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doğal bir hibridi betimlenmiştir. Çalışmada hibrid türün morfolojik karakterleri, akraba türlerle 
karşılaştırılması, doğal alanından çekilmiş resmi ve polenlerin Işık ve SEM fotoğrafları verilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki materyalleri yoğun arazi çalışmaları sırasında toplanarak, herbaryum 
kurallarına göre kurutulup, incelemeleri yapılmıştır. Türkiye florası ve diğer flora kaynaklarından 
yararlanılarak yapılan teşhis çalışmalarında türün M. Depauparatum ve M. parviflorum’un hibridi 
olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra ışık ve elektron mikroskoplarında polen incelemeleri yapılarak 
türün hibrid olduğu kesinleştirilmiştir.

Bulgular: Marrubium L. cinsine ait türler Avrasya, Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz’in ılıman 
bölgelerinde yayılış göstermektedir. Cinsin Türkiye türlerinin birçoğunun yayılışı İran Turan 
fitocoğrafik bölgesindedir ve ikinci olarak da Akdeniz’dedir (Hedge 1992). Cinsin bazı türleri 
tıbbi değere sahip olması nedeniyle dünyada çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır ve nektar içermesi 
nedeniyle de önemlidir (Komarov 1964). Marrubium cinsi ilk defa Linne tarafından tanımlanmıştır 
(Linneaus 1753). Daha sonra Boissier Flora Orientalis adlı eserinde çoğu Anadolu’dan olmak üzere 
32 tür belirtmiştir (Boissier 1879). Cinsi Türkiye Florasına Cullen hazırlamıştır (Cullen 1982). 
Cinsin Türkiye Florası’ndaki tür sayısı 19’dur. Daha sonra cins üzerinde yapılan revizyon çalışması 
sonucu tür sayısı 21’e çıkmıştır (Akgül 2004; Akgül vd. 2007). Cinsin dünyada bulunan tür sayısının 
çoğu Türkiye’de yayılmaktadır. Bunların yarıdan çoğu endemik olup, bu da cinsin gen merkezinin 
Türkiye olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Marrubium x anatolicum Akgül & Dadandı 
Kayseri bölgesinde yapılan yoğun arazi çalışmalarında toplanarak, Türkiye Florası için yeni bir 
hibrid tür olarak verilmiştir. Ayrıca çalışmada hibrid tür ile ebeveynlerinin morfolojik karakterleri 
karşılaştırma tablosu, doğal alanından çekilmiş fotoğrafı, morfolojik yapılara ait çizimleri ve polen 
fotoğrafları da verilmiştir. 

B5 Kayseri: Kayseri Pınarbaşı arası, Elbaşı yakını, 1450 m., 12.07.2008, kayalık taşlık alanlar, 
Akgül & MYD 1938. 

Sonuç: Türü oluşturan bireyler arazide dikkatli inceleme sonucu kolayca fark edilmektedir. Yapılan 
incelemeler sonucu hibrit türün bireyleri yoğun bir populasyon oluşturmaktan öte seyrek şekilde 
ebeveynleri arasında aynı köklerden çıktığı gözlenmiştir. Marrubium x anatolicum ebeveynleri olan 
M. Depauperatum ve M. parviflorum’dan gelen ara karakterlerin başlıcaları ise; gövde dallanması, 
yaprak şekli, vertisillasterlerdeki çiçek sayıları, kaliks tüpü ve brakteol şeklidir.

Anahtar Kelimeler: Hibrit, M. x anatolicum, Lamiaceae, taksonomi

PB–210

İki Endemik Tripleurospermum Türünde (Asteraceae)
Akenlerin Müsilaj Yapısı ve Fonksiyonu 

Meryem Ustasüleyman, Hüseyin İnceer, Sema Hayırlıoğlu-Ayaz, Nurşen Aksu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon, nrsnaksu@hotmail.com

Amaç: Müsilaj sentezleme yeteneği çiçekli bitkilerin diasporları için çarpıcı bir özelliktir. Tohum 
ve meyvelerin salgı formu oluşumunun, özellikle çöl, yarı step ve stepte yaşayan bitkilerde gelişen 
önemli bir adaptasyon olduğu düşünülür. Şu ana kadar, Tripleurospermum Schultz Bip cinsinde 
müsilajlı akenlerin musilaj içeriği ve fonksiyonu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
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Bu çalışmada, Türkiye florasında yer alan iki endemik Tripleurospermum türünün (T. fissurale 
(Sons.) E. Hossain ve T. Ziganaense İnceer & Hayırlıoğlu-Ayaz) akenlerinin müsilaj içeriklerinin 
belirlenmesi ve müsilaj oluşturma ile toprağa yapışma kapasitelerinin tespit edilmesi ve böylece 
cinsin ekolojisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitki örnekleri Artvin ve Gümüşhane illerinden 
2008 yılında toplanmıştır. Araziden alınan bitki örnekleri preslenerek kurutulmuş ve herbaryum 
materyali haline getirilmiştir.

Akenlerin müsilaj içeriği mikro-boyama yöntemi ile tespit edilmiştir. Müsilaj karakterizasyonu 
için akenler safranin ve metilen mavisi ile boyanmış, Leica DM 4000 (Leica DFC 490 kamera 
ataçmanlı) ışık mikroskobu yardımıyla fotoğraflanmıştır. 

Akenlerin müsilaj üretme kapasiteleri için 0.5 gr olgun ve kuru aken kullanılmış ve şişme faktör 
metodu ile her iki türün müsilaj üretme kapasitesi belirlenmiştir. Distile su ile tamamen ıslatılmış 
20 cc ince taneli kum üzerine 30 dk distile suda bekletilmiş akenler dikkatlice yerleştirilmiş ve 
müsilajın toprağa yapışma kapasitesi tespit edilmiştir. 

Bulgular: Müsilaj karakterizasyonu çalışmaları sonucu saf suda bekletilen akenlerin hızlı bir şekilde 
müsilaj salgıladığı görülmüş, safranin ve metilen mavisi ile yapılan boyamada müsilajların selüloz 
içerikli olduğu belirlenmiştir. Tripleurospermum fissurale’nin şişme faktörünün T. ziganaense’ye 
göre daha yüksek olduğu buna bağlı olarak, müsilaj üretme kapasitesinin daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu her iki türün toprak bağlama kapasitelerinin eşit olduğu 
belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre salgı üretimindeki farklılıkların türlerin habitat çeşitliliğinden 
kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. kuru habitatta yetişen T. fissurale’ye ait akenlerin daha 
fazla salgıya sahip olması, yüksek müsilaj üretiminin çimlenmeyi kolaylaştırıcı bir adaptasyon 
olabileceğini göstermektedir.

Sonuç: Diasporlarda müsilaj yapısı ve fonksiyonunun belirlenmesi ekolojik açıdan oldukça 
önemlidir. Fakat şu ana kadar, Tripleurospermum cinsinde akenlerin, musilaj içeriği ve fonksiyonu 
ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile T. fissurale ve T. ziganaense türlerinde 
akenlerin müsilaj içerikleri tespit edilmiş, müsilaj oluşturma ile toprağa bağlanma kapasiteleri ilk 
kez belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aken, endemik, müsilaj, selüloz, Tripleurospermum

Teşekkür: Bu çalışma KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir 
(Proje No: KTÜ-BAP-8681).


