
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

601

014) tamamlanmıştır. Çalışmamıza destek veren Prof. Dr. Teuvo Ahti’ye (Helsinki, Finlandiya) 
teşekkür ederiz.
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Amaç: Çalışmamızın ortaya çıkış kaynağını Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Allerji Bilim Dalı’na 
başvuran hastalarda oldukça yüksek oranda polen alerjisine rastlanması oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda, çalışmamızın öncelikli amacı İzmir ili atmosferinde bulunan polenlerin saptanması, 
bunların yıllık, aylık, haftalık ve saatlik değişimlerinin ortaya konulmasıdır.

Materyal ve Yöntem: Bu araştırma projesinde, Ocak 2006–Aralık 2008 yılları arasında İzmir Bornova 
ve Konak (merkez) ilçelerinde elektrikle çalışan “Lanzoni VPPS 2000” marka polen yakalama 
tuzağı kullanılarak ilçelerin 3 yıllık atmosferik polen dağılımları kalitatif ve kantitatif olarak ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Polenlerin teşhisinde ağırlıklı olarak referans preparatları kullanılmıştır.

Bulgular: Ölçüm sonuçlarına göre; her iki istasyonda da odunsu bitkilere ait polenler Ocak ayı 
ortasından itibaren hızlı bir artış göstermekte ve Mart ayı ortalarında maksimuma ulaşmaktadır. 
Nisan ayında belirgin bir düşüş izlenmekte, takiben Mayıs ayında tekrar yüksek değerlere 
ulaşmakta ve Mayıs sonundan itibaren azalmaktadır. Ağustos ayında odunsu bitki polenleri çok 
az sayıda görülmekte, buna karşılık Eylül ortalarından itibaren nispeten artmaya başlayarak, az da 
olsa atmosferde odunsu bitki polenlerine rastlanmaktadır. Buna karşılık, otsu taksonlara ait polenler 
Şubat ortasından itibaren artmakta, Mart–Haziran ayları arasında maksimuma ulaşmakta, Haziran 
sonundan itibaren düşmekle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında azımsanmayacak sayıda polene 
rastlanmaktadır. Eylül ayında nispi bir artış gösteren otsu bitki taksonları, Ekim ayında da önemli 
sayılabilecek miktarlarda bulunmakta, Aralık–Şubat ayları arasında en düşük düzeye inmektedir.

Aylık ortalama değerlere göre polen miktarı saat 09:00’dan itibaren artmaya başlamakta, 11:00–
12:00 saatlerinde maksimum düzeye ulaşmaktadır. Takip eden saatlerde polen sayısı kademeli 
olarak azalmakta ve 21:00–23:00 saatleri arasında en düşük düzeyde seyretmektedir. 03:00–06:00 
saatleri arasında nispeten bir artış gözlenmekte ve saat 06:00’dan itibaren polen sayısı düşüş 
göstermektedir.

Tartışma ve Sonuç: İzmir ili atmosferinde her iki istasyonda da en fazla, sırasıyla Pinus spp., 
Cupressus sempervirens, Olea europea, Quercus spp., Morus spp., Graminae, Plantago spp., 
Chanepodiaceae, Parietaria spp. ve Urtica spp. taksonlarına ait polenlere rastlanmaktadır.

İzmir atmosferinde saptanan polenler ile Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Allerji Bilim Dalı’nda 
gerçekleştirilen testlerde pozitif reaksiyon veren taksonlar örtüşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aeropalinoloji, Bornova, İzmir, Konak, polen alerjisi, polinizasyon takvimi, 
Türkiye
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Teşekkür: Çalışmamız TÜBİTAK tarafından 104S345 nolu proje ile desteklenmiştir. İlgili kuruma 
ve çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bilim Dalına teşekkür ederiz.

PB–189

Gagea villosa’da (Liliaceae) Polen Canlılığı ve in vitro
Polen Çimlenmesinin İncelenmesi

Nuran Ekici
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, 

Edirne, nuranekici@trakya.edu.tr, nuranekici@yahoo.com

Amaç: Bu çalışma Gagea villosa (Bieb.) Duby bitkisinde polen canlılığını saptamak ve in vitro 
polen çimlenmesini incelemek amacı ile yapıldı. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyal, 2011-2012 yılları Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, Edirne’nin 
Merkez ve Havsa İlçeleri’nde yapılan arazi çalışmalarında toplandı. Açmış çiçeklerden ayıklanan 
anterler önce 1N HCl içerisinde hidroliz edildi. Daha sonra aseto orsein ezme yöntemi ile polenlerin 
nukleus sayıları ve şekilleri incelendi. Polen taneleri aseto orsein ve laktofenolde hazırlanan anilin 
mavisi ile boyandı. Polen tanelerine in vitro polen çimlenme testi uygulandı. Polenler 30oC’de, 
içerisinde Sakkaroz, H
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çimlenmeye bırakıldı. Hazırlanan preperatlar, Olympus CX31 marka ışık mikroskobu ile incelendi 
ve Olympus E330 dijital kamera ile fotoğrafları çekildi. 

Bulgular: Gagea villosa’nın olgun polenlerinin iki nukleuslu olduğu belirlendi. Vegetatif nukleusun 
oval, generatif nukleusun ise iğ şeklinde olduğu belirlendi. Normal büyüklükte polenlerin yanında 
çok küçük polen taneleri de gözlendi. Aseto orsein ve laktofenolde hazırlanmış anilin mavisiyle 
boyanan polenler fertil, boyanmayanlar steril olarak kabul edilerek hesaplanan sterilite oranı %24 
olarak saptandı. 

Polen tüplerinin çimlenme yüzdesi ise %4 olarak belirlendi. Polen tüpleri morfolojik olarak 
incelendiğinde normal tüplerden çok anormal tüplere rastlandı. Zayıf gelişen polen tüpleri, 
helezonik olarak kıvrılan polen tüpleri ve tüp ucu şişmeleri gözlendi. Uzayan tüplerde ise kalloz 
çeper oluşumu gözlenmedi. 

Sonuç: Liliaceae familyası dünyada yaklaşık 250 cins ve 3500 tür ile temsil edilirken Türkiye’de 
36 cins ve 461 tür ile temsil edilmektedir. Türkiye’de Gagea cinsinin 26 türü bulunmaktadır. Gagea 
villosa ise Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Kırım, Kafkasya, İran, Filistin’de yayılış göstermektedir.
G. villosa’nın Edirne yöresindeki populasyonları, mera ıslah çalışmaları adı altında hızla yok 
edilmektedir. Edirne’deki yayılışının büyük kısmı köy meralarındaki veya yol kenarlarındaki 
Paliurus sp. (Karaçalı) altlarında bulunmaktadır. Köy meralarını ıslah etmek amacıyla karaçalılar 
hızla yok edilmektedir. Bu şekilde türün yaşam alanları ortadan kalkmaktadır. Sınırlı bir bölgede 
yetişen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan G. villosa türü ile yapılan bu ve benzeri 
çalışmalar, sitolojik ve embriyolojik problemlerin açıklanmasına katkı sağlayacaktır ve dikkatleri 
bu tip bitkiler üzerine çekecektir. 
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