
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

452

PB–026

Orta Karadeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Lappula barbata 
(Boraginaceae) Türünün Anatomik ve Mikromorfolojik Özellikleri

Serkan Kuş, Öznur Ergen Akçin, Şükran Güney
Ordu Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu, serkan_kus0452@hotmail.com

Amaç: Orta Karadeniz Bölges’inde yayılış gösteren, Lappula barbata (Bieb.) Gürke, anatomik ve 
mikromorfolojik yönden incelenerek türün ayırt edici özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntemler: Materyaller Orta Karadeniz Bölgesi’nin çeşitli lokalitelerinden toplanmıştır. 
Toplanan örnekler anatomik incelemeleri için %70’lik alkolde tespit edilmiştir. Anatomik 
incelemelerde türün kök ve gövdelerinden enine, yapraklarından enine ve yüzeysel kesitler 
alınmıştır. Örneklerden alınan kesitler gliserin jelatin metodu kullanılarak daimi preparat haline 
getirilmiştir. Türün kök, gövde, yaprak kesitlerinde periderma, epiderma, kollenkima, parankima, 
endoderma hücrelerinin boyutları ile trake ve floem elemanlarının çapları NIS Elements Imaging 
Software 3.00 SP5 programı kullanılarak ölçülmüş. Türün anatomik çekimleri Nikon Eclıpse 
E400 marka mikroskop ile yapılmıştır. Elektron mikroskobundaki çekimler için kuru yaprak ve 
meyve örnekleri çift taraflı karbon bant üzerine yapıştırılarak sabitlenmiştir. Sabitlenen örnekler 
12.5-15 nm altın ile kaplanmıştır. İnceleme ve çekimler JEOL-JSM 6060 marka taramalı elektron 
mikroskobu ile (SEM) yapılmıştır.

Bulgular: Yaptığımız çalışmada L. barbata köklerinin öz bölgesinin genelde primer ksilem 
elemanları ile dolu olduğu görülmüştür. Türün gövde kesitlerinde köşelerde yer yer gelişmiş çok 
tabakalı kollenkima tabakası bulunmaktadır, kambiyum belirgindir. Gövdede çok sayıda kolleteral 
iletim demeti bulunur. Öz bölgesi oldukça geniş bir alanı kaplar. Lappula barbata yaprakları 
amfistomatiktir. Alt ve üst yüzeyde stoma bulunmaktadır. SEM ile yapılan incelemeler sonucunda 
türün epidermis hücrelerinin dalgalı bir çeper yapısına sahip olduğu görülmektedir. İncelenen türün 
meyve yüzeyleri tuberculate tiptedir. Tüberküllerin üzerinde 3-8 adet kabarcık belirlenmiştir.

Sonuç: Lappula Fabricius cinsine ait L. barbata türü anatomik ve mikromorfolojik olarak 
araştırılmıştır. Çalışma sonucunda türün kök, gövde ve yapraklarının ayrıntılı anatomik yapısı 
belirlenerek diğer türler ile karşılaştırılmıştır. Mikromorfolojik araştırmada türün yaprak epiderması, 
stoma ve tüy özellikleri ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Meyvanın mikromorfolojik incelenmesinde 
meyva üzerindeki gloşitlerin yapısı, sıra sayısı ve meyva yüzey şekillerinin taksonomik olarak 
önemli olduğu belirlenmiştir.
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