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Bu çalışmada Eskişehir’de doğal yayılış 

gösteren 11 Ornithogalum L. türünün yaprak ve 
gövde anatomisi incelenmiştir. O.  fimbriatum 
Willd., O. armeniacum, Baker, O. sigmoideum 
Freyn & Sint., O. comosum L., O. lanceolatum 
Labill., O. umbellatum L., O. montanum Cyr., O. 
alpigenum Stapf, O. prenaicum, O. sphaerocarpum 
Kerner ve O. oligophyllum E.D.Clarke türlerinin 
yapraklarından ve gövdelerinden alınan enine 
kesitler ile yapraklarından alınan yüzeysel 
kesitlerde türler arasındaki anatomik benzerlikler ve 
farklılıklar ortaya konmuştur. Yaprak enine 
kesitlerinde; O. fimbriatum Willd., O. alpigenum 
Stapf, O. comosum L., O. lanceolatum Labill., O. 
prenaicum L., ve O. sphaerocarpum Kerner’de 
yaprak kesitleri bifasiyaldir. O. armeniacum Baker, 
O. montanum Cyr., O. oligophyllum E.D.Clarke, O. 
sigmoideum Freyn & Sint. ve O. umbellatum L.’da 
ekvifasiyal dir. Gövde enine kesitlerinde; tüm 
türlerde merkezde parankimatik hücrelerden 
meydana gelmiş bir öz bölgesi ve dış tarafta 
sklerankimatik bir halka bulunmaktadır. Gövde 
enine kesitlerinde kambiyum tabakası bulunmadığı 
için bitkilerin gövdeleri tek yıllk bitkilerin 
karakteristik anatomik özelliklerini göstermektedir 
O. fimbriatum Willd., O. armeniacum Baker da 
gövde yüzeyinde pilos tüy tipi gözlenmiştir. O. 
sigmoideum Freyn & Sint., O. comosum L., O. 
lanceolatum Labill., O. umbellatum L., O. 
montanum Cyr., O. alpigenum Stapf, O. prenaicum, 
O. sphaerocarpum Kerner ve O. oligophyllum E. D. 
Clarke de tüy yapısı gözlenmemiştir. Yaprak 
yüzeysel kesitlerinde ise epiderma hücrelerinin 
boyuna uzaması birbirine paralel sıralar halinde 
olduklar görülmüştür. Tüm türlerde stomalar 
anomositik tiptedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Ornithogalum L., Anatomi, 
Eskişehir, Türkiye 
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Astragalus L. cinsinin Hololeuce Bunge 

seksiyonuna ait 15 taksonun polen morfolojisi ışık 
ve taramalı elektron mikroskobunda ayrıntılı 
çalışılmış ve mikrofotoğrafları çekilmiştir. 
Seksiyonun genel polen morfolojik özellikleri; 
polar eksen 21-32.9 µm, ekvatoral eksen 17.13-
28.26 µm, isopolar, polen şekli prolat ve subprolat, 
operkulum mevcut. Apertür tipi trikolporat. 
Ornemantasyon mikroretikulat, retikulat ve 
perforat. Ekzin 1-1.3 µm, intin 0.5-0.6 µm 
kalınlığında. Bu seksiyonun polen morfolojik 
özellikleri, taksonların sistematiğine katkı 
sağlamaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Astragalus, 
Hololeuce, polen  
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Teucrium creticum L. ve Teucrium 
orientale L. var. orientale, Teucrium L. 
seksiyonuna dahil iki akraba taksondur. Bu 
çalışmada, anatomik ve mikromorfolojik 
karakterlerin bu iki takson için taksonomik 
değerleri ortaya konmuştur. Anatomik olarak 
gövdelerin enine kesitlerinde, yaprakların hem 
enine hem de yüzeysel kesitlerinde çalışılmıştır. 
Elde edilen verilere göre, Teucrium creticum’da 
gövdedeki kollenkima ve sklerankima Teucrium 
orientale L. var. orientale’ye göre çok daha iyi 
gelişmiştir. Teucrium creticum’un yaprakları 
hipostomatik olup üst epidermada bulunan bol 
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miktardaki sferokristal ve epiderma altındaki 
hipoderma karakteristiktir. Teucrium orientale L. 
var. orientale’de ise yapraklar amfistomatik olup ne 
epidermal hücrelerde sferokristal ne de epiderma 
altında hipoderma bulunmamaktadır. Taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) ile yapılan 
çalışmalarından elde edilen sonuçlar, nutlet 
mikromorfolojisinin iki taksonda farklılar 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Her iki taksonda da 
nutlet yüzeyleri retikulat olup glandular ve 
eglandular tüylere rastlanmaktadır. Bununla 
beraber, T. creticum’da nutletlerin dorsal 
yüzeylerinin 3/4’ü uzunlukları 90-500 µm olan 
pürüzsüz yüzeyli eglandular tüylerle örtülmüş iken, 
Teucrium orientale L. var. orientale’de nutletlerin 
sadece kenar kısımlarda 20-60 µm uzunluğunda 
skabrit çıkıntılı eglandular tüylere rastlanmaktadır. 
Ayrıca T. creticum nutletlerindeki glandular tüyler 
peltat iken, Teucrium orientale L. var. orientale 
nutletlerindeki glandular tüyler kapitattır.  
 
Anahtar Kelimeler: Teucrium creticum, Teucrium 
orientale L. var. orientale, anatomi, 
micromorfoloji, taksonomi, Lamiaceae  
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Bu çalışma ile Türkiye’de yayılış gösteren 
Onosma circinnatum H. Riedl, Onosma liparioides 
DC. ve Onosma bornmuelleri Hausskn türleri 
gövde ve yaprak anatomileri yönünden mukayeseli 
olarak incelenmiştir. İncelenen türlerin gövdeleri 
anatomik bakımdan genel olarak birbirine benzer; 
gövdede iletim demetleri kesintisiz bir kuşak 
oluşturacak şekilde yer almıştır. Yaprak 
anatomilerinde türler arasında bazı farklar tespit 
edilmiştir. Yapraklarda stomalar üst ve alt 
epidermiste yer almış (amfistomatik) ve stomalar 
anizositik tiptedir. Yaprak mezofilinde palizat ve 
sünger parankiması ayırımı belirgin ve 
ekvifasiyaldır. Bu dokuların sıra sayısı ve ebatları 
türler arasında değişmektedir. Yapraklardaki 
tüylerin özellikleri ve yoğunlukları taksonlar 
arasında farklılık göstermektedir. İncelenen 3 
Onosma türünün yaprak ve gövde anatomilerindeki 

farklılıklar bunların morfolojik özelliklerini 
destekleyici niteliktedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Onosma L., anatomi, Doğu 
Karadeniz   
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Bakır (Cu),bitki büyümesinde ve çeşitli 
biyokimyasal işlevlerde yer almasına rağmen 
yüksek konsantrasyonlarda güçlü fitotoksik etkiler 
gösteren bir elementtir ve bitki dokularında aşırı 
biriktiği zaman çimlenmenin gerilemesi; azot ve 
protein metabolizmasının olumsuz etkilenmesi; 
klorofilin yıkımına bağlı olarak fotosentetik 
fonksiyonların yavaşlaması; solunumun inhibe 
olması gibi canlılıkla ilgili çeşitli fizyolojik 
işlevlerin değişmesine sebep olmaktadır. Bakır, 
birçok serbest oksijen türünün oluşumu için de 
etkili bir katalizördür. Özellikle Fenton ve Haber-
Weiss reaksiyonları sonucu oluşan peroksi ve 
alkoksi radikallerinin artan konsantrasyonları da 
hücrelerde oksidan strese yol açmaktadır. Bu 
çalışmada, kontrol, 50, 100, 250, 500, 1000 ve 1500 
µM konsantrasyonlarında CuSO4.5H2O uygulanan 
mısır tohumlarının çimlenmesi, fidelerin büyümesi 
ve gelişmesi; klorofil, karotinoid, antosiyanin 
pigmentleri ile prolin ve protein içeriği; çeşitli 
antioksidan bileşiklerin (askorbat, glutatyon, vb.) 
miktarı; antosiyanin biyosentezinde rol alan 
fenilalanin amonyak liyaz (PAL) enziminin yanı 
sıra superoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), 
askorbat peroksidaz (APX), guaiakol peroksidaz 
(GuPX), glutatyon redüktaz (GR) gibi antioksidan 
enzimlerin aktiviteleri ile lipit peroksidasyonu 
sonucu membran yapısında görülen değişimler 
uygun metotlar kullanılarak tayin edilmiştir. 
Deneyler perlit içeren plastik kaplarda 25 ºC 
sıcaklık, 16 saat aydınlık 8 saat karanlık 
fotoperiyotta, kontrollü çevresel koşullar altında, 8 
gün yetiştirilen fidelerde sürdürülmüştür. İyi 
gelişmiş fideler seçilerek hidroponik kültüre 
aktarılmış ve 7 gün boyunca aynı Cu serilerine 
maruz bırakılmıştır. Üçüncü yaprağın açılma 
evresinde, 15 günlük bitkiler, hasat edilerek 
fizyolojik ve biyokimyasal analizleri yapılmıştır. 
Cu iyonlarının mısır fidelerinin köklerinde, gövde 
ve yapraklarından daha fazla birikim gösterdiği ve 
önemli bazı metabolik işlevleri engelleyerek 


