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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
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Teşekkür: Bu çalışma 106T598 numaralı TÜBİTAK projesi ve Ege Üniversitesi Araştırma Fon 
Saymanlığı tarafından 2007/BİL/006 ve 2006 FEN 052 numaralı projeler tarafından desteklenmiştir. 
Desteklerinden dolayı söz konusu kurumlara çok teşekkür ederiz. 

PB–020

Endemik Campanula lyrata subsp. icarica (Campanulaceae) 
Alttürünün Anatomik, Morfolojik ve Ekolojik Açıdan İncelenmesi

Özal Günera, Ekrem Akçiçekb, Taner Özcanb

aBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Balıkesir, ozalguner@bau.edu.tr
bBalıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Balıkesir

Amaç: Endemik Campanula lyrata Lam. subsp. icarica Runemark ex Phitos alttürünün 
anatomik-morfolojik özellikleri ortaya konulacak ve toprak analizi yapılarak ekolojik açıdan da 
değerlendirilecektir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini Bigadiç/Sındırgı (Balıkesir) ilçeleri arasında 
yer alan Ulus Dağı’ndan toplanan örnekler oluşturmaktadır. Toplanan bitkiler herbaryum örneği 
haline getirilip, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Herbaryumu’nda muhafaza 
edilmektedir.

Toprak analizleri Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Araştırma Merkezi (BÜTAM) Toprak-Bitki 
Analiz Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Toprak örneklerinde; tekstür, pH, tuz, kireç, organik madde, 
P, K, Cu, Fe, Zn ve Mn’a bakılmıştır. 

Bulgular: Subsp. icarica taban yapraklarının kalpsi, gövde yapraklarının genişçe lanseolattan 
orbikulara kadar ve kaliks loblarının genişçe triangular olması ile subsp. lyrata’dan ayrılmaktadır. 
Bu alttür sadece tip lokalitesi Yunanistan (İkaria Adası) ve Türkiye’de [Muğla (Reşadiye) ve 
Balıkesir (Ulus Dağı)] yetişen nadir bir bitkidir.

Anatomik kesitler hem gövde hem de yapraktan alınmıştır. Gövde eliptik şekilli, en dışta epidermis 
ve altında 2–3 sıralı levha kollenkiması vardır. Kollenkimanın altında tek sıralı diğer hücrelere 
göre daha büyük parenkimatik epidermis vardır. Ksilem 5–6 sıralı ve floem 6–7 sıralıdır. Yaprak 
kesitlerinde ise üst epidermis alt epidermise göre daha büyüktür. Yaprak mezofili bifasiyal tiptedir.

Sonuç: Bu taksona ait daha önce anatomik, morfolojik ve ekolojik bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
çalışma ile türün anatomik, morfolojik ve ekolojik özellikleri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Campanula lyrata subsp. icarica, ekoloji, endemik, morfoloji

Teşekkür: Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi, BAP Birimi (Proje no: 2012/19) tarafından 
desteklenmiştir.


