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PB–043

Origanum micranthum (Lamiaceae) Üzerinde Morfolojik,
Anatomik ve Ekolojik Araştırmalar

Mehmet Temel
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar, 

mtemel@aku.edu.tr

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.

PB–044

Acer trautvetteri (Kayın Gövdeli Akçaağaç, Aceraceae) Odununun 
Anatomik Özellikleri ve Bu Özelliklerin Yaşla İlişkisi

Fatih Tutal
Trabzon Yomra Fen Lisesi, Yomra, Trabzon, ftutal@mynet.com

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.
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Gereçler Ve Yöntemler: Bu çalışmada araştırma materyali olarak seçilen Angiospermae (Kapalı 
Tohumlular) bölümünden Kayın Gövdeli Akçaağaç (Acer trautvetteri Medv.) odun örneği 
Trabzon’un Maçka İlçesi, Esiroğlu Beldesi, 100. Yıl Mevkii’nden alınmıştır. 

Yukarıda belirtilen yerden sağlanan ağacın 1.30 metre yüksekliğinden enine yönde alınan ve 80 
yıllık halkayı kapsayan odun örneğinden, özden (merkezden) kabuğa kadar her 10. yıllık halkayı 
kapsayan kısımlardan toplam 8 örnek kesilerek çıkarılmıştır. Sağlanan 8 adet odun örneğine, odunu 
oluşturan elemanların özelliklerini incelemek amacıyla iki ayrı yöntem uygulanmıştır. Bunlardan 
biri, odunda en çok yer alan liflerin ve trahelerin öteki elemanlardan maserasyon yöntemi ile 
ayrılarak serbest halleriyle incelenmesi, diğeri ise odun içerisindeki tüm elemanların normal biçim 
ve konumlarında incelenmesi için uygulanan yöntemdir. Bu ikinci yöntemde odun örneklerinin her 
birinden 3 yönde alınan kesitlerden devamlı preparatlar yapılmıştır. 

Odun örneklerinden alınan kesitlerle hazırlanan preparatlarda trahelerin teğetsel ve radyal 
çapları, mültiseri özışını yüksekliği ve genişliği, lif genişliği, lümen genişliği, lif çeper kalınlığı, 
lif uzunluğu ve trahe hücre uzunluğu Carl-Zeiss araştırma mikroskobunda, 1mm2’de trahe sayısı 
ve 1mm’de özışını sayısı Reichert Projeksiyon mikroskobunda saptanmıştır. Her özellik için 30 
ölçüm ve sayım gerçekleştirilmiştir. Odunu oluşturan elemanlardan liflerin ve trahe hücrelerinin 
anatomik özelliklerinin incelenmesi için bu elemanların dokudan ayrılarak serbest hale getirilmesi 
gerekmektedir. Yoğunluk deneyleri için odun örnekleri 20×20×30 mm boyutlarında kesilmiş, sonra 
bu örnekler 0.01 mm. duyarlıkta ölçme yapabilen mikrometre ile ölçülerek hacimleri saptanmıştır.

Bulgular: Traheler: Odun dağınık trahelidir. Yıllık halkalar belirgindir. Trahe gruplaşmaları 
genellikle radyal yöndedir. Küme şeklinde trahelere sık rastlanılmamaktadır. Ağaç yaşı ilerledikçe 
trahelerin hem radyal ve hem de teğetsel çaplarında önce bir artış görülmekte, daha ileri yaşlarda 
ise bir azalma görülmektedir. Trahe hücre uzunluklarında ise yaşla ilgili önemli bir ilişki 
bulunamamıştır. Trahelerin çeperlerinde spiral kalınlaşmalar mevcuttur. Trahelerin perforasyon 
tablaları ise basittir. 

Özışınları: Özışınları üniseri, biseri ve multiseri homoselüler özışınları şeklindedir. Özışınlarını 
oluşturan hücreler tümüyle yatık hücrelerdir. Özışını yükseklikleri, yaş ilerledikçe artış göstermekte, 
genişlikleri ise yaş ilerledikçe artış göstermekte, ancak final yaşlarda çok az da olsa bir düşüş 
göstermektedir, bu yine de ilk yaşlara göre geniştir. 1mm de özışını sayılarında yaşla ilgili çok 
önemli bir ilişki gözlenmemiştir

Lifler: Odunun asıl elemanlarından olan liflerin uzunluklarında, yaş ilerledikçe gözle görülür bir 
artış gözlenmiştir. Liflerin genişlikleri, lümen genişlikleri ve çeper kalınlıklarında yaşa bağlı olarak 
önemli bir değişiklik gözlenmemiştir 

Odun Paranşimi: Odun paranşimi apotraheal ve ender olarak paratraheal konumdadır Yıllık halka 
içerisinde tek tek bulunurlar ve içlerinde kristal bulunmaktadır. Odunun yoğunluğunda ise yaş 
ilerledikçe az da olsa bir artış görülmüştür

Sonuç ve Tartışma: Bu izlenimlerin sonucunda ağacın ilk yaşlarındaki odununun strüktürü 
ince,final yaşlarındaysa kabadır. Bu sonuçlara göre de odunun kullanım aşamasında amaca yönelik 
özelliklere sahip olan yerlerinden(yaşlarından) yararlanılması gereği ortaya çıkmaktadır. Odun 
materyalinin kullanımında istenen özellikler, o özellikleri kapsayan taksonların ve o taksonların o 
yaşlarına ait odunlarının kullanılması gereğini yine ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kayın Gövdeli Akçaağaç, odun, yaş halkası, trahe, özışın


