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incelemelerde sayımlar için ×10’luk plan objektifi, teşhis için ×100’lük plan immersiyon objektifi 
kullanılmıştır. İncelenmesi tamamlanarak tanımları yapılan polenlerin ışık mikroskobu fotoğrafları 
çekilmiştir.

Bulgular: Bu araştırmada çalışılan bütün cinslere ait polenlerin atmosferde ilk görülmeye başlandığı 
dönem Şubat ayıdır. Alnus cinsine ait polenlerin atmosferde maksimum seviyeye ulaştığı dönem her 
iki istasyon içinde Şubat ayı, Carpinus cinsine ait olanların Nisan ayı, Corylus cinsine ait olanların 
ise yine Şubat ayıdır. Alnus cinsine ait polenlerin atmosferde son görüldüğü dönem Haziran ayı, 
Carpinus cinsine ait olanların yine Haziran ayı, Corylus cinsine ait olanların ise Nisan ayıdır.

Farklı iki istasyona yerleştirilen Durham aracından toplanan polenler neticesinde bahsedilen üç 
cinse ait yıllık toplam polen miktarı sayılmıştır. Sayım sonucunda Aktoprak istasyonunda Alnus 
cinsine ait 1376, Carpinus cinsine ait 278 ve Corylus cinsine ait 1423 adet polen sayılmıştır. Beşirli 
istasyonunda ise Alnus cinsine ait 291, Carpinus cinsine ait 613 ve Corylus cinsine ait 475 adet 
polen belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda Trabzon ili atmosferinde Alnus, Carpinus ve Corylus cinslerine 
ait polenler oldukça geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır. Bu cinslere ait polenlerin orta derecede 
alerjik etkisinin olduğu daha önce yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Çalışma sonucunda bu 
cinslere ait polenlerin atmosferde kalma süreleri ve miktarları saptanmıştır. İncelenen meteorolojik 
faktörlerde sıcaklık ve rüzgâr hızının artışının ve nisbi nemin düşüşünün polen miktarını olumlu 
yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Polen, Betulaceae, Alnus, Carpinus, Corylus, palinoloji, Trabzon, Türkiye
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Amaç: Antalya Bölgesi’nden toplanan eğrelti türlerinin teşhisi, sınıflandırılması ve türlerin 
sistematik ayırımında spor morfolojisinin katkısının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Antalya’dan toplanan beş eğrelti (Pteridophyta) türü herbaryum materyali 
haline getirilmiş, literatür ve flora kitabıyla teşhis edilmiştir. Işık mikroskobuyla spor morfolojisi 
çalışılan taksonların spor preparatları Wodehouse yöntemiyle hazırlanmış (Wodehouse 1935) ve 
Leica DM3000 dijital görüntüleme sistemine sahip mikroskopla resimleri çekilmiştir. Elektron 
Mikroskobuyla spor morfolojisi analizleri için yaprak altındaki soruslardan steril bir diseksiyon 
iğnesi yardımıyla temiz lam üzerine aktarılmış, %70’lik alkol muamelesi ile kaba partiküller 
uzaklaştırıldıktan sonra, çift taraflı yapışkan bant yardımıyla uygun şekilde alüminyum staplar 
üzerine yerleştirilerek altın ile kaplanmış ve Jeol JSM 5600 model Scaning Elektron Mikroskobu 
(SEM) ile mikrofotoğrafları çekilmiştir. 

Bulgular: Antalya ve çevresinden toplanmış olan eğrelti (Pteridophyta) bitkilerinin; Asplenium 
trichomanes L., Ceterach officinarum DC., Cheilanthes persica (Bory) Kuhn., Cryptogramma 
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crispa L. ve Polypodium australe Fee türleri olduğu teşhiş edilmiştir. Bu türlerin spor morfolojisi 
ışık mikroskobu (LM) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile çalışılmıştır.

Taksonların spor yüzeyi morfolojisi ve ornamentasyon analizi SEM mikrofotoğraflarından ilgili 
literaturlerden yararlanılarak analizleri yapılmıştır (Faegri and Iversen 1975, Ertdman 1969, Punt 
et al. 1994, Punt et al.2007, Hesse et al. 2009). Ölçümü verilen her karakter için 30 farklı spordan 
ölçümler yapılmıştır. Türlerin yapılan ışık ve SEM analizleri neticesinde; Spor büyüklüklerinin 
20-80 µm arasında değiştiği; spor şekillerinin: elipsoidal, spheroidal, fusiform, tetrahedral ve küresel 
koniktir; apertur tipinin: monolet veya trilete; spor yüzeylerinin: rugulat, verrucate echinat, corsely 
verrucate, echinulat, reticulat, rugate, cristat, fenestrat, granulat veya verrucat olduğu saptanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Eğreltilerde genel anlamda türler farklı spor boyutu, şekli ve apertür tipi gibi 
özelliklerin yanı sıra farklı spor yüzeyi ornamentasyonu göstermiştir. Çalışılan türlerin apertür 
tiplerinde, spor şekillerinde ve spor yüzey süslenmesindeki farklılıklar, türlerin sistematik ayrımında 
spor morfolojisinin önemli ayırt edici karakterlerinin olduğu görülmüş ve tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğrelti otu, Pteridophyta, spor morfolojisi, Antalya
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Amaç: Çiçek kurullarının rengi, büyüklüğü ve çiçek açma zamanları farklı olan iki Cornus türünün 
polen morfolojisini detaylı bir şekilde ortaya koymaktır.

Gereçler ve Yöntem: Materyalimizi Çankırı-Korubaşı Tepe civarından toplanan C. mas L. 
polenleri ve Belgrad Ormanı’ndan toplanan C. sanguinea L. polenleri oluşturmaktadır. Toplanan 
polenler laboratuvara getirilerek Wodehouse yöntemine göre polen preparatları hazırlanmıştır. 
Işık mikroskobunda her polen özelliğinden en az 50 adet ölçüm yapılmıştır. Taramalı Elektron 
Mikroskobunda yapılacak polen ölçümleri içinde polenlerin bir kısmı saklanmış ve polenlerin 
boyutları, apertür şekli ile ornemantasyon özellikleri için SEM’de fotoğrafları çekilerek ayrıntılı 
olarak çalışılmıştır.

Bulgular: Cornaceae familyasının yedi cinsinden biri olan Cornus cinsi dünya üzerinde 110 türle 
temsil edilirken Türkiye’de doğal olarak yetişen iki türü bulunmaktadır. Cornus cinsinin polenleri 
trikolporat (3-kolporuslu) apertüre sahiptir. Cornus mas’ın polen şekli sferoid iken C. sanguinea’nın 
ise subprolattır. Cornus mas polenlerinin polar eksenleri 21.5-27.4 µm ve ekvatoral eksenleri 
21.3-26.7 µm arasında değişmektedir. Cornus sanguinea polenlerinde ise polar eksenleri 54.4-71.7 
µm ve ekvatoral eksenleri 46.0-63.4 µm arasında değişmektedir. Her iki türün polenlerinde 
kolpus uzunluğu (Clg), kolpus genişliği (Clt), porus uzunluğu (Plg), porus genişliği (Plt), polar 
üçgenin bir kenarı (t) ve ekzin kalınlıkları (Ex) ölçüldüğünde farklılık gösterdiği bulunmuştur. 
Cornus sanguinea polenlerinin ornemantasyonu granüle, perforat iken C. mas’ın polenlerinin 
ornemantasyonu ise granüle ve ağsı bir yapıya sahiptir. 


