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Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Muscari aucheri ve M. bourgaei 
(Liliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomik Özellikleri
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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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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 
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getirilmesi halinde değişebilecek özellikleri arazi defterine kaydedilmiş ve gerekli incelemeler 
stereo-binoküler mikroskopta yapılmıştır. Anatomik özellikleri belirlemek amacıyla kök, gövde ve 
yapraklardan gerekli kesitler alınarak preparasyonları yapılmıştır. Palinolojik analizleri yapmak için 
Wodehouse (1935) ve Erdtman (1960) yöntemi kullanılarak, IM (Işık Mikroskobu) araştırmaları 
için polen preparatları hazırlanmış ve polenlerin morfolojik karakterlerine (polar eksen, ekvatoral 
eksen, kolpus uzunluğu, kolpus eni, porus uzunluğu, porus eni, ekzin ve intin) ait ölçümler 
yapılmıştır. Polenlerin detaylı ekzin skülptürleri (ornamentasyonları) için polenler, üzerinde 
yapışkan bulunan staplara doğrudan monte edilerek SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)’de 
mikrofotoğrafları çekilip etüdleri yapılmıştır. 

Bulgular: Morfolojik çalışmalarda Türkiye Florası’nda O. discedens’in taban ve gövde 
yapraklarının boyutları 60-70×5-7 mm, pedisel uzunluğu meyvede 6-8 mm olarak tespit edilmiştir 
ancak bu çalışmada yapılan morfolojik ölçümlerde taban ve gövde yapraklarının boyutları 
50-130×5-10 mm, pedisel uzunluğu meyvede -10 mm olarak ölçülmüştür. Onosma nana ve O. 
sorgeri var. subglabriflorum’da ölçümler genel olarak Türkiye Florası’ndaki ölçümlerle uyum 
göstermektedir. 

Anatomik çalışmalar sonucunda, O. sorgeri var. subglabriflorum’da diğer iki taksondan farklı 
olarak epidermis hücrelerinde, epidermis altındaki 2-3 sıra korteks hücrelerinde ve tüy taban 
kısımlarında rafit kristalleri yer almaktadır. Yaprak tipi O. discedens için dorsiventral-bilateral, O. 
nana ve O. sorgeri var. subglabriflorum taksonlarında ekvifasiyal-izolateral olduğu belirlenmiştir. 
Gövdede olduğu gibi sadece O. sorgeri var. subglabriflorum yaprak epidermis hücrelerinde rafit 
kristalleri gözlenmiştir.

Polen özelliklerini belirlemek için Wodehouse ve Asetoliz(Erdtman) yöntemleri kullanılmıştır. Her 
üç taksona ait polenler heteropolar, polen şekilleri: O. discedens sphaeroidea P/E: 1.08 (W); 1.12 
(E), O nana sphaeroidea P/E: 1.13 (W); subprolatae P/E: 1.15 (E), O. sorgeri var. subglabriflorum 
subprolatae P/E: 1.14 (W); 1.20 (E)’dir. Her üç taksonda da nutlet ornamentasyonu rugose’dir.

Sonuç: İncelenen taksonların tamamı endemiktir ve O. discedens daha önce “IUCN Red List of 
Threatened Plants” içerisinde doğada yok olduğu düşünülen taksonlardan biri olarak kaydedilmiştir. 
Taksonların morfolojik özelliklerinin genel olarak Türkiye Florasında yer alan bilgilerle örtüştüğü 
görülmüştür. İncelenen taksonların ilk defa anatomik ve palinolojik özellikleri belirlenmiştir. 
Anatomik özellikler bakımından önemli farklılıkların, yapraklarda daha belirgin olduğu tespit 
edilmiştir. Polen özelliklerinin incelenmesi sonucunda O. sorgeri var. subglabriflorum polenlerinin 
daha büyük olduğu polen şekillerinin taksonların ayrımında yararlanılabileceği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Boraginaceae, Onosma, Endemik, Anatomi, Polen

Teşekkür: Bu çalışma Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar birimi (ADYÜBAP) tarafından 
desteklenmiştir.


