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örnekleri yayılış gösterdiği alanlara 2004 yılında 
gidilerek tohum örnekleri alınmış ve Antalya 
BATEM (Antalya Batı Tarımsal Tarımsal 
Araştırma Müdürlüğü) bünyesindeki koleksiyon 
bahçesine ekilmiştir. Her bir türden en az 10 kadar 
birey yetiştirilmiştir. Bitkinin doğal örnekleri ise 
bitkilerin 2004 yılında kültüre alınma çalışmaları 
kapsamında daha önce toplanıldıkları alandan en az 
10 örnek olacak şekilde 2007 yılında toplanmıştır. 
Bu iki farklı alandan alınan toprak örneklerinde; 
bünye analizi, toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, 
kalsiyum karbonat miktarı, topraktaki organik 
madde miktarı tayini, toplam azot miktarı, alınabilir 
fosfor miktarı, alınabilir potasyum, kalsiyum ve 
magnezyum miktarları, alınabilir demir, mangan ve 
çinko miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki 
besin elementleri içerikleri analizleri için 
bitkilerdeki azot miktarı, fosfor, potasyum, 
magnezyum, demir, mangan ve çinko miktarları 
tespit edilmiştir. Ayrıca bu iki alanda yetişen 
bitkilerin toprak üstü kısımlarına ait morfolojik 
özellikleri de ölçülmüştür. Elde edilen tüm bu 
değerler karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Endemik, Sideritis, ekoloji, 
morfoloji, Lamiaceae  
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Endemik olan Sideritis argyrea P.H.Davis 

türünün daha önce tohumla üretilen bireyleri ile 
bunların doğal yayılış gösteren bireylerinin 
morfolojisi ve ekolojisi incelenerek, farklar ve 
benzerlikler çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında 
endemik olan S. argyrea türünün doğadan 
toplanıldığı alandaki ve kültüre alındığı alandaki 
toprak özellikleri ile bu bitkilerin toprak üstü 
organlarında bulunan besin elementlerinin içerikleri 
ve morfolojik özelliklerinde meydana gelebilecek 
farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada materyal olarak kullanılacak 
olan türlerden S.argyrea’nın kültür örnekleri yayılış 
gösterdiği alanlara 2004 yılında gidilerek tohum 
örnekleri alınmış ve Antalya BATEM (Antalya Batı 
Tarımsal Tarımsal Araştırma Müdürlüğü) 
bünyesindeki koleksiyon bahçesine ekilmiştir. Her 
bir türden en az 10 kadar birey yetiştirilmiştir. 
Bitkinin doğal örnekleri ise bitkilerin kültüre 
alınma çalışmaları kapsamında daha önce 
toplanıldıkları alandan en az 10 örnek olacak 

şekilde 2007 yılında toplanmıştır. Bu iki farklı 
alandan alınan toprak örneklerinde; bünye analizi, 
toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, kalsiyum 
karbonat miktarı, topraktaki organik madde miktarı 
tayini, toplam azot miktarı, alınabilir fosfor miktarı, 
alınabilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
miktarları, alınabilir demir, mangan ve çinko 
miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki besin 
elementleri içerik analizleri için bitkilerdeki azot 
miktarı, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, 
mangan ve çinko miktarları tespit edilmiştir. Ayrıca 
bu iki alanda yetişen bitkilerin toprak üstü 
kısımlarına ait morfolojik özellikleri de 
ölçülmüştür. Elde edilen tüm bu değerler 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Endemik, Sideritis, ekoloji, 
morfoloji, Lamiaceae  
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Endemik olan Sideritis pisidica 

Boiss.&Heldr. türünün daha önce çelikle üretilen 
bireyleri ile bunların doğal yayılış gösteren 
bireylerinin morfolojisi ve ekolojisi  incelenerek, 
farklar ve benzerlikler çalışılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında endemik olan S. pisidica türünün 
doğadan toplanıldığı alandaki ve kültüre alındığı 
alandaki toprak özellikleri ile bu bitkilerin toprak 
üstü organlarında bulunan besin elementlerinin 
içerikleri ve morfolojik özelliklerinde meydana 
gelebilecek farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada materyal olarak kullanılacak 
olan türlerden S.pisidica’nın kültür örnekleri yayılış 
gösterdiği alanlara 2004 yılında gidilerek tohum 
örnekleri alınmış ve Antalya BATEM (Antalya Batı 
Tarımsal Tarımsal Araştırma Müdürlüğü) 
bünyesindeki koleksiyon bahçesine ekilmiştir. Her 
bir türden en az 10 kadar birey yetiştirilmiştir. 
Bitkinin doğal örnekleri ise bitkilerin kültüre 
alınma çalışmaları kapsamında daha önce 
toplanıldıkları alandan en az 10 örnek olacak 
şekilde 2007 yılında toplanmıştır. Bu iki farklı 
alandan alınan toprak örneklerinde; bünye analizi, 
toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, kalsiyum 
karbonat miktarı, topraktaki organik madde miktarı 
tayini, toplam azot miktarı, alınabilir fosfor miktarı, 
alınabilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
miktarları, alınabilir demir, mangan ve çinko 
miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki besin 
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elementleri içerikleri analizleri için bitkilerdeki azot 
miktarı, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, 
mangan ve çinko miktarları tespit edilmiştir. Ayrıca 
bu iki alanda yetişen bitkilerin toprak üstü 
kısımlarına ait morfolojik özellikleri de 
ölçülmüştür. Elde edilen tüm bu değerler 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Endemik, Sideritis, Ekoloji, 
Morfoloji, Lamiaceae  
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 Vitis vinifera L. Cv. Sultani çekirdeksiz’de 
olgun polende generatif hücre uzun, elips şeklinde 
ve dış çepere yakın yer alır. Vejetatif hücre ise oval 
şekillidir. Polen sitoplazmasında protein, lipid ve 
nişasta gibi bol miktarda yedek besin maddeleri, 
ribozomlar, granüllü ER, mitokondri ve golgi gibi 
organellerin yanı sıra çok sayıda vesikül ve küçük 
vakouller gözlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Vitis vinifera, polen, ince 
yapı  
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Bu çalışmada Ornithogalum 

sigmoideum’un karyolojik özellikleri tayin edilip 
dişi gametofit, endosperma ve embriyo gelişimi 
incelendi ve her yapının sitokimyasal özellikleri 
Toluidine blue, PAS, Alcian blue, Coomassie 
brilliant blue, Sudan black B boyaları ile belirlendi. 

O. sigmoideum’un diploid kromozom 
sayısı 2n:16 olup karyotip analizinde kromozom 
boylarının 3,9805 µm ile 9,8107 µm arasında 
olduğu ve 1 çift metasentrik, 7 çift submetasentrik 
kromozom içerdiği saptandı. 

Bu türde tohum taslağı anatrop, 
krassinusellat ve bitegmiktir. Tohum taslağında 
bulunan obturator ve nusellus şapkası gibi yapılar, 
çözünmeyen polisakkarit yapıda salgı salgılayarak, 

polen tüplerinin tohum taslağına doğru 
çekimlenmesini sağlarlar. Embriyo kesesi 
gelişiminin ileri evrelerinde kalaza tarafında 
hipostas adı verilen doku farklılaşması gözlendi ve 
hücrelerinin PAS pozitif reaksiyon verdiği ve 
sitoplazmalarında yoğun nişasta içerdikleri dikkati 
çekti. 

Polygonum tipi embriyo kesesi gelişimi 
görülen bu türde yumurta ve sinergit hücrelerinin 
tam çeper ile çevrili olduğu saptandı. Yumurta 
hücresi ile benzer kutuplaşma gösteren sinergitlerin 
mikropil tarafında, sitoplazma içine doğru parmak 
şeklinde çıkıntılar oluşturan ve PAS ile kuvvetli 
reaksiyon veren çizgili cihaz gözlendi.  

Zigotun karakteristik kutuplaşma 
gösterdiği ve mikropilde vakuol, kalazada nukleus 
ve besin maddelerince zengin sitoplazmanın olduğu 
görüldü. Bu türde embriyo gelişiminin Asterad, 
endosperma gelişiminin helobial tipte olduğu 
bulundu. Primer endosperma nukleusu embriyo 
kesesinin kalaza tarafında yer alır ve bölünerek 
mikropil tarafında büyük, kalaza tarafında küçük 
birer odacık meydana getirir. Her iki odacıkta da 
başlangıçta serbest nukleuslu endosperma oluşur ve 
daha sonra her iki odacıkta da endosperma hücreli 
hale geçer. 
   
Anahtar Kelimeler: Ornithogalum sigmoideum, 
embriyo kesesi, embriyo, endosperma, sitokimya  
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Ornithogalum sigmoideum’un stigma 
papillerinde tozlaşma öncesi ve sonrasında non-
spesifik esteraz, asit fosfataz ve peroksidaz 
enzimlerinin aktivitesine sitokimyasal yöntemler ile 
bakıldı. Bu işlemler için taze materyal ile non-
spesifik esteraz için α-naftol asetat, asit fosfotaz 
için sodyum α-gliserofosfat ve peroksidaz için de 
guaiacol substratları kullanılarak ezme 
preperasyonlar ile çalışıldı. 

O. sigmoideum’da stigma kuru ve papilli 
tiptedir. Kuru stigmalarda yüzey salgısı azdır ve 
polenleri kabul edici evrede iken kütikula üzerinde 
yapışkan bir tabaka (pelikül) salgılanır. Tozlaşma 
öncesi evrede papillerin yüzeyini örten kütikulanın 
üzerinde non-spesifik esteraz aktivitesinin devamlı 
ve kesintisiz bir tabaka halinde olduğu görüldü. 
Papillerin sitoplazması ve tabanı ise bu enzim 


