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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.
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Gagea villosa’da (Liliaceae) Polen Canlılığı ve in vitro
Polen Çimlenmesinin İncelenmesi
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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, 
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3
BO

4
, Ca(NO

3)2
4H

2
O, MgSO

4
4H

2
O ve KNO

3 
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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. 

Anahtar Kelimeler: Gagea villosa, polen canlılığı, polen çimlenmesi 
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Teşekkür: Bu çalışma, “Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-2010-114 no’lu 
proje ile desteklenmiştir. 
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Amaç: Erken olgunlaşan “Paviot” ve geç olgunlaşan “Levent” genotiplerine ait 89 F1 bitkisinde 
polen canlılık oranı, polen çimlenme yüzdeleri ve polen tüpü uzunlukları belirlenmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırmada ikisi ebeveyn (“Paviot”, “Levent”) ve 89 F1 bireyi (“Paviot” × 
“Levent”) olmak üzere toplam 91 genotip kullanılmıştır. Her genotipte beyaz balon safhasındaki 
250-300 kadar çiçek tomurcuğunun anterleri ayrılmıştır. Oda sıcaklığında anterlerin patlaması 
sağlanmıştır ve film kutularına alınarak buzdolabında 4°C’de muhafaza edilmiştir.

Ebeveynler ve F1 bireylerine ait polenlerin canlılık düzeylerini saptayabilmek amacıyla 2,3,5, 
Tripyhenyl Tetrazolium Chlorid (TTC) boya çözeltisi kullanılarak ışık mikroskobunda sayım 
yapılmıştır. Kırmızı boyanan polenler canlı, pembe boyananlar yarı canlı ve hiç boyanmayanlar 
cansız olarak değerlendirilmiştir.

Polen çimlenme yüzdeleri ve tüp uzunluklarının belirlenmesi amacıyla %1 agar ortamına %15 
Sakkaroz eklenmiş ve her bitki poleni için iki Petri kutusu kullanılmıştır. Her Petri kutusunda ise 
altı bölgede sayım yapılarak polen çimlenme yüzdeleri belirlenmiştir. Çimlenen polenlerde tüpü 
uzunlukları µm cinsinden tespit edilmiştir.

Bulgular: “Paviot” genotipinde canlı polen oranı %69.5, cansız polen oranı %10.8 olarak, 
“Levent” genotipinde ise canlı polen oranı %49.2, cansız polen oranı %7.3 olarak belirlenmiştir. 
F1 bireylerinde en düşük polen canlılığı PL-089 (%21.8), en yüksek polen canlılığı ise PL-068 
(%81.3) bireyinde gözlenmiştir.

“Paviot” genotipinde polen çimlenme oranının %84.8, “Levent” genotipinde ise %54.7 olduğu 
tespit edilmiştir. F1 bireyleri arasında en yüksek polen çimlenme oranına sahip olan birey PL-074 
(%96.3), en düşük çimlenme oranına sahip birey ise PL-078 (%11.4)’dir. 

“Paviot” genotipinde polen tüpü uzunluğu 107 µm, “Levent” genotipinde 76.3 µm olarak 
gözlenmiştir. F1 bireyleri arasında en uzun polen tüpüne sahip olan birey PL-074 (152.7 µm), en 
kısa polen tüpüne sahip birey ise PL-021 (25.7 µm) olarak tespit edilmiştir. 

Sonuçlar: Çalışma neticesinde Paviot genotipinin polen canlılığı, polen çimlenme yüzdesi ve 
polen tüpü uzunluğunun Levent genotipinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. F1 bireylerinin 
büyük kısmının canlılık oranının düşük olduğu ve %20-40 arasında polen canlılık oranına, %50-80 
arasında polen çimlenme oranına, 80-110 µm polen tüpü uzunluğuna sahip oldukları tespit 


