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SEM ile farklı büyütmelerde fotoğraf çekimleri 
yapılmıştır. SEM çekimleri sonucu tohum 
testalarının ve polenlerinin yüzeyel benzerlikleri ve 
farklılıkları ortaya konmaya çalışılmış, ayrıntılı 
ölçümler yapılmıştır. Chionodoxa türlerinin tohum 
ve polenlerin ayrıntılı olarak ele alınması sonucu, 
taksonomik açıdan  bu üç türün aralarındaki 
farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Geofit, Liliaceae, 
Chionodoxa, tohum, polen, SEM  
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Kirmir Çayı Vadisinde “VU” Statüsündeki 
Buglossoides glandulosa ve Velezia 

pseudorigida’nın Morfolojik ve Palinolojik 
Özellikleri 
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 Güdül Kirmir Çayı Vadisi (Ankara)’nden 
toplanan Buglossoides glandulosa (Velen.) 
R.Fernandez ve Velezia pseudorigida Hub.-Mor. 
türleri Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre VU 
sınıfında yer almaktadır. B. glandulosa aslen 
Balkanlarda yayılış göstermektedir, Türkiye’de 
varlığı ise ilk kez 1994 yılında Ş. Yıldırımlı 
tarafından Soğuksu Milli Parkı’ndan ve 
Çamlıdere’den (Kızılcahamam/ANKARA) tespit 
edilmiştir. Daha sonra Kirmir Çayı Vadisi Florası 
adlı araştırma sırasında bu türün vadinin sınırları 
içinde de doğal olarak yayılış gösterdiği 
saptanmıştır. Aynı araştırmada, Türkiye’ye 
endemik bir Akdeniz elementi olan Velezia 
pseudorigida’nın da Kirmir Çayı Vadisi’nde yayılış 
gösterdiği belirlenmiştir. Ancak, her iki türün de bu 
alandaki populasyonları az sayıda türle temsil 
edilmektedir. 
 Bu çalışmada, V. pseudorigida ve B. 
glandulosa’ya ait betimler ve taksonomik açıdan 
ayırıcı karakterler belirtilmiştir.  
 Kirmir Çayı Vadisi’nden toplanan bu iki 
türe ait örneklerden Erdtman yöntemi ile polen 
preparatları hazırlanmıştır. Palinolojik incelemeler 
ışık mikroskobunda yapılmış ve mikrofotoğraflar 
mikroskoba bağlı bir görüntüleme sistemi ile 
çekilmiştir. Yapılan incelemelere göre, V. 
pseudorigida’ya ait polenler apertür şekli ve sayısı 
bakımından periporat, yüzey süslenmesi 
bakımından ise perforat-mikroekinat özellik 
göstermektedir. B. glandulosa’ya ait polenler ise 
apertür şekli ve sayısı bakımından trikolporat, 
yüzey süslenmesi bakımından psilat özelliktedir.   

 
Anahtar Kelimeler:  Buglossoides glandulosa, 
Velezia pseudorigida, morfoloji, palinoloji, tehlike 
kategorisi  
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Antalya’dan Tespit Edilen Toninia A.Massal. 
Cinsine Ait Liken Türleri 
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 Lecideaceae familyasında yer alan 
Toninia, daha çok kaya, toprak ve karayosunu, 
nadiren ağaç kabuğu üzerinde yaşayan, Dünya’da 
yaklaşık 80, ülkemizde ise yaklaşık 20 türü bulunan 
bir cinstir. Antalya ilinde yapmış olduğumuz arazi 
çalışmalarında Toninia cinsine ait 7 tür toplanmış 
ve bu türlerin Toninia diffracta (A.Massal.) Zahlbr., 
Toninia opuntioides (Vill.) Timdal, Toninia 
sedifolia (Scop.) Timdal, Toninia squalida (Ach.) 
A. Massal.=Toninia cinereovirens (Schraer.) 
A.Massal., Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr. Toninia 
candida (Weber) Th.Fr., Toninia physaroides 
(Opiz) Zahlbr. oldukları tespit edilmiştir. Bu 
türlerden Toninia diffracta, Toninia opuntioides ve 
Toninia tumidula tarafımızdan Antalya ilinden ilk 
defa toplanmışlardır. Bu çalışma, Antalya ilinde 
bugüne kadar tespit edilmiş Toninia cinsine ait 
türleri ve bu türlerin morfolojik, anatomik 
özelliklerini, toplandıkları lokaliteleri, türleri teşhis 
etmek için oluşturduğumuz tayin anahtarını 
içermektedir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Toninia, liken, Antalya  
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Derebucak (Konya) İlçesinden Türkiye 

Makrofungusları İçin Yeni Kayıtlar 
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 Bu çalışmada, Derebucak (Konya) 
ilçesinde farklı lokalitelerden 2005-2007 yıllarında 
özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında 
makrofungus örnekleri toplanmıştır.  
 Toplanan örnekler üzerinde yapılan arazi 
ve laboratuvar çalışması sonucunda makrofunguslar 
ile ilgili mevcut literatüre göre 8 türün Türkiye için 
yeni kayıt olduğu tespit edilmiştir. Bu türler: 
Ascomycetes sınıfından “Lachnellula calyciformis 


