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Bazı Cirsium (Cardueae, Asteraceae) Taksonlarının
Karşılaştırmalı Yaprak Anatomileri
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Amaç: Anatomik incelemeler, taksonomik çalışmalarda geçmişten günümüze yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Özellikler yaprak anatomilerindeki farklılıkların incelenmesi, sistematik 
çalışmalar için önemli veriler sağlamaktadır. Cirsium Miller cinsinde anatomi konusunda, 
tarafımızca yapılmış birkaç çalışma dışında, önceden yapılmış herhangi bir detaylı bir çalışma 
mevcut değildir. Bu çalışmamızda Cirsium cinsinin iki seksiyonunda yer alan taksonlardan C. 
cephalotes Boiss., C. munitum (Bieb.) Fisher, C. obvallatum (Bieb.) Fisher ve C. pubigerum 
(Desf.) DC. var. glomeratum (Freyn & Sint.) Davis & Parris’un yaprak anatomilerinde mevcut 
farklılıklarının ortaya konulması ve bu özelliklerin sistematik açıdan kullanılabilirliğini araştırmak 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitki materyalleri Rize ve Gümüşhane illerinin 
değişik lokalitelerinden 2008 ve 2011 yıllarında toplanmıştır. Toplanan örneklerden bir kısmı 
kurutularak herbaryum materyali haline getirilmiş, bir kısmı ise anatomik incelemeler için % 70 
alkolde stok edilmiştir. Teşhisler herbaryum örnekleri üzerinden, anatomik incelemeler ise fiske 
edilmiş bitki dokuları üzerinden yapılmıştır. Anatomik incelemeler için, elle veya parafin metodu 
ile yapraklardan enine kesitler alınmış ve dokular daha iyi görülebilmesi için Hematoksilen ile 
boyanmıştır. Kesitler ışık mikroskobu altında incelenmiş, ölçümleri yapılmış ve her bir yapıya ait 
ölçümler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Ayrıca alınan yüzeysel kesitlerden her bir taksonun tüy 
tipi, stoma tipi ve büyüklüğü ile yaprak yüzey stoma indeksleri, tespit edilmiş ve hazırlanan enine-
yüzeysel kesitler her takson için ayrı ayrı fotoğraflandırılmıştır. 

Bulgular: Anatomik incelemeler sonucu, yaprak enine kesitlerinde tüm taksonların dorsiventral 
mezofilli (bifasial yaprak) olduğu, bununla beraber orta damar mezofil kalınlıklarının ve iletim 
demetleri büyüklüklerinin önemli derecede farklı olduğu ortaya konmuştur. Yüzeysel kesitlerden 
taksonların her iki yüzeylerinde de stomaların bulunduğu (amfistomatik), stoma tipinin anomositik-
anizositik olduğu tespit edilmiş, stoma büyüklükleri ve indeksleri ortaya konmuştur. Stoma 
uzunluğu ve sayısı ile palisat sıra sayısının morfolojik olarak birbirine oldukça yakın olan ve aynı 
seksiyonda yer alan C. cephalotes ve C. munitum’un ayrımını belirgin olarak desteklediği, iletim 
demeti boyu ve eni ile kütikula kalınlıklarının ise seksiyon ayrımını destekler nitelikte olduğu tespit 
edilmiştir. 

Sonuç: Yaprak anatomik özelliklerinden orta damar kalınlığı, iletim demeti sayısı, palizat sıra sayısı, 
stoma sayı ve uzunluğu gibi karakterlerin Cirsium taksonlarının birbirlerinden ayırt edilmesinde 
kullanılabilecek önemli özellikler ortaya koyduğu tespit edilmiştir.
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