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kalınlığı ölçümlerinde de E. helioscopia L. (56,9±1,8) türünün diğer türlere oranla ince olduğu 
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Euphorbia, Gövde ve Yaprak Anatomisi, Mersin, Mut 

Teşekkür: Bu çalışma “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü (MAEÜBAP)” desteğiyle gerçekleştirilmiştir (Proje No: 0014 NAP-07).

PB–018

Crocus (Iridaceae) Cinsi Crocus Serisinin Türkiye’de
Yayılış Gösteren Taksonlarının Yaprak Anatomisi ve 

Yeni Bir Preparat Hazırlama Tekniği
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Amaç: Crocus L. cinsi yaprak yapısı açısından dikkate değer ayırt edici karakterleri barındırır 
(Rudall & Mathew 1990, Erol & Küçüker 2007). Yaprak örneklerinin enine kesitlerinde gözlemlenen 
varyasyon (karina ve kol altlarındaki çıkıntılar, karina köşelerinin açısı, tüy özellikleri, kolların 
uzunluğu ve karina ile yaptıkları açı v.b.) Crocus serisinde de saptanmıştır. Alınan anatomik 
kesitlerde taksonlar ve çeşitli populasyonlar arasında yaprak anatomisi açısından kimi farklılıklar 
saptanmıştır. Bu çalışma anatomik farklılıkların sistematik bilimi ve cinsin bulunduğu ortama 
adaptasyon yeteneği açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yine bu çalışma ile yeni geliştirilen bir preparat hazırlama tekniğinin tanıtılması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: En az iki yıl süresince kültüre alınan bitkilerin, en gelişmiş yaprakları 
kesilerek %70 alkol - %5 gliserin çözeltisi içine alınmıştır.

Preparatların yapımı için yaprakların uç-orta kısmından (yaprak ucundan 15-20 mm aşağısı) 
alınan parçalar buz mikrotomuna bağlanarak kesitler alınmıştır. Mikrotom bıçağının vuruşlarına 
uygun olmayan yapraklardan jilet yardımıyla el kesitleri alınmıştır.

Alınan kesitler, SARTUR reaktifi ile boyanmıştır.

Boyadan alınan kesitler Plastic UV Mount Mounting Media (Polyscience) yapıştırıcısına 1-2 
damla ksilol eklenerek oluşturulan gömme ortamında preparat haline getirilmiştir.

Preparatlar UV Polimerizasyon lambası kullanılarak sabit preparat haline dönüştürülmüştür.

Bulgular: 26 farklı lokaliteden toplanan Crocus serisi taksonları arasında yaprak anatomisi 
açısından yorumlanmıştır, en ilginç bulgu özellikle SC8 numaralı C. pallasii Goldb. subsp. 
pallasii örneğinin kol altlarında ve karina kenarlarında çok belirgin olan ve “rib” olarak 
adlandırılan çıkıntıları üzerinde yer alan basit tüylerdir. 
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Sonuç: Tüm örnekler yaprak genel şekli; kolların pozisyonu, şekli, karina ile yaptıkları açı; karina 
köşelerinin açısı, tüy özellikleri, kol üzerinde stoma bulunma durumu karakterleri bakımından 
değerlendirilmiştir. 

Yeni geliştirilen preparasyon tekniği tanıtılmıştır. Bu preparasyon tekniği, özellikle el kesitlerinin 
sabit ve kaliteli preparatlar haline getirilmesinde önerilir.

Anahtar Kelimeler Crocus, Anatomi, Yaprak, Crocus Serisi

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 4155 numaralı YADOP 
projesi ile desteklenmiştir.

PB–019

Scilla bifolia’nın (Liliaceae) Türkiye’deki
Yayılış ve Varyasyon Sınırları

Hasan Yıldırım, Yusuf Gemici
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, hasan.yildirim@ege.edu.tr

Amaç: Avrupa’dan Kafkas’lara ve Kırım’a kadar geniş bir yayılış alanına sahip olan ve Scilla 
L. cinsi içerisinde en yüksek morfolojik varyasyona sahip olan Scilla bifolia L. türünün ülkemiz 
sınırları içerisindeki yayılış haritası ve morfolojik karakterlerdeki varyasyon sınırlarının ortaya 
konulması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini S. bifolia türü oluşturmaktadır. Ülkemiz ve yurt 
dışı birçok herbaryum örneğinin incelenmesinin yanı sıra ülkemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilen 
flora çalışmaları baz alınarak, tespit edilmiş ve olası S. bifolia populasyonlarına arazi çalışmaları 
düzenlenerek morfolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Herbaryum ve arazi çalışmaları sonucunda S. bifolia türüne ait Türkiye Florası’nda yer 
almayan birçok yeni populasyon tespit edilmiş ve tür içi morfolojik karakterlerden özellikle yaprak 
sayısı, yaprak büyüklüğü, çiçek sayısı, tepal büyüklükleri, tepal rengi, soğan pulları rengi ve tohum 
renginde yüksek varyasyon tespit edilmiştir. 

Sonuç: Oldukça varyetif bir tür olan S. bifolia’nın en geniş yayılış alanlarından biri de ülkemizdir. 
Morfolojik karakterlerindeki varyasyonlar bu türden kökenlenen birçok yeni türün betimlenmesine 
neden olmuştur. Scilla decidua Speta, S. dedea Speta, S. longistylosa Speta, S. nivalis Boiss., S. 
pleiophylla Speta, S. pruinosa Speta, S. resslii Speta, S. uluensis Speta ve S. xanthandra C. Koch 
ülkemiz sınırları içerisinde S. bifolia türünden bazı küçük farklılıklar baz alınarak tanımlanmış 
fakat hepside S. bifolia’nın sinonimi olarak ele alınan türlerdir. Çalışmamız sonucunda söz konusu 
türlerin ayırt edici karakterlerinin S. bifolia varyasyon sınırları içerisinde kaldığı görülmüştür. 
Ayrıca çalışma sonucunda S. bifolia’nın ülkemizdeki yayılış sınırları genişletilmiş, elde edilen 
yayılış haritasında hedef türün Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu’da oldukça lokal, bu alanlar 
dışında ise oldukça geniş bir yayılış gösterdiği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Scilla bifolia, Tür içi varyasyon, Türkiye


