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Bu çalışmada Geyve (Sakarya) ve 

çevresinden toplanan Bellevalia clusiana 
Griseb.’nın kök ucu hücrelerinde yapılan sitolojik 
incelemelerde bitkinin 2n = 16 kromozomlu 
tetraploid olduğu tespit edilmiştir. Bölünür kök ucu 
hücrelerinde hiçbir mitoz anomalisine 
rastlanmamıştır. Mitoz bölünme düzenlidir. 
Bölünür hücrelerin mitotik metafaz düzlemindeki 
kromozomlarında yapılan çalışmalar sonucunda 
karyotipleri ve idiyogramları hazırlanmıştır. 
Kromozom boyları 4,827-9,975 µm arasında 
bulunmuştur. Sentromer pozisyonlarına göre ise 
kromozomlardan dördü metasentrik (medyan), 
sekizi submetasentrik (submedyan) ve dördü de 
subtelosentriktir (subterminal).  
 
Anahtar Kelimeler:  Bellevalia clusiana Griseb., 
sitotaksonomi, Geyve, Türkiye  
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Bu çalışmada Geyve (Sakarya) ve 

çevresinden toplanan Muscari comosum (L.) 
Miller.’un kök ucu hücrelerinde yapılan sitolojik 
incelemelerde 2n= 18 kromozomlu diploid bir bitki 
olduğu tespit edilmiştir. Temel kromozom sayısı 
x=9’dur. Bitkinin kök ucu mitoz bölünmesi 
normaldir. Bölünür kök ucu hücrelerinde hiçbir 
mitoz anomalisine rastlanmamıştır. Bölünür 
hücrelerin mitotik metafaz düzleminde 
kromozomların bazılarının oldukça küçük olması 
nedeniyle sentromerlerinin yerleri tam olarak 
belirlenememiştir. Bu nedenle araştırma bitkisinin 
kromozom boyları ile kromozomların oransal 
boyları verilmiş, türün idiogramı ile kol indeksleri 
verilememiştir. Kromozom boyları 1,608-9,147 µm 

arasında bulunmuştur. Bitki ileri derecede heterojen 
bir karyotipe sahiptir.   
 
Anahtar Kelimeler: Muscari comosum (L.) 
Miller., sitotaksonomi, Geyve, Türkiye  
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Bu çalışmada Geyve (Sakarya) ve 

çevresinden toplanan Silene gallica L.’nın kök ucu 
hücrelerinde yapılan sitolojik incelemelerde 
bitkinin 2n= 24 kromozomlu diploid bir bitki 
olduğu belirlenmiştir. Temel kromozom sayısı 
x=12’dir. Bitkinin kök ucu mitoz bölünmesi 
normaldir. Bölünür kök ucu hücrelerinde bir mitoz 
anamolisine rastlanmamıştır. Bölünür hücrelerinde 
mitotik metafaz düzlemindeki kromozomlarının 
bazıları oldukça küçük olması nedeniyle 
sentromerlerinin yerleri tam olarak 
belirlenememiştir. Bu nedenle araştırma bitkisinin 
kromozom boyları ile kromozomların oransal 
boyları verilmiş, türün idiogramı ile kol indeksleri 
verilememiştir. Kromozom boyları 1,772-3,590 µm 
arasında bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler:  Silene gallica L., 
sitotaksonomi, Geyve, Türkiye  
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 Hayvan beslemede ve toprağın 
zenginleştirilmesinde büyük bir yer tutan 
baklagillerin ıslahı önem taşımaktadır. Bu iş için de 
öncelikli olarak bitkilerin kromozom yapılarının 
incelenmesi gerekmektedir. Bizim bu çalışmamızda 
daha önceden kromozom çalışması yapılmamış bazı 
baklagil (Fabaceae) türleri ele alınacaktır. 
Çalışmalar, ilk kez kromozom tespiti yapılacak bu 
bitkilerin tohumlarının çimlendirilmesi sonucu elde 


