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Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren 
Bazı Myosotis (Boraginaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik, 

Mikromorfolojik ve Anatomik Bir Araştırma

Gonca Özdemir, Öznur Ergen Akçin, Sema Sevil Kolcu
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu, sevil_5261@hotmail.com

Amaç: Bu araştırma da Myosotis L. cinsine ait M. sylvatica Ehrh. türü morfolojik, mikromorfolojik 
ve anatomik olarak incelenerek, türün sistematiğinde kullanılabilecek karakterlerin ortaya 
konulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma konusu olan M. sylvatica türüne ait örnekler Bayburt ilinden 
toplanmıştır. Toplanan örnekler anatomik incelemeleri için %70’lik alkolde tespit edilmiştir. 
Örneklerden alınan kesitler gliserin jelâtin metodu kullanılarak daimi preparat haline getirilmiştir. 
Anatomik incelemelerde NIS Elements Imaging Software 3.00 SP5 programı kullanılarak ölçüm 
yapılmıştır. Türün anatomik çekimleri Nikon Eclıpse E400 marka mikroskop ile yapılmıştır. Elektron 
mikroskobunda çekim yapabilmek için örnekler çift taraflı karbon bant üzerine yapıştırılarak 
sabitlenmiştir. Sabitlenen örnekler 12,5-15 nm altın ile kaplanmıştır. İnceleme ve çekimler JMS-
6060LV Tarayıcı Elektron Mikroskobunda (SEM) 10 KV’lik voltajla yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmamızda morfolojik olarak M. sylvatica türünün sistematiğinde kullanılabilecek 
özellikler belirlenmiştir. Türün anatomik incelemesinde köklerin öz bölgesi genellikle primer 
ksilem elemanları ile doludur. Gövdede 3-4 sıralı kollenkima tabakasının bulunduğu, korteks 
tabakasının geniş yer kapladığı ve belirgin bir endoderma hücrelerinin olduğu görülmüştür. İletim 
demetlerinden floem elemanlarının ksileme göre daha dar bir alan kapladığı saptanmıştır. Myosotis 
sylvatica türünün yaprak alt ve üst epidermis hücreleri üzerinde çok sayıda örtü tüyü bulunduğu ve 
yaprak tipinin bifasiyal tip olduğu belirlenmiştir. Myosotis sylvatica yaprağının alt ve üst yüzeyinde 
bulunan stomaların anizositik ve anomositik tipte olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada M. sylvatica morfolojik, anatomik ve mikromorfolojik yönden incelenerek 
türün sistematiğinde kullanılabilecek karakterler ortaya konulmuştur. Yapılan bu çalışma ile cinsin 
teşhisindeki sıkıntıların ortadan kaldırması amaçlanmıştır. Ayrıca M. sylvatica türü ile yapılan bu 
çalışmanın, cinsin diğer türleri üzerinde yapılacak çalışmalara yön vermesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boraginaceae, Myosotis, Anatomi, Morfoloji, Mikromorfoloji
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Orobanche lavandulacea (Orobancheaceae)
Türünün Morfoloji, Anatomi ve Mikromorfolojisi

Burcu Pelit, Öznur Ergen Akçin, Mustafa Kemal Akbulut
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Amaç: Bu çalışmada Orobanche L. cinsi Trionychon seksiyonuna ait O. lavandulace Rchb. türü 
morfolojik, anatomik ve mikromorfolojik olarak incelenmiştir. Ekonomik olarak önemli bir kök 
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paraziti olan Orobanche türünün anatomik, morfolojik ve mikromorfolojik özellikleri detaylı bir 
şekilde sunularak bu bitkilerin özelliklerinin tam olarak bilinmesi ve mücadelesine katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. Araştırmamız bu alanda yapılması düşünülen daha kapsamlı çalışmaların ilk 
basamağı olarak planlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Orobanche türüne ait örnekler 2010-2011 yıllarında Mayıs-Temmuz 
ayları arasındaki dönemde Karadeniz Bölgesi’nin çeşitli lokalitelerinden toplanmıştır. Orobanche 
cinsine ait bitki örneklerinin anatomik incelemeleri için alınan örnekler %70’lik alkolde tespit 
edilmiş ve örneklerden kesitler alınmıştır. Alınan kesitler gliserin jelatin metodu kullanılarak daimi 
preparat haline getirilmiştir. Anatomik incelemelerde NIS Elements Imaging Software 3.00 SP5 
programı kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Türlerin anatomik çekimleri Nikon Eclipse E400 marka 
mikroskopla çekilmiştir. Elektron mikroskobunda çekim yapabilmek için örnekler çift taraflı karbon 
bant üzerine yapıştırılarak sabitlenmiştir. Sabitlenen örnekler 12.5-15 nm altın ile kaplanmıştır. 
İnceleme ve çekimler JMS-6060LV Tarayıcı Elektron Mikroskobunda (SEM) 10 KV’lik voltajla 
yapılmıştır.

Bulgular: Morfolojik incelemelerde türün teşhisine yarayan karakterler belirlenerek türde önemli 
özellikler tespit edilmiştir. Anatomik incelemelerde kök, gövde ve yaprak kısımlarından alınan enine 
kesitler incelenmiştir. Kökte periderma tabakası oluşmaya başlamıştır ve parankimatik hücreler 
bol miktarda nişasta tanesi içermektedir. Gövdede floem hücrelerinin üst kısmında perivasküler 
sklerankima halkası bulunmaktadır. Yapraklar unifasiyal tipte ve epistomatiktir. Yaprakların alt 
yüzeyinde çok az tüy bulunmaktadır. Türün kaliksinde yoğun bir şekilde I. tip kapitat, seyrek olarak 
da II. tip kapitat salgı tüyüne rastlanmıştır. Korollada I. ve II. tip kapitat tüyler çok yoğundur. 
Bitki gövdesinde I. tip, II. tip ve III. tip kapitat ve peltat tüy mevcuttur. Nadiren örtü tüylerine 
rastlanmıştır. Orobranche lavandulacea türünün mikromorfolojik incelenmesinde üst epiderma 
hücre çeperlerinin alt yüzeydekilere göre daha düzgün olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Orobanche cinsi Trionychon seksiyonuna ait O. lavandulace 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 ve meyva özellikleri ayrıntılı şekilde incelenmiş ve türün mücadelesine 
katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın bundan sonra cins ile yapılacak diğer çalışmalara 
fayda sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Orobanchaceae, Orobanche, anatomi, morfoloji, mikromorfoloji
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Üzerinde Anatomik ve Palinolojik Çalışmalar
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Amaç: Evrimsel ve sistematik ilişkilerin daha verimli olarak ortaya konulabilmesi için bitkilerin 
biyolojik özelliklerinin, anatomi ve polen morfolojisi çalışmalarıyla desteklenmesi düşüncesi bizi 
bu çalışmaya yönlendiren etmenlerden biridir. Bu kapsamda, çalışmamızda Eskişehir ve çevresinde 


