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Endemik Silene duralii (Caryophyllaceae) Üzerine Morfolojik ve 
Anatomik Bir Çalışma
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Amaç: Endemik bir tür olan Silene duralii Y. Bağcı bitkisinin anatomik özellikleri bu çalışma ile 
ilk kez ortaya konularak bilim dünyasına sunulmuştur. Ayrıca türün deskripsiyonu da verilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza ait materyal Karaman, Ermenek-Kazancı mevkiinde 1700 m 
yükseklikten toplanmış olup, morfolojik veriler ilgili yayın ve kendi gözlemlerimiz dikkate alınarak 
yapılmıştır. Anatomik çalışmalarda ise %70’lik alkol içerisine alınan bitkinin kök, gövde ve yaprak 
enine kesitlerinin elde edilmesi için parafin metodu uygulanmıştır. Alınan kesitler safranin-fast 
green ikili boyama yöntemi ile boyanmış ve daimi preparat haline getirilmiştir. Yaprağın alt ve 
üst yüzeylerinden kesitler alınıp, ışık mikroskobunda takılı Canon marka fotoğraf makinası ile 
fotoğraflanmıştır.

Bulgular: Silene duralii çok yıllık, zayıf, silindirik, bir bitkidir. Bu çalışma ile bitkinin kök, gövde 
ve yaprak anatomik yapıları ilk kez tarafımızdan ortaya konulmuştur. Silene duralii bitkisinin 
kök enine kesitlerinde sekonder kalınlaşmanın varlığı tespit edilmiş, ksilem dokusunun iyi 
geliştiği gözlemlenmiştir. Otsu gövdelerden alınan enine kesitlerde en dışta tek sıralı epiderma 
tabakası mevcuttur. Epidermanın altındaki korteks tabakası kollenkimatik ve sklerenkimatik 
hücre gruplarından oluşmuştur; dışta kollenkimatik hücreler, içte ise sklerenkimatik hücreler yer 
almaktadır. Kortekste yer alan kollenkimatik hücrelerin içerisinde druz kristallerine rastlanmaktadır. 
Druz kristalleri aynı zamanda öz bölgesinde de mevcuttur. Merkezi silindir bölgesindeki iletim 
demetleri iyi gelişmiş olup, kollateral tiptedir. Yaprak ekvifasiyaldir. Mezofil dokusu hücreleri 
içerisinde druz kristalleri bulunmaktadır. İletim demetleri kollateral tiptedir ve etraflarında tek sıralı 
demet kını hücreleri mevcuttur. Yaprak amfistomatiktir, stoma diasitik tiptedir.

Sonuç: Silene duralii türünün morfolojik özellikleri ortaya konularak, kök, gövde ve yaprağa ait 
anatomik özellikleri detaylı bir şekilde sunulmuştur.
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Teşekkür: Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) tarafından 
desteklenmiştir (Proje No: 11401073).


