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Amaç: Bu çalışma ile Türkiye’de yayılış gösteren Lilium L. (Liliaceae) taksonları yaprak 
anatomilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyali 2009–2010 yıllarında yayılış gösterdikleri lokalitelerden 
herbaryum ve fiksasyon örnekleri şeklinde toplandı. Anatomik incelemelerde kullanılan fiksasyon 
örneklerinin yapraklarından elle ve dondurucu mikrotomla enine ve yüzeysel kesitler alınarak daimi 
preparatlar hazırlandı. Hazırlanan preparatlar fotoğraflanarak anatomik özellikler tespit edildi. 

Bulgular: Yaprak anatomisinde ortadamar bölgesi dairesel, yarı dairesel ya da üçgen şeklindedir. 
Merkezde parankimatik hücreler tarafından çevrelenmiş bir adet küçük iletim demeti yer almaktadır. 
Mezofil doku bifasial ya da unifasial özelliktedir. Hipostomatik yapraklar anomositik tip stomalara 
sahiptir. Alt yüzey için stoma indeksi 26,5 ile 44,8 arasında değişmektedir.

Sonuç: Bu çalışma ile Türkiye Lilium’larının anatomileri ilk kez incelenmiştir. İncelenen Lilium 
taksonlarının yaprak anatomilerinde bazı önemli farklılıklar belirlendi. Özellikle ortadamar 
bölgesinin şekli, palizat ve sünger parankimalarının durumları ve dağılımları ile stoma indeksi gibi 
özellikler önemli anatomik karakterler olarak tespit edilmiştir. 
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Amaç: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yetişen Vincetoxicum N.M. Wolf cinsine ait beş taksonun 
yaprak ve gövde anatomisi araştırma konusu olarak belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal olarak V. canescens (Willd.) Decne subsp. canescens, V. 
canescens subsp. pedunculata Browicz, V. fuscatum (Hornem.) Reichb. fil. subsp. fuscatum, V. 
fuscatum subsp. boissieri (Kusn) Browicz ve V. parviflorum Decne. olmak üzere beş takson seçilerek 
doğal habitatlarından toplanmış ve bunlara ait örneklerin anatomik özellikleri incelenmiştir. 
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Dokular etil alkolde (%70) fikse edilmiş, etilalkol ve ksilol serilerinden geçirilerek parafine 
gömülmüştür. Vejatatif organların 5µm çapında enine kesitleri alınarak hematoksilen eozin ile 
boyanmış ve daha sonra mikroskop altında incelenmiştir.

Bulgular: Asclepiadaceae familyası yaklaşık 130 cinsi ve 2000 türü içeren oldukça geniş bir 
familyadır. Vincetoxicum cinsi Asclepiadaceae familyasına ait ve yaklaşık 100 türü bulunan, Asya’da 
özellikle dağlık bölgelerde yayılış gösteren bir cinstir. Asclepiadaceae familyasının Anadolu’da 
6 cins 13 kadar türü yetişmektedir. Vincetoxicum, bu familyanın Anadolu’da yetişen en zengin 
taksonu olup 3’ü endemik olmak üzere 10 takson ile temsil edilmektedir. Bunlardan V. canescens 
subsp. pedunculata Browicz, V. fuscatum subsp. boissieri (Kusn) Browicz., V. parviflorum Decne. 
taksonları endemiktir. 

Vincetoxicum canescens subsp. canescens türünün ve V. fuscatum subsp. boissieri taksonlarının 
yaprakları bifasiyal mezofil tiptedir. V. canescens subsp. pedunculata alttürünün yapraklarının 
mezofili diğer türlerden farklı olup izolateral tiptedir. Vincetoxicum cinsine ait taksonlarda bulunan 
salgı kanalları, kristaller ve floem liflerinin Araujia, Cynanchum ve Oxystelma cinsleri ile benzer 
anatomik özellikleri taşıdığı da bu çalışmada görülmüştür. 

Sonuç: Bu güne kadar Türkiye’de yetişen Vincetoxicum cinsine ait türler ile ilgili yapılmış anatomik 
bir çalışmaya rastlanmamış olup; çalışmaya konu olan beş taksona ait türlerin gövde anatomilerinin 
ve doku organizasyonlarının genel olarak benzer olduğu yaprak anatomilerinde ise benzer ve farklı 
özelliklerin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca Vincetoxicum cinsinin Asclepiadaceae familyasına ait 
cinsler ile yakın anatomik özellikler gösterdiği belirlenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada Balıkesir il sınırları dahilinde yayılış gösteren Muscari Miller türlerinin 
anatomik ve morfolojik araştırılması üzerine yapılmıştır. Çalışma sonucunda Balıkesir il içerisinde 
dört Muscari türünün yayılış gösterdiği tespit edilmiştir: Muscari bourgaei Baker, M. comosum (L.) 
Miller, M. latifolium Kirk ve M. neclectum Guss.

Materyal ve Metot: Muscari türleri 2004-2005 yıllları içerisinde çiçeklenme ve tohum dönemi olan 
Mart- Temmuz ayları arasında toplanmıştır. Toplanan örnekler daha sonra preslere alınarak nemsiz 
gölgeli ve hava akımı olan bir ortamda kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra kuruyan örneklerin 
teşhisi için 4-5 adet herbaryum örneği hazırlanmıştır. Anatomik araştırmalarda kullanılacak 
örneklerden kök, yaprak ve skapus kısımlarından alınan numuneler %70’lik alkol içeren plastik 
kapaklı cam şişelerde ışık almayan dolaplarda saklanmıştır. Bitkilerin morfolojik özelliklerini 
belirlemek için bitkinin genel görüşü, fertil çiçeğin kapalı ve açık hali, steril çiçek, meyve tohum 
materyallerinin çizimi yapılmıştır. Anatomik incelemelerde herbaryum materyalleri %70’lik alkol 
içinde muhafaza edilmiş olup bitkiye ait kök, yaprak ve skapus materyalleri kullanılmıştır. Kesit 


