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ÖZET 

TRAKYADA YAYILIŞ GÖSTEREN SÜTLEĞEN (EUPHORBIA) 

(EUPHORBIACEAE) TÜRLERİ ÜZERİNDE KARPOLOJİK VE 

AMİLOTAKSONOMİK ARAŞTIRMALAR 

 

Türkiye’de 109 Euphorbia L. taksonu bulunur. Cinsin son revizyonu Boissier tarafından 

1862 yılında yapılmıĢtır ve bu cinsin taksonomisi halen karıĢık ve düzensizdir.  

 

Trakya bölgesinin özelliği Balkan bölgesinin en güneydoğusunda olması ve ‘Küçük 

Asya’ ya olan yakınlığıdır. Ancak bu bölgenin kuzeydoğusu en az bilinen kısımdır. Bu 

bölge Euro-Sibiryan tipi bir flora ve vejetasyona sahiptir.  

 

Euphorbia türlerinin Trakya bölgesindeki dağılımı ve taksonomik konumları önceki 

araĢtırmalar tarafından çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırmada cinsin örnekleri uygun koĢullar 

altında Ġstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesine getirilmiĢtir. Örnekler 

ISTF herbaryumunda kayıt altına alınmıĢtır.  

 

Toplanan Euphorbia türlerinden elde edilen tohum yüzeyleri taramalı elektron 

mikroskobu ile araĢtırılmıĢtır. Testa mikromorfolojisinin taksonomik kullanımı ve 

belirli taksonların sistematik konumları çalıĢılmıĢtır. Tüm bu verilerden faydalanarak 

cinsin içerisindeki bireylerin taksonomik iliĢkileri aydınlatılmıĢtır. 

 

Toplanan Euphorbia türlerinin latekslerinden elde edilen niĢasta tanelerinin 

morfolojileri ıĢık mikroskobu ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  
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SUMMARY 

CARPOLOGICAL AND AMYLOTAXONOMICAL STUDIES ON SPURGE 

(EUPHORBIA) (EUPHORBIACEAE) SPECIES DISTRIBUTED IN THRACE 

(TURKEY) 

 

There are 109 taxa of Euphorbia L. in Turkey. The genus was last revised by Boissier in 

1862, and the taxonomy of the genus is currently much confused.  

 

The particular interest of the Thracian district is that it is the most south-eastern of the 

Balkan area and it is near to Asia Minor. But, the north-eastern part of the district is the 

least known part. This region has a Euro-Siberian type of flora and vegetation.  

 

The distribution and taxonomic situation of Euphorbia specimens in Thrace have been 

studied. In this study specimens of this genus have been taken under optimum 

conditions to the Istanbul University Alfred Heilbronn Botanical Garden. The samples 

have been taken to ISTF herbarium and were recorded. 

 

Seed coat surfaces of collected species of the genus Euphorbia have been examined 

with the scanning electron microscope. The taxonomic application of testa 

micromorphology and the possible systematic position of certain taxa have been 

studied. Using all these data, taxonomic relationships within the genus have been 

clarified. 

 

The morphology of starch grains isolated from the latex of collected Euphorbia species 

have been compared by compound light microscopy.  
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1. GİRİŞ 

Euphorbia L. cinsi Euphorbiaceae Juss. familyasına ait olup, yaklaşık olarak 2150 tür 

ile temsil edilmektedir (Bruyns ve diğ., 2006). Cinsin türleri başlıca Afrika ve Amerika 

kıtalarının tropik ve subtropik bölgelerine yayılmıştır. Kutuplar dışında dünyanın tüm 

bölgelerinde bulunan Euphorbia türlerinin en göze çarpan özelliği habituslarındaki veya 

yaşam formlarındaki çeşitliliktir. Tek veya çok yıllık, çalımsı veya ağaçsı formlarının 

yanı sıra, cinsin sukkulent formdaki türleri de iyi bilinmektedir. Birçok sukkulent tür 

dikenlidir ve toprak altında tuber tipi gövdesi vardır. 

 

Euphorbiaceae familyasında tıbbi ve ekonomik öneme sahip birçok takson 

bulunmaktadır. Euphorbia cinsine ait olan taksonlar arasında tahriş edici lateks özelliği 

ile Euphorbia resinifera, E. helioscopia ve E. pubescens bulunmaktadır. Balgam 

söktürücü ve terletici özelliği ile E. corollata ve E. ipecacuanha Kuzey Amerika 

kıtasının doğu kıyılarında yetişen otsu bitkilerdir. E. pilulifera ise kurutulup “Herba 

Euphorbiae” adı altında satılıp astım, bronşit, boğmaca öksürüğü ve bahar nezlesine 

karşı kullanılır. Memleketimizde ise sütleğen türleri genelde müshil özelliği ile 

bilinmektedir. Özellikle Orta Anadolu‟da tatlı su balıklarını avlamakta kullanılan 

sütleğenler, taze dalları suya doğranarak zehirlenen balıkların su yüzeyine çıkmalarını 

sağlamaktadır. Güney Anadolu‟da halk arasında ise pamuklu kumaşların boyanmasında 

E. tinctoria taksonunun gövde üstü kısımları faydalanılmıştır. Birçok sütleğen türü ise 

süs bitkisi olarak yetiştirilip yararlanılmıştır. Bunların çoğu kaktüslere benzerler. Ancak 

ülkemizde olmasa da, özellikle İngiltere bahçelerini süsleyen E. amygdaloides subsp. 

robbiae, E. oblongata ve E. characias türleri de ornamental amaçlı kullanılan bitkilerdir 

(Ertem, 1970). 

 

Familyaya da ismini veren Euphorbia cinsine botanikte adını Carl Linnaeus (1753) 

“Species Plantarum” adlı eserinde vermiştir (Cilt 1: Sayfa 450). Ancak bu ismin ilk 

ortaya çıkışı bu tarihten oldukça eskiye dayanmaktadır. Romalı hekim Euphorbius‟un 

ilk kez bir sütleğen kullanarak, E. resinifera türünden elde ettiği Euphorbium‟u 
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kullanarak Roma imparatoru Augustus‟un eklem ağrılarını dindirdiği gibi geleneksel bir 

düşünce hâkimdir. Ancak bu teori herhangi bir yazılı kaynak ile desteklenmemektedir, 

dahası Euphorbius‟un kardeşi Antonius Musa ile karıştırıldığı bilinmektedir. Gerçekte 

Roma imparatoru Augustus‟u tedavi eden Antonius Musa‟nın Aesculapius tapınağına 

heykeli dikilmiştir (Appendino ve Szallasi, 1997). 

 

Sütleğenlerin tıbbi potansiyelini bulan  “unvanını” hak eden kişi muhtemelen Moritanya 

Kralı ikinci Juba‟dır (MÖ 50 – MS 23). Numidia (Günümüzde Doğu Cezayir) Kralı 

Birinci Juba‟nın oğlu olan ikinci Juba, babasının Roma İmparatoru Ceasar‟a savaşta 

yenilmesi üzerine rehin alınmıştır ve sadık bir Romalı olarak yetiştirilmiştir. Daha sonra 

İmparator Augustus tarafından Moritanya Kralı olarak atanmıştır. Kendisi bir kraldan 

çok bir bilim insanı ve edebiyatçı olarak tanınmıştır. Kısaca Büyük Plinius olarak 

bilinen Gaius Plinius Secundus Maior (MS 23 – MS 79) „Naturalis Historia‟ (MS 77 – 

MS 79) adlı eserinde İkinci Juba‟nın Euphorbium maddesinin ismini kendi hekimi 

Euphorbius‟a atfen verdiğini belirtmiştir. Yunancada “iyi beslenmiş” veya “toplu” 

anlamına gelen Euphorbius kelimesi ile bu durumda E. resinifera bitkisinin etli yapısına 

atıf yapıldığı düşünülmektedir. Bir başka düşünceye göre ise Euphorbium kelimesi 

Latincede “iyi yem” olarak çevrilebilmektedir. O bölgede aç kalan develerin kaktüs 

benzeri sukkulent bitkileri yemeleri bu teoriyi de dikkate almamız gerektiğini 

göstermektedir (Appendino ve Szallasi, 1997). 

 

Euphorbia türleri daha çok dallanmış salgı borularının içerdiği lateks (süt) ile tanınırlar 

ve Türkçe ismi “sütleğen” bu duruma atfen verilmiştir. Euphorbiaceae familyasındaki 

tüm çiçekler tek eşeylidir ve çoğunlukla boyca ufaktırlar. Euphorbia cinsinde ise 

çiçeklerin indirgenmesi daha da fazladır ve bir çiçek durumu veya bir çiçek kümesi 

halinde “siyatiyum” (çoğul siyatiya) denen özel çiçek durumu ortaya çıkar. Çok ileri 

derecede özelleşme gösteren bir çiçek durumu olan siyatiyumlarda çanak şeklinde bir 

involukrum bulunur. Bunun merkezinde, pistili indirgenmiş tek bir dişi çiçek ile 

çevresinde yer alan, uzun saplı, her biri tek bir stamen taşıyan erkek çiçekler bulunur 

(Küçüker, 2011). Bu özellik cinsin her bireyinde mevcut olup bu cins dışında bitki 

âleminin hiçbir grubunda görülmemektedir. Bitkilerin diğer büyük cinslerinde 

çiçeklerin kendi özellikleri değişiklik gösterirken, Euphorbia cinsinde siyatiyum 

özelliklerine göre değişiklik gösterir.  
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Euphorbia meyveleri olgunlaştıklarında patlayarak yarılıp açılan şizokarp meyve tipinin 

alt tipi olan “Regma”dır (Küçüker, 2011). Olası olarak lokulus (kokkus) başına üç 

tohum vardır ve tohum ile lokulusların (kokkus) büyüklük, şekil ve yüzey özellikleri 

bakımından çok geniş yelpazede çeşitlilik görülür. Bazı türlerin tohumları karunkula 

(tohumda mikropile yakın ve dışarıya doğru verilen çıkıntı veya şişkinlik)  denilen ve 

meyvenin ana eksenine bağlı oldukları noktanın üzerinde bir etli ek yapıya sahiptir. 

Lipid ve proteince zengin olan karunkula yardımı ile tohumlar karıncaların taşıması ile 

dağılır.  

 

İlk kapsamlı monografik Euphorbia çalışması Edmond Boissier tarafından Augustin 

Pyramus de Candolle‟un “Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis”  

(1862)‟unda yayınlanmıştır ve yaklaşık 700 tür tanıtılmıştır. Bu çalışmayı takiben yine 

Boissier‟in Flora Orientalis (1879) kitabında yakın doğudaki türler tanımlanmıştır. Bu 

çalışmalardan sonra Pax & Hoffman (Engler ve Prantl, 1931) cinsin synopsis‟inde bu 

cinse ait tür sayısını yaklaşık 1600‟e çıkartmışlardır. Yapılmış pek çok taksonomik 

çalışma birbirinden bağımsız olarak gerçekleşmiş, çoğunlukla Avrupa ve Kuzey 

Amerika‟nın değişik bölgelerindeki taksonlar ele alınmıştır. Prokhanov (1949)‟un 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Florası için yapmış olduğu cinsin 

revizyonu, Kırım ve Kafkasya‟daki Anadolu türlerinin akrabaları incelenmiş olması 

açısından önem arz etmektedir (Khan, 1964). 

 

Radcliffe-Smith (1982), „Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası‟ (Davis, 1982) (bu eser 

metnin içerisinde kısaca Türkiye Florası olarak geçecektir) adlı eserinin yedinci cildinde 

Euphorbia L. cinsine ait 109 taksonu işlemiştir. Türkiye‟nin her bölgesinde karşımıza 

çıkan bu cins, dört altcinse (Chamaesyce, Cystidospermum, Poinsettia ve Esula) 

ayrılmaktadır. Bunların arasından Esula altcinsi, takson sayısı bakımından en kalabalık 

olanıdır ve sekiz seksiyona ayrılmaktadır. Bu 109 takson‟un, biri tam bilinmemekle 

beraber, 17 adedi endemiktir (%17.68). Bu endemizmin yoğunlaştığı bölge çoğunlukla 

Akdeniz bölgesinde bulunan Toros dağlarıdır. Türkiye endemiklerinin yakın akraba 

türleri başlıca Doğu Akdeniz bölgesi (Yunanistan dâhil) ve Kafkas bölgesinin birer 

parçasıdır; Avrupa bölgesine ait olan oldukça azdır (Khan 1964). 
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Türkiye Florası (Radcliffe-Smith, 1982) adlı eserde tür anahtarı oldukça karmaşıktır. 

Dokuz gruba ayrılarak, her grup için ayrı anahtarlar yapılmıştır. Bunun dışında bazı 

durumlarda karakterlerin yetersizliği anahtarın daha karmaşık olmasına sebep olmuştur. 

Örneğin Euphorbia characias ve Euphorbia thompsonii arasında kesin bir ayırım 

yapılmak istenirse bitkilerin hem ilk yılki hem de ikinci yılki gövde yaprakları mutlaka 

gereklidir. Bu durum gibi birkaç örnek daha verilebilir. Aynı karışıklık 1960 yılında 

P.H. Davis‟in öğrencisi olarak Türkiye‟ye gelen Khan (1964)‟ın çalışması içinde 

geçerlidir. Ancak Khan çalışmasının en sonuna eklemiş olduğu “Key to Turkish 

Euphorbias Based on Seed Characters Alone” (Türkiye Euphorbia‟larının Yalnızca 

Tohum Karakterlerine Dayanan Anahtarı) bizim çalışmamız için büyük önem arz 

etmektedir. Eğer yalnızca tohum karakterleri kullanılarak teşhis yapılabilirse büyük bir 

karışıklığa son verilebilir. 

 

Türkiye‟de Euphorbia türleri konusunda yapılmış ilk kapsamlı çalışma olan Ertem 

(1970)‟in doktora çalışmasında cins ile ilgili kısa bir bilgi verildikten sonra ISTE ve 

ISTF herbaryumunlarında bulunan örneklerin etiketleri incelenerek ve belli başlı 

kaynaklardan yararlanılarak taksonların Trakya bölgesindeki lokaliteleri ile ilgili bilgi 

verilmiştir. Çalışmada Trakya bölgesine ait 28 takson vardır. Bu çalışma ile yaklaşık on 

yıl sonra çıkan Türkiye Florası‟nda 8 takson daha fazladır. Türkiye Florası‟na göre 

Trakya da bulunan Euphorbia takson sayısı 36‟dır. Ancak bu bitkilere ek olarak Ertem 

(1970)‟in çalışmasına göre Euphorbia microsphaera ve Euphorbia esula subsp. 

tommasiniana bitkileri de vardır. Bu taksonlar ile birlikte, araştırılmış literatüre göre 

Trakya bölgesinde yetişen Euphorbia cinsine ait toplam 38 takson bulunmaktadır. 

 

Özdener (1989) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapmış olduğu 

yüksek lisans çalışmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunda 

bulunan altı Euphorbia taksonu üzerinde genel morfolojik ve kimyasal incelemelerde 

bulunmuştur. İncelenen örnekler E. paralias, E. platyphyllos, E. stricta, E. helioscopia, 

E. exigua ve E. peplus taksonları olmuştur. Bu bitkilere dayanarak cins hakkında genel 

morfolojik bilgiler verildikten sonra her taksonun geniş morfolojik deskripsiyonu 

yapılmıştır. Yaprakların, siyatiyum glandulaların, meyvelerin, tohumların ve 

karunkulaların taksonomik karakter olarak önemine vurgu yaparak her bir karakterin 

ayrıntılı çizimleri verilmiştir. Çalışılmış olan altı bitkinin ayrımında meyve ve 
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tohumların en uygun karakter olduğu tezde belirtilmiştir. Bu karakterlerin kapsülün 

şekli ve yüzey özellikleri, tohum büyüklüğü ve şekli, tohum kabuğunun özellikleri ve 

karunkula şekli olduğu çalışmada saptanmıştır.  

 

Palinolojik bir çalışma olarak Euphorbia cinsinin Chamaesyce altcinsine ait dört türün 

polen taneleri incelenmiştir. Bu altcins önceleri farklı bir cins olarak düşünülürken 

yakın zamanda yapılan moleküler çalışmalar ile Euphorbia altında bir altcins olarak 

yerleştirilmiştir. Çalışmada cins ile ilgili bazı soruların yanıtlanmayı beklediği 

belirtilerek polen tanelerinin morfolojileri taksonomik karakter olarak kullanılmıştır. 

Woodhouse (1935) metoduna göre hazırlanan polen örnekleri ışık mikroskobunda 

incelenmiştir. Polen tanelerinin farklılıkları büyüklük ve morfolojik bakımından ifade 

edilmiştir. Çalışmada karşılaştırmalı tablo ve mikrograflar sunulmuştur (Can ve ark., 

2010). 

 

Trakya bölgesi bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin olmakla birlikte, bu bölgenin 

kuzeydoğusu en az bilinen kısmıdır. Trakya bölgesinin kuzeyinde Euro-Sibiryan bir 

fitocoğrafya hâkim iken, bölgenin güneyinde Akdeniz fitocoğrafyası hâkimdir. 

Bölgenin kuzey ve güney kesimlerin dışında kalan bölgelerin genelinde yüksek oranda 

tarım yapılır (Dönmez, 1968). 

 

Başlangıçta bu yüksek lisans tezinde, Trakya bölgesinde yayılış gösteren 38 taksonun 

dağılımı, taksonomik durumu ile karpolojik ve amilotaksonomik yönden araştırılması 

amaçlanmıştı. Ancak iklim koşulları, çiçeklenme dönemlerinde yaşanan olumsuzluklar 

ve kurumlar arası görev yürütülmesi nedenleriyle materyal temininde sıkıntılar 

yaşandığından 13 takson toplanabilmiştir. Trakya bölgesinin belirli bölgelerinden 

toplanan örnekler, uygun kurutma işlemlerinden sonra etiketlenerek herbaryum 

materyali haline getirilecektir. Araştırmanın karpoloji bölümünde, toplanan bitkilerin 

tohumları genel morfolojik özellikleri bakımından incelenerek, türler arasındaki 

ayırımın Khan (1964)‟nın da önerisi doğrultusunda “sırf bu özellikleri ile mümkün olur 

mu?” sorusuna yanıt aranacaktır. Tohum yüzey karakterleri SEM mikroskobu ile 

incelenerek, daha sonraki kapsamlı çalışmalarda “yalnız tohum yüzey karakterlerine 

dayanan kullanışlı bir anahtar oluşturulabilir mi?” sorusu irdelenecektir. Araştırmanın 

amilotaksonomi kısmında, türlerin lateks nişasta taneleri ışık mikroskobu ile 
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incelenerek morfolojileri aydınlatılmaya çalışılacaktır. Türlerin nişasta taneleri 

karşılaştırılarak taksonomik kullanıma uygunluğu ve taksonların seksiyonlar içindeki 

sistematik konumları tartışılacaktır. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. EUPHORBIACEAE FAMİLYASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ 

Yapıları otsu veya çalımsı olan bireyleri kapsayan bu familyada genelde lateks (süt) 

görülmektedir. Bireylerin yaprakları genelde alternat (almaşık, birbirini izleyen), daha 

seyrek olarak karşılıklı; veya alternat, halkasal dizilimli ve karşılıklıdır. Aynı zamanda 

yapraklar basit, stipulalı veya stipulasız olabilmektedir. Çiçekler tek eşeylidir ve 

genelde aktinomorftur. Çoğunlukla petalsiz ve bazen sepalsiz olan çiçekler koltukta 

(aksillar) tek olarak, demetli, spika şeklinde (başak şeklinde), koltukta veya yaprak 

karşıtı panikula şeklinde (ana ekseni yan dallardan daha uzun olan, dallanmış çiçek 

durumu), veya salgı tüyü taşıyan siyatiyum şeklindedir. Siyatiyum Euphorbia cinsine 

özgü küçük kısmi çiçek durumudur ve ortada ovaryumdan oluşan bir dişi çiçek, 

etrafında birer stamenden oluşan beş erkek çiçekten meydana gelir. Aynı zamanda her 

kısmı çanaksıdır ve siyatiyal glandulalı bir involukrum içindedir. Erkek çiçeklerde 0-6 

arasında birleşik veya serbest sepal olabilmektedir, aynı şekilde 0-6 petale sahip 

olabilmektedirler. Bir disk şeklinde olabilmektedir ve bir veya daha çok sayıda 

filamentleri serbest veya birleşik stamene sahiptir. Pistillot (verimsiz pistil) mevcut 

olabilmektedir. Dişi çiçeklerde 0-6 arasında birleşik veya serbest sepal mevcuttur veya 

spataya benzeyen perianta sahiptirler. Aynı şekilde 0-6 petale sahip olabilen dişi çiçek 

2-3 gözlü, üst durumlu bir ovaryuma sahiptir ve 2-3 birleşik veya serbest stilusludur. 

Plasentalanmanın eksensel görüldüğü bu dişi çiçeklerde her gözde 1-2 ovül vardır. Disk 

ve staminot (verimsiz stamen) olabilmektedir. Meyveler şizokarp tiptedir (yarılan 

meyve) ve patlayarak tohumlarını saçan bir Regmadır (Küçüker, 2011). Tohumlar bir 

karunkulaya sahip olabilmektedirler (Radcliffe-Smith, 1982). 

 

Euphorbiaceae familyasının cins anahtarında ilk madde Euphorbia cinsini vermektedir: 

“Çiçekler periantsız, tek stamen veya ovaryumdan oluşmuştur. Birkaç erkek çiçek ve bir 

dişi çiçek bir salgı tüyü taşıyan involukrum (siyatiyum) mevcuttur ve bitki latekslidir.” 

Eğer durum bu şekilde değilse, yani çiçekler periantlı, involukrum ve lateks mevcut 
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değilse; yaprakların durumu ve meyvelerin göz sayıları Mercurialis cinsini diğer 

cinslerden ayırmaktadır. Yapraklar karşılıklı ve meyve iki gözlüyse cins anahtarı bizi 

Mercurialis cinsine yönlendirmektedir. Eğer yapraklar alternat ve meyve üç gözlüyse; 

yaprakların tam olup olmaması, çiçeklerin durumu, meyve yüzeyi ve meyvelerin 

gözlerindeki tohum sayısı önem arz etmektedir. Eğer yapraklar tam, çiçekler tek veya 

demet oluşturmuş, meyve düz yüzeyli ve bir hücrede iki tohumluysa cins anahtarı bizi 

bu kez Andrachne cinsine yönlendirmektedir. Eğer yapraklar dişli veya lopluysa, 

çiçekler panikulalıysa, meyveler yumru şeklinde veya dikenliyse ve lokulus başına bir 

adet tohum düşüyorsa; bitkinin yıldız tüylü olması, yaprakların hemen hemen loplu ve 

3-15 stamene sahip olması bize bu cinsin Chrozophora olduğunu gösterir. Eğer bitki 

tüysüz, yapraklar palmat loplu ve çok sayıda stamen varsa bu cinsin Ricinus olduğunu 

anlarız (Radcliffe-Smith, 1982). 

 

Euphorbiaceae familyasının bireyleri kozmopolittir. Antarktika kıtası dışında kalan tüm 

bölgelerde dağılım gösterirler. En büyük çeşitliliği tropiklerde gösterirken düşük ile orta 

yükseltilerde bol bulunurlar. Bazı ekosistemlerde ise dominant olabilmektedirler 

(Heywood ve diğ, 2007).  

 

2.2. EUPHORBIA CİNSİ VE KARPOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİ 

Monoik olan bu cinsin bitkileri bir yıllık, iki yıllık veya çok yıllık olabilmektedir. 

Yapıları otsu veya yarı çalımsı olan bireyleri lateks taşır. Gövde yaprakları genelde 

alternat, nadiren karşılıklı, dekussat (karşılıklı çapraz) veya halkasaldır. Bu yapraklar 

sessil (sapsız) nadiren saplıdır. Işın veya yalancı şemsiyenin (pseudo-umbel) yapraklar 

ise halkasaldır. Buna karşın siyatiyum yaprakları (veya ikincil ışın) halkasal veya 

karşılıklı olabilmektedir, serbest veya birleşiktir. Bu cinse ait bireylerin çiçek durumu 

siyatiyal olup birçok erkek çiçeğin bir dişi çiçeği sarması ve salgı organı taşıyan bir 

involukrum üzerinde olması ile tanınmaktadır. Siyatiya genelde terminal pseudo-

umbel’in ışınları üzerinde pseudodikasyumsal (yalancı dikasyum) şekilde 

düzenlenmiştir. Bu şekilde düzenlenmiş olan siyatiya taşıyıcı eksensel ışınların 

varlığında konumlanmış olabilmektedir. Siyatiyal involukrum genelde 5-lopludur ve (1-

)4-5 çeşitli şekilli loplarla değişen salgı organına sahiptir. Her biri kendi pediseli 
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üzerinde bulunan tek bir çıplak stamenden oluşan erkek çiçekler sanki eklemli bir 

filament görünümündedir. Üç gözlü çıplak bir ovaryumdan oluşan dişi çiçekler pedisele 

bağlı olup bu pedisel meyvenin olgunlaşma evresinde uzayabilmektedir. Tohum 

taslakları her lokulusta bir adet olup stigmalar çoğunlukla ikiye yarılmış şekildedir. 

Meyve şizokarpik bir regma olup septumlar boyunca yarılma gözlenir. Tohumlar 

genelde karunkula taşır (Radcliffe-Smith, 1982).  

 

Yalancı şemsiyenin dalları ışın olarak isimlendirilirken birincil ışınları taşıyanlar ışın-

yapraklardır. Işıncık-yaprakları ise en uçtaki ışınları taşıyanlardır. Brakteler (eğer varsa) 

siyatiyumdaki erkek çiçekleri taşımaktadır. Petalliform bir karunkula tabak veya fincan 

şeklindedir, petasiform bir karunkula ise geniş kenarlı keçe şapkası şeklindedir. 

Tohumlar teşhis için çoğunlukla çok önemlidir. Birçok Euphorbia türü otlaklara zararlı 

ve otlak olarak kullanılmayan bitkiler olarak baskın durumdadır. 

 

Türkiye Florası’nda Euphorbia cinsi 109 taksonla temsil edilmektedir (Tablo 2.2.1.). Bu 

109 takson dört altcinse ayrılmaktadır. Subgenus Chamaesyce, subgenus 

Cystidospermum, subgenus Poinsettia ve subgenus Esula. Bunların arasından subgenus 

Esula sekiz seksiyona ayrılmaktadır: Sect. Balsamis, sect. Helioscopia, sect. 

Cymatospermum, sect. Herpetorrhiza, sect. Paralias, sect. Chylogala, sect. Esula ve 

sect. Lathyris (Radcliffe-Smith, 1982).  

 

Sect. Helioscopia; subsect. Galarhoei, subsect. Helioscopiae olmak üzere ikiye ayrılır. 

Sect. Paralias; subsect. Myrsiniteae, subsect. Paralioideae ve subsect. Conicocarpae 

olmak üzere üçe ayrılır. Sect. Esula ise; subsect. Esulae ve subsect. Patellares olmak 

üzere ikiye ayrılır (Radcliffe-Smith, 1982).  

 

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine bulunabilen Euphorbia cinsine ait bitkilerin 

Türkiye Florası’na göre listesi şu şekildedir (Radcliffe-Smith, 1982): 
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Tablo 2.2.1. Türkiye Florası’ndaki Euphorbia taksonları (Radcliffe-Smith, 1982). 

 

 

 

 

1 E. peplis 38 E. coniosperma 75 E. barrelieri var thessala 

2 E. humifusa 39 E. rhabdotosperma 76 E. glareosa 

3 E. serpens 40 E. helioscopia 77 
E. pannonica – Syn.: E. nicaeensis 

subsp glareosa var lasiocarpa 

4 E. chamaesyce 41 E. haussknechtii 78 E. erythrodon 

5 E. maculata 42 E. oxyodonta 79 E. petrophila var petrophila 

6 E. petiolata 43 E. sintenisii 80 E. petrophila var armena 

7 E. heterophylla 44 E. pterococca 81 E. pestalozzae 

8 E. dendroides 45 E. arguta 82 E. pisidica 

9 E. acanthothamnos 46 E. fistulosa 83 E. cheiradenia 

10 E. hierosolymitana 47 
E. phymatosperma subsp 

phymatosperma 
84 E. seguieriana subsp seguieriana 

11 E. rhytidosperma 48 E. aleppica 85 E. seguieriana subsp niciciana 

12 E. djimilensis 49 E. exigua var exigua 86 E. seguieriana subsp hohenackeri 

13 E. squamosa 50 E. exigua var retusa 87 E. terracina 

14 E. grisophylla 51 E. szovitsii var szovitsii 88 E. heteradena 

15 E. macrocarpa 52 E. szovitsii var kharputensis 89 E. cyparissias 

16 E. apios 53 E. arvalis 90 E. esula subsp tommasiniana 

17 E. dimorphocaulon 54 E. aulacosperma 91 E. sanasunitensis 

18 E. cardiophylla 55 E. peplus var peplus 92 E. lucida 

19 E. oblongata 56 E. peplus var minima 93 E. iberica 

20 E. epithymoides 57 E. ledebourii 94 E. agraria 

21 E. palustris 58 E. taurinensis 95 E. oblongifolia 

22 E. illirica 59 E. falcata subsp macrostegia 96 E. macroceras 

23 E. orientalis 60 E. falcata subsp falcata 97 E. amygdaloides subsp amygdaliodes 

24 E. altissima var altissima 61 E. falcata var galilaea 98 E. amygdaloides subsp robbiae 

25 E. altissima var glabrescens 62 
E. herniariifolia var 

herniariifolia 
99 E. davisii 

26 E. wittmannii 63 E. herniariifolia var glaberrima 100 E. erubescens 

27 E. glabriflora 64 E. isaurica 101 E. kotschyana 

28 E. schottiana 65 E. denticulata 102 E. characias subsp wulfenii 

29 E. cassia 66 E. craspedia 103 E. thompsonii 

30 E. hirsuta 67 
E. anacampseros var 

anacampseros 
104 E. lathyris 

31 E. platyphyllos 68 E. anacampseros var tmolea 105 E. condylocarpa 

32 E. stricta 69 E. myrsinites 106 E. physocaulos 

33 E. microsphaera 70 
E. marschalliana subsp 

marschalliana 
107 E. salicifolia 

34 E. valerianifolia 71 E. marschalliana subsp armena 108 E. forskalii 

35 E. gaillardotii 72 E. rigida 109 E. characias subsp characias 

36 E. eriophora 73 E. paralias   

37 E. lagascae 74 E. macroclada   
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Euphorbiaceae familyasındaki tüm çiçekler tek eşeylidir ve çoğunlukla boyca ufaktırlar. 

Euphorbia cinsinde ise çiçeklerin indirgenmesi daha da fazladır ve bir çiçek durumu 

veya bir çiçek kümesi halinde “siyatiyum” (çoğul siyatiya) denen özel çiçek durumu 

ortaya çıkar. Bu özellik cinsin her bireyinde mevcut olup bu cins dışında bitki âleminin 

hiçbir grubunda görülmemektedir. Bitkilerin diğer büyük cinslerinde çiçeklerin kendi 

özellikleri değişiklik gösterirken, Euphorbia siyatiyum özelliklerine göre değişiklik 

gösterir.  

 

Siyatiyumun en belirleyici özelliği her grup çiçeği saran involukrum’dur. İnvolukrum 

neredeyse her zaman kendisine bağlı olan özel bir salgı organı bulundurur, genelde üst 

kenardadır ve bu salgı organı ve uzantısı/eklentisi şekil olarak çok çeşitlidir. Siyatofil 

veya siyatiyal yapraklar denen ve tüm siyatiyumu çevreleyip bu özelleşmiş karmaşık 

çiçek durumunun tamamına bir çiçek görünümü veren özelleşmiş yapraklar bulunabilir.  

 

İnvolukrum içerisinde çiçekler bulunur, genelde birkaç çok indirgenmiş, bir anteri, bir 

filamenti ve bir pediseli olan erkek çiçek vardır. Çoğunlukla tam ortada bir pediselli, 3 

bölümlü (birer ovaryumlu) ve sepal ile petali olmayan tek bir dişi çiçek vardır.  

 

 

 

 

A 

 

B 

 

Şekil 2.2.1. Bir siyatiyumun genel görünüşü (A) ve boyuna kesiti (B). 1 ve 1´ erkek çiçek, 2 ve 

2´ siyatiyal glandula, 3 ve 3´dişi çiçek (Wettstein, 1935). 

 

1 

2 

3 

1´
 

2´
 

3´
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Şekil 2.2.2. Bir siyatiyumun diyagramı (Bell, 1991). 

 

 

Bu basit siyatiyum modelinin üzerine, cins içerisinde çeşitli değişmeler evrimleşmiştir. 

Bazıları şunlardır: (1) Siyatiya, siyatofillerin veya bağlı braktelerin varlığına göre çok 

değişkendir. Euphorbia pulcherrima gibi diğer durumlarda siyatiya altındaki normal 

yapraklar renk kazanırlar ve merkezdeki siyatiya grubuna genel görünümüne katılırlar. 

Birçok sütleğen türü ise siyatofillerden ve renkli braktelerden yoksundur. (2) İnvolukral 

salgı organlarının ve uzantılarının şekil ve sayı bakımından çok farklılık 

göstermektedirler. (3) Siyatiya genelde daha karmaşık bölümler dâhilinde toplanmıştır 

(sinfloresens), çoğunlukla umbel veya “kimoz” (sim, simoz çiçek durumlarından 

herhangi biri) denilen bir çiçek durumu modeline dayanır. (4) Simetri konusunda 

siyatiya aslında aktinomorf olabilmektedir, birçok simetrik yüzeye sahiptir, veya kısmen 

veya kuvvetli zigomorfik olabilmektedir (bilateral simetrik, yalnızca tek simetrik 

yüzeyli). 

 

Siyatiyal Glandula 

Brakte 

Dişi Çiçek 

Erkek Çiçek 
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Siyatiyumun kökenine ve evrimine ilişkin son zamanlarda Kew kraliyet botanik 

bahçesinden Gerhard Prenner ve Paula Rudall çalışmaktadır (Prenner ve Rudall, 2007). 

Elektron mikrografisi yöntemini kullanarak siyatiyumun ilk oluşum evrelerini 

Euphorbia cinsinin diğer yakın akraba türleriyle karşılaştırarak siyatiyumun kökenine 

ilişkin araştırmalar yapmaktadırlar.  

 

Euphorbia’nın eski dünya’daki (Avustralya, Yeni Kaledonya, Afrika ve Madagaskar) 

akrabalarının izini sürerek siyatiyumun tirsus (ana eksen üzerinde dalların salkım-

rasemoz- ikinci derecedeki yanal dalların talkımsı-kimoz- olarak dizildiği çiçek durumu 

(Küçüker, 2011)) denen çiçek gruplanmasından evrimleştiğinin sonucuna varılmış olup, 

bu çiçek gruplanmasında terminaldeki dişi çiçeğin etrafını kimoz (cyme) durumundaki 

erkek çiçeklerin sardığı düşünülmüştür (Prenner ve Rudall, 2007).  

 

Bu öngörüye göre siyatiyum muhtemelen çiçek durumunun çok kuvvetli 

yoğunlaşmasından dolayı günümüz involukrumu haline gelmiştir. Prenner ve Rudall 

(2007)’ın çalışmalarından çıkan en ilginç sonuç ise siyatiyumun ne bir çiçek nede bir 

çiçek durumu olması, normalde ayrı çiçeklerin düzenleyici genlerinin involukrum 

dâhilinde üst üste binmesinin sonucu olarak daha çok bir hibrid olmasıdır. 

 

Euphorbia meyvesi olgunlaştığında patlayarak yarılıp açılan şizokarp meyveden bir alt 

grubu olan Regma’dır. Lokulus’lar bu meyve tipinde “kokkus” adını almaktadır (Spjut, 

1994). Kokkuslar, merkezi eksenden ventral dikiş boyunca dışarıya doğru, çoğu 

zamanda şiddetli bir hareket ile yukarıya doğru dönerek açılmaktadır. Bazı türlerin 

tohumları mikropile yakın karunkula denilen ve meyvenin ana eksenine bağlı oldukları 

noktanın üzerinde bir etli ek yapıya sahiptirler. 
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A 

 

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

Şekil 2.2.3. Euphorbiaceae familyasına ait (Ricinus communis – Hintyağı bitkisi) açılmış bir 

Regma meyvenin (A) yandan görünüşü, (B) meyvenin üstten görünüşü, (C) bir lokulusun 

(kokkus) iç yüzden görünüşü, (D) tohumun (I.) dorsal ve (II.) ventral görünüşü (Baytop, 1963). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. II. 
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2.3. KARPOLOJİ (TOHUM VE MEYVE) 

Tohum ve meyve yüzey morfolojisi ile ilgili en kapsamlı çalışmaların başında Barthlott 

(1981) gelmektedir. Yaklaşık 5000 tohumlu bitkiler türü üzerinde yapmış olduğu 

çalışmada yüzey mikromorfolojilerinin taksonomi bilimindeki yerini tartışmıştır. Genel 

olarak yüzey karakterlerini hücre şekilleri (primer yüzeysel skulptür), hücre çeperi 

kabartmaları (sekonder yüzeysel skulptür) ve genelde mum ve benzeri maddeler 

oluşturan epikutikular sekresyonlar (tersiyer yüzeysel skulptür) olarak ayırmıştır 

(Barthlott, 1981). (Skulptür = süsleme, bezeme). 

 

Barthlott (1981) bu yüzey karakterlerinin sistematik uygulanabilirliğini tartışarak bu 

karakterlerin çevre koşullarından çok az etkilendiklerini savunmuştur. Yapısal 

çeşitliliğin çok olması sebebi ile türler arası ve özellikle familya düzeyinde ayırım 

yapmak için çok değerli veriler sunmaktadırlar. Çalışmada, bu karakterlerin aynı 

zamanda bazı bitki gruplarında familya üstü kategorilerde de kullanılabilirliği 

belirtilmiştir. Yüzey şekillerinin evrimsel-ekolojik muhtemel önemi kısaca tartışılan 

çalışmada, bu karakterlerin kontaminasyonu engelleme ve ısı dengesini sağlamak gibi 

birtakım fizyolojik işlevlere karşılık geldiği belirtilmiştir. 

 

Epidermal yüzey, canlı organizma ile çevresi arasında işlevsel bir sınır oluşturmaktadır; 

tüm etkileşimler bu sınırı geçmek zorundadırlar. Özellikle çok nemli subtropikal ve 

tropikal bölgelerde yaşamlarını sürdüren bitkiler çok az yüzey şekillerine sahipler veya 

hiç sahip değillerdir. Kserofitik bitkiler, yani kurak ortam koşulları altında yetişen 

bitkiler ise normalde daha çok yüzey şekillerine sahip olurlar. Su ve sıcaklık stres 

koşulları altındaki bitkilerde bu durumun tersi gözlemlenmektedir. Ancak en çeşitli 

yüzey şekilleri tohum ve polenlerde gözlenebilir. Bunun yanı sıra, sucul bitkilerin 

tohum yüzeylerinde ise neredeyse hiç yüzey şekli görülmemektedir (Barthlott, 1981). 

 

Çalışmada, yüzey şekillerinin önemi konusunda Barthlott (1981) özellikle 

kontaminasyona geniş yer ayırmıştır. Kimyasal olarak hidrofobik maddelerin (kütin, 

mum, v.b.) yüzey şekillerini oluşturması, su tutmama gibi bir özellik kazandırdığı 

aşikârdır. Ayrıca su tutmayan yüzeylerde kontaminasyon daha az olur, sekonder ve 

tersiyer yüzey skulptürleri ile su damlaları ile birlikte toz ve kontaminasyon partikülleri 
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yıkanıp bitkilerden uzaklaştırılırlar. Bunların dışında yüzey şekillerinin ısı dengesinin 

sağlanması konusunda işlevleri olabilmektedir. Bu mekanizmalardan biri özellikle 

epikutikular mumlar ile gelen radyasyonun geri yansıtılmasıdır. Ayrıca yüzey 

şekillerinin oluşturmuş olduğu pürüz sayesinde yüzeyde oluşan hava akımı ile ısı 

dengesi sağlanır. Çünkü normalde gün ışığı altında bulunan bir yüzey yaşam 

koşullarının çok üstüne çıkmaktadır. Bu ısı dengesinin sağlanması, özellikle tohum ve 

polen tanelerindeki çok sayıda çeşitlilik gösteren ve çok süslü yüzey şekillerinin işlevsel 

açıklaması olabilir. Tüm gün güneş ışınlarına maruz kalan bu bitki organları 

transpirasyon yolu ile su kaybına uğramak koşulu ile ısı dengelerini koruyamazlar. 

Sıcaklıklarını korumak bu yüzey skulptürlerinden faydalanmaktan başka bir seçenekleri 

yoktur.  

 

Rössler (1943) yapmış olduğu ilk kapsamlı Euphorbia tohum morfolojisi çalışması ile 

toplamda Avrupa’da yayılış gösteren 58 türün tohumlarını ayrıntılı bir şekilde 

incelemiştir. Çalışmada, o zamana kadar teşhiste yaprak şekli, tüyler, tek yıllık veya iki 

yıllık oluşu, siyatiyumlardaki glandulaların (yapışkan veya yağlı maddeler 

salgılayabilen çıkıntılar veya diğer yapılar (Harris ve Harris, 1994)) şekli kullanıldığını 

belirterek, bunların Euphorbia türlerinin teşhisinde yetersiz kaldığını vurgulamıştır. O 

dönemde, özellikle siyatiyum glandulalarının şeklinin teşhiste çok kullanıldığını ancak 

aynı türün bireyleri arasında farklılık gösterebildiği gibi aynı bitkinin üzerindeki 

siyatiyumlarda bile farklılık gösterebildiği için güvenilir bir karakter olamayacağı 

açıklanmıştır. Aynı zamanda herbaryum örneklerinde genellikle yanlış teşhislere 

rastlayan yazar, siyatiyum ve siyatiyum glandulalarının şekillerinin pres işlemi sırasında 

değiştiği için bu durumla karşılaştığını belirtmektedir. Ancak aynı herbaryum 

örneklerinde çok sayıda tohuma rastlanabilir; bu tohumların genelde bitkinin kurutma 

işlemi sırasında tohumların lokulus (kokkus) içinde olgunlaşıp çoğu zaman patlayarak 

açığa çıktıklarını gözlemleyebiliriz. Genelde, uygun zamanlarda toplanmış sütleğenlerin 

herbaryum örnekleri çok sayıda tohum ile kaplanmış olur. Bazı durumlarda ise 

çimlenen sütleğenlerin genç filizlerin kotiledonları ile birlikte yukarı doğru taşınan 

tohum kabukları sayesinde bile teşhis yapabilmek mümkündür (Rössler, 1943). 

 

Rössler (1943) çalışmasında çeşitli herbaryumlardaki örnekleri inceleyip tohumlarını 

fotoğraflamıştır. Özellikle yüzeyi pürüzlü ve süslü tohumları incelemiştir. Düz yüzlü 
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tohumlardan sadece Euphorbia terracina L. tohumu ele alınmıştır. Genel kural olarak 

tohumların ön yüzleri fotoğraflanmıştır ancak bazı tohumlarda arka yüzlerinin de 

fotoğraflanmaları gerek görülmüştür. Cinsin genel tohum morfolojisi ile ilgili ayrıntıları 

bildirdikten sonra, 58 türün teşhisinde kullanılmak üzere bir tohum anahtarı yapılmıştır. 

Anahtardan sonra her türün tohum morfolojisi ayrıntılı olarak kaydedilmiştir.  

 

Ehler (1976) yapmış olduğu çalışmada toplamda 127 Euphorbia türünün tohumlarını 

hem morfolojik hem de mikromorfolojik bakımdan irdelemiştir. Tohumların yüzey 

karakterleri özellikle cinsin seksiyonları göz önüne alınarak incelenmiştir. Bu çalışmada 

da bu taksonların teşhisinde önceden kullanılmakta olan yaprak şekli, tüyler, tek yıllık 

veya iki yıllık oluşu, siyatiyumlardaki glandulaların şekli ve bu gibi karakterlerin 

kullanışsız olduğuna atıf yapılmıştır. Rössler’in (1943) çalışmasına ek olarak taramalı 

elektron mikroskobu kullanarak tohumların yüzey mikromorfolojileri çalışılmıştır. 

Ehler (1976) yayınında genel olarak tohum morfolojisi ile ilgili geniş bir morfolojik 

deskripsiyon vermiştir. Bunun yanında ise yüzey morfolojisi ile ilgili bir deskripsiyon 

vererek, seksiyon ve subseksiyon kategorilerinde taksonların tohum morfolojileri ve 

mikromorfolojileri değerlendirilmiştir. Tüm taksonlar seksiyon ve subseksiyonlar içinde 

gruplandırılıp, seksiyonlar/subseksiyonlar arasındaki farklar ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Aynı zamanda seksiyonlar/subseksiyonlar arasındaki akrabalık ilişkileri 

tohum morfolojisi bakımından incelenmiştir.  

 

Türkiye Florası’nın editörlüğünü yapmış olan P.H. Davis’in doktora öğrencisi olarak 

onunla birlikte Türkiye’ye gelen M.S. Khan “Euphorbia’nın Türkiye’deki Revizyonu” 

adlı bir çalışma yapmıştır (Khan, 1964). Ayrıntılı bir şekilde cins özelliklerini ve 

problemlerini tartıştığı bu yayında sütleğenlerin tohum özelliklerine geniş yer 

ayırmıştır. Tohumların büyüklük, şekil ve yüzey morfolojileri bakımından büyük 

çeşitlilik göstermekte olduğunu vurgulamıştır. Yakın akraba olan taksonların bazıları 

düz yüzlü olabiliyorken bazıları şekilli yüzeylere sahip olabilmektedir. Bu durumda düz 

yüzlü tohumların daha primitif olup olmadığı sorusuna yanıt arayan Khan, şu tespitte 

bulunmaktadır: aynı seksiyondaki, yüzeyi süslü tohumlara sahip taksonların coğrafik 

dağılımları genişken, aynı seksiyondaki düz yüzlü tohumlu taksonların coğrafik 

dağılımları daha kısıtlıdır. Bu durumda düz yüzlü tohumlara sahip taksonların, yüzeyleri 
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süslü tohumlara sahip taksonlardan evrimleştiği savunulabilir. Bu durum bağımsız 

olarak diğer seksiyonlarda da değişik zamanlarda gerçekleşmiştir. 

 

Khan (1964) çalışmasında aynı şekilde tohumlardaki karunkula varlığını veya 

morfolojisini tartışmıştır. Evrimsel süreç içerisinde Euphorbia tohumlarının ya 

karunkulalarını kaybettiklerini veyahut kazandıklarını sorgulayan Khan, yine tohum 

yüzeylerinin evrimi ile ilgili izlediği yola benzer bir yol ile bu durumu şu şekilde 

açıklamaktadır: aynı seksiyondaki, karunkulalı tohumlara sahip taksonların coğrafik 

dağılımı daha genişken, karunkulasız tohumlara sahip taksonların ise çok daha kısıtlı 

coğrafik dağılımı bulunmaktadır. Aynı zamanda karunkulası dökülen tohumlarda bu iki 

tohum arasında bir geçiş evresi olarak düşünülebilir. Bu durumda karunkulasız 

tohumlara sahip taksonların, karunkulalı tohumlara sahip taksonlardan evrimleştiği 

düşünülebilir.  

 

Khan (1964) çalışmasının sonunda yalnızca tohum karakterlerine dayanan bir 

Euphorbia anahtarı oluşturmuştur. Bu anahtarın özellikle Türkiye’deki ziraat ile 

uğraşanların ve ormancıların işlerine yarayacağını belirtmiştir. Tohumların ölçümlerini 

karunkulasız olarak yaptığını belirten Khan, çoğu taksonun tohum karunkulasını 

kolayca düşmesi sebebiyle o taksonun tohumunun karunkulasız olduğunu belirtebilmek 

için yeterli sayıda örnek incelenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Özellikle düz yüzlü 

tohumların bazı tür komplekslerinde neredeyse ayırt edilemediğini belirterek, bu 

durumun aynı zamanda yakın akraba olan taksonların tohumlarınında doğru orantılı 

olarak birbirine çok benzeyebileceğini göstermiştir. Bu anahtarda dikkatleri çeken bir 

başka durum ise yüzeyleri süslü tohumlarda, karunkulasız örneklere neredeyse 

rastlanmadığıdır.  

 

Rechinger ve Schiman-Czeika (1964) İran Florasının Euphorbiaceae familyasına ait 

kısmı yayınlarken, Euphorbia cinsine bağlı problemlere vurgu yapmışlardır. Bu cinse 

ait bitkileri teşhis ederken mutlaka meyvelerinin ve tohumlarının bulunması gerektiğini 

belirten yazarlar, çoğu durumda habitusun yetersiz kaldığını vurgulamışlardır. 

Çalışmanın sonunda bazı taksonların herbaryum öneklerinin fotoğrafları konmuştur. Bu 

fotoğrafların çoğunda ise yazarlar tohumunda fotoğrafını eklemişlerdir.  
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Ertem (1970) İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamış olduğu doktora 

çalışmasında Trakya’da yetişen 26 Euphorbia türüne ait kapsamlı bir sistematik ve 

anatomik çalışma yapmıştır. İncelemiş olduğu taksonların tamamı ISTE ve ISTF 

herbaryumlarındaki örnekler olup bu taksonların dağılışları, habitusları ve yaprak 

anatomileri irdelenmiştir. Tezin yapıldığı yıllarda sütleğen tohumlarının sistematik 

öneminin biliniyor olmasına karşın çalışmada şaşırtıcı bir şekilde tohum morfolojisine 

çok az yer verilmiştir. Tohumların kaba şekilleri resmedilmiş ancak yüzey süsleri ile 

ilgili detaylı bilgi verilmemiştir.  

 

Bojňanský ve Fargašová (2007) “Orta ve Doğu Avrupa Floralarına ait Bitkilerin Tohum 

ve Meyve Atlası” adlı eserlerinin Karpat Dağları bölgesindeki Euphorbia türlerinin 

tohumları ele alınmıştır. Tohumların kısa morfolojik deskripsiyonları, coğrafik 

yayılışları, kısa bir şekilde habitus tarifi ve kromozom sayıları verilmiştir. Her bir 

taksonun tohumu ise ayrıntılı bir çizim ile resmedilmiştir. Ancak bu çalışmada dikkat 

edilmesi gereken bir husus yazarların Euphorbia cinsini kabul etmeyip sinonim olarak 

görmeleridir. Cins ismi olarak Tithymalus kabul edilmiştir. Ancak yapılmış olan son 

taksonomik çalışmalar (Wurdack ve Davis, 2009; Salmaki ve diğ, 2011; Pahlevani ve 

Akhani, 2011) sonucunda bu cinsin adı Euphorbia olarak kalmıştır. 

 

Son zamanlarda yapılmış çok kapsamlı sütleğen çalışmalarından biri ise İran 

Euphorbia’larını ele alan Salmaki ve diğ. (2011) olmuştur. İran’ın dağlık bölgelerinde 

yayılış gösteren 86 Euphorbia taksonu siyatiyum glandulaları, tohum morfolojisi ve 

mikromorfolojisi bakımından incelenmiştir. Siyatiyum glandulaları arazi çalışmaları 

sırasında incelenerek büyüklükleri, yüzeyleri, şekilleri, renkleri ve çıkıntıları 

ölçülmüştür. Tohum morfolojileri içinse taramalı elektron mikroskobu ve ışık 

mikroskobu kullanılmıştır. Önemli bulunan tohum karakterleri şunlardır: tohum 

büyüklüğü, tohum şekli, karunkulanın varlığı, karunkula şekli ve tohum yüzey şekilleri. 

Çalışmada aynı zamanda moleküler biyolojik yöntemlerle incelemelerde bulunulmuş 

olup tüm bu veriler ile birtakım filogenetik sonuçlara varılmıştır. 

 

Salmaki ve diğ. (2011) yaptıkları çalışmada moleküler veriler ile tohum morfolojisi ile 

ilgili verilerin örtüştüğü sonucuna varmışlardır. Tohum büyüklüklerinin de sistematik 

açıdan değeri olabileceğini belirterek bu durumun yüzey hücrelerinin büyüklükleri 
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içinde geçerli olduğunu vurgulamışlardır. Karunkula Euphorbia tohumlarının 

böceklerle dağılımına katkıda bulunur (Narbona ve diğ., 2005). Daha büyük ve daha 

özgün karunkulaya sahip tohumların dağılımı da o derece daha fazla oldukları 

ispatlanmıştır. Özellikle karunkulası olmayan ve düz yüzlü tohumların dağılımında 

karıncaların rolünün çok az olduğu bu çalışmada belirtilmiştir. Karunkula 

büyüklüğünün tohum büyüklüğüne oranı sistematik açıdan çok değerli bulunan bu 

çalışmada, ülkemizde de tür sayısı çok fazla olan subgenus Esula altındaki bazı 

seksiyon ve subseksiyonların gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

 

Pahlevani ve Akhani (2011) yine İran sütleğenleri üzerine yaptıkları çalışmada tohum 

karakterleri üzerinde durmuşlardır. İran’ın özellikle çayır ve meralarında bulunan 35 tek 

yıllık sütleğen türü üzerinde yapılan tohum morfolojisi çalışmaları ile türler arasında 

ayırt edici karakter elde etmek ve filogenetik ilişkileri araştırmak amaç edinilmiştir. Bu 

çalışmada da karunkula varlığı veya yokluğu, karunkula şekli ve yapısı, karunkula 

rengi, karunkula sapının varlığı veya yokluğu, tohum büyüklüğü, tohum şekli, tohum 

yüzeyi ve rengi gibi karakterlerin türlerin ayırımında ne kadar değerli bilgiler verdiği 

vurgulanmıştır. Taramalı elektron mikroskobu ile tohumdaki hücrelerin yüzey süsleri, 

tohumda ve karunkulada hücreler arası alanlar ve şekilleri ile ilgili önemli taksonomik 

bilgilerin elde edilebilineceği belirtilmiştir. Yazarlar, İran’daki tüm Euphorbia’ların 

tohum morfolojilerinin çalışılması projesinin ilk adımı olarak İran’daki tüm tek yıllık 

Euphorbia’larını ele almışlardır ve tohum morfolojileri ile ilgili detaylı taramalı 

elektron mikrografları ile ışık mikrografları sunmuşlardır. Yayının ikinci tablosunda her 

türe ait tohum şekli, tohum yüzeyi, tohum rengi ve karunkula şekli terminolojisi 

verilmiştir. Yine bu 35 tür için oluşturulmuş bir tohum karakterlerine dayanan anahtar 

mevcuttur. Çalışmada bazı taksonların tohum yüzeylerinde “vesiküller ve birleşmiş 

granüler elementler”e rastladıklarını belirtmişlerdir.   
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2.4. LATEKS NİŞASTASI MORFOLOJİSİ 

Sütleğenlerin lateksinde bulunan nişasta taneleri birçok araştırıcı tarafından 

incelenmiştir. Bu yapıları ilk olarak Euphorbia splendens bitkisinde gözlemleyen Potter 

(1884) bu çubuk veya kemik şekilli yapıların oluşumundan nişasta-yapıcı yapıları 

sorumlu tutmuştur. Meyer (1895) ise Euphorbia myrsinites türünün farklı yaştaki 

dallarından elde ettiği lateks nişastalarını karşılaştırarak genç nişasta tanelerinin çubuk 

şeklinde, yaşlı nişasta tanelerinin kemik şeklinde olduğunu vurgulamıştır. Bu sebeple 

kemik şeklindeki nişasta tanelerinin çubuk şeklindeki nişasta tanelerinden geliştiklerini 

düşünmüştür. Molisch (1901) yapmış olduğu çalışmada lateks nişasta tanelerinin 

lökoplastların ürünleri oldukları sonucuna varmıştır. Gelişimlerinin ilk evrelerinde 

düzensiz bir yapıya sahip oldukları ve geliştikçe çubuk veya kemik şeklini aldıktan 

sonra lökoplastların görünmez olduklarını belirtmiştir. Lateks nişasta tanelerinin 

gelişimini ilk kez inceleyen Mangenot (1925) olmuştur. 

 

Demiriz (1969) yapmış olduğu çalışmada 24 Euphorbia türünün lateksinde bulunan 

nişasta taneleri morfolojik olarak incelemiştir. Çalışmada çubuk ve kemik şeklinde 

nişasta taneleri tespit edilmiştir. Anormal şekillere de rastlayan yazar bu iki form 

arasında bir geçiş formu olduklarını düşünmüştür. Ayrıntılı ölçümler yapılmıştır ve 

sukkulent türlerde kemik şeklinde nişasta tanelerine rastlanmasına karşın otsu türlerde 

çubuk şeklinde nişasta tanelerine bulunmuştur. Ancak sukkulent türlerin nişasta taneleri 

ile otsu türlerin nişasta taneleri kendi aralarında çok benzer oldukları için sistematik 

değerlerinin olmadığı düşünülmüştür. Bu çalışmada 24 Euphorbia türünden elde edilen 

lateks nişasta tanelerinin resimleri çizilmiştir. 

 

Mahlberg (1973) yapmış olduğu çalışmada iki Euphorbia türünün, Euphorbia terracina 

ve Euphorbia tirucalli, lateks nişastalarını ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Bu iki türün 

lateks nişastalarını taramalı elektron mikroskobunda fotoğraflayan Mahlberg (1973), 

otsu bir tür olan Euphorbia terracina nişasta tanelerinin çubuksu, ancak sukkulent 

sütleğenlerin en bilindiklerinden biri olan Euphorbia tirucalli nişasta tanelerinin ise 

geleneksel kemik şeklinde olduğunu eklemiştir. Nişasta büyüklükleri de ölçülen 

çalışmada sukkulent Euphorbia tirucalli nişasta tanelerinin daha büyük olduğu 

vurgulanmıştır. Bu iki tür arasında morfolojik bakımdan değişik nişasta tanelerinin 
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görülmesinin türe özgü olduğu belirtilmiştir. Özellikle taramalı elektron mikroskobu ile 

görüntülenecek olan lateks nişastalarının ileriki aşamalarda taksonomik çalışmalar için 

önemli veriler sağlanacağını vurgulamıştır. 

 

Mahlberg (1982) yapmış olduğu başka bir çalışmada ise Euphorbia pulcherrima 

(Atatürk çiçeği) varyetelerinin lateks nişasta tanelerini incelemiştir. Tüm varyetelerde 

nişasta tanelerinin şekil ve boyut olarak birbirine çok yakın olduklarını belirten 

Mahlberg (1982) bu nişasta tanelerinin latisifer plastidlerindeki genler tarafından 

kontrol edildiklerini ve diğer hücrelerdeki nişasta tanelerini kontrol eden genlerden 

bağımsız olduklarını vurgulamıştır. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. TRAKYA BÖLGESİ 

Araştırma süresince Trakya bölgesinde 5 arazi çalışması olmuştur. Arazi çalışmaları 

Nisan, Mayıs, Haziran ve Ağustos 2010’da yapılmıştır. Trakya bölgesinde toplanan 

bitkiler ve lokaliteleri aşağıdaki haritada verilmiştir (Şekil 3.1.1.). 

 

 
 

Şekil 3.1.1. Trakya Haritası ve Toplanan Örneklerin Lokaliteleri (1. Euphorbia agraria, 2. 

Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides, 3. Euphorbia characias subsp. wulfenii, 4. 

Euphorbia falcata subsp. falcata, 5. Euphorbia illirica, 6. Euphorbia myrsinites, 7. Euphorbia 

oblongata, 8. Euphorbia pannonica, 9. Euphorbia platyphyllos, 10. Euphorbia rigida, 11. 

Euphorbia seguieriana subsp. niciciana, 12.  Euphorbia stricta, 13. Euphorbia taurinensis). 
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3.2. ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE KURUTULMASI 

Çalışma kapsamında toplanmış bulunan 13 Euphorbia türüne ait bitki örnekleri ile, bu 

örneklere ait meyve ve tohumlar çalışmanın malzemesini oluşturmaktadır. Trakya’daki 

toplam takson sayısı 38 olmasına karşın bu araştırmada hava şartlarında görülen 

düzensizlikler, çiçeklenme dönemlerinin tespitinde yaşanan olumsuzluklar ve diğer 

topografik nedenlerle ancak 13 takson toplanabilmiştir. Arazide bitkileri toplamak için 

kaşık, kürek ve makas kullanılmıştır. Toplanan örneklerin bilgileri o anda arazi 

defterine kaydedilip bir koleksiyon numarası verilmiştir. Örnekler normal boy çöp 

torbasına koleksiyon numarasının yazılı olduğu bir etiket ile birlikte konulmuştur. Arazi 

sonunda örnekler preslenerek herbaryum örnekleri haline getirilmiştir. Örneklerin teşhis 

ve tayini Davis’e (1982) göre yapılmış; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Herbaryumundaki (ISTE) örneklerle kontrol edilerek, yapılan teşhis ve tayinler 

doğrulanmıştır. Tüm örnekler 29 x 43 santimetrelik beyaz kartonlara yapıştırılarak ISTF 

numaraları verilmiştir. Herbaryum örnekleri kompakt bir fotoğraf makinesi ile 

fotoğraflanmıştır.  

 

3.3. KARPOLOJİK YÖNTEM 

Arazide toplanan örneklerin meyvelerinin olgun olmasına dikkat edilerek preslenmiştir 

ve tohumların pres işlemi sırasında olgunlaşmalarına izin verilmiştir. Tohumlar meyve 

tipi olan Regmalardan kendiliğinden patlayarak çıkarlar. Morfolojik inceleme için 

tohumların dorsal, ventral ve karunkula bölgeleri (Baytop, 1963) stereo mikroskoba 

bağlanmış Canon marka fotoğraf makinesi ile fotoğraflanmıştır. Her bir tohumun rengi 

subjektif değerlendirmelerden kaçınılarak uluslararası renk koduna uygun olarak RHS 

Colour Chart (2007) den bulunarak sabitlenmiştir.  

 

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) çekimleri için tohumlar 1 x 2.5 santimetre 

boyutlarındaki örnek tablalarına gümüş yapıştırıcısı ile tespit edilmiştir (Echlin, 2009). 

Tohumlar Jeol Neoscope JCM-5000 markalı taramalı elektron mikroskobunda 

görüntülenmiş ve fotoğraflanmıştır. 
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Yağ granüllerinin tespitinde Sudan III ayıracı kullanılmıştır. Tohum yüzeyleri bir jilet 

yardımı ile kazınarak preparat hazırlandı ve Olympus CX41 ışık mikroskobunda 

incelendi. Olympus kamerasıyla bilgisayar ortamında görüntülenen yağ granülleri 

fotoğraflanarak kaydedilmiştir.  

3.4. AMİLOTAKSONOMİK YÖNTEM (LATEKS NİŞASTA TANELERİNİN 

ELDE EDİLMESİ) 

Arazi sırasında bitkilerin sökülmesinden önce bitkilerin dallarından birer damla lateks 

eppendorf tüplere damlatıldı ve üzerine yaklaşık 1 ml %1 MgCl2 eklendi. Burada MgCl2 

nişasta sindiren enzim olarak işlev gören amilazın aktivitesini bozmak amacıyla 

kullanılmıştır (Biesboer ve Mahlberg, 1978). Lateks örneklerinin biriktirildiği 

eppendorf tüplere asetat kalemi ile koleksiyon numaraları not edildi. Lateks örnekleri 1 

damla lugol ile muamele edilerek preparat hazırlandı ve Olympus CX41 ışık 

mikroskobunda incelendi. Olympus kamerasıyla bilgisayar ortamında görüntülenen 

nişasta taneleri fotoğraflanarak kaydedilmiştir.  
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4. BULGULAR 

4.1. MORFOLOJİK DESKRİPSİYONLAR 

Toplanan ve incelenen bitkiler, tek yıllık ve çok yıllık olmak üzere iki grup halinde 

sunulmuştur. Bundan sonraki bölümlerde de, belirtilmemiş olmasına rağmen bitkiler bu 

sıra ile verilmektedir. Bitkilerin deskripsiyonlarının oluşturulmasında Ertem (1970) ve 

Radcliffe-Smith (1982) ile kişisel arazi gözlemlerinden faydalanılmıştır.  

4.1.1. Tek Yıllık  

4.1.1.1. Euphorbia falcata subsp. falcata L. 

Morfolojik Deskripsiyon: Bir yıllık, tüysüz bitkiler. Gövde dik, düz yüzlü, 10-22 cm 

boyunda. Yapraklar sapsız, sıkça, alternan dizlişli, oblanseolat-oblong-spatulat şekilde, 

tabanı akut kuneat, tepesi akut-mukronat, yan damarlar belirsiz, tabandan çıkan 

damarlar az belirli. Gövde tepesindeki umbella 3-5 ışınlı, umbella altında yaprak 

koltuğundan teker teker çıkan 1-12 aksillar ışın mevcut. Işınlar yaklaşık 0.8-2.5 cm 

boyunda, tepede 2 çatallı, alt involusel yaprakları serbest, eliptik-aristat, 0.5 cm 

genişliğinde, 1.2 cm boyunda, tepede akuminat-aristat. Üst involusel yaprakları da 

hemen hemen aynı. Siyatiyal glandula 2 boynuzlu. Regma 2-2.5 mm, az belirli olarak 3 

kokkuslu, üzeri düz. Tohumlar basık ovoid-tetragonal, üzeri enine çukurlu, N187 C: 

Greyed Purple Group – Grimsi Eflatun (RHS, CC, 2007), 1.5 mm boyunda. Karunkula 

çok küçük, genelde hemen düşer.  

Çiçeklenme Zamanı: Nisan-Ağustos. 

Habitat: Yol kenarlarında, tarlalarda. 

Toplandığı Lokalite: Kırklareli: Demirköy’e gelmeden, Mahya Dağı, ISTF 40798. 

 

4.1.1.2. Euphorbia platyphyllos L. 

Morfolojik Deskripsiyon: Bir yıllık, tüysüz bitkiler. Gövde yükselici, 45-60 cm 

boyunda. Yapraklar sapsız, seyrek, alternan dizlişli, oblong-eliptik şekilde, tabanı 

kordat, kenarları tepeye doğru, serrulat, tepesi mukronat, üst yüz tüysüz, alt yüz tüylü, 
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tüyler çok seyrek yumuşak kısa yatık, yan damarlar belirsiz. Gövde tepesindeki umbella 

3-5 ışınlı, umbella altında yaprak koltuğundan teker teker çıkan 6-9 aksillar ışın mevcut. 

Işınlar yaklaşık 2.5-4.5 cm boyunda, tepede çatallı, alt involusel yaprakları serbest, 

rotundat, 0.8 cm genişliğinde, 1 cm boyunda, tepede rotundat kısa mukronat. Üst 

involusel yaprakları daha küçük. Siyatiyal glandula boynuzsuz. Regma 2.5-3 mm, az 

belirli olarak 3 kokkuslu, üzeri yarı küremsi tüberküllerle örtülü, az miktarda tüylü. 

Tohumlar ovoid-oblong, N187 A: Greyed Purple Group – Grimsi Eflatun (RHS, CC, 

2007), üzeri düz yüzlü, 2 mm boyunda. Karunkula sapsız, koyu sarı renkte.  

Çiçeklenme Zamanı: Mayıs- Eylül. 

Habitat: Yol kenarı, bataklık ve hendeklerde. 

Toplandığı Lokalite: Kırklareli: Demirköy girişi, ISTF 40789. 

 

4.1.1.3. Euphorbia stricta L. 

Morfolojik Deskripsiyon: Bir yıllık, tüysüz bitkiler. Gövde dik, 17-75 cm boyunda. 

Yapraklar sapsız, sıkça, alternan dizilişli, spatulat şekilde, tabanı trunkat, yaprağın 

kenarları serrulat, tepesi akut, üst yüzey az, alt yüzey tüylü, tüyler sıkça yumuşak kısa 

yatık, yan damarlar belirsiz. Gövde tepesindeki umbella 3-5 ışınlı, umbella altında 

yaprak koltuğunda teker teker çıkan 5-15 aksillar ışın mevcut. Işınlar yaklaşık 2.5-6 cm 

boyunda, tepede 2 çatallı. Alt involusel yaprakları serbest, rotundat, 6 mm genişliğinde, 

8 mm boyunda, tepede rotundat kısa mukronat. Üst involusel yaprakları hemen hemen 

aynı. Siyatiyal glandula boynuzsuz. Regma 2-2.5 mm, az bariz 3 kokkuslu, üzeri boyu 

eninden daha uzun olan silindirik tüberküllerle örtülü. Tohumlar eliptik, 187 A: Greyed 

Purple Group – Grimsi Eflatun (RHS, CC, 2007), üzeri düz yüzlü, 1.5 mm boyunda. 

Karunkula sapsız, koyu sarı-kahverengi renkte. 

Çiçeklenme Zamanı: Mart-Ağustos. 

Habitat: Yol kenarlarında, ormanlarda taşlar arasında, tuzlu bataklıklarda.  

Toplandığı Lokalite: İstanbul: Çatalca, Karacaköy – Karamandere arası, ISTF 40800.  

 

4.1.1.4. Euphorbia taurinensis All. 

Morfolojik Deskripsiyon: Bir yıllık, tüysüz bitkiler. Gövde dik, 12-18 cm boyunda. 

Yaprakları çok kısa saplı, seyrekçe, alternan dizilişli, linear-oblanseolat şekilde, tabanı 

obtus-akut, kenarları düz, tepesi retus ve mukronat, yan damarlar belirsiz. Gövde 
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tepesindeki umbella 3-5 ışınlı, umbella altında yaprak koltuğundan teker teker çıkan 0-2 

aksillar ışın mevcut. Işınlar yaklaşık 4-6 cm boyunda, tepede 2 çatallı, alt involusel 

yaprakları serbest, linear-oblanseolat, 0.6 cm genişliğinde, 1.3 cm boyunda, tepede 

retus-mukronat. Üst involusel yaprakları daha küçük, oblikrombik-trullat, tepede akut. 

Siyatiyal glandula 2 uzun boynuzlu, boynuzların uzunluğu siyatiyal glandula eninin 

hemen hemen 2 katı. Regma 3-3.5 mm, belirli olarak 3 kokkuslu, kokkusların sadece 

şişkin kısımlarının üzeri granüllü. Tohumlar ovoid, üzeri koyu gri renkte çukurlu, N187 

C: Greyed Purple Group – Grimsi Eflatun (RHS, CC, 2007), 1.8-2 mm boyunda. 

Karunkula sapsız, açık sarı renkte. 

Çiçeklenme Zamanı: Mart-Temmuz. 

Habitat: Kalkerli kayalıklarda, çam ormanlarında. 

Toplandığı Lokalite: Tekirdağ: Ganos Dağı, Yeniköy – Uçmakdere arası, ISTF 40795. 

 

4.1.2. Çok Yıllık 

4.1.2.1. Euphorbia agraria M. Bieb. 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüysüz bitkiler. Gövde dik, düz yüzlü, 40-50 cm 

boyunda. Yapraklar sapsız, ampleksikaul, sık, alternan dizilişli, üçgenimsi-ovat-oblong 

şekilde, tabanı kordat, kenarları düz, tepesi obtus. Yan damarlar az belirli. Gövde 

tepesindeki umbella 11-15 ışınlı, umbella altındaki yaprak koltuğundan teker teker 

çıkan 12-24 aksillar ışın mevcut. Işınlar takriben 4-5.5 cm boyunda, tepede 2 çatallı, alt 

involusel yaprakları serbest, kordat, 1.5 cm genişliğinde, 1 cm boyunda, tepede 

rotundat, kısa mukronat. Üst involusel yaprakları daha küçük. Siyatiyal glandula 2 kısa 

boynuzlu. Regma 2.5-3.5 mm bariz olarak 3 kokkuslu, üzeri nokta şeklinde beyaz 

benekli. Tohumlar ovoid-oblong, N187 B: Greyed Purple Group – Grimsi Eflatun 

(RHS, CC, 2007), üzeri düz yüzlü, 2.5 mm boyunda. Karunkula sapsız ve tohuma yatık, 

sarı renkte.  

Çiçeklenme Zamanı: Nisan-Haziran. 

Habitat: Tarlalarda, tarla ve yol kenarlarında, kıraç yerlerde. 

Toplanan Lokalite: Tekirdağ: Ganos Dağı, Uçmakdere Mevkii, ISTF 40792. Çanakkale: 

Bolayır sonrası, yol kenarı, ISTF 40791. Çanakkale: Gelibolu – Eceabat arası, yol 

kenarı, ISTF 40793.   
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4.1.2.2. Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüylü bitkiler. Gövde yükselici, 20-70 cm 

boyunda, seyrek yumuşak kısa yatık tüylü. Yapraklar gövdenin üst kısmında. Üst 

yapraklar sapsız, seyrek, alternan dizilişli, obovat-oblong şeklide, tabanı trunkat, 

kenarları düz, tepesi obtus-rotundat, yüzeyi tüysüz veya tüylü, alt yüzey üstte nazaran 

sık tüylü, tüyler seyrek yumuşak kısa yatık, yan damarlar belirsiz. Alt yapraklar kısa 

saplı veya sapsız, sık, alternan dizilişli, eliptik-spatulat şekilde, tabanı akut, kenarları 

düz, tepesi akut-obtus, yüzeyi tüysüz veya tüylü, tüyler seyrek yumuşak kısa yatık, yan 

damarlar belirsiz. Gövde tepesindeki umbella 3-7 ışınlı, umbella altında yaprak 

koltuğundan teker teker çıkan 3-7 aksillar ışın mevcut. Işınlar yaklaşık 2.5-4.5 cm 

boyunda, tepede 2 çatallı, alt ivolusel birleşik, ancak 1/3-1/2 si serbest, rotundat, 1.5 cm 

genişliğinde, 1 cm boyunda. Üst involusel yaprakları daha küçük, tepesi mukronat. 

Siyatiyal glandula 2 boynuzlu. Regma 3-4.5 mm, belirli olarak 3 kokkuslu, 

kokkuslardan biri diğerlerinden biraz daha küçük, üzeri nokta şeklinde beyaz benekli. 

Tohumlar ovoid-oblong, ara ara koyu benekli, N187 B: Greyed Purple Group – Grimsi  

Eflatun (RHS, CC, 2007), 3 mm boyunda. Karunkula sapsız turuncu renkte.  

Çiçeklenme Zamanı: Nisan-Haziran. 

Habitat: Ormanlarda, çalılıklarda. 

Toplanan Lokalite: İstanbul: Çatalca, Karacaköy – Karamandere arası, ISTF 40785. 

Kırklareli: Yenice – Demirköy arası, ISTF 40786. Kırklareli: Demirköy’e gelmeden, 

Mahya Dağı, ISTF 40787. Tekirdağ: Ganos Dağı, ISTF 40788.  

 

4.1.2.3. Euphorbia characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm. 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüylü bitkiler. Gövde dik, 40-50 cm boyunda, sık 

yumuşak kısa yatık tüylü. Yapraklar sapsız, sık, alternan dizilişli, oblong-lanseolat 

şekilde, tabanı trunkat, kenarları düz, tepesi mukronat, yüzeyi tüylü, tüyler sık yumuşak 

kısa yatık, yan damarlar belirsiz. Gövde tepesindeki umbella 18-20 ışınlı, umbella 

altında yaprak koltuğundan teker teker çıkan 16-24 aksillar ışın mevcut. Işınlar yaklaşık 

4.5-7 cm boyunda. Alt involusel yaprakları bir huni şeklinde birleşik, tepede 1/3 kısmı 

serbest, suborbikular, 1.5 cm genişliğinde, 1.8 cm boyunda, tepede obtus-mukronat. Üst 

involusel yaprakları daha küçük. Siyatiyal glandula 2 boynuzlu. Regma 5.5-6 mm bariz 

olarak 3 kokkuslu, üzeri tüylü. Tohumlar ovoid-küremsi, N92 B: Violet Blue Group – 
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Menekşe Mavi (RHS, CC, 2007), üzeri düz, 3 mm boyunda. Karunkula kısa saplı, sarı 

renkte.  

Çiçeklenme Zamanı: Nisan-Temmuz. 

Habitat: Kayalık sırtlarda, yol kenarlarında.  

Toplanan Lokalite: Tekirdağ: Gaziköy, yol kenarı, ISTF 40794. 

 

4.1.2.4. Euphorbia illirica Lam. 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüysüz veya kısa yumuşak tüylü bitkiler. Gövde 

dik, sert, çok sayıda, genelde birkaç yapraklı aksillar sürgün mevcut, 1.2 m boyunda. 

Yapraklar tabanda hemen hemen tam, eliptik-oblong, oblong lanseolat, ovat-oblong 

veya eliptik-ovat, 1.5-2.5 cm genişliğinde, 3-6 cm boyunda. Gövde tepesindeki umbella 

(3-)5(-7) ışınlı, üçe çatallı, ondan sonra bir veya iki kez ikiye çatallı, umbella altında 

yaprak koltuğundan teker teker çıkan (0-)4-7(-12) aksillar ışın mevcut. Alt involusel 

yaprakları serbest, ovat-dairemsi, 0.5-1.5 cm genişliğinde, 0.7-2.5 cm boyunda. Üst 

involusel yaprakları da hemen hemen aynı. Regma 5-6 mm, bariz olarak 3 kokkuslu, 

üzeri düz veya çok küçük yumrucuklu. Tohumlar ovoid, N170 A: Greyed Orange 

Group – Grimsi Turuncu (RHS, CC, 2007), düz yüzlü, 2.5 mm boyunda. Karunkula çok 

küçük.     

Çiçeklenme Zamanı: Mayıs-Haziran. 

Habitat: Kalkerli kayalıklarda, çam ormanlarında.  

Toplandığı Lokalite: Kırklareli: Demirköy’e gelmeden, Mahya Dağı, ISTF 40797. 

 

4.1.2.5. Euphorbia myrsinites L. 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüysüz, mavimsi-yeşil bitkiler. Gövde yatık-

yükselici, düz yüzlü, 10-35 cm boyunda. Yapraklar sapsız, etli, çok sık, alternan 

dizilişli, obovat veya suborbikular şeklide, tabanı obtus, kenarları düz, tepesi rotundat 

kısa mukronat, yan damarlar belirsiz. Gövde tepesindeki umbella 3-13 ışınlı, umbella 

altında yaprak koltuğundan teker teker çıkan 0-7 aksillar ışın mevcut. Işınlar yaklaşık 3-

5 cm boyunda, tepede 2 çatallı, alt involusel yaprakları serbest, suborbikular, 1.2 cm 

genişliğinde, 1 cm boyunda, tepede rotundat kısa mukronat. Üst involusel yaprakları 

daha küçük. Siyatiyal glandula 2 boynuzlu, boynuzlar kalın loplu. Regma 6-6.5 mm az 

bariz 3 kokkuslu, kokkuslar yassı, üzeri düz. Regmaların ortasında birer çizgi mevcut. 
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Tohumlar tetragonal, üzeri pürtüklü ve kabuksu görünüşlü, 177 A: Greyed Orange 

Group – Grimsi Turuncu (RHS, CC, 2007), 4 mm boyunda. Karunkula kısa saplı, 

sarımsı-beyaz renkte. 

Çiçeklenme Zamanı: Mart-Temmuz. 

Habitat: Kayalık yerlerde. 

Toplandığı Lokalite: Tekirdağ: Ganos Dağı, ISTF 40796.  

 

4.1.2.6. Euphorbia oblongata Griseb. 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüylü bitkiler. Gövde dik, 50 cm boyunda, sık 

yumuşak, uzun yatık tüylü, yapraklar sapsız, seyrek, alternan, oblong, tabanı obtus, 

kenarları serrulat, tepesi akut, üst yüzey tüysüz, alt yüzey tüylü, tüyler sık yumuşak 

uzun yatık, yan damarlar az belirli. Gövde tepesindeki umbella 5 ışınlı. Umbella altında 

yaprak koltuğundan teker teker çıkan 1-2 aksillar ışın mevcut. Işınlar yaklaşık 2 cm 

boyunda, tepede 2 çatallı. Alt involusel yaprakları serbest, ovat, 4 mm genişliğinde, 6 

mm uzunluğunda, tepede obtus, kısa mukronat. Üst involusel yaprakları daha küçük. 

Siyatiyal glandula boynuzsuz. Regma 3-4 mm, belirli olarak 3 kokkuslu, üzeri siğilli. 

Tohumlar eliptik, 187 A: Greyed Purple Group – Grimsi Eflatun (RHS, CC, 2007), 

üzeri düz yüzlü, 2.5 mm boyunda. Karunkula sapsız, koyu turuncu-siyah renkte.  

Çiçeklenme Zamanı: Mayıs. 

Habitat: Gölgeli yerlerde, dikenli çalılarda. 

Toplandığı Lokalite: İstanbul: Çatalca, Karacaköy çıkışı, Çilingoz ormanı kenarı, ISTF 

40802. Tekirdağ: Uçmakdere köy merkezi çıkışı, ISTF 40803.    

 

4.1.2.7. Euphorbia pannonica Host 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüysüz bitkiler. Gövde yükselici, 25-60 cm 

boyunda. Yapraklar sapsız, seyrek, alternan dizilişli, lanseolat şekilde, tabanı obtus, 

kenarları düz, tepesi akuminat-mukronat, yan damarlar belirsiz, tabandan çıkan belirli 

damarlar mevcut. Gövde tepesindeki umbella 7-13 ışınlı. Umbella altında yaprak 

koltuğundan teker teker çıkan 1-10 aksillar ışın mevcut. Işınlar takriben 3-8 cm 

boyunda, tepede 2 çatallı, alt involusel yaprakları serbest, rotundat, 1.5 cm genişliğinde, 

1.3 cm boyunda, tepede akuminat, birer kenarları çok hafif girintili. Üst involusel 

yaprakları daha küçük. Siyatiyal glandula boynuzsuz. Regma 4 mm, belirsiz olarak 3 
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kokkuslu, kokkuslar yuvarlak, üzeri küçük tüylerle kaplı. Tohumlar ovoid, koyu renkte 

benekli, 97 C: Violet Blue Group – Menekşe Mavi (RHS, CC, 2007), 3 mm boyunda. 

Karunkula sapsız, koyu sarı renkte.  

Çiçeklenme Zamanı: Mayıs-Temmuz. 

Habitat: Yol kenarında, kurak ve boş arazilerde. 

Toplandığı Lokalite: İstanbul: Çatalca, Dağyenice – Karacaköy arası, ISTF 40801.  

 

4.1.2.8. Euphorbia rigida M. Bieb. 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüysüz, mavimsi-yeşil bitkiler. Gövde yükselici, 

30-50 cm boyunda. Yapraklar sapsız, sık, imbrikat, alternan dizilişli, lanseolat şekilde, 

tabanı obtus, kenarları düz, tepesi akuminat-mukronat, yan damarlar belirsiz, tabandan 

çıkan az belirli damarlar mevcut. Gövde tepesindeki umbella 7-14 ışınlı. Işınlar 4-10 cm 

boyunda, tepede 2 kere 2 çatallı, involusel yaprakları serbest, kordat, 2 cm genişliğinde, 

1.5 cm boyunda, tepede akuminat. Siyatiyal glandula boynuzlu, boynuzlar kalın olup 

uçları loplu. Regma 7-9 mm, bariz olarak 3 kokkuslu, kokkuslar yassı, üzeri nokta 

şeklinde beyaz benekli. Tohumlar eliptik-silindirik-tertagonal, N200 C: Brown Group – 

Kahve rengi (RHS, CC, 2007), az çok düz yüzlü, 3.5-4 mm boyunda. Karunkula çok 

kısa saplı, koyu sarı renkte.  

Çiçeklenme Zamanı: Şubat-Haziran. 

Habitat: Yol kenarındaki bayırlarda, kurak tepelerde, taşlık yerlerde, kayalıklarda. 

Toplandığı Lokalite: Çanakkale: Gelibolu – Eceabat arası, ISTF 40790. 

 

4.1.2.9. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech.f. 

Morfolojik Deskripsiyon: Çok yıllık, tüysüz, mavimsi-yeşil, küme halinde bitkiler. 

Gövde yükselici, 25-65 cm boyunda. Yapraklar sapsız, sıkca, alternan dizilişli, linear-

oblong şekilde, tabanı obtus, kenarları düz, tepesi mukronat-akuminat, yan damarlar 

belirsiz. Gövde tepesindeki umbella 5-14 ışınlı, umbella altında yaprak koltuğundan 

teker teker çıkan 5-30 aksillar ışınlı. Işınlar yaklaşık 2.5-5 cm boyunda, tepede çatallı. 

Alt involusel yaprakları serbest, suborbikular, 5 mm genişliğinde, 9 mm boyunda, 

tepede mukronat. Üst involusel yaprakları da hemen hemen aynı. Siyatiyal glandula 

boynuzsuz. Regma 2-2.5 mm, az bariz 3 kokkuslu, üzeri düz yüzlü. Tohumlar ovoid, 
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N187 B: Greyed Purple Group – Grimsi Eflatun (RHS, CC, 2007), üzeri düz yüzlü, 1.5 

mm boyunda. Karunkula sapsız, sarımsı renkte. 

Çiçeklenme Zamanı: Mayıs-Eylül. 

Habitat: Kuru yerlerde, meşe ormanlarında, yol kenarlarında, kayalıklarda. 

Toplandığı Lokalite: İstanbul: Çatalca, Karacaköy – Karamandere arası, ISTF 40799.  
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4.2. MORFOLOJİ 

4.2.1. Herbaryum Örnekleri 

4.2.1.1. Euphorbia falcata subsp. falcata L. 

 
 

Şekil 4.2.1.1. Euphorbia falcata subsp. falcata (ISTF 40798). 
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4.2.1.2. Euphorbia platyphyllos L. 

 
 

Şekil 4.2.1.2. Euphorbia platyphyllos (ISTF 40789). 
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4.2.1.3. Euphorbia stricta L. 

 
 

Şekil 4.2.1.3. Euphorbia stricta (ISTF 40800). 
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4.2.1.4. Euphorbia taurinensis All. 

 
 

Şekil 4.2.1.4. Euphorbia taurinensis (ISTF 40795). 
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4.2.1.5. Euphorbia agraria M. Bieb. 

 
 

Şekil 4.2.1.5. Euphorbia agraria (ISTF 40791). 
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4.2.1.6. Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 

 

 

Şekil 4.2.1.6. Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides (ISTF 40787). 

 



40 

 

4.2.1.7. Euphorbia characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm. 

 
 

Şekil 4.2.1.7. Euphorbia characias subsp. wulfenii (ISTF 40797). 
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4.2.1.8. Euphorbia illirica Lam. 

 
 

Şekil 4.2.1.8. Euphorbia illirica (ISTF 40797). 
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4.2.1.9. Euphorbia myrsinites L. 

 
 

Şekil 4.2.1.9. Euphorbia myrsinites (ISTF 40796). 
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4.2.1.10. Euphorbia oblongata Griseb. 

 
 

Şekil 4.2.1.10. Euphorbia oblongata (ISTF 40803). 
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4.2.1.11. Euphorbia pannonica Host 

 
 

Şekil 4.2.1.11. Euphorbia pannonica (ISTF 40801). 
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4.2.1.12. Euphorbia rigida M. Bieb. 

 
 

Şekil 4.2.1.12. Euphorbia rigida (ISTF 40790). 
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4.2.1.13. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech.f. 

 
 

Şekil 4.2.1.13. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana (ISTF 40799). 
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4.2.2. Karpoloji (Tohum Stereomikroskop Mikrografları) (STM) 

4.2.2.1. Euphorbia falcata subsp. falcata L. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.1. Euphorbia falcata subsp. falcata tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. 

Dorsal görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N187 C: Greyed Purple Group 

(Grimsi Eflatun) (RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.2. Euphorbia platyphyllos L. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.2. Euphorbia platyphyllos tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N187 A: Greyed Purple Group (Grimsi 

Eflatun) (RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.3. Euphorbia stricta L. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.3. Euphorbia stricta tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal görünüş, 

C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: 187 A: Greyed Purple Group (Grimsi Eflatun) (RHS, 

CC, 2007). 
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4.2.2.4. Euphorbia taurinensis All. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.4. Euphorbia taurinensis tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N187 C: Greyed Purple Group (Grimsi 

Eflatun) (RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.5. Euphorbia agraria M. Bieb. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.5. Euphorbia agraria tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal görünüş, 

C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N187 B: Greyed Purple Group (Grimsi Eflatun) 

(RHS, CC, 2007).  
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4.2.2.6. Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.6. Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides tohumunun görünüşü. A. Ventral 

görünüş, B. Dorsal görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N187 B: Greyed Purple 

Group (Grimsi Eflatun) (RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.7. Euphorbia characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.7. Euphorbia characias subsp. wulfenii tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, 

B. Dorsal görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N92 B: Violet Blue Group 

(Menekşe Mavi) (RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.8. Euphorbia illirica Lam. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.8. Euphorbia illirica tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal görünüş, 

C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N170 A: Greyed Orange Group (Grimsi Turuncu) 

(RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.9. Euphorbia myrsinites L. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.9. Euphorbia myrsinites tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: 177 A: Greyed Orange Group (Grimsi 

Turuncu) (RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.10. Euphorbia oblongata Griseb. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.10. Euphorbia oblongata tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: 187 A: Greyed Purple Group (Grimsi 

Eflatun) (RHS Colour Chart, 2007). 
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4.2.2.11. Euphorbia pannonica Host 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.11. Euphorbia pannonica tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: 97 C: Violet Blue Group (Menekşe Mavi) 

(RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.12. Euphorbia rigida M. Bieb. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.12. Euphorbia rigida tohumunun görünüşü. A. Ventral görünüş, B. Dorsal görünüş, 

C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N200 C: Brown Group (Kahverengi) (RHS, CC, 

2007). 
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4.2.2.13. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech.f. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 

 

Şekil 4.2.2.13. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana tohumunun görünüşü. A. Ventral 

görünüş, B. Dorsal görünüş, C. Karunkulanın görünüşü. Tohum rengi: N187 B: Greyed Purple 

Group (Grimsi Eflatun) (RHS, CC, 2007). 
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4.2.2.14. İncelenen Euphorbia türlerine ait tohumların stereomikroskopta çekilen 

resimler 

 

 

Şekil 4.2.2.14. İncelenen Euphorbia türlerine ait tohumların dorsal ve ventral stereomikroskop 

mikrografları. A. E. falcata subsp. falcata, B. E. agraria, C. E. amygdaloides subsp. 

amygdaloides, D. E. illirica, E. E. rigida, F. E. myrsinites, G. E. characias subsp. wulfenii, H. 

E. seguieriana subsp. niciciana, I. E. platyphyllos, J. E. stricta, K. E. oblongata, L. E. 

pannonica, M. E. taurinensis (1 mm çubuklar). 

A B C D 

L M 

K J 

H I 

E F G 
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4.3. MİKROMORFOLOJİ 

4.3.1. Tohum Testa Mikromorfolojik Özellikler (SEM) 

4.3.1.1. Euphorbia falcata subsp. falcata L. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

 

Şekil 4.3.1.1. Euphorbia falcata subsp. falcata tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, 

B. Dorsal görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. (Okla gösterilen 

yağ granülleri demeti). 
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4.3.1.2. Euphorbia platyphyllos L. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 
 

D 

 

Şekil 4.3.1.2. Euphorbia platyphyllos tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. 
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4.3.1.3. Euphorbia stricta L. 
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B 
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D 

 

Şekil 4.3.1.3. Euphorbia stricta tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. 
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4.3.1.4. Euphorbia taurinensis All. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 
 

D 

 

Şekil 4.3.1.4. Euphorbia taurinensis tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. (Okla gösterilen yağ 

granülleri demeti). 
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4.3.1.5. Euphorbia agraria M. Bieb. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 
 

D 

 

Şekil 4.3.1.5. Euphorbia agraria tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. 
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4.3.1.6. Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 
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B 

 

 

C 

 
 

D 

 

Şekil 4.3.1.6. Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides tohumunun mikrografları. A. 

Ventral görünüş, B. Dorsal görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. 
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4.3.1.7. Euphorbia characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

 

C 

 
 

D 

 

Şekil 4.3.1.7. Euphorbia characias subsp. wulfenii tohumunun mikrografları. A. Ventral 

görünüş, B. Dorsal görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. 
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4.3.1.8. Euphorbia illirica Lam. 
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B 

 

 

C 

 
 

D 

 

Şekil 4.3.1.8. Euphorbia illirica tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. 
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4.3.1.9. Euphorbia myrsinites L. 
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C 
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E 

 

 

Şekil 4.3.1.9. Euphorbia myrsinites tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş, E. Yağ granülleri ışık 

mikroskobunda. (Okla gösterilen yağ granülleri demeti). 

10 µm 
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4.3.1.10. Euphorbia oblongata Griseb. 
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C 
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Şekil 4.3.1.10. Euphorbia oblongata tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. 
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4.3.1.11. Euphorbia pannonica Host 
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Şekil 4.3.1.11. Euphorbia pannonica tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. (Okla gösterilen yağ 

granülleri demeti). 
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4.3.1.12. Euphorbia rigida M. Bieb. 
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C 
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E 

 

 

Şekil 4.3.1.12. Euphorbia rigida tohumunun mikrografları. A. Ventral görünüş, B. Dorsal 

görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. E. Yağ granülleri ışık 

mikroskobunda. (Okla gösterilen yağ granülleri demeti). 

10 µm 
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4.3.1.13. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech.f. 

 

 
 

A 
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Şekil 4.3.1.13. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana tohumunun mikrografları. A. Ventral 

görünüş, B. Dorsal görünüş, C. Ventralden yüzey görünüş, D. Karunkula genel görünüş. (Okla 

gösterilen yağ granülleri demeti). 
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4.3.2. İncelenen Euphorbia Türlerine ait Tohumların Özellikleri 

 

 

 

Tablo 4.3.2. İncelenen Euphorbia türlerine ait tohumların özellikleri. 

 

 

 

 Tür Tohum Şekli 

Tohum 

Yüzeyi 

(STM) 

Tohum Rengi Karunkula 

Yüzey 

Mikromor. 

(SEM) 

Periklinal

Çeper 

Yağ 

Granülleri 

1 
E. falcata subsp. 

falcata 

Basık, ovoid-

tetragonal 

Düz, enine 

çukurlu 

Açık gri  

(N187 C) 

Çıkıntı, konik, 

beyaz, hemen 
düşer 

Retikulat ±Çökük Var 

2 E. platyphyllos Ovoid-oblong Düz 

Gri-patlıcan 

moru   

(N187 A) 

Basık, sapsız, 

küçük, yarımay, 

sarı 

Retikulat Düz Yok 

3 E. stricta Eliptik Düz 
Kahverengi 
(187 A) 

Basık, sapsız, 

küçük, yarımay, 

kahverengi-sarı 

Retikulat Düz Yok 

4 E. taurinensis Ovoid 
Kadifemsi, 
koyu renkte 

çukurlu 

Grimsi beyaz  

(N187 C) 

Erekt, konik, 

bilobat, beyaz 
Rugoz Yüksek Var 

5 E. agraria Ovoid-oblong Düz 
Gri-koyu gri  
(N187 B) 

Basık, sapsız, 
beyaz-gri 

Retikulat Düz Yok 

6 

E. amygdaloides 

subsp. 

amygdaloides 

Ovoid-oblong Düz 
Koyu Gri 

(N187 B) 

Ayrık, ±erekt, 

lunat, turuncu 
Retikulat Düz Yok 

7 
E. characias 
subsp. wulfenii 

Ovoid-küremsi Düz 
Koyu gri   
(N92 B) 

Erekt, konik, 

saplı, bilobat, 

sarı 

Retikulat ±Yüksek Yok 

8 E. illirica Ovoid Düz 
Açık pembemsi 
kahverengi  

(N170 A) 

Erekt, saçaklı 

fırçamsı, sarı 
Retikulat ±Çökük Yok 

9 E. myrsinites Tetragonal 
Pürtüklü, 
odunsu 

Gri kahverengi 
(177 A) 

Erekt, ±konik, 
saplı, beyaz 

Rugoz, 
yarıklı 

Yüksek Var 

10 E. oblongata Eliptik Düz 
Kahverengi 

(187 A) 

Basık, sapsız, 

küçük, yarımay, 
kahve.-siyah 

Retikulat ±Çökük Yok 

11 E. pannonica Ovoid Düz 
Açık gri, 
benekli (97 C) 

±Erekt, 

reniform, 

bilobat, turuncu 

Retikulat ±Yüksek ±Var 

12 E. rigida 

Eliptik-

silindirik-

teragonal 

±Düz 

Kahverengimsi 

beyaz   

(N200 C) 

Erekt, konik, 

saplı, 

kahverengi sarı 

Retikulat Yüksek Var 

13 
E. seguieriana 

subsp. niciciana 
Ovoid Düz 

Soluk gri  

(N187 B) 

±Erekt, 
reniform, 

sapsız, sarı 

Retikulat Çökük Var 

 

Açıklama:   

1) STM: Stereo veya diseksiyon mikroskobu. 

2) SEM: Tarama Elektron Mikroskobu 

3) Tohum rengi kısmında parantez içinde RHS Colour Chart (2007) numarası verilmiştir. 
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4.3.3. İncelenen Euphorbia Türlerine ait Lateks Nişasta Tanelerinin Özellikleri 

(IM*) 

 

 

 

 

Tablo 4.3.3. İncelenen Euphorbia türlerine ait lateks nişasta tanelerinin özellikleri. 
 

 

 

Tür 

 

Nişasta Tanesinin Şekli 

1 E. falcata subsp.  falcata 
İnce çubuk şeklinde, uçlar küt, boyları 

değişken olabilmekte 

2 E. platyphyllos 
İnce çubuk şeklinde, kısa, küt uçlu, orta kısım 

hafif geniş 

3 E. stricta 
Çubuk veya  ±kemik şeklinde, bazı tanelerin 

ucunda şişkinlik var 

4 E. taurinensis Çok küçük, uçları ince orta kısım geniş 

5 E. agraria 
Uzun ve geniş çubuk şeklinde, uçlarda hafif 

şişkin 

6 E. amygdaloides subsp. amygdaloides 
İnce çubuk şeklinde, bazen yay şeklinde 

deforme olmuş 

7 E. characias subsp. wulfenii Tipik çubuk şeklinde, orta kısım hafif geniş 

8 E. illirica 
İnce çubuk şeklinde, uçlar küt, uçlarda çeşitli 

genişleme veya incelmeler var 

9 E. myrsinites 
Geleneksel kemik şeklinde, genişlemiş uçlar, 

orta büyüklükte 

10 E. oblongata 
İnce çubuk şeklinde, bazen yay şeklinde 

deforme olmuş 

11 E. pannonica 
Geleneksel kemik şeklinde, genişlemiş uçlar, 

orta büyüklükte 

12 E. rigida 
Çok kaba kemik şeklinde, uç kısımlarda ve 

orta kısımlarda şişkinlikler 

13 E. seguieriana subsp. niciciana 
İnce çubuk şeklinde, uçlar küt, uçlarda çeşitli 

genişleme veya incelmeler var 
 

* IM: Işık Mikroskobu. 
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4.3.3.1. Euphorbia falcata subsp. falcata L. 

 
 

Şekil 4.3.3.1. Euphorbia falcata subsp. falcata nişasta tanesi. 

 

 

 

 

4.3.3.2. Euphorbia platyphyllos L. 

 
 

Şekil 4.3.3.2. Euphorbia platyphyllos nişasta tanesi. 
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4.3.3.3. Euphorbia stricta L. 

 
 

Şekil 4.3.3.3. Euphorbia stricta nişasta tanesi. 
 

 

 

4.3.3.4. Euphorbia taurinensis All. 

 
 

Şekil 4.3.3.4. Euphorbia taurinensis nişasta tanesi. 
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4.3.3.5. Euphorbia agraria M. Bieb. 

 

 

Şekil 4.3.3.5. Euphorbia agraria nişasta tanesi. 

 

 

 

4.3.3.6. Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3.3.6. Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides nişasta tanesi. 
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4.3.3.7. Euphorbia characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm. 

 
 

Şekil 4.3.2.7. Euphorbia characias subsp. wulfenii nişasta tanesi. 

 

 

 

4.3.3.8. Euphorbia illirica Lam. 

 
 

Şekil 4.3.3.8. Euphorbia illirica nişasta tanesi. 
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4.3.3.9. Euphorbia myrsinites L. 

 
 

Şekil 4.3.3.9. Euphorbia myrsinites nişasta tanesi. 
 

 

 

4.3.3.10. Euphorbia oblongata Griseb. 

 
 

Şekil 4.3.3.10. Euphorbia oblongata nişasta tanesi. 
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4.3.3.11. Euphorbia pannonica Host 

 
 

Şekil 4.3.3.11. Euphorbia pannonica nişasta tanesi. 
 

 

 

4.3.3.12. Euphorbia rigida M. Bieb. 

 
 

Şekil 4.3.3.12. Euphorbia rigida nişasta tanesi. 
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4.3.3.13. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech.f. 

 
 

Şekil 4.3.3.13. Euphorbia seguieriana subsp. niciciana nişasta tanesi. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

5.1. KARPOLOJİ 

Çiçek durumu çok indirgenmiş olan Euphorbiaceae familyasının en yakın filogenetik 

akrabasının, dünyanın en büyük çiçeklerine sahip Rafflesiaceae familyasının olması 

oldukça şaşırtıcıdır (Wurdack ve Davis, 2009). Familya içerisinde çiçek durumu en 

indirgenmiş olan Euphorbia cinsinin siyatiyum denen çiçek durumundaki çeşitlilik göze 

çarpmaktadır. Aynı şekilde bu bitkilerin tohum özellikleri de geniş yelpazede çeşitlilik 

gösterir.  

 

Bu yüksek lisans tez çalışmasında Trakya‟dan toplanmış olan 13 Euphorbia 

taksonundan elde edilen tohumlarda mikromorfolojik yönden çeşitlilik görülmüştür. 

Çıplak gözle dahi aralarındaki farklar ayırt edilebilmektedir (Şekil 4.2.2.14.). 

Tohumların dorsal ve ventral bölgelerinden çekilen mikrografları bir arada verilmiştir. 

Boyut, şekil, renk, yüzey ve karunkula şekli bakımından farklılıklar belirgindir. Tablo 

4.3.2.‟de tüm tohumların ayrıntıları karşılaştırmalı olarak özetlenmiştir.  

 

İncelenen bitkilerin tohumları genelde ovoid, oblong veya eliptik olarak belirlenmiştir. 

Tohumların 10 tanesinin yüzeyi düz, 1 tanesinin yüzeyi enine çukurlu (E. falcata subsp. 

falcata), 1 tanesinin yüzeyi kadifemsi ve koyu renkte çukurlu (E. taurinensis), 1 

tanesinin yüzeyi ise pürtüklü-siğilli ve kabuksu görünüşlü (E. myrsinites). Renk 

bakımından da farklılık görülen bu tohumlarda genelde gri ve kahverengi tonlarının 

hâkim olduğu görülmüştür. Her bir tohumun rengi subjektif değerlendirmelerden 

kaçınılarak uluslararası renk koduna uygun olarak RHS Colour Chart (2007) den 

bulunarak sabitlenmiştir. Tohumların her biri bir karunkulaya sahiptir. Ancak bazı 

tohumların karunkulaları çok küçük veya hemen düşme eğilimindedir (E. falcata subsp. 

falcata). Öyle ki Ertem (1970) çalışmasında E. falcata subsp. falcata tohumu için 

„karunkulasız‟ notunu düşmüştür. Ancak yapılmış olan çalışmada görülüyor ki bu 

taksonun tohumları karunkulalıdır. Ancak mikrograf çekimleri sırasında tohumların 
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hemen düşmesi ve zaten çok küçük olan karunkulanın tespit edilememesi nedeniyle 

birtakım zorluklar yaşanmıştır. SEM mikrografları çekimlerinde karunkula yüzey 

mikromorfolojisi taksonomik bir karakter vermemiştir. Genel morfolojik yapıları 

bakımından hiçbir karunkula diğerine benzememektedir. Bu ise, zaten önemli bir 

karakter sunan tohumların ayrımına katkıda bulunacak bir durumdur. Çünkü genelde 

karunkula şekli bundan evvelki birçok çalışmada göz ardı edilmiştir. Tohumların yüzey 

mikromorfolojisi genelde retikulat (ağsı) özelliktedir ve periklinal çeperlerin bazı 

tohumlarda düz, bazılarında çökük, bazılarında ise yüksek olarak belirlenmiştir. 

 

Yüzey mikromorfolojik incelemelerde karşılaşılan ilginç durumlardan biri ise bazı 

türlerin tohum yüzeylerindeki küremsi şekilli cisimciklerin varlığı olmuştur. Bu 

tohumların epidermal hücrelerin köşelerinden veya kenarlarından çoğunlukla üzüm 

salkımı gibi çıkıntılar yapan bu yapıların yağ granüllerinin bir tipi olduğu düşünülebilir. 

Sütleğen tohumlarının doğadaki dağılma yolları arasında karıncalar ile dağılma olduğu 

(mirmekokori) (Küçüker, 2011) iyi bilinmektedir. Özellikle karunkulanın varlığı, 

içeriğinde şeker ve yağ asitlerinin olması sebebiyle karıncalar vasıtasıyla dağılma 

olayında fonksiyoneldir (Narbona ve diğ., 2005). Bitki-böcek ilişkilerini araştıran 

yayınlarda (Webber ve diğ., 2007) bu tip yapılardan “Food bodies” – yiyecek 

cisimcikleri olarak söz edilmektedir. Ancak Pahlevani ve Akhani (2011) İran 

Euphorbia‟ları üzerinde yapmış oldukları çalışmada bu yapıların bazı türlerde varlığını 

belirtip “vesiküller ve birleşmiş granüler elementler” olarak adlandırılmıştır. Toplanan 

materyalden tohum yüzeyinde bu tip cisimcikleri barındıran örneklerden yapılan Sudan 

III ile muamele sonucunda kırmızı-turuncu tepkime vermeleri ile lipid varlığı 

gösterilmiştir (Şekil 4.3.1.9. ve Şekil 4.3.1.12.). Bu durumda bu yapılarında karunkula 

gibi bir görev üstlendiği düşünülebilir. Euphorbia tohumlarında bulunabilen karunkula, 

lipid bakımından zengin  bir elaiozom olarak işlev görmektedir ve ikincil tohum 

dağılımını gerçekleştirmek için karıncaları çekmektedir (Narbona ve diğ., 2005). 

Yapılan incelemede bu yağ granüllerinin içeriği lipid olarak saptandıktan sonra 

karıncaları çekmek amacıyla oluşturuldukları düşülmektedir. Bazı tohumların 

karunkulalı olmalarına karşın bu yağ granüllerine sahip olarak karınca ile tohumlarının 

dağılması garanti altına alınmak istendiği düşünülebilir. Karunkulasız bazı bitkilerin 

tohumlarında bu yağ granüllerinin oluşup oluşmadığı araştırılabilir. Bu yüksek lisans tez 



85 

 

 

çalışmasında incelenen örneklerin tohumlarının tamamı karunkulalı olması sebebi ile 

ileride bu konu da irdelenmelidir. 

 

Salmaki ve diğ. (2011) yapmış oldukları çalışmada Euphorbia tohumlarındaki 

karunkula büyüklüğünün taksonomik önemine vurgu yapmışlardır. Tohum 

büyüklüğünün karunkula büyüklüğüne oranının çok önemli olduğunu belirtilmiş ve en 

büyük karunkulaya sahip bitkilerin genelde çöl veya kuru subalpin bölgelerde 

yetiştikleri açıklanmıştır. Karunkulaya sahip olmayan veya çok küçük karunkulaya 

sahip türleri barındıran Chamaebuxus seksiyonunda tohum dağılımında karıncaların rol 

almadıkları savunulmuştur. Çalışmada (Salmaki ve diğ., 2011) karunkula şeklinin 

türlere özgü olduğu, ancak tür altı kategorilerde taksonomik öneme sahip olmadıkları 

belirtilmiştir. Bu yüksek lisans tez çalışmasında karunkula şeklinin ve büyüklüğünün 

büyük ölçüde taksonomik önem arz ettiği görülmüştür (Tablo 4.3.2). Tohumların 

karunkulaları genelde birbirine benzemezken, morfolojik bakımdan birbirine yakın olan 

karunkulaların renkleri farklılık göstermektedir (E. platyphyllos ve E. oblongata).  

 

Ertem (1970) yapmış olduğu çalışmada Euphorbia tohumlarını çizmiştir. Türlerin 

deskripsiyonunda tohumların şekli, rengi ve büyüklüğü kriter alınmıştır. Ancak 

karşılaştırılmalı olarak taksonomik önemine ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Özdener (1989) yapmış olduğu yüksek lisans tez çalışmasında incelenen tohumları 

morfolojik yönden daha ayrıntılı çizmiştir. Çalışmasının sonuçlarında da tohum 

büyüklüğünün ve şeklinin, tohum kabuğunun özellikleri ve karunkula şeklinin 

taksonomik öneme sahip olduklarını belirtmiştir.     

 

Daha önce yapılmış olan çalışmalarda (Rössler, 1943; Khan, 1964; Rechinger ve 

Schiman-Czeika, 1964; Özdener, 1984; Ehler, 1976; Salmaki ve diğ, 2011; Pahlevani ve 

Akhani, 2011) sütleğen tohum özelliklerinin ayırt edici bir taksonomik karakter olduğu 

bildirilmiştir. Bu yüksek lisans tez çalışması ile Trakya‟da bulunan 13 sütleğen 

tohumunu morfolojik ve mikromorfolojik özelliklerinin farklı oldukları gösterilmiştir. 

Bu çalışma ileride yapılacak daha kapsamlı, hatta tüm Türkiye‟yi kapsayacak bir 

çalışmanın gereksinimini ortaya koymaktadır. Türkiye‟de daha önce yapılmış olan 

çalışmalarda (Ertem, 1970; Özdener, 1989) takson sayısı sınırlıdır veya tohum 

yüzeylerinin ayrıntılı özellikleri verilmemiştir (Khan, 1964). Bu çalışmalardan sonra 
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yapılacak tüm Türkiye Euphorbia türlerini kapsayacak bir çalışma ile oluşturulacak bir 

tohum atlası, Euphorbia taksonomisine büyük ölçüde katkı sağlayabilecektir. Bunun 

dışında, tohumdaki inci cisimciklerinin daha ayrıntılı olarak biyokimyasal özellikleri 

araştırılarak taksonomik ve ekolojik önemlerinin bulunmasına da çalışılmalıdır. 

 

5.2. AMİLOTAKSONOMİ 

Taksonomik açıdan lateks nişasta taneleri birçok çalışma (Demiriz, 1969; Mahlberg, 

1973; Mahlberg, 1975; Mahlberg, 1982; Özdener, 1989) ile araştırılmıştır. Bu çalışmada 

Trakya‟da bulunan 13 sütleğen taksonunda lateks nişasta taneleri incelenmiştir ve 

bunların morfolojik olarak özellikleri belirlenmiştir (Tablo 4.4.2.). Çoğu takson çubuksu 

nişasta tanelerine sahipken, sukkulent sayılan Euphorbia myrsinites ve Euphorbia 

rigida nişasta tanelerinde kemik şeklinde bulunmuştur. Demiriz (1969) çalışmasında 

otsu türlerin genelde çubuk şeklinde nişasta tanelerine, buna karşın sukkulent türlerin 

ise geleneksel kemik şeklinde nişasta tanelerine sahip olduklarını saptamıştır. Bu 

yüksek lisans tez çalışmasının sonuçları da bu durumu doğrulamıştır. Türlerin nişasta 

taneleri arasında morfolojik farklılıklar (çubuksu, kemiksi gibi) bulunmuştur. Bu 

farklılıklar taksonomik açıdan tohum özellikleri kadar net ve kesin değildir ancak bazı 

taksonomik problemlerin çözümünde yararlanılabilecek nitelikte oldukları 

belirlenmiştir. Türkiye Euphorbia‟ları üzerinde yapılacak ayrıntılı amilotaksonomik bir 

çalışma cinsin sistematiğine katkı sağlayabilir. 
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