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Amaç: Endemik bir tür olan ve sadece tek lokaliteden bilinen Gypsophila nodiflora (Boiss.) Bark. 
hakkında morfolojik, anatomik, palinolojik, ekolojik, tohum yüzeyi, ve tehlike kategorisi ile ilgili 
özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini 2008-2010 yılları arasında toplanan G. nodiflora 
türüne ait örnekler oluşturmaktadır. Taksonun yayılış gösterdiği lokalitelerden gelişme periyoduna 
bağlı olarak farklı dönemlerde bitki örnekleri toplanmış numaralandırılarak herbaryum tekniklerine 
uygun olarak preslenip kurutulmuştur. Çalışmada 30 farklı bireye ait mikroskobik ve makroskobik 
incelemeler yapılarak değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. İncelenen özelliklerin sayısal 
değerlerinin tespitinde SPSS 10.01 istatistik programından faydalanılmıştır. Anatomik çalışmalar 
için toplanan örnekler arazide %70’lik alkol içerisine konulmuştur. Ekolojik çalışmalarda toprak 
tekstürü, toprak reaksiyonu, tuz analizi, kireç, organik madde, mikroelemetler gibi fiziksel ve 
kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Çalışılan türün polen morfolojisi SEM ve ışık mikroskobu ile 
incelenmiştir. Işık mikroskobu ile incelenecek olan polenler standart method olan Wodehouse 
yöntemine göre hazırlanmıştır. Tohum yüzeyi araştırmasında ışık mikroskobu ile elde edilen 
fotoğraflar üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan arazi gözlemleri sonucu elde edilen veriler 
ışığnda türün tehlike kategorisi bölgesel ölçekte değerlendirilmiştir.

Bulgular: Morfolojik olarak floradan farklı olarak bitki boyu 30-120 cm kaliks boyu 6-10 mm 
petal boyu 12-17 mm belirlenmiş, Dikotiledonların genel anatomik yapısına sahiptir. Anatomik 
çalışmalar sonucunda türün dikotil bitkilerin genel anatomik özelliklerine sahip olduğu belirlenmiş, 
kökte seyrek olarak druz kristallerine rastlanmıştır. Polenleri periporat olan taksonun sklüptürü 
(eksin süsü) perforat skabrat; polen şekli (A/B) spheroid olarak tespit edilmiştir. Toprak; kumlu-
killi-tın bünyeli, tuzsuz, hafif alkalin, kalsiyum ve demir bakımından yüksek dereceli, azot, kireç, 
magnezyum, bakır, mangan ve çinko bakımından orta dereceli, organik madde, fosfor, potasyum 
ve sodyum bakımından kabul edilebilir değerlerin altında oldukları belirlendi. Tohum şekli 
orbikulardan reniforma doğru değişen şekillerde olup olgun tohumları 2-2.5 mm boyunda ve 2-2.5 
mm genişliğe sahip ve koyu kahve renkli olup yüzeyi akut tüberküllü ve tuberkül uçları siyah 
renklidir. Olgun olmayan tohumlar kızıl bir renge sahiptir. Türün yayılış alanı 5000 km²’nin altında 
ve 5 lokasyondan az olarak tespit edilmiştir. Bu nedenlede bölgesel ölçekte EN (Tehlikede) tehlike 
kategorisine girmektedir. 

Sonuç: Gypsophila nodiflora taksonuna ait palinolojik, anatomik ve ekolojik özellikler bu 
çalışmada ilk defa rapor edilmiştir. Gypsophila nodiflora’nın bu çalşmanın sonuçlarına göre 
morfoljik olarak floradan farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Endemik olan bu tür daha önce 
“VU” tehlike kategorisinde verilmişken bölgesel ölçekte “EN” olarak değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 
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