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Türkiye’nin Carduus (Asteraceae) Türlerinin Sipsela Morfolojileri
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Amaç: Bu çalışma Türkiye’de yayılış gösteren 16 Carduus (Asteraceae) türünden 11’ine ait (15 
takson) 19 populasyondan toplanan bitki örneklerinin sipsela morfolojilerini içermektedir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma konusunu oluşturan örnekler 2007-2011 yılları arasında Türkiye 
genelinde yapılan arazi çalışmalarında toplanmıştır. 

Sipsela örneklerinin genel şekilleri ve ölçümleri stereo mikroskop ile gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 
için her bir örnekten en az 30 sipsela incelenmiştir. Ayrıca sipsela yüzeylerinin detaylı yapıları 
elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Sipselalar staplara iki tarafı yapışkan özellikte iletken 
bantlar kullanılarak sabitlenmiştir. Sipselaların genel görünüşleri ile detaylı yüzey mikrofotoğrafları 
çekilmiştir. Bu görüntüler üzerinden sipselaların mikromorfolojileri incelenmiştir. Yüzey 
terminolojisinin belirlenmesinde Stearn’in (1998) vermiş olduğu terminolojiden yararlanılmıştır.

Bulgular: Sipsela morfolojileri simetrikten asimetriğe kadar ve oblong, darca obovat veya 
oblanseolat olarak belirlenmiştir. SEM analizlerine göre incelenen türlerin sipsela mikromorfolojileri 
lineate, scalariform, scalariform-scrobiculate, scrobiculate, scrobiculate-ribbed, scalariform-ribbed 
olmak üzere 6 ana grup altında toplanmıştır. Taksonların gruplara göre dağılımları şu şekildedir: C. 
candicans Waldst. & Kit. subsp. globifer (Velen.) Kazmi lineate; C. candicans subsp. candicans, 
C. hamulosus Ehrh. subsp. hystrix (C.A.Mey.) Kazmi (2675), C. nawaschinii Bordz., C. nutans L. 
s.l., C. onopordioides Fisch. ex M.Bieb. subsp. onopordioides, C. pycnocephalus L. subsp. albidus 
(M.Bieb.) Kazmi, C. tmoleus Boiss. ve C. rechingeranus Kazmi scalariform; C. acanthoides L. 
subsp. acanthoides (2728) scalariform-scrobiculate; C. hamulosus subsp. hamulosus, C. hamulosus 
subsp. hystrix (2562), C. nutans subsp. leiophyllus (Petrovic) Stoj. & Stef., C. nutans subsp. 
falcato-incurvus P.H.Davis ve C. onopordioides subsp. turcicus (Kazmi) P.H.Davis scrobiculate; C. 
acanthoides subsp. acanthoides (2731), C. adpressus C.A.Mey. scrobiculate-ribbed; C. lanuginosus 
Willd. scalariform-ribbed.

Sonuç: Sipsela morfolojilerinin türler arası ve tür içi taksonomik önemi tartışılmıştır. Bazı 
taksonların farklı lokalitelerden toplanmış örneklerinin değişik yüzey ornamentasyonu gösterdiği 
görülmektedir. Sipselaların genel morfolojilerinin, yüzeylerinin damarlı ya da düz, hücre 
yüzeylerinin ise kalburlu ya da düz olmasının önemli ayırt edici karakterler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Compositae, SEM, sipsela, taksonomi.

Teşekkür: Bu çalışma, “İnönü Üniversitesi BAPB (Proje No: 2011/39)” desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.


