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Iris danfordiae’nin (Sarı Süsen, Iridaceae) Morfolojik, Anatomik ve 
Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
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Amaç: Kelkit’de (Gümüşhane) topladığımız Iris danfordiae (Baker) Boiss.’in (Sarı Süsen) 
morfolojik, anatomik ve ekolojik özellikleri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Iris danfordiae örnekleri Kılıçtaşı ve Spikor Dağı’ndan yeterli sayıda 
toplandıktan sonra morfolojik ölçümleri kumpas yardımıyla yapılmıştır. Ayrıca bitki araziden 
toplanmadan önce morfolojik özellikleri not edilmiştir. Anatomi çalışması için ise toplanan 
bitki örnekleri %70’lik alkole alındıktan sonra kryostat ile 15 µm kalınlığında anatomik kesitler 
alınmıştır. Son olarak ise safranin boyası ile boyanarak, mikroskopta incelenmiştir. Toprak örnekleri 
ise hava kurusu ile kurutulduktan sonra, AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi)’de analiz 
edilmiştir.

Bulgular: Iris danfordiae, yılın 3 ve 4. aylarında görülen sarı çiçekli, güzel görünüşlü Türkiye’ye 
özgü endemik soğanlı bitkidir. Kelkit (Gümüşhane)’de yaptığımız çalışmada, iki farklı lokaliteden 
bitki ve toprak örnekleri toplanmıştır. Yaklaşık olarak 1800 m ile 2250 m yüksekliklerdeki 
habitatlarda görülmüştür. Toplanan süsenlerin morfolojik özellikleri, anatomisi ile toprak analizi 
yapılarak, bitkinin yaşadığı habitatın ekolojik özellikleri belirlenmiştir. Iris’i morfolojik olarak 
incelediğimizde kök 3-12 cm, soğan boyu 1-3 cm olup eni 1-1.5 cm zarsı, kabuksu yapıdadır. Skap, 
4-7 cm boyunda, yapraklar ise 3-5 cm boyunda olup etli yapıdadır. Petalleri sarı, üzerinde grimsi 
yuvarlak lekeler mevcut olup, korolla 3 parçaya ayrılmaktadır.

Kök anatomisi incelendiğinde tek sıralı epidermis tabakasının altında düzensiz şekilde dizilmiş 
ekzodermis tabakası bulunmaktadır. Floem elemanları ise ksilem kolları arasında olduğu 
mikroskobik incelemelerle tespit edilmiştir. Iris türlerinde gövde skaptır. Dıştan içe doğru 
epidermis, korteks ve öz bölgesinden oluşmuş primer gövde yapısı görülmektedir. Yaprak anatomisi 
ile ilgili çalışmalarda epidermis tek sıralı ve düzenli dikdörtgenimsi oval hücrelerden oluşmaktadır. 
Epidermis hücrelerinin üzerini çok ince bir kutikula tabakası örtmektedir. Palizat parankiması 
hücreleri hemen epidermisin altında ve 3-4 tabakadan oluşmaktadır. Sünger parankima hücreleri 
ise palizat parankiması altındadır. 

Toprağın yaş ve kuru ağırlığı tartılarak, yaklaşık %20 oranında toprak nemi tespit edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre toprak, hafif alkali, killi-tınlı, kireçli, tuzsuz ortamlarda, organik maddenin 
orta düzeyde olduğu, bunun yanında özellikle fosfor miktarının çok az olduğu alanlarda yetiştiği 
görülmüştür. Yapılan çalışmaların haricinde örnekler üzerinde, Erzincan ili Bahçe Kültürleri 
Enstitüsü Araştırma İstasyonu ile birlikte süs bitkiciliği için kullanılabilirliği çalışmalarına devam 
edilmektedir.

Sonuç: Topladığımız I. danfordiae örneklerinin morfolojik, anatomik ve ekolojik (toprak yapısı, 
toprak nemi, içerdiği organik madde miktarı, toprak Ph v.b.gibi) özelliklerinin aynı olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca fosfor miktarının çok az olduğu bölgelerde yayılış gösterdiği belirlenmiştir.
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