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Suriye’de yayılış göstermektedir. Türkiye’de C. dichotoma endemik, C. guenerii ise lokal endemik 
olmak üzere üç türü de yetişmektedir. Bu çalışmada üç türün gövde ve yapraklarından alınan enine 
kesitler incelenmiş ve anatomik karakterler karşılaştırmalı olarak tabloda verilmiştir. Türlerin 
anatomik deskripsiyonları çıkarılarak fotoğraflarla anatomik yapısı aydınlatılmıştır. Ayrıca hücre 
ve dokuların mikro anatomik ölçümleri de hesaplanmıştır. Mikromorfolojik çalışmalarda gövde ve 
yaprakların trikom yapısından elde edilen veriler tablo halinde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Sonuç: Araştırma sonucunda taksonlar arasında gövde anatomik kesitlerinde göze çarpan önemli 
bir farklılığa rastlanmamıştır. Yaprak enine ve yüzeysel kesitlerinde, mezofil tabakasının izolateral, 
yüzeysel kesitlerde stoma tipinin anomositik yada anizositik ve epidermis hücreleri ile aynı 
seviyede (amfistomatik) olduğu belirlenmiştir. Chrysophthalmum guenerii ve C. montanum’un orta 
damar bölgesinde adaksiyal yüzeyinde dışa doğru bombeleşmenin olduğu fakat C. dichotoma’nın 
adaksiyal yüzeyinin hemen hemen düz olduğu görülmüştür. Mikroanatomik çalışmalarda trikom 
tipinin tek veya çok hücreli, basit, dallanmamış örtü tüyleri ile kapitat ve peltat salgı tüyleri içerdiği 
görülmüştür. 
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Amaç: Çalışmamızda Uşak Eşme ilçesi Dervişli Köyü civarından toplanan Cyclamen mirabile 
Hildebrd türünün morfoloji ve anatomisinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Uşak ili Eşme ilçesi Dervişli Köyü civarından toplanan C. 
mirabile bireyleri oluşturmaktadır. Bitkinin taze örnekleri morfolojik ölçümler ve türün teşhisi için 
kullanılmıştır. Bu ölçümlerin sonuçları Davis’in ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. 

Anatomik çalışmalar için bitki örnekleri %70’lik alkolde fikse edilmiştir. Kök, gövde ve yaprak 
enine kesitleri parafin metodu kullanılarak hazırlanmıştır. 15–20µm kalınlıktaki enine kesitler rotary 
mikrotom yardımıyla alınmıştır. Kesitler Safranin-fastgreen ikili boyama serisinde boyanmıştır 
ve Leica marka kameralı mikroskop ile fotoğraflandıktan sonra mikrometrik oküler ile ölçümler 
yapılıp minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca türün 
orijinal çizimleri de yapılarak karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Cyclamen mirabile, Primulaceae familyasına ait yumrulu endemik bir bitkidir. 
Türkiye’de yayılış gösteren 15 taksonu mevcuttur. Çalışmamızda bu taksonlardan Türkiye’de 
yayılış gösteren C. mirabile türünün morfolojik ve anatomik özellikleri araştırılmıştır. Yaprak 
sapları ve yaprakların alt kısımları pembemsi veya koyu kırmızı bir renge sahiptir. Yaprakların 
kenarları dişli bir yapıdadır.
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Çalışmanın anatomi kısmında türün kök, gövde ve yaprak enine kesitleri incelenmiştir. Kök ve 
gövde enine kesitleri incelendiğinde türün iletim dokusunun oldukça geniş bir alanı kapladığı 
görülmüştür. Yaprak sapı enine kesiti incelendiğinde 3–5 adet iletim demeti gözlenmiştir. Ayrıca 
mezofilde sünger ve palizat parankiması farklılaşması gözlenmiştir.

Sonuç: Çalışma konusunu oluşturan C. mirabile türü ile ilgili literatürde detaylı bir morfoloji ve 
anatomi çalışması bulunmamaktadır. Türle ilgili yapılan çalışmada diğer türlerinden morfolojik 
ve anatomik olarak ayırt edici bazı özellikler gözlenmiştir. Bu farklılıklar orijinal fotoğraflar ve 
çizimlerle gösterilmiştir. 
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Amaç: Bu araştırmada Vitis vinifera L. (Vitaceae) türüne ait genç ve olgun petiyollerde kalsiyum 
okzalat (CaOx) kristallerinin dokulardaki dağılımları arasında benzerlik ve farklılıkların 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Samsun ilinin farklı lokalitelerinden toplanan yaprak örnekleri %70’lik 
etil alkol içerisinde stok örnekler haline getirilmiştir. Fotoğraf çekimi ve ölçümler için petiyollerden 
alınan enine ve boyuna teğetsel kesitler kullanılmıştır. Örneklerden ışık ve elektron mikroskobu 
(SEM) kullanılarak çekimler yapılmıştır. Epiderma, korteks, ksilem ve floem gibi çeşitli dokulardaki 
kristaller ImageJ programı yardımıyla ölçülmüştür. Genç ve olgun yaprak petiyollerindeki rafit, 
druz ve tek kristallere ait ölçümler SPSS 18 programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırmamız sonucunda V. vinifera türünün genç ve olgun petiyollerinde bulunan 
kristal çeşidi ve bu kristallerin dokulardaki dağılımı açısından önemli farklar belirlenmiştir. Olgun 
petiyollerde druz ve rafit kristal yoğunluğu genç petiyollere göre daha fazladır. Her iki örnekte 
iletim demetleri çevresindeki dokularda druz kristalleri yoğun olarak bulunmaktadır. Diğer taraftan 
genç yaprak petiyollerinde tek kristal gözlenmemiştir. 

Dokular arasında karşılaştırma yapıldığında; floemde, daha yoğun kristale rastlanmıştır. Rafit 
kristali yoğunluğu öz bölgesinde diğer dokulara oranla daha fazladır. 

Sonuç: Kalsiyum okzalat kristal türlerinin dokular arası dağılımları önemli farklılıklar 
göstermektedir. Yaşlı yapraklarda depolanan kristal yoğunluğunun genç yapraklara göre oldukça 
fazla olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera, kalsiyum okzalat, kristal, rafit, druz


