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Amaç: Bu çalışmada Batı Anadolu’da yayılış gösteren endemik iki Muscari türü (M. aucheri 
(Boiss.) Baker ve M. bourgaei Baker) anatomik özellikleri yönünden incelenerek bu özelliklerin 
taksonomik ölçüt olarak kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyali 2010-2011 yılları arasında, bitkilerin çiçekli oldukları ve 
tohum oluşturdukları dönemlerde toplanmış, laboratuvara getirilerek tayinleri yapılmış, bir bölümü 
preslenip kurutularak herbaryum materyali haline getirilmiş, diğer bir kısmı saksılara dikilmiş, bir 
bölümü de %70’lik alkolde içinde depolanmıştır. Bitkilerin farklı kısımlarının (yumru, skapa, yaprak, 
çiçek, meyve ve tohum) anatomik özelliklerini belirlemek için elle kesitler alınmıştır. Mikroskopta 
incelenen kesitler üzerinde çeşitli ölçüm ve gözlemler yapılmış, görüntüler fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Çalışma sonunda her iki türün kök, skapa ve yapraklarının genel olarak benzer yapıda 
oldukları gözlenmiş, ancak hücre diziliş ve boyutlarında farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca alınan 
anatomik kesitler üzerinde yapılan gözlemler, yapraklardaki palizat parankimasının farklılık 
göstermiş ve bu bilginin türleri ayırt etmede önemli bir ayıraç olabileceği kanısına varılmıştır.

Sonuç: Taksonomik olarak birbirine yakın iki Muscari türünün çeşitli kısımlarına ait anatomik 
özellikleri karşılaştırmalı olarak bu çalışma ile ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Muscari spp., anatomi.

Teşekkür: Bu çalışmayı FEF 2009-085 no.lu proje ile maddi yönden destekleyen CBÜ BAP 
Koordinasyon Birimine teşekkür ederiz.
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Türkiye’nin Bazı Endemik Onosma (Boraginaceae) Taksonlarının 
Morfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi
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Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de yayılış gösteren endemik Onosma discedens Hausskn. & Bornm.,, 
O. nana DC: ve O. sorgeri var. subglabriflorum Teppner taksonlarının morfolojik, anatomik ve 
palinolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma konusunu oluşturan bitki materyalleri 2010-2011 vejetasyon 
dönemlerinde toplanmıştır. Morfolojik çalışmalar için bitkilerin herbaryum materyali haline 


