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Bu çalışmada Allium cinsine ait üç 
taksonun (A. cappadocicum, A. flavum subsp. 
flavum var. flavum ve A. vuralii) morfolojik, 
anatomik ve ekolojik özellikleri belirlendi ve 
karşılaştırıldı.  

Anatomik araştırmalarda türlerin kök, 
skap, soğan ve yaprak kısımları incelendi ve türler 
arasındaki anatomik benzerlikler ve farklılıklar 
tespit edildi. Sonuçlar fotoğraf ve tablolarla 
gösterildi. Kök ve soğanın genel yapıları benzer 
olmakla beraber, yaprak ve skap özellikleri, 
hücrelerin şekil ve boyutlarında farklılıklar 
gözlendi. 

Türlerin kök epiderma tabakalarındaki 
hücrelerin boyutları karşılaştırıldığında A. flavum 
türü ile A. vuralii türü  arasında benzerlik olduğu A. 
cappadocicum türünde ise hücrelerin daha büyük 
olduğu gözlenmiştir. 

Her üç türün soğanında da kurumaya bağlı 
olarak oluşan kalın çeperli hücrelerle çevrelenmiş 
mekik şeklindeki boşluklar dikkati çekmektedir. 

Her üç türde de kalın olan skap kutikulası 
A. cappadocicum türünde biraz daha kalındır. A. 
vuralii türünün skap anatomisinde epiderma ile 
kutikula arasında epidermis hücrelerinin 
uzunlamasına çizgiler oluşturması tipik bir 
özelliktir. 

A. flavum ve A. vuralii yaprakları fistulos, 
teret ve mezofilleri unifasiyaldir fakat A. 
cappadocicum yaprakları düz ve mezofili 
izolateraldir. Her üç türde de stoma sayısı fazla, az 
veya çok derinde, kserofitik ve anömositik tiptedir. 
A. vuralii stoma hücrelerinin A. cappadocicum ve 
A. flavum stoma hücrelerine oranla daha büyük 
oldukları belirlendi. A. flavum ve A. vuralii 
yaprakları A. cappadocicum yapraklarından tüy ve 
kanatlarının olmasıyla  farklılık gösterirler. A. 
cappadocicum türünün karakteristik bir özelliği; 
yaprak kutikulası üzerindeki bir sıra 
mikropapillanın bulunmasıdır. 

Sünger parankiması hücreleri 
genişlemesine uzanırken bütün türlerde koparak 
merkezi bir boşluk oluşturur. En geniş boşluk ise 
A.vuralii’ de oluşur. 

Morfolojik olarak en önemli fark; spat valv 
sayısı A.cappadocicum’da 1 ve uzun bir gaga 
şeklindeyken A. flavum ve A. vuralii’ de 2 parçalı 
olmasıdır. A. flavum’ da birbirine eşit olmayan spat 

valvleri, A. vuralii türünde  hemen hemen birbirine 
eşit uzunluklardadır. 

Bitkilerin yetiştiği topraklar kuvvetli 
alkali, tuzlu ve aşırı kireçli olup, bünyesi killi-
tınlıdır. Her üç bitki toprağı P2O5, K20, Ca, Mg, Mn 
içeriği bakımından fakir, demir bakımından 
zengindir. 
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Bazı Endemik Hyacinthella Schur (H. 
campanulata K. Persson & Wendelbo, H. 

lazulina K. M. Pers. & Jim. Perss, H. heldreichi 
(Boiss.) Chouard) Taksonlarının Morfolojik ve 

Anatomik Özellikleri 
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Bu çalışmada Hyacinthella Schur cinsine 

ait üç endemik geofitin (H. campanulata K. Persson 
& Wendelbo, H. lazulina K. M. Pers. & Jim. Perss, 
H. heldreichi (Boiss.) Chouard) morfolojik ve 
anatomik özellikleri belirlendi ve karşılaştırıldı.  

Anatomik araştırmalarda türlerin kök, 
skap, soğan ve yaprak kısımları incelendi ve türler 
arasındaki anatomik benzerlikler ve farklılıklar 
tespit edildi. Sonuçlar fotoğraf ve tablolarla 
gösterildi. Kök, skap, soğan ve yaprakların genel 
yapıları benzer olmakla beraber, hücrelerin diziliş 
ve boyutlarında farklılık gözlendi. 

Üç türde de yapraklar tüy içermemekte, 
amfistomatik, kutikula kalın ve mezofil 
izolateraldir. H. lazulina stoma hücrelerinin H. 
campanulata stoma hücrelerine oranla daha büyük 
oldukları ve birim alana düşen stoma sayısının daha 
az olduğu belirlendi. H. heldreichi birim alanda 
daha çok ve daha küçük stolara sahiptir.  En küçük 
stoma hücrelerine H. heldreichii sahiptir.  

H. heldreichii kök epiderma hücreleri 
diğer iki türe oranla daha küçüktür. Protoksilem 
kolları H. lazuliana, H. campanulata ve H. 
heldreichii’de sırasıyla 5,6 ve 7’dir. H. heldreichii 
skapı çok sayıda iletim demetine sahiptir. 

Diğer iki türden farklı olarak H. 
campanulata yaprakları ve korteks parankiması 
daha fazla miktarda kristal içerir. 

Morfolojik olarak en önemli fark H 
lazulina’nın pedisellerinin sessil veya subsessil 
olmasıdır. 

 
 
 
 
 
 
 


