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Helianthemum salicifolium (Cistaceae) Üzerinde Taksonomik, 
Morfolojik, Sitolojik, Palinolojik ve Ekolojik Çalışmalar
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Amaç: Helianthemum salicifolium (L.) Miller. türünün morfolojisi, sitolojisi, mikromorfolojisi, 
palinolojisi ve çimlenme ekolojisinin ortaya konmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: 2010-2011 yıllarında Türkiye genelinde yapılan arazi çalışmalarında H. 
salicifolium populasyonlarına ait bireyler çiçekli ve meyveli dönemlerde toplanmış, populasyonlara 
ait lokalite bilgileri, habitat ve anakaya tipleri, çiçeklenme zamanları kaydedilmiş, bu veriler literatür 
ve herbaryum çalışmalarından elde edilen verilerle birleştirilerek bir veri bankası oluşturulmuştur. 
Araziden toplanan örnekler üzerinde morfolojik karakterleri ortaya çıkarmak amacıyla gerekli 
ölçümler yapılmıştır. Sitolojik çalışmalarda ezme-yayma preparat tekniği uygulanmıştır. Palinolojik 
çalışmalarda Erdtman yöntemi esas alınmıştır. Polen ve tohum ornamentasyonu analizlerinde 
taramalı elektron mikroskobu kullanılmıştır. Çimlenme ekolojisi çalışmalarında tohum kabuğundaki 
fiziksel dormansiyi kırmak amacıyla mekanik yaralama ve farklı sıcaklık şokları uygulanmıştır.

Bulgular: Helianthemum Adans. cinsi Türkiye Florası’nda 12 tür, 3 alt tür ve 2 varyete olmak 
üzere toplam 17 takson içermektedir. Bu taksonlardan 4’ü Türkiye için endemiktir. Helianthemum 
salicifolium Batı ve Orta Avrupa, Kafkasya, İran, Suriye Çölü ve Arabistan’da yayılış gösterirken, 
Türkiye’de kozmopolit yayılışlıdır.

Morfolojik çalışmalarda, türün Türkiye Florası’ndaki betimi çok sayıda populasyona ait bireylerin 
ayrıntılı ölçümleri sonucunda genişletilmiş ve karakteristik özellikleri verilmiştir. Sitolojik 
çalışmalarda türün temel kromozom sayısı x=10 bulunmuştur. Helianthemum salicifolium’a ait 
polen taneleri trikolporat, orta boyutlu, prolat ve kolpuslar arası bölge oldukça dardır. Ekzin çok ince 
olmakla beraber ornamentasyonu ışık mikroskobunda perforat, taramalı elektron mikroskobunda 
ise ekvatorda striat-perforat, kutuplarda rugulat-perforat gözlenmiştir. Kolpuslar uzun ve dar, porlar 
ise yuvarlak ve kolpuslardan geniştir. Tohum şekli rhomboid, tohum kabuğu ornamentasyonu 
verruculate bulunmuştur. Çimlenme çalışmalarında mekanik uygulama tüm populasyonlarda 
çimlenmeyi uyarıcı etki yapmıştır. Populasyonlar arasında tohum büyüklüğü ve çimlenme yüzdesi 
açısından belirgin bir varyasyon olduğu gözlenmiştir. Tohum büyüklüğü varyasyonunun, boylam 
ve denizden yükseklik ile açıklanabildiği görülmüştür. 

Sonuç ve Tartışma: Sitolojik çalışmalar sonucu bulunan x=10 temel kromozom sayısının, 
literatür çalışmalarıyla uygunluk gösterdiği bulunmuştur. Literatürde polen şeklinin subprolat, 
ornamentasyonunun striat olduğu bildirilirken, bu çalışma sonucunda polen şeklinin prolat, 
ornamentasyonunun ekvatorda striat-perforat, kutuplarda rugulat-perforat olduğu görülmüştür. 
Cistaceae familyasının karakteristik özelliği olarak bilinen tohum kabuğundaki fiziksel dormansinin 
varlığı, H. salicifolium türü üzerinde yapılan çimlenme deneyleri sonucunda kontrol gruplarında 
gözlenirken, bu çalışmada mekanik yaralama sonrasında dormansinin büyük ölçüde kırıldığı ortaya 
konmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Helianthemum salicifolium, morfoloji, mikromorfoloji, sitoloji, çimlenme.

Teşekkür: Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 01001601006 
no’lu proje ile desteklenmiştir.
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Yalakdere Beldesi (Kocaeli) ve Çevresinin Florası
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Amaç: Yalakdere Beldesi’nin (Karamürsel, Kocaeli) ve çevresinin florasını tespit etmek.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın ana materyalini Yalakdere ve çevresi üzerinde yapılan flora 
çalışmasına ait bitki örnekleri oluşturmaktadır. Belirli aralıklarla araziden toplanan bitki örnekleri 
herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutuldu. Bitkiler ‘Flora of Turkey and the East Aegan 
Islands’esas alınarak teşhis edildi. Teşhişler sırasında terminoloji sözlükleri, kaynak kitaplar, diğer 
herbaryumlar ve çekilen fotoğraflardan yararlanıldı. Bu çalışma 2010 Mayıs–2012 Nisan ayları 
arasında yapılmıştır. 

Bulgular: Yalakdere ve çevresinde yapılan arazi çalışmalarında toplam bitki örneklerin 
değerlendirilmesi sonucu 69 familyaya ait 228 cins, 377 tür ve türaltı seviyede takson belirlenmiştir. 
Bu taksonlardan 74 tür (%19.6) Avrupa-Sibirya, 62 tür (%16.4) Akdeniz, 6 tür (%1.6) İran -Turan, 7 
endemik takson (%1.8), 235 tür de çok bölgeli veya bilinmeyenlerden oluşmuştur. 

Sonuç: Yapılan çalışma da Yalakdere ve çevresinde 377 takson tespit edilmiştir. Rhaponticoides 
pythiae (Azn. & Bornm.) M.V.Agab. & gibi uzun süredir toplanamayan takson ile diğer endemik 
taksonların alandaki durumu, bazı ilginç bitkilerin ve alanın fotoğrafları verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Flora, Karamürsel, Yalakdere Beldesi
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Ornithogalum (Hyacinthaceae) Cinsine Ait Altı Tohum Yüzeyinin 
SEM Tekniği ile İncelenmesi
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Amaç: Trakya’dan toplanan Ornithogalum L. cinsine ait 6 türün tohum yüzeyleri Scanning 
Elektron Mikroskobu ile taranarak, tür teşhisinde ve cinsin sistematiğinde önemli yeri olan tohum 
yüzey özelliklerinin mikromorfolojik karakterleri belirlenmiştir. Ornithogalum fimbriatum Willd., 
O. narbonense L. ve O. refractum Kit. Ex Schlecht.’a ait tohum yüzey SEM taramaları ilk defa bu 
çalışmada verilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Trakya’nın farklı bölgelerinden toplanan altı Ornithogalum 
örneği oluşturmaktadır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, çeşitli floralardan yararlanılarak 


