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ÖZET 

TÜRKİYE’DEKİ SİNİROTU (Plantago L.) TAKSONLARININ ÇİÇEK 
DURUMU VE TOHUMLARI ÜZERİNDE MİKROMORFOLOJİK 
ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada Türkiye Florasında bulunan, Plantaginaceae familyasına ait 24 taksonun 
çiçek durumu ve tohumlarının yüzey karakterleri binoküler mikroskop, ışık mikroskobu 
veSEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)ile incelenmiştir. PlantagoL. cinsinin çiçek 
durumu parçalarının ve tohumlarının mikromorfolojisinin oldukça değişken bir yapıda 
olduğu ortaya çıkarılmıştır.Türlerin ayrımında tek başına bu karakterlerin 
kullanılamayacağı ancak seksiyonların ayrımında kullanılabileceği bu tez çalışması ile 
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçlarıP. maritima L. taksonunun Seksiyon 
Coronopus’tan ayrı bir seksiyon olarak incelenmemesi gerektiğini destekler.  
 
Yine bu tez çalışması ile barındırdığı Plantago örneklerinin sayısı ve tarihi değeri 
açısından Türkiye’nin en zengin herbaryumlarından biri olanISTF herbaryumunda 
bulunan tüm Plantago örnekleri modern teknikler kullanılarak revize edilmiş, 
görüntüleri sayısallaştırılarak ISTF sanal herbaryumuna aktarılmıştır.  
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SUMMARY 

MICROMORPHOLOGICAL STUDIES ON INFLORESCENCE AND SEEDS 
OF PLANTAIN (PlantagoL.) TAXA IN TURKEY 

In this study, inflorescence and seed surface characters of the 24Plantago taxa in the 
Flora of Turkey examined with binocular microscope,light microscope andSEM 
(Scanning Electron Microscope).We observed thatthe micromorphology of 
inflorescence parts and seeds of the genus PlantagoL. are very variable. This study has 
revealed that these characters on their own cannot be used to differentiate the species 
but they can be used to distinguish the sections. The results of this study do not support 
that P. maritima L. should be examined as a different section differs from Section 
Coronopus.  
 
With this thesis, all the Plantago specimens in ISTF (ISTF is one of the oldest 
herbariums in Turkey in the sense of the number and historical value of the Plantago 
specimens it contains) were revisedusing modern herbarium techniques. Moreover,all 
herbarium sheets weredigitalizedand loaded to the ISTF virtual herbarium.  
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1. GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı çiçek durumu parçaları ve tohum mikromorfolojisi üzerinde 

taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile detaylı incelemeler yapılarak, yüzey 

mikromorfolojilerinin ortaya koyulması ve Türkiye’deki Plantago L. taksonlarının 

arasındaki ilişkilerimikromorfoloji bağlamında incelemektir. Araştırmaya konu olacak 

cins seçilirken Flora’ya cinsi işleyen Prof. Dr. Betül Tutel’inISTF’deçalışması ve 

Plantago cinsinin en zengin koleksiyonunun da ISTF’de olması da etkili olmuştur.  

 

Plantaginaceae,morfolojik bakımdan yüksek oranda değişkenlik gösteren bir familyadır. 

Tek ve çok yıllık otsuları, bazen çalıları veya suculları içerir ancak parazit ve yarı 

parazitleri içermez. Tüyler genellikle basit, sıklıkla ucu şişkin, bazen yıldızsı veya 

kalkansıdır. Yapraklar ya karşılıklı ya da alternat ve spiral, nadiren çevreldizilişlidir. 

Yaprak yapısı çoğunlukla basit, nadiren parçalı, tamdan pinnatifide kadar 

değişebilenpinnat damarlanmalıdır; ancak,Plantagocinsinin bazı taksonlarında az çok 

paralel damarlanma da mevcuttur. Çiçek durumları büyümesi sınırlı veya büyümesi 

sınırlı olmayan çeşitli tiptedirler; kimi zaman çiçekler tek de bulunabilir. Çiçekler 

genellikle iki eşeyli ve bilateraldir; ancak, birkaç cinste ışınsalsimetrili ve 

CallitricheL.cinsinde çiçekler indirgenmiştir. Sepaller genellikle dört veya beş tanedir 

ve serbest veya birleşik olabilir. Korolla tüpü ya belirsiz ya da petal loplarına göre çok 

uzundur. Çiçekler birkaç santimetre boya ulaşabilir ve rüzgâr, arı, sinek veya kuşlarla 

tozlaşırlar. Stamenler genelde dört adet, didinam veya eşit, bazen iki veya bire 

indirgenmiş olarak görülebilir. Karpel sayısı iki ve tek stiluslu birleşiktir. Stigma ya iki 

loplu ya dakapitattır. Ovaryum üst durumlu, eksenselplasentalanmalı ve geniş 

parçalanmamış plasentalıdır. Kromozom taban sayısı 6 ve 11 arasında değişiklik 

gösterir(Albach ve diğ., 2004). 

 

Plantago cinsi, Tutel ve diğ. (2005) de esas alınan GrayHerbaryumDizini’nde (Anon, 

1968) 200 tür, 56 alttür, 33 form, 1 alt form, 188 varyete ve 9 altvaryete olarak 

isimlendirilmiştir. Dünya çapında toplamda 483 takson isimlendirilmiştir (Tutel ve 
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diğ.,2005). On dokuz seksiyon ve iki altcins tanımlanmıştır. Bunlar EuplantagoHarms 

ve Psyllium(Juss.) Harmsaltcinsleridir.AltcinsPsyllium’da yalnızca bir seksiyon, 

Psyllium bulunmakta, diğer tüm seksiyonlar altcins Euplantago’da bulunmaktadır 

(Pilger, 1937). TürkiyeFlorası’nda isePlantago cinsi 9 seksiyon ve 23 taksonla temsil 

edilmektedir.Bir veya çok yıllık otsular veya küçük çalılardan oluşur. Yapraklar basit, 

genelde tabanda rozet oluşturur veya nadiren karşılıklı demet oluştururlar. 

Lineardan,ovat-dairesele kadar şekil farklılıkları gösterirler. Çiçek durumu başaktır. 

Çiçek brakteli, dörtlü, protogindir ve çoğunlukla rüzgârla tozlaşır. Sepaller birbirini 

örter, karinalı ve meyvede kalıcıdır. Korolla birleşik, silindirik tüp oluşturur.Korolla 

loplarının ayası yassı ve zarımsıdır. Stamenlerkorollatüpüne bağlıdır ve 

filamentlerkorolladan çok uzundur (Şekil1.1). Ovaryum 2-4 odalı, 

plasentalanmaeksenseldir. Meyve kapaklı kapsül şeklindedir ve zarımsı bir yapıya 

sahiptir (Tutel, 1993). 
Şekil1.1.P. crassifoliaForsskalçiçekdurumu 
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“Plantago” ismi Latince “planta” kelimesinden gelmektedir ve bu kelime “ayak tabanı” 

anlamındadır. Bazı türlerdeki bazal rozetlerin yere değen geniş yapraklarına atıfta 

bulunulmuştur (Tutel ve diğ., 2005).Türkçe’de ise “sinir otu” veya “sinirli ot” 

denilmektedir. Bunun sebebi ise yapraklarının koparıldığı zaman damarların serbestçe 

dışarı çıkması ve bunların sinire benzetilmesidir(Tutel, 1993). 

 

Plantago cinsi dünya üzerinde ılıman bölgelere ve tropiklerdeki dağlara özgüdür 

(Heywood ve diğ., 2007).  Plantagotaksonlarının Türkiye’deki yayılışıise Şekil1.2’de 

görüldüğü gibidir.Bunlardan ikisi endemik (P. anatolicaTutelét R. Mill ve P. 

euphraticaDecne. exBarneoud), Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na (Ekim ve 

diğ.,2000) göre ikisi zarar görebilir (VU) (P. crassifoliaForsskalveP. 

sempervirensCrantz), ikisi az tehdit altında ve koruma önlemi gerektiren (LR-cd) (P. 

anatolica ve P. euphratica), ikisi ise hakkında yetersiz veri bulunan (DD) (P. 

argenteaChaixve P. loeflingiiL.) sınıfına girmektedir. 

 

Plantago cinsinin bazı taksonları ilaç ve gıda maddesi olarak kullanılmaktadır. 

PlantagomaritimaL. kanserli rahmi yıkamada; P. atrataHoppe,P. lanceolataL. ve P. 

majorL.subsp. majoryaraların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır (Özgökçe ve Özçelik, 

2004). Ayrıca P. majorsubsp. major’un iyi bilinen antiseptik, antienflamatuar ve 

antibakteriyel özelliklerinin yanında, bazı bölgelerde reçine ile karıştırılarak siğillerin 

büyümesini önlemede kullanıldığı kaydedilmiştir (Kargıoğlu ve diğ., 2008). 
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Şekil 1.2.Plantagotaksonlarının Türkiye’deki yayılışları
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2. GENEL KISIMLAR 

Plantago cinsinin Türkiye Florası’nda varolan 21 türünün teşhis anahtarı aşağıda, 

Türkiye Florası Atlası (1993)’nda olduğu şekliyle verilmiştir:   

 

1. Bitkiler gövdeli; yapraklar karşılıklı (Seksiyon Psyllium) 

2. Cüce çalı        sempervirens 

2. Çok yıllık veya bir yıllık otsular 

3. Çok yıllık; başaklar 1-3 cm      euphratica 

3. Tek yıllık; başaklar 0.5-1.5 cm 

4. Gövde yaygın dallı, yatık tüylü; ön sepaller arka sepalerden                              

uzun; korolla tüpü buruşuk değil ya da az buruşuk        squarrosa 

4. Gövde kalkık dallı, yaygın veya kalkık tüylü; ön sepaller arka sepallere 

eşit, korolla tüpü az çok buruşuk   

5. Alt brakte geniş karinalı ve tabanı dairesel-ovat, linear-biz şeklinde; 

üst brakteler enli spatülat; bitki sert dik ve salgı tüylü  scabra 

5. Bütün braktelerin şekli birbirine benzer; bitki genellikle kuvvetli salgı 

tüylü         afra 

1. Bitkiler ekseriyetle gövdesiz; yapraklar rozetlerde veay almaşlı  

 6. Korolla tüpü tüylü; tohum taslakları 3-5 (Seksiyon Coronopus) 

7. Sürgün dallanmamış veya seyrek dallı; yapraklar dişli veya 1-2 pinnatifid, 

nadiren tam kenarlı; kapsül üç odacıklı    coronopus 

7. Sürgün dallanmış, birkaç rozetli; yapraklar tam kenarlı veya kısa dağınık 

dişli; kapsül iki odacıklı 

8. Yapraklar etli; arka sepaller zarımsı, kanat takriben sepalin kalan 

kısmının yarısı kadar, karina geniş    crassifolia 
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8. Yapraklar etli değil, arka sepaller çok dar kanatlı 

9. Yapraklar linear, az çok kalın, yassı, sert değil; sürgün gevşek 

dallı        maritima 

9. Yapraklar dar linear, 1 mm eninde, ucu üçgensi, sert damarlar 

arası oluklu, kenarlar fırça gibi kirpikli; sürgün yoğun dallı  

holosteum 

6. Korolla tüpü çıplak; tohum taslakları ikiden çok  

 10. Ön sepallerin yarısından fazla kısmı birleşik; başak sapı oluklu    

(Seksiyon Arnoglossum)  

  11. Brakte ve sepaller yoğun olarak tüylü   lagopus 

  11. Brakte ve sepaller çıplak veya çok kısa tüylü  

 12. Rozetler genellikle çok; yapraklar mızraksı veya ender olarak 

eliptik, çıplak, uzun yumuşak tüylü, 3-5 damarlı; başak sapı 

kuvvetli 5 oluklu; arka sepalin karinası tüylü; korolla beyazımsı

        lanceolata 

 12. Rozetler genellikle tek; yapraklar mızraksı veya dar linear- 

mızraksı, ipeksi uzun tüylü, 3-7 damarlı; başak sapı az oluklu 

veya çizgili; arka sepaller çıplak; korolla pas rengi veya parlak 

beyaz       argentea 

10. Ön sepallerin boylarının yarısından fazlası serbest; başak sapı 

genellikle silindirik, nadiren oluklu 

13. Tüm bitki belirgin uzun tüylü; anterlerin uç kısmı enli, apikulat 

ve zarımsı (Seksiyon Hymenopsyllium)  

14. Başak sapı yün gibi tüylü, yay gibi geriye kıvrık, meyveli 

durumda kısa ve kalınlaşmış; korolla lopları dairesel-ovat 

       cretica 

14. Başak piloz, dik veya değil, meyvede kalınlaşmaz, salgı tüyü 

yok; korolla lopları ovatmızraksı   bellardii 

   13. Tüm bitki yoğun uzun tüylü değil; anterlerin ucu kısa apikulat 

15. Brakteler dairesel, 4-4.5 x 5-6 mm, tepesi yuvarlak kesikli   

(Seksiyon Oreades)     atrata 

15. Brakteler 4 milimetreden daha küçük 
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16. Gövde dallı; ön sepaller asimetrik, karina yanda 

(Seksiyon Leucopsyllium)    albicans 

16. Gövde dallanmamış; sepaller asimetrik değil 

    17. Ön sepallerkarinasız ve damarsız loeflingii 

       17. Bütün sepaller karinalı ve damarlı 

18.  Brakteler dairesel, 1-1.5 mm, karina dar,   

damar belli (Seksiyon Gentianoides)  

  gentianoidessubsp. gentianoides 

18. Brakteler dairesel değil, 1.5 mm veya daha 

uzun, karina kuvvetli veya kalınlaşmış 

19. Başak sapı çıplak, belirgin olarak derinliği 

az 11 oluklu; başak gevşek, alt çiçekler 

birbirinden uzak   anatolica 

19. Başak sapı tüylü, çizgili veya belirsiz 

oluklu; başaklar yoğun 

20. Yapraklar eliptik, ovat- dairesel veya 

ovat; korollaobu üçgen, bir milimetreden 

az; başak sapı 1 hücreli tüylü; başaklar 4-

40 cm (Seksiyon Plantago)  major 

20. Yapraklar eliptik-ovat; korolla lopları 

mızraksı-ovat, parlak beyaz, 2 mm; başak 

sapı 3-15 cm (Seksiyon Lamprosantha) 

    media 

 

 

Plantago cinsinin taksonları ile bugüne kadar çok yönlü çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmaların büyük kısmı genetik (Franova ve Simkova, 2009; Dunbar-Co ve diğ., 

2008; Goda ve diğ., 2009; Makowczynska ve diğ., 2008; Dasnée Pal ve Raychaudhuri, 

2003), ekolojik (Osmanova, 2008; Vicente ve diğ., 2004; McCloud ve Berenbaum, 

1999) ve kimyasal (Olennikov ve diğ., 2005; DeDeyn ve diğ., 2009) alanda 

yoğunlaşmıştır. Plantagotaksonları ile gerçekleştirilen morfolojik ve sistematik 

çalışmalar ise görece sınırlıdır (Sagar ve Harper, 1964; Sharma ve diğ., 1990; Tutel ve 

diğ., 2005). Mikromorfoloji alanında Plantagotaksonları ile yapılan çalışmalardan en 
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kapsamlı olanı ShehataveLoutfy (2006) tarafından 31 taksonu içerecek 

şekildeyapılmıştır. Plantago ile ilgili yapılan mikromorfolojik çalışmaların diğer ikisi 

Çin (Jun-Zhe ve diğ.,1992) ve Polonya’da (Klimko ve diğ., 2004) yapılmıştır.  

 

Bu çalışmada Plantago ile yapılan diğer mikromorfolojik çalışmalardan farklı olarak 

çiçek durumlarında bulunan brakte, ön ve arka sepaller, korolla kısımları da incelemeye 

dahil edilmiştir. Bu şekilde yüzey morfolojisinin kapsamı genişletilmiş ve farklılıklar 

ortaya koyulmuştur. 

 

Bu çalışmanın bir diğer amacıda Türkiye’deki en zengin Plantago koleksiyonunu 

bünyesinde bulunduran ISTF (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) 

Plantago örneklerinin modern herbaryum teknikleriyle revize edilmesidir. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM  

3.1. MALZEME 

Bu çalışmada kullanılan materyalin büyük bir kısmı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 

Herbaryumundaki (ISTF) kurutulmuş herbaryum örneklerinden elde edilmiştir. ISTF 

Herbaryumunda bulunmayan örnekler Ankara Üniversitesi Herbaryumu’ndan 

alınmıştır. Çalışmanın içeriğindeki taksonların listesi Tablo 3.1’de Türkiye’deki 

dağılımlarıyla birlikte verilmiştir.   
 

Tablo3.1.Çalışmanıniçeriğindeki taksonların Türkiye’dekidağılımları 
 

 
 

Tür Dağılım Seksiyon

P. major  L. subsp. major Batı Anadolu dışında yaygın

P. major L. subsp. intermedia (Gilib) Lange Türkiye genelinde yaygın

P. coronopus  L. subsp. coronopus Trakya, kuzey, batı ve güney Anadolu

P. weldenii  Rchb. Batı, güney, kuzey ve doğu Anadolu, Trakya

P. crassifolia Forsskal Batı ve orta Anadolu

P. maritima L. Güneydoğu Anadolu dışında yaygın

P. holosteum Scop. Kuzey, orta ve batı Anadolu, Trakya

P. media L. Batı, kuzeydoğu, güney Anadolu Sect. Lamprosantha Decne.

P. atrata Hoppe Kuzey, güney, güneydoğu Anadolu Sect. Oreades Decne.

P. gentianoides SM. subsp. gentianoides Kuzeybatı ve güneybatı Anadolu Sect. Gentianoides Pilger

P. lanceolata L. var. communis  Schlechtend. Türkiye genelinde yaygın

P. lanceolata L. var. mediterreana  (Kerner) Pilger Türkiye genelinde yaygın

P. argentea Chaix Kuzeybatı Anadolu

P. lagopus L. var. genuina Battandier Trakya, batı, orta ve güney Anadolu

P. lagopus L. var. cylindrica Boiss. Trakya, batı, orta ve güney Anadolu

P. albicans L. Güneydoğu Anadolu

P. loeflingii L. Güneydoğu Anadolu

P. cretica L. Batı ve güney Anadolu

P. bellardii All. Batı ve kuzey Anadolu, Trakya

P. squarrosa Murray Güneybatı Anadolu

P. scabra Moench Türkiye genelinde yaygın

P. afra L. Batı ve güney Anadolu

P. sempervirens Crantz Trakya

P. euphratica Decne. ex Barnéoud Doğu Anadolu

Sect. Leucopsyllium Pilger

Sect. Hymenopsyllium Pilger

Sect. Psyllium (Juss.) Barneoud

Sect. Plantago L.

Sect. Coronopus DC.

Çalışmada Kullanılan Taksonlar ve Türkiye'deki Dağılımları

Sect. Arnoglossum Decne.
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Materyalin seçilmesi sırasında ISTF’deki tüm Plantago örnekleri elden geçirilmiş, 

teşhisler yeniden yapılmıştır. Teşhisler kontrol edilirken The Flora of Turkeyandthe 

East AegeanIslands(Tutel, 1982) ve Flora Europaea (Chater ve Cartier, 

1976)kitaplarından yararlanılmıştır.  

 

ISTF herbaryumunda yer almayan Plantagotaksonları için 2009 Nisan ve 2010 Mayıs-

Haziran aylarında Antalya, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde arazi çalışmaları yapılmıştır. 

Ağrı’ya endemik P. anatolicaTutel&Milltaksonu için arazi çalışması planlanan 

dönemdeki yoğun hava muhalefeti nedeniyle yapılamamıştır. Bunun sonucu olarak 

belirtilen takson çalışmaya dâhil edilememiştir.  

3.2. YÖNTEM 

Teşhisleri yeniden yapılan örneklerin modern herbaryum tekniklerine uygun olarak 

kartonlara tespit edilmesinde 260 gram asitsiz beyaz karton, kâğıt bant, kurşun kalem, 

solventsiz katı yapıştırıcı ve makas kullanılmıştır. Bunların yanında, yapıştırılamayacak 

kadar küçük bitki parçaları için pelür kâğıttan zarflar hazırlanmış ve ataç yardımıyla 

kartonlara tutturulmuştur. Kartonlara tespit işlemi yapılırken Forman ve Bridson 

(1998)’da belirtilenherbaryum tekniklerine uyulmuştur. 

 

Öncelikle, bitkiler kartonlara yerleştirilirken bitkilerin doğal duruşları olabildiğince 

korunmaya çalışılmıştır. Bantlar ne bitkinin önemli kısımlarının görülmesini 

engelleyecek kadar çok ne de örneğin kartona tespitini zorlaştıracak kadar az 

kullanılmıştır. Örneklerinlokalite, tarih, toplayıcı gibi bilimsel açıdan önemli bilgileri, 

ISTF sanal herbaryum ortamına kaydedildikten sonra, bu bilgilerin yazılı olduğu 

etiketler basılarak karton üzerine yapıştırılmıştır. Örneklerin etiketlerinin zarar görmesi 

olasılığına karşı etiket bilgilerine yeniden ulaşım sağlanabilmesi için kartonlara kurşun 

kalemle örneklerin ISTF numaraları yazılmıştır.  

 

Hazırlanan örneklerin tüm etiket bilgileri ISTF sanal herbaryumu ortamına aktarılmıştır. 

Bu kayıtlar, diğer herbaryumlarda da olduğu gibi herkes tarafından belli bir oranda 

görüntülenebilmektedir. Böylece ISTF Herbaryumunda bulunan zengin 

Plantagokoleksiyonuna sanal erişim sağlanmıştır. 
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Kullanılacak çiçekler seçilirken örneklerin tamamına zarar vermemek adına, erişimin 

daha kolay olduğu ve en gelişmiş durumda olan, çiçek durumunun en alt kısmında yer 

alan çiçekler tercih edilmiştir. Alınan kuru örneklerin diseksiyonuISTF Herbaryumunda 

bulunan OlympusSZX7binokülerstereomikroskop altında, pens ve iğne yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Diseksiyonlar sırasında Türkiye Florası Resimli Atlası, Fasikül 5-

7’den (Tutel, 1993) faydalanılmıştır.  

 

Diseksiyonu yapılan kısımlar, yine ISTF’debulunan Olympus SZX7 stereomikroskop ve 

ona bağlı Canon EOS 450D fotoğraf makinesi kullanılarak incelenmiş ve 

fotoğraflanmıştır. Fotoğraflama sırasında View Solutions Fiber OpticIlluminator 

ışıklandırma sisteminden yararlanılmıştır. Bilgisayara aktarım ve ölçüm işlemleri için 

“Kameram” programı V.1.5.0.4 kullanılmıştır.  

 

Diseksiyon sonucu elde edilen materyallerin saklanması için özel diseksiyon 

preparatları hazırlanmıştır. Bunun için kalın mukavva, solventsiz katı yapıştırıcı, 18x18 

mm lamel ve 82x23mm beyaz etiket kullanılmıştır. İlk olarak tüm mukavva ve 

etiketlerin ortasına 17 mm çapında yuvarlak delikler açılmıştır. İki adet mukavva üst 

üste yapıştırılmış ve bir tarafına deliğin üzerini kapatacak şekilde lamel koyulup etiket 

ve yapıştırıcı yardımıyla sabitlenmiştir. Her bir bitki örneğinden diseksiyon sonucu elde 

edilmiş çiçek parçaları ve tohumlar, oluşan küçük hazneye yerleştirildikten sonra diğer 

tarafta gerçekleştirilmiş olan kapatma işlemi tekrarlanarak tamamen kapalı, üç boyutlu 

bir preparat elde edilmiştir. Etiketin üzerine tarih, diseksiyonu yapan kişi ve 

örneğinISTF numarası bilgileri yazılmıştır. Bu preparat sayesinde parçalar dış 

etkenlerden korunurken aynı zamanda preparatın açılmasına ihtiyaç duyulmadan 

parçaların her yönden rahatça gözlemlenebilmesi olanaklı kılınmıştır(Şekil 2.1). 
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Her takson için örnek sayısına bağlı olarak en az 5 farklı örnek kullanılmıştır. 

Örneklerin üzerindeki toz ve polenler mikroskoba zarar vermemesi için küçük bir samur 

fırça yardımıyla temizlenmiştir. Çekimler için kullanılacak çiçek durumu kısımlarıyla 

tohumlar, çift taraflı bantlarla mikroskobun örnektablasına sabitlenmiştir. İnceleme ve 

çekimler JEOL Benchtop SEM JCM-5000 model tarama elektron mikroskobunda 10 

kV’lik voltajla yapılmıştır. Bazı nadir durumlarda 10 kV’lik voltajda görüntü 

alınamadığında, ayrıntıları görebilmek adına 5 kV’lik voltajla çekim yapılmıştır.  

 

Çiçek parçalarının inceleme için en uygun kısımlarına karar vermek için bir ön çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasındaP. argenteaChaixve P.creticaL. 

taksonlarınınbrakte ile ön ve arka sepallerinin karina ve kenar bölgeleri iç ve dış olarak, 

korolla taban bölgesi ile petalleri iç ve dıştan, tohumlar karın ve sırt 

kısımlarındanTarama Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarakincelenmiştir.  

 

Ön çalışmalar sonucunda iç bölgelerin kayda değer bir karakter 

vermediğisaptandığından çalışmanın devamına bu bölgeler dâhil edilmemiştir. Bunun 

yanı sıra brakte ve ön sepalin çoğu taksonda çok tüylü olduğu gözlemlendiğinden SEM 

altında yapılan incelemelerde, bu parçalar için çekim yapılabilecek en uygun bölgeler 

araştırılmıştır. Ön sepalde en uygun kısmın tabana yakın bölgelerde olduğu gözlenirken 

braktede karina bölgesinin daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Arka sepalde bu tür 

bir sorunla karşılaşılmadığı halde karina ve kenar bölgelerinde farklılık 

gözlemlendiğinden her iki bölgenin de kullanılmasına karar verilmiştir. Tohumların 

Şekil 2.1.Diseksiyonpreparatına bir örnek 
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karın ve sırt bölgelerinin her ikisinin de kullanılmasına karar verilmiştir. Korolla tüpü 

ve petallerin dış bölgesi de incelenmeye değer görülmüştür.  

 

Yine ön çalışmalar sırasında SEM çekimleri için örneklerin herhangi bir kaplamaya 

ihtiyaç duymadığı gözlemlendiğinden örnekler altın kaplama yapılmaksızın 

incelenmiştir. 
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4. BULGULAR 

Yüzey analizleri sonucu tespit edilen ana yüzey karakterleriTablo 4.1’de verilmiştir. 

Karakterlerin isimlendirilmesinde Barthlott ve diğ. (1998) ile Stearn (1991)’den 

faydalanılmıştır.  

 

4.1. SEKSİYON: PLANTAGOL. 

Rizomlar kısa; Yapraklar geniş, yaprak ayası yaptak sapından ayrı görünür. Başak sıkı 

ve genellikle uzamış. Korolla lopları az çok aşağı eğik. Tohumlar küçük. 

4.1.1. Plantago majorL. subsp. major 

Brakte tüysüz, ovat; kenar bölgesinde yüzey ruminat. Ön sepalin taban bölgesinde 

yüzey favulariat. Arka sepalin karina bölgesinde yüzey ruminat; kenar bölgesinde yüzey 

rugoz. Korolla tüpü tüysüz; antiklinalçeperler düz; yüzey skalariform. 

Petallerinantiklinalçeperleriundulat; yüzey yer yer striat.Tohumlar üçgensi; karın 

bölgesindeperiklinalçeperlerin yüzeyirugoz; sırt bölgesinde yüzey 

rugoz;antiklinalçeperlerretikulat-foveat(Şekil 4.1). 

4.1.2. Plantago majorL. subsp. intermedia (Gilib) Lange 

Çiçek durumu parçalarının makro morfolojisi P. majorsubsp. major ile benzer. Brakte 

kenar bölgesi salgı tüylü; yüzey rugoz. Ön sepalin taban bölgesinde yüzey favulariat. 

Arka sepal karina bölgesinde antiklinalçeperlerribli; antiklinalçeperlerın yüzeyi striat; 

kenar bölgesinde yüzey favulariat; antiklinalçeperlerundulat.Korolla tüpünde 

antiklinalçeperler düzgün;yüzey alveolat. Petallerin yüzeyi favulariat. Tohum 

elipsoid;karın ve sırt bölgelerinde yüzeyrugoz(Şekil 4.2). 
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Takson Brakte (Kenar) Ön Sepal (Taban) Arka Sepal (Kenar) Arka Sepal (Karina) Korolla Tüpü Petal Tohum (Sırt) Tohum (Karın)

Tablo 4.1. Çalışmanın içeriğindeki taksonların yüzey karakterleri 

1 Plantago major  L. subsp. major Ruminat Favulariat Rugoz Ruminat Skalariform Striat Rugoz Rugoz

2 P. major  L. subsp. intermedia  (Gilib) Lange Rugoz Favulariat Favulariat Striat Alveolat Favulariat Rugoz Rugoz

3 P. coronopus  L. Ruminat Lineat Favulariat Ruminat- Granülat Striat Granülat Ruminat Ruminat

4 P. weldenii Foveat Ruminat Striat
Favulariat- 
Granülat Alveolat Granülat Ruminat Ruminat

5 P. crassifolia  Forsskal Favulariat- Rugoz Favulariat- Rugoz
Favulariat- 
Granülat Favulariat Striat Granülat Ruminat Ruminat

6 P. maritima  L. Rugoz Striat Lineolat Rugoz Retikulat
Favulariat- 
Granülat Ruminat Ruminat

7 P. holosteum  Scop. Pussikulat Favulariat Lineat
Pussikulat- 
Favulariat Alveolat Granülat Ruminat Ruminat

8 P. media  L. Striat Striat
Striat-       

Granülat Striat-     Granülat Lineat- Striat Striat- Granülat Striat Rugoz

9 P. atrata  Hoppe
Favulariat- 
Granülat Striat Striat Ribli- Striat Striat Striat Retikulat- Foveat Ruminat

19 P. gentianoides  SM. subsp. gentianoides Rugoz- Granülat Striat- Granülat Striat Rugoz Retikulat- Foveat Striat Ruminat Ruminat

11 P. lanceolata  L. var. communis Schlechtend Striat Striat Undulat Ruminat Striat Skalariform Alveolat Alveolat

12 P. lanceolata L. var. mediterreana  (Kerner) Pilger Striat Striat Undulat
Favulariat- 
Skalariform Striat Pussikulat Alveolat Ruminat- Rugoz

13 P. argentea Chaix Lineat Striat- Favulariat Undulat
Favulariat- 
Granülat Striat- Favulariat Rugoz- Striat Skrobikulat Striat- Favulariat

14 P. lagopus  L. var. genuina  Battandier Rugoz- Granülat Undulat Favulariat Striat Undulat Striat- Favulariat Alveolat Alveolat

15 P. lagopus  L. var. cylindrica  Boiss. Foveat- Striat Striat Favulariat- Rugoz Striat- Favulariat Undulat Lineolat Alveolat Alveolat

16 P. albicans  L. Rugoz
Granülat- 

Skrobikulat
Favulariat- 
Granülat Rugoz- Granülat Striat Striat Rugoz- Ruminat Ruminat
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Takson Brakte (Kenar) Ön Sepal (Taban) Arka Sepal (Kenar) Arka Sepal (Karina) Korolla Tüpü Petal Tohum (Sırt) Tohum (Karın)

   
    

   

     

      

   

  
 

    
 

  
 

  
 

  
       

       

  
 

  

        

      

      
 

 

   
 

   

       

        

  
  

  

17 P. loeflingii  L. Ruminat Lineat Undulat
Favulariat- 
Granülat Striat Undulat

Undulat- 
Favulariat Favulariat- Rugoz

18 P. cretica  L. Favulariat- Rugoz Favulariat- Rugoz Favulariat Favulariat- Rugoz Retikulat- Foveat Favulariat Ruminat Ruminat

19 P. bellardii All. Rugoz Favulariat Favulariat Favulariat Favulariat Favulariat Ruminat Ruminat

20 P. squarrosa Murray Favulariat- Rugoz Favulariat
Favulariat- 
Granülat Favulariat Favulariat Striat- Favulariat Skalariform

Skalariform- 
Kollikulat

21 P. scabra Moench Favulariat Favulariat Kollikulat Favulariat Favulariat Undulat Alveolat Rugoz

22 P. afra  L. Fisürlü Striat- Favulariat
Striat-       

Granülat Striat Rugoz Rugoz Rugoz Rugoz

23 P. sempervirens Crantz Favulariat Rugoz
Favulariat- 
Granülat Rugoz Rugoz Favulariat Pussikulat Rugoz

24 P. euphratica Decne ex Barnéoud Favulariat- Rugoz Rugoz
Favulariat- 
Granülat Rugoz Rugoz Favulariat- Striat Ruminat Ruminat
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4.2. SEKSİYON: CORONOPUS DC. 

Korolla tüpü tüylü.  

4.2.1. Plantago coronopus L.subsp. coronopus 

Brakte kenarlarında yüzey ruminat. Ön sepal yüzeyi lineat; antiklinal çeperler undulat. 

Arka sepalin karinasında az çok siliat kanat mevcut; yüzey ruminat-granülat; kenar 

bölgesinde yüzey granülat-favulariat; antiklinal çeperler retikulat-foveat.Korolla tüpü 

basit tüylü; antiklinal çeperler alveolat; yüzey striat. Petalde antiklinal çeperler undulat; 

yüzey granülat. Tohum ovat; karın ve sırt yüzeyleri arasında mikromorfolojik düzeyde 

belirgin bir fark yok, antiklinal çeperlerretikulat, periklinal çeperler ruminat(Şekil 4.3). 

4.2.2. Plantago weldenii Rchb. 

Brakte kenar bölgesinde antiklinal çeperler retikulat; yüzey foveat. Ön sepal taban 

kısmında yüzey ruminat. Arka sepalde kanat mevcut; karina bölgesinde yüzey 

favulariat-granülat; kenar bölgesinin yüzeyi striat; antiklinal çeperler undulat. Korolla 

tüpü yoğun basit tüylere sahip; yüzey alveolat. Petalde antiklinal çeperler undulat; 

yüzey granülat. Tohumlar ovat; karın ve sırt yüzeyleri arasında belirgin bir farklılık yok; 

antiklinal çeperler retikulat, periklinal çeperler ruminat.(Şekil 4.4) 

4.2.3. Plantago crassifolia Forsskal 

Brakte kenar bölgesinde yüzey favulariat-rugoz.Ön sepal tabanda yüzey favulariat-

rugoz.Arka sepal kanatlı; karina bölgesinde yüzey favulariat; antiklinal çeperler 

ruminat; kenar bölgesinde yüzey favulariat-granülat. Korolla tüpü basit tüylü; antiklinal 

çeperler alveolat, yüzeyi striat. Petalde antiklinal çeperler retikulat, yüzey 

granülat.Tohum ovat; karın ve sırt bölgeleri birbiri ile hemen hemen aynı; her iki 

bölgede de antiklinal çeperler retikulat-foveat;yüzey ruminat(Şekil 4.5). 

4.2.4. Plantago maritima L. 

Brakte kenar bölgesinde yüzey rugoz; basit tüylü. Ön sepalde yüzey striat; antiklinal 

çeperler undulat. Arka sepal karinada yüzey rugoz; kenar bölgesinde antiklinal çeperler 

ruminat, yüzey lineolat; her iki bölgede de basit tüyler bulunmakta. Korolla tüpü yoğun 

şekilde basittüylü; yüzey retikulat. Petalde antiklinal çeperler undulat; yüzey favuloriat-
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granülat. Tohum eliptik, sırt ve karın bölgelerindemikromorfolojik düzeyde farklılık 

yok; her iki bölgede de antiklinalçeperler ve yüzey ruminat(Şekil 4.6). 

4.2.5. Plantago holosteum Scop. 

Brakte kenarları kirpikli; kenar bölgesinde yüzey pussikulat. Ön sepalin taban 

bölgesinde yüzey favulariat-granülat.  Arka sepalin karina bölgesi pussikulat-favulariat; 

granülat yüzeyli tüylere sahip; kenar bölgesinde yüzey lineat; antiklinal çeperler 

undulat-ruminat. Korolla tüpü tüylü; antiklinal çeperler undulat; yüzey alveolat. Korolla 

petalde antiklinal çeperler retikulat; yüzey granülat.Tohum ovat; karın ve sırt 

bölgelerinin yüzeyleri aynı özellikte;yüzey ruminat; antiklinal çeperlerretikulat(Şekil 

4.7). 

4.3. SEKSİYON: LAMPROSANTHA DECNE 

Korolla lopları parlak, saydam. Yapraklar geniş. Başakta çiçekler sıkı yerleşmiş.  

4.3.1. Plantago media L. 

Braktekenar bölgesinde antiklinal çeperler derin undulat; yüzey striat. Ön sepalde yüzey 

striat; antiklinal çeperler undulat. Arka sepal karina bölgesinde yüzey striat-granülat; 

kenar bölgesinde antiklinal çeperler undulat, yüzey striat-granülat. Korolla tüpü tüysüz; 

antiklinal çeperler retikulat; yüzey lineat-striat. Petalde yüzey striat-granülat. Tohum 

ovat; karın bölgesi navikular;antiklinar çeperler  düzensiz retikulat; yüzey striat; sırt 

bölgesinde yüzey rugoz(Şekil 4.8). 

4.4. SEKSİYON: OREADES DECNE 

Alpin bitkiler. Brakte geniş, ucu kesik veya dairemsi. Sepaller ince, neredeyse aynı, 

karinaların alt kısmı belirgin.  

4.4.1. Plantago atrata Hoppe 

Brakte kenar bölgesinde yüzey favulariat-granülat; uzun tüylü.Ön sepalde yüzey striat; 

antiklinal çeperler undulat. Arka sepal karinada yüzey ribli-striat; kenar bölgesinde 

striat; antiklinal çeperler undulat. Korolla tüpü tüysüz; antiklinal çeperler retikulat-

foveat; periklinal çeperlerin yüzeyi striat. Petalde antiklinal çeperler az çok undulat; 
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yüzey striat.Tohum elipsoid; karın bölgesi navikular; yüzey ruminat; sırt bölgesinde 

retikulat foveat(Şekil 4.9). 

4.5. SEKSİYON: GENTIANOIDES PILGER 

Brakte ve sepaller geniş, karina bölgesi kalınlaşmamış, belirsiz damarlı. Alpin bitkiler.  

4.5.1. Plantago gentianoidesSM. subsp. gentianoides 

Brakte kenar bölgesinde yüzey rugoz-granülat,antiklinar çeperler undulat. Ön sepal 

yüzeyi striat-granülat; antiklinar çeperler rugoz. Arka sepal karinada yüzey rugoz; kenar 

bölgesinde yüzey striat; antiklinal çeperler undulat.Korolla tüpü tüysüz; yüzey retikulat-

foveat. Petal antiklinar çeperleri ribli; yüzey striat. Tohum elipsoid; karın 

bölgesindeantiklinalçeperlerretikulat-foveat; yüzey ruminat; sırt bölgesinde 

yüzeyruminat(Şekil 4.10). 

4.6. SEKSİYON: ARNOGLOSSUM DECNE. 

Tek veya çok yıllık. Yapraklar lanseolat. Skapus oluklu; başakta çiçekler sıkı yerleşmiş. 

Ön sepaller birleşik. İki tohumlu, hilumun olduğu taraf çukur.  

4.6.1. Plantago lanceolataL. var. communis Schlechtend. 

Brakte kenarında yüzey striat; antiklinal çeperler skalariform. Ön sepaller birleşik; taban 

bölgesinde yüzey striat; antiklinar çeperler retikulat-foveat. Arka sepalin karina 

bölgesinde yüzey ruminat; kenar bölgesinde yüzey undulat; antiklinal çeperler undulat. 

Korolla tüpü tüysüz; yüzey striat. Petal yüzeyi skalariform. Tohum eliptik; karın bölgesi 

navikular; yüzey hafifçe alveolat; sırt bölgesinde yüzeyalveolat(Şekil 4.11). 

4.6.2. Plantago lanceolataL.var. mediterreana(Kerner) Pilger 

Brakte kenarında yüzey striat; antiklinal çeperler skalariform. Ön sepaller birleşik; 

tabanda yüzey striat; antiklinal çeperler retikulat. Arka sepal karina bölgesinde yüzey 

favulariat-skalariform; basit tüylere rastlanmakta; kenarda yüzey ve antiklinal çeperler 

undulat. Korolla tüpü tüysüz; yüzey striat. Petalde yüzey pussikulat; antiklinal çeperler 

az çok undulat. Tohumlar eliptik; karın navikular; yüzeyi ruminat-rugoz; sırt bölgesinde 

yüzey alveolat(Şekil 4.12). 
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4.6.3. Plantago argentea Chaix 

Brakte kenar bölgesinde yüzey lineat; antiklinal çeperler skalariform. Ön sepaller 

birleşik; tabanda yüzey striat-favulariat; antiklinal çeperler retikulat. Arka sepalin karina 

bölgesi favulariat-granülat; kenar bölgesinde yüzey ve antiklinal çeperler undulat. 

Korolla tüpü tüysüz; yüzey striat-favulariat; antiklinal çeperler retikulat foveat. Petalde 

yüzey rugoz-striat. Tohum ovoid; karın navikular; yüzey striat-favulariat; 

antiklinalçeperler retikulat-foveat;sırt bölgesinde yüzey skrobikulat(Şekil 4.13). 

4.6.4. Plantago lagopusL. var. genuina Battandier 

Brakte kenar bölgesinde yüzey rugoz-granülat. Ön sepaller birleşik; yüzey ve antiklinal 

çeperler undulat. Arka sepalin karina bölgesinde yüzey striat; uzun tüylere sahip; kenar 

bölgesinde antiklinal çeperler undulat; yüzey favulariat. Korolla tüpü tüysüz; yüzey ve 

antiklinal çeperler undulat. Petalde antiklinal çeperler skalariform; yüzey striat-

favulariat. Tohum elipsoid;karınnavikular; karın ve sırt bölgelerinin yüzeyleri arasında 

belirgin bir farklılık yok, yüzey alveolat(Şekil 4.14). 

4.6.5. Plantago lagopusL. var. cylindrica Boiss. 

Brakte kenar bölgesinde yüzey foveat-striat. Ön sepaller birleşik; yüzey striat; antiklinal 

çeperler az çok undulat. Arka sepalin karina bölgesinde yüzey striat-favulariat; uzun 

tüyler bulunmakta; kenar bölgesinde yüzey favulariat-rugoz; antiklinal çeperler undulat. 

Korolla tüpü tüysüz; antiklinal çeperler skalariform; yüzey lineolat. Petalde antiklinal 

çeperler ve yüzey undulat. Tohum dar eliptik; karın navikular; sırt ve karın bölgelerinde 

yüzey alveolat(Şekil 4.15). 

4.7. SEKSİYON: LEUCOPSYLLIUM DECNE 

Tek veya çok yıllıklar, bazen odunsu ve dallanmış. Yapraklar uzun, sıklıkla linear, 

genelde villoz, tomentoz veya ipeksi tüylü, belli belirsiz yaprak sapına sahip. Tohumun 

hilum tarafı oluklu-konkav.  

4.7.1. Plantago albicans L. 

Brakte kenar bölgesinde yüzey rugoz; antiklinal çeperler undulat. Ön sepal tabanında 

yüzey granülat-skrobikulat; antiklinal çeperler areolat. Arka sepalin karina bölgesi 
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rugoz-granülat; kenar bölgesinde yüzey favulariat-granülat; antiklinal çeperler retikulat-

undulat. Korolla tüpü tüysüz; yüzey striat. Petalde antiklinal çeperler undulat; yüzey 

striat. Tohum eliptik-ovoid; karın navikular; yüzey ruminat; sırt bölgesinde rugoz-

ruminat; antiklinalçeperler retikulat(Şekil 4.16). 

4.7.2. Plantago loeflingii L. 

Brakte kenarı ruminat. Ön sepalin taban bölgesinde yüzey lineat; antiklinal çeperler 

undulat. Arka sepal karina bölgesinde yüzey favulariat-granülat; kenarda undulat; 

antiklinal çeperler undulat. Korolla tüpü tüysüz; yüzeyi striat; antiklinar çeperler 

skalariform. Petalde antiklinal çeperler undulat; yüzey undulat. Tohum eliptik, karın 

bölgesi navikular, yüzeyi favulariat-rugoz; sırt bölgesinde yüzey undulat-favulariat; 

antiklinal çeperler areolat-skalariform(Şekil 4.17). 

4.8. SEKSİYON: HYMENOPSYLLIUM PILGER 

Tek yıllıklar, yapraklar rozet oluşturur; brakte ve sepallerin karinaları belirgin 

damarlanmalı. Ovul sayısı 2; tohumun hilumlu tarafı sulkat.  

4.8.1. Plantago cretica L. 

Braktenin tamamında uzun, basit tüyler bulunur; kenar bölgesinde yüzey favulariat-

rugoz. Ön sepalde yüzey favulariat-rugoz; antiklinar çeperler retikulat-foveat. Arka 

sepal karina bölgesinde yüzey favulariat-rugoz; kenar bölgesinde favulariat; antiklinal 

çeperler undulat; basit tüyler mevcut. Korolla tüpü tüysüz; yüzey retikulat-foveat. 

Petalde antiklinal çeperler undulat; yüzey favulariat. Tohum eliptik; karın navikular;sırt 

ve karın bölgelerinde yüzey ruminat(Şekil 4.18). 

4.8.1. Plantago bellardii All. 

Brakte kenarı yüzeyi rugoz; brakte yoğun, uzun tüylü. Ön sepal tabanında yüzey 

favulariat; basit tüyler görülmekte. Arka sepal yüzeyi karinada ve kenarda favulariat; 

antiklinar çeperler undulat; kenarda tüyler bulunmakta. Korolla tüpü tüysüz; yüzey 

favulariat. Petalde antiklinal çeperler undulat; yüzey favulariat. Tohum eliptik;karın 

navikular; sırt ve karın bölgelerinin yüzeyi ruminat; antiklinar çeperlerretikulat(Şekil 

4.19). 
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4.9. SEKSİYON: PSYLLIUM (JUSS.) BARNÉOUD 

Bitkiler genellikle salgı tüylü. Sap kısmı uzamış, dallanmış. Yapraklar karşılıklı, dar. 

Başak kısa. Korolla tüpü tüylü, az çok pürüzlü. Tohumlar 2 adet, hilum tarafı konkav.  

4.9.1. Plantago squarrosa Murray 

Brakte kenarında yüzey favulariat-rugoz, granülat yüzeyli tüylere sahip. Ön sepal 

tabanda yüzey favulariat; salgı tüyleri ve basit tüyler bulunmakta. Arka sepalin karina 

bölgesinde yüzey favulariat; salgı tüylerine sahip; kenarda yüzey favulariat-granülat; 

antiklinal çeperler undulat. Korolla tüpü tüysüz; yüzeyi favulariat. Petalde antiklinal 

çeperler undulat; yüzey striat-favulariat. Tohum ovat-eliptik; karın navikular; yüzey 

skalariform-kollikulat; sırt bölgesinde yüzey skalariform(Şekil 4.20). 

4.9.2. Plantago scabra Moench 

Brakte kenarında yüzey favulariat; antiklinal çeperler retikulat-foveat. Ön sepal yüzeyi 

favulariat; antiklinal çeperler retikulat-foveat. Arka sepal karina bölgesinde yüzey 

favulariat; granülat tüyler mevcut; kenarda yüzey kollikulat; antiklinal çeperler undulat. 

Korolla tüpü tüysüz; yüzey favulariat; antiklinal çeperler retikulat-foveat. Petalde 

antiklinal çeperler undulat; yüzey undulat. Tohum ovat; karın bölgesi navikular, yüzey 

rugoz; sırt bölgesinde yüzey alveolat(Şekil 4.21). 

4.9.3. Plantago afra L. 

Brakte kenarı fisürlü. Ön sepalin yüzeyi striat-favulariat; antiklinal çeperler rugoz. Arka 

sepal karina bölgesinin yüzeyi striat; antiklinal çeperler rugoz; kenar bölgesinde yüzey 

granülat-striat; antiklinal çeperler undulat. Korolla tüpü buruşuk, tüysüz; yüzey rugoz. 

Petalde antiklinal çeperler undulat; yüzey rugoz. Tohum eliptik; karın navikular; yüzeyi 

rugoz-ruminat;sırtta yüzey rugoz; antiklinal çeperler her iki tarafta retikulat-

areolat(Şekil 4.22). 

4.9.4. Plantago sempervirens Crantz 

Brakte kenarında yüzey favulariat-granülat; antiklinal çeperler undulat. Ön sepal taban 

bölgesinin yüzeyi rugoz. Arka sepal karinada yüzey rugoz; kenar bölgesinde yüzey 

favulariat-granülat; antiklinal çeperler undulat. Korolla tüpü tüysüz, buruşuk; yüzeyi 

rugoz. Petalde antiklinal çeperler undulat; yüzey favulariat. Tohum  ovat; karın bölgesi 
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navikular;yüzeyrugoz; antiklinal çeperler areolat; sırt bölgesinde yüzey pussikulat(Şekil 

4.23). 

4.9.5. Plantago euphratica Decne. ex Barnéoud 

Brakte kenar bölgesinde yüzey favulariat-rugoz, yer yer granülat; granülat yüzeyli 

tüyler bulunmakta. Ön sepalde yüzey rugoz; antiklinal çeperler undulat. Arka sepal 

karina bölgesinde yüzey rugoz; kenar bölgesinde yüzey favulariat-granülat; antiklinal 

çeperler ribli. Korolla tüpü tüysüz, kırışık; yüzey rugoz; antiklinal çeperler skalariform. 

Petalde antiklinal çeperler ribli; yüzey favulariat-striat. Tohum elipsoid; karın navikular, 

her iki bölgede deyüzey ruminat; antiklinal çeperler kollikulat(Şekil 4.24). 
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Şekil.4.1. Plantago major subsp. major 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.2. Plantagomajorsubsp. intermedia 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.3. Plantagocoronopussubsp. coronopus 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.4. Plantagoweldenii 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.5. Plantagocrassifolia 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.6. Plantagomaritima 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.7. Plantagoholosteum 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.8. Plantagomedia 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.9. Plantagoatrata 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.10. Plantagogentianoidessubsp. gentianoides 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.11. Plantagolanceolata var. communis 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.12. Plantagolanceolata var. mediterreana 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.13. Plantagoargentea 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.14. Plantagolagopus var. genuina 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  



38 
 

 

 
 

Şekil.4.15. Plantagolagopus var. cylindrica 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.16. Plantagoalbicans 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.17. Plantagoloeflingii 

a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 
g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 

bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 
görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı 
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Şekil.4.18. Plantagocretica 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.19. Plantagobellardii 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.20. Plantagosquarrosa 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.21. Plantagoscabra 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.22. Plantagoafra 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.23. Plantagosempervirens 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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Şekil.4.24. Plantagoeuphratica 
a. brakte, b. brakte kenarı yüzeyi, c. ön sepal, d. ön sepal tabanı, e. arka sepal, f. arka sepal karina yüzeyi, 

g. arka sepal kenar yüzeyi, h. korolla, i. petal yüzeyi, j. korolla tüpü yüzeyi, k. tohum sırt, l. tohum sırt 
bölgesi genel görünüm, m. tohum sırt bölgesi ayrıntı, n. tohum karın, o. tohum karın bölgesi genel 

görünüm, p. tohum karın bölgesi ayrıntı  
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Makro ve mikromorfolojik gözlemler Plantago taksonlarının tohumlarının ve çiçek 

durumu parçalarının hem boy hem de şekil açısından türler arasında oldukça değişken 

olduğunu göstermiştir. Bu nedenle çiçek durumu parçalarının yüzey mikromorfolojisi 

taksonların teşhisinde tek başına kullanılması mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan 

seksiyonların ayrımının yapılmasında kullanılabilir. Bazı seksiyonlarda özellikle tohum 

yüzeyleri kendi içlerinde istikrar gösterirken bazılarında oldukça farklı yüzeylere 

rastlanmıştır. Bu nedenle kesin bir yargıya varılmadan önce tüm seksiyonlara ait daha 

fazla taksonla bir karşılaştırma yapılmalıdır.  

 

Plantago taksonlarının tohum mikromorfolojisi ile yapılmış olan diğer çalışmalarda 

(Shehata ve Loutfy, 2006; Klimko ve diğ., 2004) P. major’un tohumlarının yüzeyleri 

farklı karakterlerde gözlenmiştir. Klimko ve diğ. (2004) P. major tohumlarının dorsal 

yüzeyi hakkında, daha önceki çalışmalardan farklı olarak hafifçe rugoz olmadığına 

dikkat çekerken, Shehata ve Loutfy (2006) P. major’un yüzey karakterini retikulat 

olarak tanımlamıştır. Bu çalışmada hemP. major subsp. majorhem de P. major subsp. 

intermedia tohumlarının yüzeyi  rugoz olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde P. 

albicans,P. lagopus,P. lanceolata veP. sempervirens taksonlarının tohum yüzeyleri 

deShehata ve Loutfy (2006) tarafından yapılmış olan çalışmada sırasıyla retikulat, 

retikulat, skalariform-retikulat ve retikulat yüzey özellikleri gösterirken bu çalışmada P. 

albicans taksonunun tohum yüzeyi rugoz-ruminat,P. lagopus veP. 

lanceolatataksonlarının tohumlarında alveolat, ve P. sempervirens’detohum yüzeyi 

pussikulat olarak belirlenmiştir.P. squarrosa taksonunun yüzeyi hem Shehata ve Loutfy 

(2006)’nin çalışmasında hem de bu çalışmada skalariform olarak belirlenmiştir.  

 

Bu çalışmada bulunan seksiyon Coronopus’a ait tüm tohumlar oldukça özel bir yüzey 

göstermiştir. Bu seksiyona ait, çalışılan taksonların tümünde retikulatantiklinal 
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çeperlerve ruminat yüzey karakterleri gözlenmiştir. Bu özellikler önceki çalışmalarla da 

paralellik göstermektedir; ancak, diğer çalışmalarda yüzey karakteri retikulat olarak 

adlandırılmıştır.  

 

Bazı çalışmalarda (Rahn, 1978; Dietrich, 1980) Coronopus seksiyonu, Coronopus ve 

Maritima olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Klimko ve diğerleri de (2004) bu 

sınıflandırmayı kullanmıştır. Shehata ve Loutfy (2006) ise P. maritimataksonunu 

seksiyonCoronopus’dan tamamen ayırarak incelemiştir. Bu çalışmada, seksiyon 

Coronopus’un çiçek durumu parçalarının yüzey morfolojisinin, kendi içerisinde oldukça 

çeşitlilik gösterdiği bulunmuştur. Bu nedenleçalışma, P. maritima’nın ayrı bir seksiyon 

olarak incelenebileceği sonucunu desteklememektedir. Bu takson bağlı bulunduğu 

seksiyondan ayrılmadan önce daha kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir.  

 

Tutel ve diğ. (2005)’in yapmış olduğu çalışmada klasik sınıflandırmada altcins 

Euplantago’da bulunan Hymenopsyllium seksiyonunun altcins Psyllium’a daha yakın 

olduğu ve Hymenopsyllium ve Leucopsyllium seksiyonlarının altcins Euplantago ve 

Psyllium’dan bağımsız iki ayrı grup oluşturduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmadaki 

mikromorfolojik analizler incelendiğinde gerçekten de Hymenopsyllium seksiyonu 

Psyllium altcinsindeki taksonlara benzer mikromorfolojik karakterler sergilediği, 

dolayısıyla daha yakın olduğunu desteklemektedir. Ancak Hymenopsyllium seksiyonu 

içerisinde incelenmiş olan her iki taksonun da birbirlerinden oldukça farklı karakterler 

verdiği görülmektedir. Bu tez,Hymenopsyllium ve Leucopsyllium seksiyonlarının 

diğerlerinden bağımsız birer grup olmadığını destekler. 

 

P. lanceolata var. communis, P. lanceolata var. mediterreana and P. lagopus var. 

genuina, P. lagopus var. cylindrica taksonları Türkiye Florası’nda listelenmemiştir. 

Pilger (1937)’delistelenen bu taksonlar Türkiye Florası’nın editörünün (P.H. Davis) 

isteği üzerine, sadeleştirmek adına varyeteler Türkiye Florası’na dahil edilmemiştir 

(Tutel, 2011- kişisel görüşme). Bu varyeteler üzerine yapılan makro ve mikromorfolojik  

çalışmaların sonuçları, varyeteler arasında makromorfolojik olarak çok az fark olduğunu 

göstermiştir. P. lanceolata var. communis veP. lanceolata var. mediterreanaarasında 

mikromorfolojik olarak da çok fazla fark olmadığını göstermiştir. En belirgin farklılık 

petal yüzeylerinde ve tohumların karın bölgelerinde bulunmaktadır.P. lagopus var. 
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genuinaile P. lagopus var. cylindricataksonları arasında ise tohum yüzeyleri bakımdan 

farklılık gözlenmezken korolla tüpü dışındaki tüm çiçek durumu parçalarının yüzey 

mikromorfolojisinin farklı olduğu gözlenmiştir. Bu tez çalışması,varyete düzeyindeki 

ayrımaP. lanceolatataksonunda gerçekte gerek olmayabileceğini gösterirken P. lagopus 

taksonunun varyete düzeyinde yeniden değerlendirilmesi gerekebileceğini ortaya 

koymuştur. Diğer taraftanP. major subsp. major ve P. major subsp. intermedia 

alttürlerinde tohum yüzeyleri bakımından farklılık gözlenmezken çiçek durumu 

parçalarında oldukça değişken bir yüzey morfolojisine rastlanmıştır.  

 

Çiçek yüzeyinin yapısı, parlaklık ve yanar dönerlik de dahil olmaküzere pek çok farklı 

ışık etkileri oluşturabilmektedir. Özellikle “striat”oluşumlar gerek görünür spektrumda 

ve gerekse UV spektrumda kırılmalara vedolayısıyla parıldamalara neden olmaktadır 

(Whitney ve diğ., 2011).Plantago taksonlarında görülen çeşitli kutikular yüzey 

oluşumları;Plantago cinsi her ne kadar rüzgarla tozlaşsa da, böcekleri çekmek için 

geliştirilmişbir strateji olabilir. Arazi çalışmalarında Plantago taksonları üzerinde 

tarafımızdan gözlemlenen böcekler bu kanıyıdesteklemektedir. Bu konu üzerinde 

derinlemesine ve ayrıntılı çalışmalar yakın gelecekteplanlanmaktadır.   

 

Çevresel koşullara bağlı olarak değişebilen, büyüklük gibi niteliklerin yanında dış 

ortamla yakın ilişki içerisinde bulunan brakte gibi kısımların da yüzey morfolojilerinde 

fiziksel koşullara bağlı olarak bir farklılık görülüp görülmeyeceğinin incelenmesi ilgi 

çekici ayrı bir konu olarak ele alınabilir.  

 

Tablo 4.1’de elde edilen sonuçlar incelendiğinde, en tutarlı ve sabit karakterlerin korolla 

ve tohumlarda olduğu görülmektedir. Bu çalışmada çiçekle ilgili kapsamlı bir 

incelemeden ziyade tüm çiçek durumu parçalarına yoğunlaşılmıştır. İleriki çalışmalarda 

çiçek üzerine-özellikle canlı örneklerde-daha kapsamlı incelemeler yapılması 

sınıflandırmaya katkı sağlayabilir. Bu çalışma ile elde edilen sonuçların; detaylı arazi 

gözlemleri ve genetik çalışmalarla desteklenmesiyle, yakın gelecektePlantago cinsinin 

Türkiye’de yayılış gösteren taksonlarının revizyonu hedeflenmektedir. 
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