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Origanum micranthum (Lamiaceae) Üzerinde Morfolojik,
Anatomik ve Ekolojik Araştırmalar
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Amaç: Bu çalışmada, endemik Origanum micranthum Vogel türünün iç ve dış morfolojileri 
incelenmiş; ekolojik özellikleri ortaya konmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini, Çiftehan-Katrancı ve çevresinden (Niğde) toplanan O. 
micranthum populasyon örnekleri oluşturmaktadır. Morfolojik çalışmalar için biyometrik ölçümler 
herbaryum örneklerinden bitki boyu, yaprak, çiçek ve tohum büyüklükleri şeklinde ölçülmüştür. 
Anatomik çalışmalar, %70’lik alkol içinde saklanan materyallerden yapılmıştır. Kök, gövde yaprak 
enine kesitleri mikrotom ile, yaprak yüzeysel kesitleri ise elle alınmıştır. Ekolojik çalışmalar için 
gerekli toprak fiziksel ve kimyasal analizleri Kütahya ve Eskişehir Köy Hizmetleri’nde yapılmıştır.

Bulgular: Yarıçalımsı, genç sürgünler tomentos. Gövdeler yaslanıcı, yapraklar her gövde için 18 
çift. Korolla pembe-mor renklidir. Kök anatomisinde mantarlaşmış dokular, gövdede ise tek sıralı 
epidermis, köşe kollenkiması, 1–2 sıralı endodermis, açık kollateral iletim demetleri ve öz kolları 
görülmüştür. Parankimatik öz hücreleri büyükçedir. Yapraklar dorsiventral, tek sıralı epidermis, 
bol kloroplastlı mezofil hücrelerine sahiptir. Epidermis hücre şekli, stoma indeksi ve sesil salgı 
ceplerinin özellikleri tespit edilmiştir. Ekolojik açıdan, türün yetişme ortamı, toprağın fiziksel ve 
kimyasal özellikleri verilmiştir. 

Sonuç: Origanum micranthum türünün biyolojik özelliklerinin ortaya konulması çok değerli bir eser 
olan “Flora of Turkey” deki bitkimizle ilgili olan bazı eksik ve yanlış olan olguların düzeltilmesine 
ve bunlara ilave bilgiler eklenerek bu konuda ileride yapılacak çalışmalara katkı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Origanum micranthum, anatomi, morfoloji, ekoloji, Lamiaceae

Teşekkür: Ekolojik çalışmalar için gerekli toprak fiziksel ve kimyasal analizlerinin yapılmasında 
yardımcı olan Kütahya ve Eskişehir Köy Hizmetleri’ne teşekkür ederim.
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Acer trautvetteri (Kayın Gövdeli Akçaağaç, Aceraceae) Odununun 
Anatomik Özellikleri ve Bu Özelliklerin Yaşla İlişkisi
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Amaç: Bu araştırmada Acer trautvetteri Medv. (Kayın Gövdeli Akçaağaç) odununun anatomik 
yapısı ve bu yapıyı oluşturan elemanların özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin yaşla 
ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.


