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

614

Sonuç: Cornus mas ve C. sanguinea’nın polen boyutları, kolpus, porus, ekzin kalınlığı ve 
ornemantasyonu birbirinden oldukça farklıdır. Cornus sanguinea’nın polen boyutları C. mas’a göre 
oldukça büyüktür. Apertür tipi her ikisinde de trikolporat iken; polen şekli C. mas’da sferoid, C. 
sanguinea’da ise subprolattır.
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Amaç: Chrysophthalmum Schultz Bip. cinsinin Türkiye’de doğal yetişen üç türünün (C. 
dichotomum Boiss. & Heldr., C. gueneri Aytaç & Anderb. ve C. montanum (DC.) Boiss.) polen 
morfolojisini ışık ve taramalı elektron mikroskobunda detaylı olarak incelemektir. 

Gereçler ve Yöntem: Materyalimizi Akseki köyü Moru çevresinden (Antalya) toplanan C. 
dichotomum polenleri, Taşkent-Alanya arası Gevne Vadisi Cirlasun Dere (Konya) civarından 
toplanan C. gueneri polenleri ve Ulukışla, Maden Köy-Alihoca arası (Niğde) toplanan C. montanum 
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: Asteraceae familyasının 1620 cinsinden biri olan Chrysophthalmum cinsi dünya 
üzerinde üç türle temsil edilmektedir. Türkiye’de de doğal yetişen bu üç türünden ikisi endemiktir. 
Chrysophthalmum cinsinin polenleri trikolporat (3-kolporuslu) apertüre sahiptir. Chrysophthalmum 
dichotomum, C. gueneri ve C. montanum polenlerinin şekli sferoidtir. Chrysophthalmum 
dichotomum polenlerinin polar eksenleri 20.1-23.6 µm ve ekvatoral eksenleri 20.5-24.5 µm 
arasında değişmektedir. Chrysophthalmum gueneri polenlerinde ise polar eksenleri 18.9-22.7 µm 
ve ekvatoral eksenleri 20.7-23.6 µm iken, C. montanum polenlerinde ise polar eksenleri 21.3-25.0 
µm ve ekvatoral eksenleri 21.0-26.2 µm arasındadır. Her üç türün polenlerinde kolpus uzunluğu 
(Clg), kolpus genişliği (Clt), porus uzunluğu (Plg), porus genişliği (Plt), dikenin yüksekliği (dh), 
dikenin tabanı (dt) ve ekzin kalınlıkları (Ex) ölçüldüğünde farklılık gösterdiği bulunmuştur. 
Ornemantasyon ise üç türde de aynı olup ekinüledir.

Sonuç: Chrysophthalmum dichotomum, C. gueneri ve C. montanum’un polen şekli (sferoid), 
apertür tipi (trikolporat) ve ornemantasyonu (ekinüle) aynı olup polenlerinin diğer morfolojik 
karakterleri birbirinden farklılık göstermektedir.
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