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Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Endemik Üç Ononis (Fabaceae) 
Türünün Gövde Anatomisi
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Amaç: Bu çalışmada bir Akdeniz bitkisi olan Ononis L.’in Türkiye’de doğal olarak yetişen O. 
basiadnata Hub.&Mor., O. macrosperma Hub. & Mor. ve O. sessilifolia Bornm. türlerinin 
gövdelerinin anatomik yapıları incelenmiştir. Gövdeden alınan enine kesilerin mikroskoptaki 
görünüşleri çizilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Tür tayinine yardımcı olabilecek karakterlerin 
saptanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Üç endemik Ononis türünün yetiştiği doğal lokalitelerinden hem 
çiçekli hem de meyveli dönemlerinde gidilip araştırma materyali toplandı. Bitkilerin toprak üstü 
kısımlarından örnekler alınmış, herbaryum örnekleri ile anatomik çalışmalar için %70’lik alkol 
numuneleri hazırlanmıştır. Anatomik çalışma için her bir gövde enine kesitleri alınarak, sartur ve 
kloralhidrat reaktifleri kullanılarak preparatları hazırlanıp incelenmiştir.

Bulgular: Türlerin gövde enine kesitlerinde skerenkima hücrelerinin oluşturduğu hilal şeklindeki 
kümede taç şeklinde tek tek prizmatik kristallerin varlığı dikkat çekicidir. Ayrıca O. macrosperma 
ve O. sessilifolia türlerinde O. basiadnata’dan farklı olarak özde salgı hücreleri tespit edilmiştir. 
Türlerin gövde kesitlerinde tespit edilen salgı ve örtü tüylerinin yoğunluklarına göre sıralayacak 
olursak O. basidanata türünde en yoğun, O. macropserma ve O. sessilifolia türleri ise onu takip 
etmektedir.

Sonuç: Çalışmada endemik üç Ononis türünün, doğadan toplanan taze veya alkol içinde saklanan 
numunelerinden alınan enine kesilerle türlerin anatomik özelliklerinin belirlenmesine ve sistematik 
çalışmalarda tür tayinine yardımcı olabilecek karakterlerin saptanmasına çalışılmıştır.
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Onosma halophila ve O. mollis (Boraginaceae) Türlerinin Morfolojik, 
Anatomik ve Palinolojik Özellikleri
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Amaç: Bu çalışmada, Onosma seksiyonunun Haplotricha (Boiss.) Gürke. altseksiyonuna ait 
endemik O. halophila Boiss. & Heldr. ve Asterotricha (Boiss.) Gürke. altseksiyonuna ait endemik O. 
mollis DC. türlerinin morfolojik, anatomik ve palinolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 


