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Amaç: Bu araştırmada, Kazdağları’ndan (Balıkesir, Çanakkale) toplanan ve morfolojik 
olarak birbirine yakın olan iki Thymus L. türünün gövde ve yaprak anatomik özellikleri ile tüy 
mikromorfolojik özellikleri karşılaştırmalı olarak çalışılmış, türler arasındaki benzerlik ve 
farklılıklar ortaya konulmak istenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Anatomik çalışmalar için gerekli bitki örnekleri Kazdağları’ndaki doğal 
ortamlarından toplanmıştır. Teşhis edilen bitkiler herbaryum örneği haline getirilerek Balıkesir 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Botanik Laboratuvarı’nda korunmak üzere saklanmıştır. 
Anatomik çalışmalarda gövdeden ve yapraklardan alınan kesitler floroglusin-HCL reaktifi ile 
boyandıktan sonra gliserin-jelatin yöntemi ile daimi preparat haline getirilmiştir. Anatomik 
incelemeler ve fotoğraf çekimleri Olympus CX21 mikroskobunda yapılmıştır. Tüy mikromorfolojisi, 
masaüstü SEM (JCM-5000)’de gerçekleştirilmiş ve mikrofotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Thymus pulvinatus sadece Kazdağı’nda yayılış gösteren lokal endemiş bir türdür, 
T. cherlerioides ise Türkiye’de farklı lokalitelerden yayılış gösteren Kazdağları’ndaki bir 
başka endemik kekik türüdür. Her iki kekik türü morfolojik olarak birbirine oldukça benzerlik 
göstermektedir. Bu çalışma süresince T. pulvinatus ve T. cherlerioides taksonlarının gövde ve 
yapraklarından alınan kesitler incelenmiş ve ayırdedici anatomik karakterler karşılaştırmalı 
olarak tabloda verilmiştir. Ayrıca hücre ve dokuların mikro anatomik ölçümleri de hesaplanmıştır. 
Mikromorfolojik çalışmalarda gövde ve yaprakların tüy yapısından elde edilen veriler tablo halinde 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Sonuç: Araştırma sonucunda taksonlar arasında gövde anatomik kesitlerinde göze çarpan önemli 
bir farklılığa rastlanmamıştır. Yaprak enine ve yüzeysel kesitlerinde, her iki taksonun da yaprak 
kol uçlarının içe doğru kıvrılmış olduğu görülmüştür. Yüzeysel kesitlerde stoma tipinin diasitik 
ve epidermis hücreleri ile aynı seviyede (amfistomatik) olduğu belirlenmiştir. Her iki yaprakta 
da mezofil dorsiventral tiptir. Orta damarlarında sklerankimatik tabakanın geniş yer kaplamış 
olduğu görülmüştür. İki takson arasındaki en önemli farklar; T. pulvinatus’un palizat tabakası 1 
sıralı iken; T. cherlerioides’in 2 sıralı olduğu ve T. pulvinatus’un kol uçlarında daha fazla iletim 
demetlerinin yer aldığı ve özellikle büyük yapılı demetlerin dışa doğru çıkıntı yaptığı bu özelliğe 
T. cherlerioides’te rastlanmamıştır. SEM çalışmalarında tüy örtüsünün örtü ve salgı tüylerinden 
(kapitat ve peltat) oluştuğu ve T. pulvinatus’un gövde ve yapraklarının daha yoğun olarak örtü ve 
salgı tüyleri taşıdığı görülmüştür. 
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