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Materials and Methods: Ziziphora taxa were collected from different localities of Turkey in 2005 
and 2009. The voucher specimens stored at the Herbarium of Necatibey Education Faculty, Balikesir 
University. For the SEM, selected representative materials were coated with gold-palladium. The 
micrographs were obtained using an EVO 40/CARL ZEISS microscope at 20 kV. In pollen studies; 
the polar axis (P), equatorial axis (E), colpus length (Clg) and width (Clt), apocolpium diameter, 
and mesocolpium, exine, and intine thickness were measured on the pollen grains. In karyological 
studies; root tips were obtained from surface-sterilized seeds germinated for 2 days on petri dishes, 
pretreated with α-monobromonaphthalene for 16 h at 4°C, fixed in 3:1 ethanol:glacial acetic acid 
for 24 h, and stored at 4°C. They were washed in distilled water to remove the fixative, hydrolysed 
in 1N HCl for 13 min at room temperature, and stained with 2% aceto-orcein for 2 h. 

Results: Ziziphora genus that are distributed in East and West Asia, Central Europe, North 
Africa, Mediterranean countries in the world are represented about 19 species and 31 taxa. It is 
represented by 5 species with 6 taxa (Z. clinopodioides Lam., Z. capitata L., Z. persica Bunge, Z. 
tenuior L., Z. taurica Bieb. subsp. cleonioides (Boiss.) Davis and Z. taurica Bieb. subsp. taurica 
in Turkey. Z. taurica subsp. cleonioides is only endemic taxa and endemism rate of the genus 
is 17%. The pollen morphology and exine structure of Ziziphora taxa were investigated under 
light and SEM microscope. In pollen morphology; the pollen grains have been determined as 
hexacolpate, medium in size and a circular or eliptic amb, in shape prolat and ornamentation types 
are bireticulat, bireticulate-perforate, microreticulat and microreticulate-perforate. In karyological 

studies, chromosome amount has been determined and counted as 2n=16, 18.

Conclusion: The results indicate that the pollen characters and chromosome numbers of the genus 
Ziziphora are valuable for taxonomic applications and may be useful for classification
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Amaç: Türkiye’ye endemik olan ve Sivas ili sınırlarında yetişen Tanacetum densum subsp. 
sivasicum Hub.-Mor. & Grierson ile T argenteum subsp. argenteum (Lam.) Willd. ve T. eginense 
(Hausskn. ex Bornm.) Grierson taksonlarının polen morfolojisi bakımından ayırt edici özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla bu taksonlara ait polen preperatlarında incelemeler ve ölçümler yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: 2010-2011 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında çiçeklenme döneminde 
toplanan T. argenteum subsp. argenteum, T. densum subsp. sivasicum ve T. eginense taksonlarına 
ait bireylerin olgun çiçeklerinden laboratuvarda asetoliz yöntemine göre polen preperatları 
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hazırlanmıştır. Polenlerin ekvatoral eksen, polar eksen, apertürlerin boyu ve eni, Amb çapı, 
apokolpiyum, apoporium, ekzin kalınlığı, spinlerin boyu ve tabanı Olympus CX41 ışık 
mikroskobunda 100x immersiyon objektifi ve oküler (x10) mikrometresi ile ölçülmüştür. Taramalı 
elektron mikroskobu çalışması Leo 440 cihazı ile yapışmış ve polenlerin mikrografları çekilmiştir. 
Böylece taksonların genel palinolojik karakterleri belirlenmiştir. 

Bulgular: Tanacetum argenteum subsp. argenteum, T. densum subsp. sivasicum ve T. eginense 
taksonlarına ait polenlerin radial simetrik, izopolar, trikolporat olduğu gözlenmiş ve polen şekillerinin 
prolat-sferoidden oblat-sferoide kadar değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Kolpuslar uzun ve 
kenarları belirgindir. Porlar ise dairemsi ve kenarları belirgindir. Ekzin tabakası mezokolpusta, 
kolpus kenarlarına oranla daha kalındır. Sekzin tabakası nekzin tabakasından daha kalındır. Ekzin 
ornamentasyonu ekinat-perforattır. Spinler konkav şekilli olup taban kısımları geniştir.

Sonuç: Tanacetum argenteum subsp. argenteum, T. densum subsp. sivasicum ve T. eginense 
taksonlarının detaylı polen morfolojileri yapılan ölçüm ve gözlemlerle tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, endemik, polen morfolojisi, Tanacetum, Türkiye
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Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren Scorzonera L. cinsine ait S. cana (C.A. 
Meyer) Hoffm. türünün üç varyetesinin ayrıntılı polen morfolojileri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntem: Bitki materyalleri Artvin, Rize ve Trabzon illerinden toplanmış laboratuvarda 
Wodehouse ve Asetolize yöntemiyle preparatlar hazırlanmış ve hazırlanan preparatlardan 
ışık mikroskobunda polen karakterleri belirlenerek ölçümler yapılmıştır. Daha sonra toplanan 
örneklerden elde edilen polenlerin mikrofotoğrafları taramalı elektron mikroskobunda çekilerek 
apertür özellikleri, ornamentasyonları, polar ve ekvatoral görünüşleri, spin şekil ve boyutları, muri 
ve lakun genişlikleri belirlenmiştir. 

Bulgular: Scorzonera cinsi dünyada yaklaşık 175 türle temsil edilmektedir. Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde yayılış gösteren Scorzonera cana türünün üç varyetesi polen özellikleri bakımından 
değerlendirilerek aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Scorzonera cana var. 
alpina (Boiss.) Chamb. Polen şekli prolat-sferoid, S. cana var. cana ve S. cana var. jacquiniana 
(W. Koch) Chamb polen şekli ise oblat sferoid olarak belirlenmiştir. Polen boyutlarında da belirgin 
farklılıklar gözlenmiştir. 

Sonuç: Spin şekilleri ve spin boyutlarında ve polen boyutlarında belirlenen farklılıklar morfolojik 
olarak yapılan ayrımları destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. 


