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Silene sangaria (Caryophyllaceae) Üzerinde Morfolojik ve
Anatomik Araştırmalar
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Amaç: Caryophyllaceae familyasının E grubuna ait endemik Silene sangaria türünün morfolojik 
ve anatomik özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bitki örnekleri 2010 yılı Ağustos ayında İğneada’dan (Kırklareli) toplandı. 
Toplanan bitkilerin bir kısmı herbaryum materyali haline getirilerek, Trakya Üniversitesi, Fen 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü Herbaryumu (EDTU)’nda muhafaza altına alındı. Örneklerin diğer 
kısmı anatomik çalışmalar için %70 alkolde fikse edilerek saklandı.

Türün morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla bitkinin kök, gövde, yaprak ve floral organlarının 
ölçümleri yapıldı. Anatomik çalışmalar için, %70 alkol içinde saklanan bitkiler kullanıldı. Materyalin 
kök, gövde, yaprak kısımlarından enine kesitler, yaprağın üst ve alt kısımlarından yüzeysel kesitler 
alındı. Alınan kesitler, dokuların daha iyi ayırt edilebilmesi için Alcian Blue-Safranin boyaları ile 
boyandı. Boyanan kesitler gliserin-jelatin ile daimi hale getirildi. 

Bulgular: Silene sangaria toprak üstüne yatmış, dağınık, sürünücü gövdeye sahip, çok yıllık bir 
bitkidir. Yapraklar etli, obovat-spatulattır. Kaliks 12–15 mm, yoğun salgı ve örtü tüyleri içerir. 
Petaller 20–22 mm, krem renkte, antofor 5–6 mm dir. Kapsül 5–8×4–6 mm büyüklükte, tohum 
böbrek şeklinde ve kahverengidir. 

Kökten alınan enine kesitlerde sırasıyla; en dışta periderma, korteks, sekonder yapıda floem ve 
ksilem gözlenmektedir. Parankimatik öz bölgesi mevcuttur. 

Gövde enine kesitlerinde en dışta epidermis bulunmaktadır. Epidermis yoğun, çok hücreli örtü 
tüyleri içerir. Epidermisin altında 4–5 sıralı parankimatik korteks bulunur, endodermis belirgindir. 
Endodermisin altında 4–5 sıralı sklerenkima tabakası yer alır. Öz bölgesi ince çeperli, yuvarlak 
parankimatik hücrelerden oluşur ve druz kristalleri içerir.

Yaprak anatomik kesitlerinde, en dışta kalın kutikulalı, tek sıralı epidermis gözlenir. Epidermis çok 
hücreli örtü tüyleri içerir. Mezofil tipi ekvifasiyaldir. Palizat parankiması hücreleri uzun silindirik 
yapıya sahiptir. Sünger parankiması hücreleri oval, yuvarlak veya şekilsizdir. Druz kristalleri tüm 
yaprak mezofiline dağılmış şekilde bulunmaktadır. İletim demetleri tek sıralıdır ve açık-kollateral 
tiptedir. Ksilem yaprağın üst kısmına, floem alt kısmına bakacak şekilde dizilmiştir. Yaprak 
amfistomatiktir. Stomalar diasitik tiptedir ve epidermis hücreleriyle aynı seviyede yer almıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, Batı Karadeniz kıyısında sınırlı bir bölgede (Sakarya; Karasu, İstanbul; 
Kilyos, Kırklareli; İğneada) dağılım gösteren ve “zarar görebilir” (VU) kategorisinde yer alan, 
endemik Silene sangaria türünün morfolojik ve anatomik özellikleri incelenerek, diğer Silene 
türleri ile karşılaştırıldı. S. sangaria ‘nın anatomik özellikleri bakımından, aynı grupta (E grubu) 
yer alan S. italica ile benzerlik gösterdiği tespit edildi. 
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