler arasında önemli bir yer tutan yaprak orta 
damar anatomisi incelenerek, türler arasındaki 
farklılıklar belirlenmiştir.  

İncelenen türler arasında iki tip orta damar 
tespit edilmiştir. I. Tip’te orta damar bölgesindeki 
ksilemin her iki tarafında sklerankimatik bir doku 
yer almaktadır (S. parnassica subsp. sipylea, S. 
wiedemanniana and S. coerulea). II. Tip’te ise 
böyle bir sklerankimatik doku görülmemektedir. 

 Türler arasında bir başka ayırt edici 
karakter, orta damar bölgesinin yaprak altında dışarı 
doğru bir çıkıntı meydana getirip getirmemesidir. 
Sadece S. corulea’da yaprak orta damar bölgesi 
dışarı doğru çıkıntılı değildir, diğer türlerde ise az 
veya çok dışarı doğru bir çıkıntı vardır. 

Satureja türleri arasında tespit edilen bu iki 
anatomik farklılık, sistematik açıdan problemli 
türlerin ayırt edilmesinde yararlı olacaktır. 
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Türkiye’deki Sternbergia Waldst. & Kit. 
(Amaryllidaceae) Taksonlarının Polen 

Morfolojisi 
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Amaryllidaceae familyasına ait olan 

Sternbergia cinsinin ülkemizde yayılış gösteren 6 
taksonu mevcuttur. Genellikle “kışnergizi” ya da 
“karaçiğdem” yerel adları ile bilinmektedir. 
Ekonomik yönden önemli bir cinstir. Tıp biliminde 
kullanılan bazı alkoloidleri içerir. Ayrıca, gösterişli 
çiçeklere sahip olması nedeniyle süs bitkisi olarak 
da kullanılmaktadır. Bu araştırma kapsamında 
Sternbergia cinsine dahil, doğal olarak yetişen 6 

taksona (S. lutea (L.) Ker-Gawl. ex Sprengel subsp. 
lutea, S. lutea (L.) Ker-Gawl. ex Sprengel subsp. 
sicula (Tineo ex Guss.) D. A. Webb, S. fischeriana 
(Herbert) Rupr., S. candida B. Mathew & T. 
Baytop, S. clusiana (Ker-Gawl.) Ker-Gawl. ex 
Sprengel ve S. colchiciflora Waldst. & Kit.) ait 12 
örneğin polen morfolojileri ışık ve taramalı elektron 
mikroskobu ile incelenmiştir. Tüm taksonlarda 
polen tipi tek oluklu (monosulkat) ve polen şekli 
eliptiktir. Polenler genellikle orta büyüklükte olup, 
uzun eksen değerleri 40-80 mikrometre, kısa eksen 
değerleri 19-63 mikrometre arasında değişmektedir. 
Ekzin süslenmesi ağsı ya da dar ağsıdır. Ekzin 
kalınlığı 1-2 mikrometre, intin kalınlığı ise 0.5-2 
mikrometre arasında değişmektedir. Oluk (sulkus) 
eni 22-43 mikrometre arasında kaydedilmiştir. Oluk 
membranı üzerinde, S. colchiciflora türü dışındaki 
diğer taksonlarda parçalı (insulat tip) kapakçık 
(operkulum) olduğu belirlenmiştir. S. 
colchiciflora’da ise tüme yakın (difuz tip) kapakçık 
bulunmaktadır. S. colchiciflora sahip olduğu bu 
kapakçık özelliği ile cinsin diğer taksonlarından 
kolayca ayırt edilebilmektedir. Çeşitli araştırıcılar, 
daha önce S. colchiciflora’nın Akdeniz’in çeşitli 
bölgelerinde yayılış gösteren bireylerinin, cinsin 
diğer taksonlarından morfolojik ve karyolojik 
açıdan farklı özellikler taşıdığını vurgulamışlardır. 
Bu çalışma, S. colchiciflora’nın palinolojik 
bakımdan da farklı olduğunu ilk kez ortaya 
koymuştur.  
 
Anahtar Kelimeler:  Sternbergia, kışnergizi, 
Amaryllidaceae, polen, Türkiye.  
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Quercus cerris örnekleri Zonguldak, 

Devrek’den ve Quercus ilex örnekleri Zonguldak, 
Ereğli’den toplandı. Yapraklardan alınan kesitlerde 
histokimyasal analiz yapılarak kahverengi- siyah 
renge boyanan kalsiyum oksalat kristallerinin 
olduğu tespit edildi. Polarizan mikroskop 
incelemesi için yapraklardaki organik maddeler 
tamamen temizlendi (Clearing). Q. cerris ve Q. ilex 
türlerinde kalsiyum oksalat kristallerinin druz ve 
prizmatik tipte kristaller olduğu görüldü. Druz 
kristallerinin mezofilde, prizmatik kristallerin ise 
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yaprak damarları etrafında lokalize olduğu tespit 
edildi. Hazırlanan devamlı preparatlarda mm2’deki 
kalsiyum oksalat kristal sayıları belirlendi. 

 
Anahtar Kelimeler: Quercus, kalsiyum oksalat 
kristalleri 
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Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma 
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Bu çalışmada endemik bir tür olan 
Fritillaria bithynica Baker’nın morfolojik ve 
anatomik özelliklerinin çalışılması amaçlanmıştır. 
Morfolojik ve anatomik çalışmalarda bitkinin 
yumru, gövde, yaprak ve çiçek gibi kısımları 
incelenerek şekillerle gösterilmiştir. Fritillaria 
türleri gösterişli çiçeklerinden dolayı süs bitkisi 
olarak kullanılmaktadır. 
 
Anahtar Sözcükler: Liliaceae, Fritillaria bithynic, 
morfoloji, anatomi 
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Bu çalışmada, sera koşullarında yetiştirilen 
domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisine, 
Act-2 aktivatörü uygulanmış ve bu kimyasalın 
domates bitkisinin yaprak, gövde ve meyve 
anatomik yapısı üzerine etkileri incelenmiştir. Act-2 
için uygulama etikette önerilen (150 cc/ 100 L) 
dozda yapılmıştır. Uygulama grubunun yaprak 
enine kesitte hücre tabaka kalınlık değeri olarak üst 
epidermis, mezofil, alt epidermis ve toplam yaprak 
kalınlık değerleri; gövde enine kesitte hücre tabaka 
kalınlık değerleri olarak ise epidermis, asimilatör 
palizat parankiması ile ksilem ve meyve enine 
kesitte hücre tabaka kalınlık değerleri olarak da 
kutikula, ve ekzokarp tabakalarına bakılmıştır. 

Ölçümler mikrometrik oküler kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Yaprağın mezofil tabakası 
değeri dışındaki diğer tüm değerlerde kontrole göre 
bir azalma gerçekleşmiştir. Anatomik yapıdaki bu 
olumsuz etkinin, bitkinin fotosentez, transpirasyon 
gibi önemli fizyolojik olaylarında olumsuz bir etki 
oluşturabileceği düşünülmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Aktivatör, Lycopersicon 
esculentum Mill., Anatomi.  
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 Bu çalışmada endemik bir tür olan 
Hieracium lasiochaetum (Bornm.& Zahn) 
Sell&West morfolojik ve anatomik olarak 
incelenmiştir. Bitki materyalleri 2007 yılında 
Kocadağ (Samsun)'dan toplanmıştır. İndumentum, 
yaprak şekli ve stilus rengi gibi özelliklerin önemli 
morfolojik karakterler olduğu tespit edilmiştir. 
Anatomik incelemelerde, bitkinin kök, gövde, 
yaprak ve petiolünden enine kesitler, aynı zamanda 
yapraklarından yüzeysel kesitler alınmış ve 
fotoğrafları çekilmiştir. Kökte parenkimatik bir öz 
bölgesi mevcuttur. Gövdede iletim demetleri bir 
sıra halinde dizilmiştir ve merkezde geniş bir 
parenkimatik öz yer almaktadır. Gövde ve petiol 
enine kesitlerinde, kollenkima tabakasının oldukça 
belirgin olduğu dikkati çekmektedir. Yapraklar 
dorsiventral (bifasial) ve hipostomatiktir. Stomalar 
anomositik tiptedir. Tüyler salgı tüyleri ve basit ya 
da dallanmış örtü tüyleri şeklindedir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Asteraceae, Hieracium 
lasiochaetum, morfoloji, anatomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


