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(OUFE) saklanmışlardır. Sitotaksonomik çalışmalarda kullanılmak üzere, kök ucu elde etmek için 
bitkilerin sağlıklı ve zarar görmemiş soğanları ve tohumları toplanmıştır. Bazı soğanlar kum-perlit 
(1/1) içeren saksılara dikilmiştir, bazıları ise su dolu kaplara konularak çimlendirilmiştir. Mitotik 
kromozomların gözlenmesi için bitkilerin kök uçlarını 8-hidroksikinolinin sudaki doymuş 
çözeltisi içinde 6 saat süre ile ön muamele işlemi uygulanmış ve %100 saf glasial asetik asit 
içinde 30-45 dakika süre ile oda sıcaklığında bekletilmiştir. Fiksasyon sonrasında boyamadan 
önce kök uçları 1N HCl çözeltisinde 60 °C’lik etüvde çalışılan türe özgü olarak, 10- 15 dakika 
bekletilmiştir. Kromozomların daha belirgin gözlenebilmesi için %2’lik aseto orsein boyası ile 
boyanma işlemine tabi tutulmuştur. Preparatların yapımında ise ezme-yayma preparat yöntemi 
kullanıldı. Hazırlanan preparatlardan iyi dağılım gösteren hücrelerin fotoğrafların çekimi için 
trioküler, Olympus marka BH-2 mikroskop ile D Plan 100-125 oil 160/0.17 immersiyon objektifi 
ve NFK ×3,3 LD 125 mercek kullanılarak araştırma mikroskobunda dijital ortamda çekilerek 
karyogram ve idiyogramları hazırlanmıştır.

Bulgular: Araştırma konusu kapsamına alınan bazı Ornithogalum taksonları sitolojik yönden 
incelenmiştir. Taksonların kromozomların iri oluşu ve az sayıda kromozoma sahip olması nedeni 
ile kromozom sayıları tespit edilip karyogram ve idiyogramları hazırlanmıştır. Kromozom 
morfolojileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada araştırma bölgesinde doğal yayılış gösteren Ornithogalum türlerinden 
O. comosum L., O. pyrenaicum L., O. montanum Cyr. ve O. sigmoideum Freyn & Sint. türlerinin 
kromozom sayımları ve karyotip analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, O. montanum 
2n=14, O. comosum 2n=20, O. pyrenaicum 2n=24 ve O. sigmoideum 2n=20’dir ve diploid bitkiler 
oldukları saptanmıştır. Türlerin kromozom sayıları bundan önce bazı araştırıcılar tarafından 
Türkiye dışında da yayılış gösteren bu türlerden tespit edilen kromozom sayıları ile uyum 
göstermektedir. Çalışılan türlerde herhangi bir mitoz anomalisine rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ornithogalum, kromozom sayısı, karyotip, idiyogram, sitotaksonomi

PB–254

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Laurocerasus 
(Rosaceae) Genusu Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma
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Amaç: Laurocerasus officinalis Roemer taksonomik tespitinde sorunlar bulunmakta ve 
morfolojik ayrımlarında da bazı güçlükler görülmektedir. Bu taksona ait bireylerin çok yüksek 
varyasyon gösterdiği saptanmıştır. L. officinalis türüne mensup karayemişler üzerinde, taksonomik 
problemlerin giderilmesi için, morfolojik ve ekolojik çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanının materyali Doğu Karadeniz Havzası’nda (Giresun, 
Trabzon, Rize) toplanan karayemiş örnekleri ile bunlara ait ortam özellikleri oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada, morfolojik benzer ve zıt karakterlere dayalı klasik taksonomik yöntemler ile taksonların 
ayırımı yapıldı ve teyit edildi. Teşhisleri yapılan bu karayemiş çeşitleri, herbaryum materyali olarak 
VANF Herbaryumu’nda muhafaza altına alınmıştır. 
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Örneklik alanların alt ve üst rakım tolerans sınırları belirlendi. Biyoiklim katları, toprak analizleri, 
toprak yapısı, sıcaklık, nem durumu ve taksonların çiçeklenme ve vejetasyon dönemleri tespit 
edilmiştir. Toprakların kimyasal, fiziksel, analizleri tablo halinde sunularak açıklanmıştır

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda 10’u kültivar ve 1’i yabani karayemiş olmak üzere alanda L. 
officinalis türüne ait 11 varyetenin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 11 taksonun morfolojik olarak 
benzerlikleri ve zıt yönleri ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda taksonomik problemler giderilmiştir. L. officinalis c.v. türüne 
ait 11 çeşit taksonun bitkiler alemindeki genel taksonomik hiyerarşisi, en üst kategoriden en alt 
taksonomik birim olan türe kadar belirlenerek sunulmuştur. Bu hiyerarşik sınıflama yapılırken 
evrimsel sıralama esas alınmıştır. Çalışmalar neticesinde Lokal kültür varyetesi olarak “beyaz 
karayemiş” yeni bir takson olarak literatüre eklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Laurocerasus officinalis, morfoloji, ekoloji

Teşekkür: Bu araştırmaya maddi destek veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Başkanlığı’na (Proje No: 2010-FBE-YL154) teşekkür ederim.
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Amaç: Yapılan bu çalışma ile Van yöresinde yetiştirilmekte olan Cucumis L. cinsine ait kavunların 
taksonomik sorunlarının aşılmasını sağlamak ve Van yöresine ait kavunları (Şamama ve Sıhke) 
Türkiye ve Dünya florasına kazandırmak amaçlamıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Van yöresine ait kavunların tohum tedarikleri yapılarak kapalı alanda ayrı 
ayrı ekimleri yapılmış, incelenecek taksonlara ait materyallerin temini sağlanmıştır. Materyallerin 
temininden sonra morfolojik benzerlik ve zıtlıklar dayalı klasik taksonomik yöntemlerle bu taksonlar 
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya çıkarılmıştır. Klasik çalışmaların sonlandırılmasından 
sonra materyallerin tohumları çimlendirilerek bu taksonlara ait kök uçları üzerinde karyolojik 
çalışmalar yapılmış, yapılan bu çalışmalarla taksonlara arasındaki karyolojik bulgularla yapılan 
çalışma desteklenmiştir.

Bulgular: Yapılan morfolojik tespitlerle bu taksonlara ait morfolojik karakterler ortaya konulmuştur. 
Yapılan karyolojik ölçüm ve bulgular total kromozom boyu ölçümleri sonucunda hazırlanmış, her 
takson için ayrı ayrı idiogram tablosu oluşturulmuştur.

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda taksonomik problemler giderilmiştir. Cucumis melo c.v. 
türüne ait Van kavunu diye de adlandırılan üç çeşit taksonun bitkiler alemindeki genel taksonomik 
hiyerarşisi, en üst kategoriden en alt taksonomik birim olan türe kadar belirlenerek sunulmuştur. 
Bu hiyerarşik sınıflama yapılırken evrimsel sıralama esas alınmıştır. Çalışmalar neticesinde lokal 
kültür varyetesi olarak “şamama” yeni bir takson olarak literatüre eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cucumis, şamama, sitotaksonomi, Cucurbitaceae, sıhke, kantalop


