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PB–010

Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Endemik Üç Ononis (Fabaceae) 
Türünün Gövde Anatomisi

Ayşe Baldemira, Maksut Coşkunb

aErciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik ABD, 38039 Melikgazi, Kayseri, 
aysebaldemir@erciyes.edu.tr

bAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik ABD, 06100 Tandoğan, Ankara

Amaç: Bu çalışmada bir Akdeniz bitkisi olan Ononis L.’in Türkiye’de doğal olarak yetişen O. 
basiadnata Hub.&Mor., O. macrosperma Hub. & Mor. ve O. sessilifolia Bornm. türlerinin 
gövdelerinin anatomik yapıları incelenmiştir. Gövdeden alınan enine kesilerin mikroskoptaki 
görünüşleri çizilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Tür tayinine yardımcı olabilecek karakterlerin 
saptanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Üç endemik Ononis türünün yetiştiği doğal lokalitelerinden hem 
çiçekli hem de meyveli dönemlerinde gidilip araştırma materyali toplandı. Bitkilerin toprak üstü 
kısımlarından örnekler alınmış, herbaryum örnekleri ile anatomik çalışmalar için %70’lik alkol 
numuneleri hazırlanmıştır. Anatomik çalışma için her bir gövde enine kesitleri alınarak, sartur ve 
kloralhidrat reaktifleri kullanılarak preparatları hazırlanıp incelenmiştir.

Bulgular: Türlerin gövde enine kesitlerinde skerenkima hücrelerinin oluşturduğu hilal şeklindeki 
kümede taç şeklinde tek tek prizmatik kristallerin varlığı dikkat çekicidir. Ayrıca O. macrosperma 
ve O. sessilifolia türlerinde O. basiadnata’dan farklı olarak özde salgı hücreleri tespit edilmiştir. 
Türlerin gövde kesitlerinde tespit edilen salgı ve örtü tüylerinin yoğunluklarına göre sıralayacak 
olursak O. basidanata türünde en yoğun, O. macropserma ve O. sessilifolia türleri ise onu takip 
etmektedir.

Sonuç: Çalışmada endemik üç Ononis türünün, doğadan toplanan taze veya alkol içinde saklanan 
numunelerinden alınan enine kesilerle türlerin anatomik özelliklerinin belirlenmesine ve sistematik 
çalışmalarda tür tayinine yardımcı olabilecek karakterlerin saptanmasına çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ononis, Gövde, Anatomi

PB–011

Onosma halophila ve O. mollis (Boraginaceae) Türlerinin Morfolojik, 
Anatomik ve Palinolojik Özellikleri

Riza Binzet, Halil Ibrahim Teke
Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu, 02400 Kahta, Adıyaman, rbinzet@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada, Onosma seksiyonunun Haplotricha (Boiss.) Gürke. altseksiyonuna ait 
endemik O. halophila Boiss. & Heldr. ve Asterotricha (Boiss.) Gürke. altseksiyonuna ait endemik O. 
mollis DC. türlerinin morfolojik, anatomik ve palinolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Gereç ve Yöntemler: Çalışma konusunu oluşturan bitki materyalleri 2011 vejetasyon döneminde 
toplanmıştır. Morfolojik incelemeler Stereo-binoküler mikroskopta yapılmıştır. Anatomik 
çalışmalar %70’lik alkol içerisine alınmış olan örnekler üzerinde kök, gövde ve yaprakların kesitleri 
hazırlanmış ve ışık mikroskobu (IM) altında incelenmiştir. Palinolojik özellikleri belirlemek 
amacıyla Wodehouse ve Asetoliz (Erdtman) Metodları kullanılarak preparasyon yapılmıştır. 
Preparatlar ışık mikroskobu ile incelenmiş, ayrıca polen ornamentasyonları SEM’de çekilen 
mikrofotğraflar yardımıyla belirlenmiştir.

Bulgular: Morfolojik incelemelerde, küçük farklılıklar dışında Türkiye Florası’ndaki verilerle 
uyum göstermektedir. Her iki taksonda da kök sekonder yapıya sahip ve kök öz bölgesi primer 
ksilem elemanlarından oluşmaktadır. Yapraklar her iki türde de ekvifasiyal (=izolateral) tiptedir. 
Yaprak enine kesitlerinde palizat parenkiması alt ve üst tarafta her iki bitkide de iki sıralı olarak 
belirlenmiştir. Polenler her iki taksonda da heteropolar özellik göstermekte ve distal kutupta 
kolpuslar birleşirken (sinkolporat), proksimal kutupta t üçgeni oluşturmaktadır.

Sonuç: Bu çalışma ile Onosma seksiyonunun Haplotricha altseksiyonuna ait endemik O. halophila 
ve Asterotricha altseksiyonuna ait endemik O. mollis türlerinin morfolojik, anatomik ve palinolojik 
özelliklerinin belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Onosma taksonlarının ayırımında özellikle yaprak 
anatomilerinin yanı sıra palinolojik özelliklerinin de kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Boraginaceae, Onosma, anatomi, polen, endemic

PB–012

Ağrı Dağı’ndan Toplanan İki Gagea (Liliaceae) Türü Üzerinde 
Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Bahittin Bozdağa, Hakan Sepeta, Okan Kocabaşa, Yurdanur Akyolb,
Kadriye Yetişena, Canan Özdemira
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Amaç: Ağrı Dağı’ndan toplanan Gagea Salisb. cinsine ait G. fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes 
f. ve G. luteoides Stapf türleri, morfolojik ve anatomik açıdan incelenmiş ve türlerin tanıtımına 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Araştırma konumuzu oluşturan türlerden G. fibrosa’ya ait örnekler Iğdır İli, 
Aralık İlçesi, Serdebulak Yaylası yolu 1600-1650 m’den 20.04.2012 tarihinde, G. luteoides’e ait 
örnekler Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, İshakpaşa Sarayı çevresinden 22.04.2012 tarihinde toplandı. 
Türlerin teşhisleri Flora of Turkey adlı eserin 8. cildinden yararlanılarak yapıldı. 

Türlerin morfolojik özelliklerinin tespiti için taze örnekleri kullanıldı. Anatomik çalışmalar için bitki 
örnekleri %70’lik alkolde tespit edildi. Bitki örneklerine ait kök, gövde, yaprak gibi kısımlardan 
parafin metodu ile kesitler alındı. Sürekli preperatlar haline getirilen kesitlerden Leica DM3000 
motorize mikroskop ile fotoğraflar çekildi. Bu preperatlar üzerinden anatomik ölçümler yapıldı. 
Sonuçlar tablolar halinde düzenlendi. 


