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Objectives: Laurus nobilis L. is widely distributed in the Mediterranean area, Southern Black Sea area 
and Europe. Laurels are dioecious, insect-pollinated and vertabrate-dispersed species. Laurels are used 
in afforrestration, as ornamental plants, cosmetics, food industry and medicinal, aromatic purposes. 
Successful transfer of viable pollen from one flower to another is essential for sexual reproduction in 
plants. In this study pollen viability and germination in L. nobilis were tried to detected.

Materials and Methods: To test the initial pollen viability, pollen was collected from just before 
opening flowers in April. Along one night, under room temperature and light, pollen grains were 
provided to pour into the Petri dishes. For in vitro pollen viability triphenyltetrazolium chloride 
(TTC) and iodine-potassium iodide (IKI) tests procedures were used. For pollen germination, tests 
were conducted in Petri dishes on basal medium with various concentrations of agar, sucrose and 
H

3
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3
. All of the studies maintened at room temperature. 

Results: The percentage of pollen viability and pollen germination of the two different male plants 
are calculated. When the literature was search, not too much works on the issue were found. So new 
different techniques with the new laurel plant types were planned for next work.

Conclusion: Determining the pollen viability and germination tests are often considered as 
essential for sexual reproduction in plants. External factors such as temperature, humidity, viability 
and germination media with plant types are can be very important factors to reach the results.
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Amaç: Tekirdağ bölgesinden toplanan propolis örneklerinin bitkisel kökeni ile kimyasal içeriğinin 
detaylı bir şekilde araştırılması ve sonuçların ilçe bazında kıyaslanması; örneklerin bitkisel kökeni 
ve kimyasal içeriği belirlendikten sonra bu iki parametre arasındaki ilişkinin saptanmasıdır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Tekirdağ yöresine ait sekiz ilçeden (Çerkezköy, Çorlu, 
Hayrabolu, Malkara, Merkez, Muratlı, Saray ve Şarköy) örnekleme metoduna göre 92 arılık 
belirlenmiştir. Arılıklar seçilirken örneklerin tüm Tekirdağ ilini temsil edecek şekilde belirlenmesine 
dikkat edilmiştir. 92 arılıktan belirlenen kovanlardan propolis örnekleri toplanmıştır.
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Çalışmanın mikroskobik analiz aşamasında, propolis örneklerinin bitkisel kökenini tespit etmek 
için, toplanan örneklerin polen preparatları hazırlanmış ve mikroskopta incelenmiştir.

Örneklerin kimyasal analizinde Gaz Kromatografisi ve Kütle Spektrometresi (GC-MS) 
kullanılmıştır.

Polen analiz sonuçları ile, kimyasal analiz sonuçları arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak 
inceleyebilmek için analiz sonuçları SPSS (Statistical Package fort he Social Sciences) ile 
karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Örneklerin mikroskobik analizi sonucunda 37 farklı bitki familyasına ait 53 taksonun 
poleni teşhis edilmiştir. Örneklerde en çok karşılaşılan bitki familyaları Asteraceae, Boraginaceae, 
Brassicaceae, Fabaceae ve Salicaceae olarak saptanmıştır.

Kimyasal analizler sonucunda tüm örneklerde en yoğun olarak tespit edilen bileşik grubu 
ise flavanoidler olarak bulunmuştur. Flavonoid bileşikleri dışında örneklerde hidrokarbonlar, 
karboksilik asitler ve sinamik asitler gruplarına ait bileşikler önemli oranlarda bulunmuştur.

Sonuçlar: Brassicaceae ve Fabaceae familyalarına ait bitki taksonlarının polenlerinin yoğun 
olarak bulunduğu örneklerde propolis için önemli olan flavanoidler grubuna ait bileşiklerin daha 
yüksek oranlarda olduğu gözlenmiştir.

Hidrokarbonlar grubuna ait bileşikler ise Brassicacaeae familyasına, karboksilik asit ve esterleri 
grubuna ait bileşikler ise Ericaceae familyasına ait taksonların polenlerinin yoğun olarak saptandığı 
örneklerde daha yüksek oranlarda bulunmuştur.

Sinamik asit ve esterlerini içerme oranı bakımından örnekler arasında çok belirgin farklılıklar 
bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Propolis, Tekirdağ, GC-MS, flavonoid
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Salih Kavak, Özlem Talip, Feryal Aslan, Halil Çakan, Umut Şeflek
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sarıçam, Adana, 

s_kavak@yahoo.com

Amaç: Bu çalışma Tatarlı Höyük’de (Ceyhan-Adana) yürütülmekte olan arkeolojik kazı çalışmala-
rının bir parçası olarak, araştırma alanının florası ve etnobotaniksel özelliklerinin saptanması ama-
cıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanı ve yakın çevresinin florasının saptanması amacıyla 
2009-2010 yılları arasında periyodik olarak yapılan arazi çalışmalarında toplanan bitki örnekleri 
değerlendirilmiştir. Toplanan bitki örnekleri, Türkiye ve diğer yakın ülke floralarına ait eserlerden 
faydalanılarak teşhis edilmiştir. Araştırma alanının florası içerisinde yer alan bitki türlerinin 
etnobotaniksel özelliklerini saptamak amacıyla ülkemizde ve özellikle yakın coğrafik bölgelerde 
yapılmış olan etnobotaniksel çalışmalardan faydalanılarak Tatarlı Höyük ve çevresinde gelişen 
bitkilerin ne amaçla ve nasıl kullanıldıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 


