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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.

Anahtar Kelimeler: Asclepiadaceae, Vincetoxicum, anatomi, dal, yaprak

PB–023

Balıkesir Yöresinde Yetişen Muscari sp. (Asparagaceae)
Türlerinin Anatomisi ve Morfolojisi

Ersin Hopa, Emre Sevindik, Gülendam Tümen
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Çağış, Balıkesir, ersinhopa@gmail.com

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 
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alma işleminde herbaryum materyalleri ılıtılmış suda bekletilir daha sonra yaprakların ve gövdenin 
orta bölgelerinden enine kesit alınır. Alınan kesitlerin dokularının iyi görülebilmesi için sartur 
reaktifi kullanılmıştır. Daha sonra kesitler preparat haline getirilir. Kesitler sürekli preparat haline 
getirildikten sonra %10’luk, %50’lik ve %100’lük gliserin içinde 5’er dakika bekletildikten sonra 
gliserin-jelatinli ortama gömülmüştür. Anatomik çizimler için resim çizme tüplü DIC (Differantial 
İnterference Consrast) ataçmanlı Olympus BX50 mikroskobu kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışılan Muscari türlerinin morfolojik özelliklerine baktığımız zaman M. neglectum 
ve M. comosum’un yaprak ucu akut, M. bourgaein’nin obtus, M. latifolium’un akuminanttır. Dört 
Muscari türünün yapraklarının benzerlik gösterdiği gibi bariz farklılıklarda türlerin birbirinden 
ayrılmasını sağlar. Çalışılan Muscari türlerinin hepsinin çiçek durumu rassem şeklindedir. Dört 
Muscari türün de meyvenin kapsül ve genellikle ovat-orbikular ve emarginant olduğu tespit 
edilmiştir. Anatomik çalışmalara baktığımız zaman, incelediğimiz türlerin genel olarak Liliaceae 
familyası üyelerinin anatomik yapılarına benzerlik gösterdiği görülmektedir. Dört Muscari türünün 
kök anatomisi benzerlik gösterdiği, hepsinde tek katlı epiderma tabakasını oluşturan hücreler 
genelde karemsi yuvarlak şeklinde olduğu görülmüştür. Korteks parankiması türler arasında 
farklı boyuttadır. Yaprak anatomisinde sünger parankima hücrelerinde görülen rafit kristallerine 
rastlanmıştır. Skapus anatomisinde dört türde de enine kesiti tipik olarak daire şeklindedir. Dış 
kutikula kalınlığı türden türe göre değişmektedir. Kutikula altındaki epiderma hücreleri farklılık 
göstermektedir. 4 türde de amarilis tipi stoma hücreleri tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Çalışılan muscari türlerinin morfolojik özelliklerine baktığımız zaman M. 
comosum ve M. neglectum’un yaprak ucu akut, M. bourgaein’nin obtus, M. latifolium’un ise 
akuminanttır. Çalışılan Muscari türlerinin hepsinin çiçek durumu rassem şeklindedir. Anatomik 
çalışmalara baktığımız zaman dört Muscari türünün kök anatomisi benzerlik gösterdiği, hepsinde 
tek katlı epiderma tabakasını oluşturan hücreler genelde karemsi yuvarlak şeklinde olduğu 
görülmüştür. Korteks parankiması türler arasında farklı boyuttadır. Yaprak anatomisinde sünger 
parankima hücrelerinde görülen rafit kristallerine rastlanmıştır. Skapus anatomisinde dört türde de 
enine kesiti tipik olarak daire şeklindedir. Dış kutikula kalınlığı türden türe göre değişmektedir. 
Kutikula altındaki epiderma hücreleri farklılık göstermektedir. Dört türde de amarilis tipi stoma 
hücreleri tespit edilmiştir.

Çalışma sonucunda elde ettiğimiz veriler Flora of Turkey ile karşılaştırılmış eksik veya farklı 
bilgiler edilmiştir. Örneğin çalışılan Muscari türlerinin anter, flament ve stilus hakkında bilgi 
bulunmazken bizim çalışamamızda bu karakterler hakkında bilgi edinilmiştir.
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