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Gereç ve Yöntemler: Çalışma konusunu oluşturan bitki materyalleri 2011 vejetasyon döneminde 
toplanmıştır. Morfolojik incelemeler Stereo-binoküler mikroskopta yapılmıştır. Anatomik 
çalışmalar %70’lik alkol içerisine alınmış olan örnekler üzerinde kök, gövde ve yaprakların kesitleri 
hazırlanmış ve ışık mikroskobu (IM) altında incelenmiştir. Palinolojik özellikleri belirlemek 
amacıyla Wodehouse ve Asetoliz (Erdtman) Metodları kullanılarak preparasyon yapılmıştır. 
Preparatlar ışık mikroskobu ile incelenmiş, ayrıca polen ornamentasyonları SEM’de çekilen 
mikrofotğraflar yardımıyla belirlenmiştir.

Bulgular: Morfolojik incelemelerde, küçük farklılıklar dışında Türkiye Florası’ndaki verilerle 
uyum göstermektedir. Her iki taksonda da kök sekonder yapıya sahip ve kök öz bölgesi primer 
ksilem elemanlarından oluşmaktadır. Yapraklar her iki türde de ekvifasiyal (=izolateral) tiptedir. 
Yaprak enine kesitlerinde palizat parenkiması alt ve üst tarafta her iki bitkide de iki sıralı olarak 
belirlenmiştir. Polenler her iki taksonda da heteropolar özellik göstermekte ve distal kutupta 
kolpuslar birleşirken (sinkolporat), proksimal kutupta t üçgeni oluşturmaktadır.

Sonuç: Bu çalışma ile Onosma seksiyonunun Haplotricha altseksiyonuna ait endemik O. halophila 
ve Asterotricha altseksiyonuna ait endemik O. mollis türlerinin morfolojik, anatomik ve palinolojik 
özelliklerinin belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Onosma taksonlarının ayırımında özellikle yaprak 
anatomilerinin yanı sıra palinolojik özelliklerinin de kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Boraginaceae, Onosma, anatomi, polen, endemic
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Amaç: Ağrı Dağı’ndan toplanan Gagea Salisb. cinsine ait G. fibrosa (Desf.) Schultes & Schultes 
f. ve G. luteoides Stapf türleri, morfolojik ve anatomik açıdan incelenmiş ve türlerin tanıtımına 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Araştırma konumuzu oluşturan türlerden G. fibrosa’ya ait örnekler Iğdır İli, 
Aralık İlçesi, Serdebulak Yaylası yolu 1600-1650 m’den 20.04.2012 tarihinde, G. luteoides’e ait 
örnekler Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, İshakpaşa Sarayı çevresinden 22.04.2012 tarihinde toplandı. 
Türlerin teşhisleri Flora of Turkey adlı eserin 8. cildinden yararlanılarak yapıldı. 

Türlerin morfolojik özelliklerinin tespiti için taze örnekleri kullanıldı. Anatomik çalışmalar için bitki 
örnekleri %70’lik alkolde tespit edildi. Bitki örneklerine ait kök, gövde, yaprak gibi kısımlardan 
parafin metodu ile kesitler alındı. Sürekli preperatlar haline getirilen kesitlerden Leica DM3000 
motorize mikroskop ile fotoğraflar çekildi. Bu preperatlar üzerinden anatomik ölçümler yapıldı. 
Sonuçlar tablolar halinde düzenlendi. 



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

439

Bulgular: Gagea fibrosa’da bulb tek iken G. luteoides’te eski bulbun üzerinde yeni bulblar yer 
almaktadır. Gagea fibrosa’da periant segmentlerinin iç kısmı sarı, dış kısmı yeşil iken, G. luteoides 
türünün periant segmentleri sarı renklidir. 

Anatomik açıdan incelendiğinde her iki türün gövde kesiti yuvarlak şekle sahiptir. Gagea fibrosa 
türünün gövdesinde seyrekçe örtü tüyleri mevcut iken G. luteoides türünde örtü tüyü tespit 
edilmemiştir. Her iki türün gövdesinde iletim demetleri düzgün diziliş göstermektedir. Türlerin 
bifasiyal yapılı olan gövde yapraklarında palizat parankiması hücreleri abaksiyal yüzde yer alır. 
Türlerin bifasiyal yapıdaki taban yapraklarında tek sıralı epidermis hücrelerinin alt kısmında bir 
sıra yuvarlak şekilli palizat parankiması hücreleri, onların altında da boyları enlerinden büyük 
palizat parankiması hücreleri bulunmaktadır. 

Sonuç: Gagea cinsine ait çalışma konumuzu oluşturan iki tür hakkında morfolojik ve anatomik bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile incelenen iki türün morfolojik ve anatomik karakterleri 
belirlenmiş ve birbiriyle ve literatürdeki diğer Gagea türleri ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Gagea fibrosa, Gagea luteoides, morfoloji 

Teşekkür : Bitki örneklerinin toplanmasında her konuda bize yardımcı olan Iğdır İli Aralık İlçesi 
Kaymakamı Sayın Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ’ye teşekkür ederiz. 
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Amaç: Ağrı Dağı’ndan toplanan Alyssum L. cinsine ait A. alyssoides (L.) L. ve A. desertorum 
Stapf. var. desertorum taksonları, morfolojik ve anatomik açıdan incelenmiş ve türlerin tanıtımına 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Araştırma konumuzu oluşturan türlerden A. alyssoides’e ait örnekler 
Ağrı İli, Doğubeyazıt İlçesi, İshakpaşa Sarayı çevresinden 22.04.2012 tarihinde, A. desertorum 
var. desertorum’a ait örnekler Iğdır İli, Aralık İlçesi, Serdebulak Yaylası yolu 1650-1700 
m’den 20.04.2012 tarihinde toplandı. Türlerin teşhisleri Flora of Turkey adlı eserin 1. cildinden 
yararlanılarak yapıldı.

Taze örnekler kullanılarak türlerin morfolojik özellikleri tespit edildi. Anatomik çalışmalar için bitki 
örnekleri %70’lik alkolde tespit edildi. Bitki örneklerine ait kök, gövde, yaprak gibi kısımlardan 
parafin metodu ile kesitler alındı. Sürekli preperatlar haline getirilen kesitlerden Leica DM3000 
motorize mikroskop ile fotoğraflar çekildi. Bu preperatlar üzerinden anatomik ölçümler yapıldı. 
Sonuçlar tablolar halinde düzenlendi. 


