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PB–198

Kıbrıs Endemiği Phlomis brevibracteata (Lamiaceae)
Türünün Polen Morfolojisi
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Amaç: Kıbrıs’ta endemik olarak yayılış gösteren Phlomis brevibracteata Turrill türünün polen 
morfolojisi ortaya konulmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan bitki örnekleri Kıbrıs’a yapılan arazi çalışmalarında 
toplanmıştır. Palinoloji Laboratuvarına getirilen örneklerden Wodehouse (1935) yöntemine göre 
polen preparatları hazırlanmıştır. Hazırlanan polen preparatlarının dijital görüntüleme sistemine 
sahip “Leica” marka mikroskopta ×100, ×60 ve ×40 objektifleri ve ×10/18 oküler kullanılarak 
morfometrik ölçümleri yapılmıştır. Tüm ölçümler 50’şer polen kullanılarak yapılmıştır. Polenlerin 
JEOL JSN 6060 marka Scaning Elektron Mikroskobu (SEM) ile ornamentasyonu belirlenmiş ve 
fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Phlomis brevibracteata taksonuna ait polenlerin palinolojik özellikleri; ekzin kalınlığı: 
3.290±0.490, intin kalınlığı: 0.942±0.244, ekvatoral eksen uzunluğu (E) : 61.649±2.283, polar 
eksen uzunluğu (P): 69.30±1.647 ve P/E : 1.128±0.051 olarak bulunmuştur. Polen şekli sferoidal 
ve polen tipi trikolpattır. Polenlerin ornemantasyonu retikulat olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile Kıbrıs endemiği olan P. brevibracteata taksonunun polen şekli, 
ornemantasyonu, polen tipi ve bu polenlere ait morfolojik özellikler ilk defa ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Phlomis brevibracteata, polen morfolojisi, SEM
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Trabzon İli Atmosferinde Bulunan Alnus, Carpinus ve Corylus
Cinslerine (Betulaceae) Ait Polenlerin Araştırılması

Ahter Fişne, Sevil Pehlivan
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,Yenimahalle,Ankara,ahter@gazi.edu.tr

Amaç: Bu çalışma Trabzon ili atmosferinde bulunan Betulaceae familyasına ait bazı cinslerin (Alnus 
Mill., Carpinus L., Corylus L.) polenlerinin miktarlarının ve yayılış sürelerinin saptanması amacı 
ile yapılmıştır. Teşhis edilen polenlerin mikrofotoğrafları çekilmiş, belirlenen polen miktarlarına 
meteorolojik faktörlerin etkisi de araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Trabzon ilinin atmosferik polen içeriği ile ilgili 2005 yılında farklı iki 
istasyonda (Aktoprak-Beşirli) yapılan bu çalışma 1 yıl boyunca gravimetrik yöntemin uygulama 
aracı olan “Durham” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Durham araçlarına yerleştirilen lamların 
üzerine petrolium jeli sürülmüş, lamlar günlük ve düzenli olarak değiştirilmiştir. Preparatların 
boyanması ve saklanmasında bazik fuksinli gliserin–jelatin çözeltisi kullanılmıştır. Mikroskobik 
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incelemelerde sayımlar için ×10’luk plan objektifi, teşhis için ×100’lük plan immersiyon objektifi 
kullanılmıştır. İncelenmesi tamamlanarak tanımları yapılan polenlerin ışık mikroskobu fotoğrafları 
çekilmiştir.

Bulgular: Bu araştırmada çalışılan bütün cinslere ait polenlerin atmosferde ilk görülmeye başlandığı 
dönem Şubat ayıdır. Alnus cinsine ait polenlerin atmosferde maksimum seviyeye ulaştığı dönem her 
iki istasyon içinde Şubat ayı, Carpinus cinsine ait olanların Nisan ayı, Corylus cinsine ait olanların 
ise yine Şubat ayıdır. Alnus cinsine ait polenlerin atmosferde son görüldüğü dönem Haziran ayı, 
Carpinus cinsine ait olanların yine Haziran ayı, Corylus cinsine ait olanların ise Nisan ayıdır.

Farklı iki istasyona yerleştirilen Durham aracından toplanan polenler neticesinde bahsedilen üç 
cinse ait yıllık toplam polen miktarı sayılmıştır. Sayım sonucunda Aktoprak istasyonunda Alnus 
cinsine ait 1376, Carpinus cinsine ait 278 ve Corylus cinsine ait 1423 adet polen sayılmıştır. Beşirli 
istasyonunda ise Alnus cinsine ait 291, Carpinus cinsine ait 613 ve Corylus cinsine ait 475 adet 
polen belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda Trabzon ili atmosferinde Alnus, Carpinus ve Corylus cinslerine 
ait polenler oldukça geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır. Bu cinslere ait polenlerin orta derecede 
alerjik etkisinin olduğu daha önce yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Çalışma sonucunda bu 
cinslere ait polenlerin atmosferde kalma süreleri ve miktarları saptanmıştır. İncelenen meteorolojik 
faktörlerde sıcaklık ve rüzgâr hızının artışının ve nisbi nemin düşüşünün polen miktarını olumlu 
yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polen, Betulaceae, Alnus, Carpinus, Corylus, palinoloji, Trabzon, Türkiye
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Antalya ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Eğrelti Türlerinin 
(Pteridophyta) Spor Morfolojisi
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Amaç: Antalya Bölgesi’nden toplanan eğrelti türlerinin teşhisi, sınıflandırılması ve türlerin 
sistematik ayırımında spor morfolojisinin katkısının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Antalya’dan toplanan beş eğrelti (Pteridophyta) türü herbaryum materyali 
haline getirilmiş, literatür ve flora kitabıyla teşhis edilmiştir. Işık mikroskobuyla spor morfolojisi 
çalışılan taksonların spor preparatları Wodehouse yöntemiyle hazırlanmış (Wodehouse 1935) ve 
Leica DM3000 dijital görüntüleme sistemine sahip mikroskopla resimleri çekilmiştir. Elektron 
Mikroskobuyla spor morfolojisi analizleri için yaprak altındaki soruslardan steril bir diseksiyon 
iğnesi yardımıyla temiz lam üzerine aktarılmış, %70’lik alkol muamelesi ile kaba partiküller 
uzaklaştırıldıktan sonra, çift taraflı yapışkan bant yardımıyla uygun şekilde alüminyum staplar 
üzerine yerleştirilerek altın ile kaplanmış ve Jeol JSM 5600 model Scaning Elektron Mikroskobu 
(SEM) ile mikrofotoğrafları çekilmiştir. 

Bulgular: Antalya ve çevresinden toplanmış olan eğrelti (Pteridophyta) bitkilerinin; Asplenium 
trichomanes L., Ceterach officinarum DC., Cheilanthes persica (Bory) Kuhn., Cryptogramma 


