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palinolojik özelliklerle olan ilişkileri tartışılmıştır. 
Türler arasında yaprak ve kapitulum düzeyinde 
farklılıkların yanı sıra, tür içinde varyasyonlar daha 
çok fillari ve paleanın şekli, kenarı, tüy durumu ve 
ligulaların yapısında gözlenmiştir. 

Polen morfolojik gözlemleri için Erdtman 
yöntemine göre preparatlar hazırlanmıştır. Polen 
incelemeleri Işık Mikroskobu (LM) ve Elektron 
mikroskopta (SEM)  yapılmıştır. İncelenen 
örneklerin polen morfolojik özellikleri  P, E, P/E, 
Clt, Clg, t, Amb, mezokolpiyum, ekzin, ektekzin, 
endekzin değerleri ayrı ayrı ölçülmüş ve polen 
şekilleri belirlenmiştir. P ve E değerleri 
belirlenirken spinler hariç ölçüm yapılmıştır. Her 
taksona ait polenin SEM mikrografları alınmıştır. 
İncelenen Achillea L cinsi polenlerinde 
ornamentasyon ekinat, polenler trikolporat, kolpus 
uçları akuttur. 

Ayrıca bu çalışma sonucu elde edilen 
verilerle cinsin seksiyonları ile ilgili son 
zamanlarda yapılan moleküler düzeyde çalışmalar 
arasında bir karşılaştırılma yapılmıştır. Bu çalışma 
TUBİTAK-TBAG (104T291) tarafından 
desteklenmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Achillea, Babounya, 
morfoloji, polen, seksiyon  
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Bu çalışma 2001-2003 yılları arasında 
Gözeli ve Kavak Ovalarında (Elazığ) yapılmıştır. 
Toplanan bitkiler içinde araştırma alanına özgü, 
nadir ve endemik türler tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Yapılan floristik çalışmalar sonunda 1045 bitki 
örneği toplanmıştır.  Bu örneklerin teşhisinden 
sonra, 43 familya, 175 cins ve 285 tür ve tür altı 
seviyede takson saptanmıştır. Bu taksonların 35 
(%12.2) tanesi endemiktir. Bitki coğrafyası 
elementlerinin dağılım oranları şöyledir: İran Turan 
elementleri 110 (%38.5), Akdeniz elementleri 15 
(%5.2), Avrupa-Sibirya elementleri 13 (%4.5), Çok 
bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 147 
(%51.5). Alandan toplanan örneklerin Raunkier’in 
hayat formları yönünden, Hemikriptofitler (120) % 
42.1’lik bir yüzdeyle birinci sırada, Terofitler (93) 
% 32.6 ile ikinci, Kriptofitler (42) %4,7 ile üçüncü, 

Kamefitler (24) %8,5 ile dördüncü, Fanerofitler (6) 
%2,1 ile sonuncu sıradadır.  
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Albuminler globulinlerle birlikte dikotil 
bitkilerde yaygın olarak bulunan tohum depo 
proteinleridirler. Tohum depo proteinlerinin 
elektroforetik analizi genellikle türler arasındaki 
genetik bağlantıyı göstermede güçlü bir araç olarak 
kullanılır. Bu çalışmada Türkiye’de yetişen 
Lathyrus cinsine ait yedi taksonun SDS-PAGE 
tekniği ile tohum albumin proteini profilleri analiz 
edilmiştir. Taksonlar arasındaki genetik akrabalığı 
belirlemek amacıyla elektroforetik albumin 
verilerinden yararlanarak dendogram 
oluşturulmuştur. Ayrıca benzerlik matriksi 
yardımıyla da taksonlar arasındaki genetik 
akrabalık ortaya konulmuştur.  

Bu çalışmanın sonuçlarına göre Lathyrus 
cinsinin 3 seksiyonuna ait [Orobus (L. aureus), 
Platystylis ( L. nivalis, L. digitatus, L. sphathulatus, 
L. boissieri) ve Pratensis (L. pratensis, L. laxiflorus 
subsp. laxiflorus)] yedi taksonun albumin 
örneklerinin oluşturduğu dendograma baktığımız 
zaman 2 ayrı kümenin meydana geldiğini 
görmekteyiz. Birinci kümede, L. nivalis, L. 
spathulatus, L. aureus, L. digitatus ve L. boissieri, 
ikinci kümede ise L. pratensis ve L. laxiflorus 
subsp. laxiflorus yer almaktadır. Buna göre L. 
nivalis ve L. spathulatus birbirine daha yakın 
akrabadırlar ve bunlara L. aureus benzemektedir. 
Aynı şekilde L. digitatus ile L. boissieri ve L. 
pratensis ile de L. laxiflorus subsp. laxiflorus 
protein bandı bakımından birbirleriyle benzerlik 
göstermektedir. Orobus, Platystylis ve Pratensis 
seksiyonlarına ait çalışılan türlerin albumin 
örneklerinin benzerlik matriksine baktığımız zaman 
taksonlar arasındaki en yüksek benzerliğin L. 
pratensis ile L. laxiflorus subsp. laxiflorus arasında 


