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ONSOZ 

Palinoloji, son derece geni ş  uygulama alanlar ı na sahip genç bir bilim dal ı d ı r. 

Bu kitap, palinoloji dersinin özellikle laboratuvannda faydalan ı lmak üzere 

haz ırlanmış tır. Konular oldukça geni ş  tutulmuş , yeni araş tırmalardan ç ı kan sonuçlardan 

alınt ı larla zenginle ş tirilmiş tir. Bilhassa Biyoloji ve Jeoloji Mühendisliğ i Bölümlerinde 

palinoloji eğ itimine baş layacak lisans ve yüksek lisans ö ğ rencileri için bu kılavuzda verilen 

ön bilgilerin faydal ı  ve yardımcı  olacağı  kanısındayız. Bu nedenle, palinolojik çal ış malarda 

dikkat edilecek noktalar, kullan ı lan baş l ıca aletler ve teknik bilgiler ayr ıntı lı  olarak verilmi ş tir. 

Kitap ileride edinilecek önerilere göre daha da geli ş tirilecektir. Hatalar ın hoş görüyle 

karşı lanması  ve kı lavuzun yararl ı  olmas ı  dileğ iyle. 
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N.Münevver P İNAR 

Gençay AKGÜL 	Gül Nilhan TUĞ  
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sroR 	K.li1r74 N'w;IP.:t? 

Palinoloji, esas olarak güncel 	fosii spor 	 inceleyen b ır bilim dalı d ı r. 

Bunları n yan ı s ıra Dinoflagcliat, Foraminifera, Kitinizoa, Bryozoa, Koloni Alg gibi 

sporomorf olarak adland ırı lan fosiller de palinolojinin konusu içersine girmektedir. Bu kitapta 

spor ve polen üzerinde durulacakt ı r. 

Bitkiler alemi ilkelden geli şmişe doğ ru evrimsel s ıralamada 7 bölüme (divizyo) 

aynlmaktad ır. 

1. Bölüm: Bacteriophyta: Bakteriler 

2. Bölüm: Phycophyta: Suyosunlar ı , Algler SPOR üreten tohumsuz 

3. Bölüm: Mycophyta: Mantarlar(Fungus) 	bitkiler grubu 

4. Bölüm: Lichenes: Likenler 	 Cryptogamaea(Kriptogam) 

5. Bölüm: Bryophyta: Karayostmları 	Crypto:gizli, gam: gamet j  

6. Bölüm: Pteridophyta: Eğ reltiler 

7. Bölüm: Spermatophyta: Tohumlu Bitkiler 	 POLEN üreten tohumlu 

a.Gymnospermae(Aç ık Tohumlular) 	 bitkiler grubu 

b. Angiospermae(Kapal ı  tohumlular) 	 Phanerogamaea-\ 

1.Dicotyledoneae(Dikotiledonlar= Çift çenekliler) 	 (Fanerogam) 

2.Monocotyledoneae(Monokotiledonlar=Tek çenekliler) 	Phanero: aç ıkta 

gam: gamet 

Bacteriophyta, Phycophyta, Mycophyta, Lichenes, Bryophyta, Pteridophyta 

bölümlerinde üremede SPOR'lar, Spermatophyta bölümünde ise üremede POLEN'ler rol 

oynar. 

Kriptogam'larda (Tohumsuz Bitkiler) ana bitkiden ayr ı l ıp, doğrudan doğruya geli şerek 

yeni bir bitkicik meydana getirebilen, n ve 2n kromozomlu e şeysiz üreme birimine SPOR 

denir. 

Fanerogam'larda (Tohumlu Bitkiler), n kromozomlu, vegetatif ve generatif olmak 

üzere iki hücreden meydana gelmi ş  n kromozomlu mikrospora POLEN denir. 
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KRiPTOGAM'LARDA SPOR ÜRETEN VAPHLAR 

Bakteri ve alg sporlar ı  palinolojik çal ış malarda fazla önemli de ğ ildir. Bununla birlikte 

mantar, liken, karayosunu ve e ğ reltilere ait bitkilerin te şhisinde spor morfolojisi büyük önem 

taşı maktad ır. Bu nedenle bu laboratuar k ı lavuzunda bitkiler Mantarlardan itibaren ele 

al ı nacakt ı r. 

1. Mantar sporlann ın oluş tuğ u eşeysiz fruktifikasyon organlar ı  

Mantarlarda aseksüel (e şeysiz üreme) sporlar meydana geli ş  şekillerine göre iki grupta 

toplanmaktad ır. Bunlar; A. Sporangiosporlar 

B. Konidiumlar 

A.Snorangiosnorlar, sporangium denilen ve içinde çok say ı da spor ta şı yan keselerde 

meydana gelirler. Sporangiumu ta şı yan mantar tallusuna ise sporangiofor denir ( Ş ekil 1). 

Örneğ in Rhizopus'da sporlar sporangiumlarda geli ş ir ve bu keselerin y ırtı lmas ıyla etrafa 

dağı hrlar. 

Ş ekil 1. Rhizopus stolonifer'de sporangium kesesi içerisindeki sporangiosporlar 
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UYGULAMA 1: Sporangium ve Sporangiosporlarm incelenmesi 

MATERYAL: Ekmek, limon, portakal veya peynir gibi organik maddeler üzerinde üretilen 

Rhizopus kültürleri 

METOD: Rhizopus kültürlerinde, sporulasyonun görüldü ğü kı sımdan bir diseksiyon iğnesi 

yardımı  ile küçük parça al ınır ve temiz bir lam üzerine damlat ılmış  bir damla su içersine 

bırakı lır. Lamel'in ucu damlan ın bir kenarına temas ettirilerek, 45 derecelik e ğ imle kapat ı lır. 

Bu şekilde hava kabarc ığı  oluşumu önlenir. Bu preparatta sporangium ve sporangiospor 

şekilleri incelenerek çizilecek. 

B.Konidium'lar  ise oluş um şekillerine göre ikiye ayr ı lı r: 

a.Thallospor 

b.Konidiospor 

a.Thallospor: Thallusun hücrelerinin şekil değ iştirmesinden veya her bir hücresinin tesbih 

taneleri gibi birbirinden ayr ı lmas ıyla oluş ur. Örne ğ in: Geotrichium (Ş ekil 2). 

Thallospor 

20 tim 

Ş ekil 2. Geotrichium'da thallospor olu ş umu 



b.ken;,diospir: Bu sporlar, ballUS'dan farkl ı  yap ı lar üzerinde meydana gelirler. Bu yap ı lara 

konidiofor denir. Konidiofor'lar ı n ucunda süpürgeye benzeyen ve zengin dallan ına gösteren 

sterigma'lar bulunur. Sterigma'lar ın uç k ı s ı mlarında, gittikçe büyüyen boncuk dizisi 

görünümünde konidiosporlar yer al ı r. Bu sporlar rüzgarla kolayl ıkla çevreye yay ıhr. 

Örneğ in: Aspergillus (Ş ekil 3A) ve Penicillum (Ş ekil 3B). 
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Ş ekil 3. Aspergillus (A) ve Penicillum (B) cinslerinde konidiofor ve konidiospor olu şumu 

UYGULAMA 2: Thallospor, Konidiospor ve Konidiofor 'ların incelenmesi 

MATERYAL: Ekmek, peynir ve meyva sular ının 5-10 gün aç ık nemli yerde b ı rak ı lmas ıyla 

oluşan Aspergillus ve Penicillum kültürleri, Geotrichium'un Ziraat Fakültesi Mikoloji 

Bölümünden temin edilen saf kültürü. 

METOD: Geotrichium, Aspergillus ve Penicillum kültür örneklerinden al ınan numunelerin 

uygulama 1 'deki gibi preparatlan yap ı lacak ve ışı k mikroskobunda thallospor, konidiospor ve 

konidiofor yap ı ları  ayrıntı l ı  incelenecek. 



2. Mantar sporlar man olu ş tu ğ u e.,-; ı:yii .£:,,uktifı ka,:yon orghnian 

Mantarlarda, Ascomycofir ı a alt bölümünde eşeyli üreme sonucu olu şan askosporlar, 

askus ad ı  verilen keseler içerisinde meydana gelirler. Içlerinde askosporlar ı  taşı yan askuslarm 

oluştuğu ve onlar ı  koruyucu görevi yüklenen e şeyli fruktifikasyon organ ına askomata veya 

askokarp denir ( Ş ekil 4). 

Ş ekil 4. A. Askus ve askospor, B. Askosporlann atmosfere da ğı lım ı  

UYGULAMA 3: Askus  ve Askospor  'lar ın incelenmesi 

MATERYAL: Çürümüş  yaprak ve odunlar üzerinde saprofit olarak ya şı yan Peziza 

METOD: Peziza'n ı n çatlak şeklindeki fiuktifikasyon organ ından boyuna kesit al ınacak ve 

Melyeriyodin ve Laktofenol eriyikleri içinde mikroskopta 8 askospor ta şı yan askuslar 

incelenecek. 
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Basidiomycotina alt bölümünde ise e şeyli üreme sonucu olu şan basidium ve bwidlosptw!ar 

ya aç ıkta meydana gelirler ya da basidiokarp veya basidiomata ad ı  verilen bir muhafaza 

organ ı nda oluş urlar (Ş ekil 5). 

Ş ekil 5. A. Basidiokarp yap ı sı  B. Lamel'den al ı nan kesitte basidium ve badiospor'lar 

UYGULAMA 4: Basidiokarp ve basidiosporların incelenmesi 

MATERYAL: Kurutulmu ş  Agaricus campestris (Ş apkal ı  mantar) veya taze yemeklik 

Agaricus bisporus örnekleri. 

METOD: Ş apkal ı  mantarlarda basidiokarp yap ı sı  incelenecek ve genel şekli çizilecek. 

Lamellerden enine kesit al ı narak basidium ve basidiospor yap ı lan mikroskopda incelenecek 

ve şekilleri çizilecek 
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3.Llke ırı  sporann ı n olu ş tuğ u, it .:.ktifikasyo;J rup,!nl:B 

Likenlerdeki spor oluş umunda thallusun yap ı s ı nda bulunan mantar ın rolü büyüktür. 

Ascolichenes'de thallusun üzeri aç ık ve çanak şeklinde apotesyum veya üstü kapal ı  ancak 

tepesi küçük delikli testi şeklinde peritesyum bulunur. Değ iş ik şekillerde olabilen bu 

fruktifikasyon organlannda askuslar ve bunları n içlerinde haploid 8 askospor bulunur. 

(Ş ekil 6). 

Askospor 
Askus 

100 um 

500 um 	A 	 B 
Ş ekil 6. Xanthoria parietina A. Apotesyum boyuna kesit B. Askus ve askosporlarm ayr ıntı lı  
görüntüsü 

UYGULAMA 5: Liken'lerde fruktifikasyon organlar ı  ve askosporlar  

MATERYAL:Dal ve ağaç kabuğu üzerinde yaşayan Xanthoria parietina 

METOD: Xanthoria parietina' n ın apotesyumıından kesit al ınıp, laktofenol ortam ında 

askuslar ve askosporlar mikroskopda incelenecek ve çizilecek. 

4.Karayosunu sporlar ının oluş tuğu organlar 

Bryophyta'nm alt s ını flarından olan Musci (Yaprald ı  karayosunu), haploid gametofite 

tekabül eden yaprald ı  karayosunu bitkisi ve gametofıt bitki üzerinde zigottan geli şen seta ve 

spor kapsülünden (sporogon) ibaret diploid sporofitten meydana gelir (Ş ekil 7A). Spor 

kapsülü içinde gerçek verimli k ı sım olan arkeospor dokusu bulunur ve mayoz bölünme 

geçirerek sporlar ı  meydana getirir. Kapsülün üst k ısmı  kapak şeklindedir. Kapağı n altında 

çoğunlukla peristom adı  verilen di ş ler yer al ır (Ş ekil 7B) ve görevi sporlann dökülmelerini 

kontrol etmektir. Kuru havalarda su kaybeden peristomlar ın dış a doğ ru kıvnlmas ıyla kapsülün 

ağzı  açı lır ve sporlar kapsülden d ış arı  dökülür. 

Örneğ in: Polytrichum commune (Ş ekil 7), Dicronella heteromolla 
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Ş ekil 7. Polytrichum commune A. Gametofit ve sporofit bitki B. Kapsülden sporlarm ç ıkışı  

UYGULAMA 6: Karayosun'ları nda sporofit bitki üzerindeki kapsülün genel morfolojik 

yapıs ı  ve sporların ç ıkışı n ı n incelenmesi 

MATERYAL: Orman içinde birikmi ş  su kenarlarında ve turbal ıklarda yaşayan Polytrichum 

commune 

METOD: Polytrichum'da sporofit bitki üzerinde sporlarm meydana geldi ğ i ve dış arı  atı ldığı  

kapsülün genel morfolojik yap ı s ı  ve sporlar incelenecek. 

5.Eğ relti sporlar ının olu ş tuğu organlar 

Sporlu 14tkilerin en geli şmiş  bölümünü oluş turan Eğ reltilerde sporofit bitki üzerinde 

sporofil denilen yapraklar mevcuttur. Sporofı llerin alt yüzeyinde insidyumlar ın içinde spor 

taşı yan sporangiyum keselerinden meydana gelmi ş  soruslar mevcuttur. Sporangiyumlar içinde 

bulunan spor ana hücreleri mayoz bölünme geçirerek haploid sporlar ı  verir. Baz ı  taksonlarda 

sporangiumlarda tek tip spor meydana geldi ğ i halde (izospor), bir k ı sm ında farkl ı  boyutta 

olan, mikrospor ve makrospor ad ım alan iki tip spor (heterospor) meydana gelir. Örne ğ in: 

Selaginella (Ş ekil 8), Equisetum (Ş ekil 9) ve Polypodium (Ş ekil 10). 

8 



a<rosporangium Sorus 

Vlikrosporangium 
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Ş ekil 8. Selaginella marlensii'de sporofil' lerin alt yüzeyinde makrosporangiumlardan 

makrosporlar ın, mikrosporangiumlardan mikrosporlar ı n ç ıkışı . 

Selaginella cinsinde makro ve mikrosporofiller alt ında soruslarda makro ve mikrosporangium 

denilen keseler mevcuttur. Bu keselerde makro ve mikrospor olmak üzere iki tip spor 

(heterospor) meydana gelir ve olgunla şı nca atmosfere b ı rakı l ı rlar. 
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Ş ekil 9. Equisetum arvense A. Sporofil başağı  B. Sporangiumun yap ı s ı  C. Spor 

Equisetum'larda zsporofd başaldarındaki sporangium keselerinde tek tip spor (izospor) 

görülür. Sporlar ın en önemli özelli ğ i iki hapter (kuyruk) ta şı maland ı r. Hapterler sayesinde 

sporlar atmosferde çok uzak yerlere ta şı nabilirler. 

Ş ekil 10. Polypodium vulgare A. Sporangiumlar ı  taşı yan sporofillerin alttan görünü şü B. 

Yaprak enine kesitte sporangium sorusu C. ki spor dolu sporangium kesesi D ve E'de 

Sporangium keselerinin aç ı l ışı  ve sporların atmosfere dağı l ımı . 

UYGULAMA 7: Eğreltilerde sporangium'un yapıs ı  ve sporlarm atmosfere dağı lım ını n 

ayrıntı lı  incelenmesi 

MATERYAL: Selaginella martensii, Equisetum arvense ve Polypodium vulgare 

METOD: Selaginella, Equisetum ve Polypodium bitkilerindeki sporofiller üzerinde çe ş itli 

sporangium soruslar ı  ve buralardan kesit al ınarak sporangium yap ı lar ı  ve sporlar mikroskopda 

incelenecek. 
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KONU 2: F .kNEROGAWLARDA POLEN ÜRETEN VAPILAR 

Spermatophyta (Çiçekli bitkiler, Tohumlu bitkiler), Gymnospermae (Gymno—aç ı k, 

sperma=tohum) ve Angicspermae (Angio=kapab, sperma—tohurn) olmak üzere iki büyük 

bitki grubuna ayr ı l ı r. 

1. Gymnosperm'lerde polen üreten organlar ın yap ı s ı  

Sistematikteki süreklilik dikkate al ı n ırsa, Gymnosper ın'lerin Pteridofitler ile 

Angiosperm'ler aras ında bir geçit oluş turduğu görülür. Kriptogamlann aksine bunlarda 

haploid gametofit döl oldukça indirgenmi ş  olup, sporofit dölün üzerinde, ona ba ğ l ı  olarak 

bulunur. Angiosperm'lerde de görülen bu özellik erkek gametofitin polene, di ş i gametofilin 

ise makroprotal denilen yap ıya kadar indirgenmesini Sa ğ lar. 

Gymnosperm'lerde çiçekler monoik veya dioik'dir. Çiçek, angiosperm çiçe ğ ine 

oranla çok indirgenmi ştir. Periant (çiçekörtü yapraklan) yoktur ( Ş ekil Il A). Gerek erkek 

çiçekler, gerekse di ş i çiçekler genellikle kozalak (strobil) ş ekli ıı dedir. Polenler, erkek 

kozalaklarda bulunur. Genel olarak Gymnosperm'lerde erkek kozalaklar bir eksen üzerinde 

imbirikat (balık s ı rtındaki pullar veya çat ı  kiremitleri gibi üst üste binmi ş  yapı lar) şeklinde 

dizilmi ş  mikrosporofillerden oluşmuş tur. Her bir milcrosporofil, Angiospermler'deki bir 

stamene kar şı l ıktı r. Pul veya kalkan şeklinde olan mikrosporofillerin ortas ında çoğ unlukla 2, 

bazen 4 mikrosporangium (polen kesesi) bulunur (Ş ekil 11B ve C). Bunlar ın içindeki 

mikrospor ana hücresi (polen ana hücresi) mayoz bölünme, ardı ndan da mitoz bölünme 

geçirerek polenleri verir. Polen üretim miktarlar ı  çok fazlad ı r. Tozlaşma rüzgar (anemogami) 

arac ı l ığı yla olmaktad ı r. 

Ş ekil 11. Gymnosperm'lerde erkek kozalak A. Genel görünü ş  B. Boyuna kesit C. Tek bir 

mikrosporofil'den enine kesit 

ı l 



UYGULAMA 8: Gymnospermler *de erkek kozala ğı  oluş turan mikrosporofille ı  in ve polen 

üreten mikrosporangiumları n ayrıntı lı  yapı s ı  

MATERYAL: Pinus nigra'dan Mayı s-Haziran döneminde toplanan erkek kozalaklar 

METOD: Pinus nigra'nın erkek kozala ğı ndan boyuna kesit al ınarak, mikrosporofiller ve 

bunları n içinde i-şolen ihtiva eden mikrosporangium keseleri mikroskopta incelenecek. 

2. Angiosperm'lerde polen üreten organlar 

Bir angiosperm çiçeğ ini morfolojistler interr ıodlan oldukça kısalmış  veya tamamen 

ortadan kalkm ış , uzamas ı  durmuş  ve yapraklar ı  farkl ı  görevlere uymak için metamorfoza 

uğ ramış  bir dal olarak kabul ederler. Angiosperm çiçekleri Gymnosperm çiçeklerine göre 

daha gösteri ş li ve güzeldir. 

Her çiçek k ısa veya uzun bir sap ın (pedisel) ucunda bulunur. Çiçek parçalar ı , sapm uç 

kı sm ının gelişmesiyle oluşan reseptakulum (çiçek tablas ı) kısmına bağ lanmış tır. Dış  
kı smında periant (çiçek örtüsü), iç k ı smı nda ise generatif (üreme) organlar bulunmaktad ır. 

Angiosperm' lerin en büyük grubunu oluşturan Dikotiledonlar'da hermafrodit 

çiçeklerde periant genellikle farkl ı  tipte iç içe 2 halka şeklinde yapraklardan oluşmuş tur. 

Çiçeğ in en di ş  halkası  kaliks'dir. Yeş il renkli daha çok yapra ğ a benzeyen örtüdür. Kaliksin 

her bir yapra ğı na sepal (çanak yaprak) denir. Kaliks'in iç k ı smında korolla bulunur. 

Genellikle böceklerle yap ı lan tozlaşmayı  (zoogami) kolaylaş tırmak amac ı  ile parlak renktedir. 

Korolla'mn her yapra ğı na petal (taç yaprak) denir ( Ş ekil 12 A). Baz ı  Monokotiledonlardan 

Tulipa, Crocus gibi bitkilerin çiçeklerinde çiçek örtüsü sepal veya petal şeklinde 

farkhlaşmamış tır. Bu yap ıya perigon denir. Perigon'nun her bir yapra ğı na ise tepal denir 

(Ş ekil 12B). Gramineae'lerde ise spika çiçek durumunda perigona kar şı lık lodikül çiçek 

örtüsü bulunmaktad ır. 
Çiçek örtüsünün iç k ısmında say ı lan 1, 2 veya daha fazla say ıda olan stamenler 

(erkek organlar) bulunur. Stamenlerin tümüne andrekeum denir. Bir stamen filament 

(sapç ık) ve anter (baş c ık) olmak üzere 2 k ı sımdan oluşur. Polenler, anterde meydana gelir. 

Dikotiledon ve Monokotiledon bitkilerde tozla şma rüzgarla (anemogami), hayvanlarla 

(zoogami) ve suyla (hidrogami) olur. 

Çiçeğ in en iç halkasmı  ise karpellerden geli şmi ş  ginekeum oluş turur. Ginekeum ise 

pistillerden (diş i organ) meydana gelir. Bir pistil; stigma (tepecik), stilus (boyuncuk) ve 

ovaryum (yumurtal ık) olmak üzere 3 k ı sımdan meydana gelir. 

Bazı  Dikotiledonlar'da bitkiler dioik (iki evcikli) olabilirler. Erkek çiçekler amentum 

(kedicik) çiçek durumunda olup, bunlarda periant körelmi ş  ve çiçek çok say ıda stamenlerden 

12 



Petal 
Sepal 

	Resaptakulum 

	Pedisel 

Sti gma 

Sti lus 

Ovaryum 

meydana gelmi ştir. Örneğ in Bet ıı la, Populus (Ş ekil 13). Bunlar çok say ıda polen üretir 

(Betula ağ ac ı nın bir amentumu 6.000.000 polen tiretir) ve tozla şma rüzgarla olur. 

A 1 cm B 

   

Ş ekil 12 A. Dikotiledon bitkilerde hermafrodit çiçe ğ in yapı sı  B. Monokotiledon 

bitkilerde hermafrodit çiçe ğ in yap ı sı  

Ş ekil 13. Dikotiledoniar'da dioik bitkinin erkek çiçek (amentum) yap ı sı  

UYGULAMA 9: Angiosperm çiçe ğ inin ve polen üreten stamenlerin ayr ıntı lı  yapısı  

MATERYAL: Çe ş itli. Dikotiledon ve Monokotiledon bitkilere ait çiçekler 

METOD: Dikotiledon ve Monokotiledon bitkilere ait çiçek ve stamen yap ıları  binoküler 

altında ayrıntı lı  olarak incelenecek. 
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3.Genç ve olgun anterin ayr ı ntılı  yap ıs ı  

Genç bir anterden enine kesit al ı ndığı nda içinde polen ana hücreleri bulunan genellikle 

ikişer adet mikrosporangium (polen kesesi, lokulus) içeren ve iki tekadan meydana gelmi ş  
kelebek şeklinde bir yapı  görürüz ( Ş ekil 14 A). Olgun anterde ise her tekada iki şer adet 

bulunan mikrosporangiumlann çeperi birle şerek tek bir mikrosporangium haline geçer. 

Mikrosporangium içinde bulunan polen ana hücreleri (2n) ise önce mayoz bölünme ve 

ard ından mitoz bölünme geçirerek polen tanelerini (n) meydana getirirler ( Ş ekil 14B). 

Genç bir anterin çeper yap ı s ı  dış tan içe doğ ru şu dokulardan olu şur; içteki dokuları  
koruyucu görev yapan epidermis, onun alt ında henüz kal ınlaşmamış  endotesyum tabakas ı  
bulunur. Olgun anterde ise endotesyum tabakasında lifli kal ınlaşmalar görülür ve kohezyon 

mekanizmas ı  ile anterlerin aç ı larak olgun polen tanelerinin dış ar ı ya at ılmas ını  sağ lar. Genç 

anterde endotesyumun alt ında 2-3 s ıra halinde görülen ara tabakan ın, olgun anterde 

yassılaşmış  ve ezilmi ş  halde olduğu görülür. Ara tabaka hücreleri ni şasta ve besin maddeleri 

bakımından zengindir. Bu besin maddeleri polenlerin geli ş imi sırasında kullanı lır. Bu 

tabakan ı n altında tapetum bulunur.Tipik olarak tapetum hücreleri tek s ıra hücreden oluşan, 

yoğun sitoplazmal ı  büyük ve çok çekirdeklidirler. Tapetum polen geli ş imi ile ilgili olarak üç 

farkl ı  olaya katı l ı r: 
1 .Mikrosporlarm beslenmesi. 

2.Ekzin (Polen dış  duvarı) oluşumu, 

3.Triphin (protein içeren hidrofobik maddeler kan şı mıdır ve tapetumda plastidlerde 

sentezlenir) ve polenkit (özellikle böceklerle tozla şan bitkilerde, böcekleri cezbedici lipid ve 

karotenoid bile ş imi madde ve ayr ı ca UV ışı nlarının zararl ı  etkisine kar şı  poleni korur) gibi 

maddelerin depolanmas ında rol oynayan materyalin sentezi ve salmmas ı . 

Olgun anterde polen tanelerinin olu şumunda tapetumun içeri ğ i katı ldığı  ve yık ı ldığı  

için bu tabaka ortadan kalkar. 

Genç anterde en içte büyük çekirdekli polen ana hücreleri bulunur. Olgun anterde ise 

bunlar ı n önce mayoz sonra mitoz bölünme geçirmesiyle olu şan polen taneleri görülür ( Ş ekil 

14 C ve D) 

UYGULAMA 8: Genç ve olgun anter çeper tabakaları nın karşı laş t ırdması  

MATERYAL: Lilium candidum (zambak) çiçe ğ inin genç ve olgun anterleri 

METOD: Lilium candidum (zambak)'un henüz sar ı  renge dönü şmemiş  genç anterlerinden ve 

sararm ış  (polenleri olgunla şm ış ) anterlerinden, mürver özü içinde enine kesitler al ın ıp bir 

damla su içinde çeper tabakalar ı  ayr ıntı l ı  ve kar şı laşt ırmal ı  incelenecek. 
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Ş ekil 14. Anterin enine kesiti: A. Genç bir anterden enine kesit B. Olgun anterden enine kesit 

C. Genç bir anterin çeper tabakalar ı  D. Olgun anterin çeper tabakalar ı  

4. Mikrospör ana hücrelerinde mayoz bölünme (Mikrosporogenez) 
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PolenIcr, mikrospor ana hücresO ı in (!n ı 	 ıncydana 	(,,,Lycz 

bIürune veya redüksiyon bölünme ile kromozom sy.:'.9,r ı nda yar ıya indirgeme olur. Böylece 

"n" kromozomlu mikrosporlar meydana gelir. Mayoz bölünmede birbirini izleyen iki çekirdek 

bölünmesi görülür. I. Bölünmede (redüksiyon mitoz) profaz safhas ı  daha uzundur ve 

kromozom say ı sı  yarıya iner. II. Bölünmede (ekvasyonel mitoz) haploid kromozom say ı sı  
sabit tutularak 4 hücre (tetrad) meydana gelir. 

Profaz I (Ş ekil 15 A-E) 

a) Leptoten: Kromozomlar ince iplikler halinde belli olmaya ba ş larlar. Üzerlerinde 

kromomer tanecikler belirir ( Ş ekil 15B). 

b) Zigoten: Homolog kromozomlar yan yana kromozom çiftleri te şkil ederler. Zigotenin 

sonunda bu kromozomlar birbirine iyice yap ışı r, tek bir kromozom gibi görünür. Bunlara 

bivalent kromozom denir ( Ş ekil 15C). 

e) Pakiten: Homolog kromozomlarda kal ınlaş malar görülür. Kromatitler aras ında parça al ış -

veri ş i olur (Crossing-over). Bazen bu fazda kromozomlar çekirde ğ in bir tarafında toplanarak, 

buket görünümü verir. Kromozomlar k ıvrı lmaya devam ederler, boylar ı  kı sal ır (Ş ekil 15D). 

d) Diploten: Homolog kromozomlar birbirinden yava ş  yavaş  ayrı lmaya baş lar. Kromozomlar 

aras ındaki kiyazma köprüleri dolay ı sıyla ayr ı lma kolay olmaz. Kromozomlar ayr ı lmaya 

devam eder ( Ş ekil 15E). 

e) Diakinez: Kromozomlar kal ınlaşı p kısalmaya devam ederler.Kiyazma köprüleri uçlara 

doğ ru kayar. Bivalent kromozomlar çekirdek zar ının altına doğ ru hareket ederler. Çekirdek 

zarının dağı lıp, çekirdekci ğ in ortadan kaybolmas ıyla Profaz I biter ( Ş ekil 15F). 

Metafaz I (Ş ekil 15G) 

Hücrenin iki kutbu aras ında iğ  iplikleri meydana gelir. 4 kromatitten ibaret olan bivalent 

kromozomlar ekvator düzlemine dizilirler. 

Anafaz I (Ş ekil 15H) 

Sentromerleri ile i ğ  ipliklerin tutunan homolog kromozomlar alt kutuplara do ğru çekilmeye 

baş lar. 

Telofaz I (Ş ekil 151) 

Kutuplara ulaşan kromozom bukleleri aç ı lmaya baş lar, çekirdek zan meydana gelir. 

Çekirdekçikler görünür hale gelir. 

İnterkinez (Ş ekil 15J) 

Iki çekirdek bölünmesi aras ındaki bir dinlenme evresidir. Daha sonra ikinci bölünme ba ş lar. 
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Prgfaı  
Kromozomlar tekvar belirginle ş ir. Bunlar iyice k ı sal ıp kal ı nlaşı nca çekirdek zar ı  dağı l ı r. 
Metafaz II ( Ş ekil 15K) 

Yeni olu şan i ğ  ipliklerine sentromerlerinden tutunan kromozomlar kromatitlerine ayr ı larak z ı t 
kutuplara yönelirler. 

Anafaz II ( Ş ekil 15L) 

Ayn ı  hücre içinde iki çekirdek bölünmesi ayn ı  anda meydana geldi ğ inden kutuplara do ğ ru 

çekilen 4 grup kromozom vard ır. Bu 4 ayr ı  kromozom 4 ayr ı  kutba ula şı nca anafaz biter. 

Telofaz II (Ş ekil 16M) 

Kutuplara ulaşan kromozomlar çözülmeye ba ş lar. Çekirdek zar ı  ve çekirdekcik yeniden 

organize olur. 4 çekirdek meydana gelir. Kromozom say ı s ı  "n" dir. 

Sitokinez (Ş ekil 15 N) 

Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesi meydana gelir ve çeper te şekkülü 

baş lar. 

Polen ana hücrelerinde mayoz bölünmeden sonra çeper olu şumu iki tiptedir: 

1.Süksesif Tip: Birinci mayoz bölünmeden sonra olu şan iki çekirdek aras ında bir çeper 

oluşur ve böylece diad hücreleri meydana gelir. Çeper olu şumu merkezde baş lar ve kenara 

doğ ru ilerler. Diad ın iki hücresi ikinci mayoz bölünmeyi geçirir. Ikinci bölünmeden sonra 

mikrospor tetrad ı  meydana gelir. Bu tip sitokinez genellikle monokotiledon bitkilerde 

görülür. 

2.Simultane Tip: Bu tip sitokinezde birinci mayoz bölünmeyi çeper olu şumu izlemez. 

Birinci mayozdan sonra iki çekirdekli bir hücre olu şur. İki haploid çekirdek e ş  zamanl ı  
olarak ikinci mayoz bölünmeyi geçirirler. Bu tip sitokinezde çeper olu şumu kenarlardan 

baş layıp, merkeze doğ ru ilerler ve tetrat olu şur. Daha çok dikotiledon bitkilerde görülür. 

Mayoz böltinmenin en son aşamas ında 4 mikrosporlu tetrat meydana gelir ( Ş ekil 15N ve 

16). Çeş itli bitki gruplar ında 6 tetrat tipi saptanm ış tır (Ş ekil 17). Genellikle bitkilerde yayg ın 

olarak tetrahedral ve tetragonal tipte olanlara rastlan ır. Bazı  bitkilerde 6 tipin birkaç ı  birden 

görülebilir. 
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Ş ekil 15. Asphodelus albus anterinde polen ana hücrelerinde görülen mayoz bölünme 

safhalar ı  (Bilyükkartal, N 2000). 
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c B 

Ş ekil 16. Mikrospor tetrat tipleri A. Tetrahedral B. Tetragonal (Izobilateral) C. Dek -uzat 

D. Kross tetrat E. T şekli F. Linear 

UYGULAMA 9: Mikrospor ana hücrelerinde mayoz bölünmenin ve tetrat mikrospor 

tiplerinin incelenmesi 

MATERYAL: Asphodelus albus (Çiri ş  otu) bitkisinin henüz aç ı lmamış  çiçek 

tomurcuklar ından ç ıkarı lan anter 

METOD: Asphodelus albus (Çiriş  otu)'un aç ı lmamış  çiçek tomurcuklar ından ç ıkarı lan 

anterler bir gece aseto alkolde tespit edilir ve sonra %70'lik alkolle iyice y ıkan ır. Parafın 

metodu ile kesitler al ınarak mayoz bölünmenin safhalan ve tetrat evreleri incelenir. 

5. Vejetatif ve generatif hücreler 

Mayoz bölünme sonucu bir çekirdekli haploid mikrosporlar meydana gelir. 

Mikrosporlar ın çekirdekleri daha sonra bir mitoz bölünme geçirirler. Mikrospor mitozu 

mayoza z ı t olarak sinkronik de ğ ildir. Çünkü anter mikrosporangiumundaki polen taneleri 
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aras ı nda sitoplazmik bağ lar yoktur. Bu nedenle nitelik ve nicelik bak ı m ından iki farkl ı  hücre 

oluşur. Büyük olan vejetatif, küçük olan generatif hücredir.Vejetatif hücrenin daha sonra 

polen tüpünü olu ş turduğ u düşünülmektedir. 

Birçok bitkide ise generatif hücre ise mekik şeklindedir. Generatif hücrenin bu şekli onun 

polen tübüne giri ş ini ve tüpdeki hareketini kolayla ş t ırmak içindir. Generatif hücre mitoz 

bölünme ile iki spermaya ayr ı lı r. Bu bölünme anter içinde gerçekle ş iyorsa polen 3 çekirdekli 

(vejetatif ve iki sperm) halde anterden at ı l ır. Bu polenlere trinüklear polen (Ş ekil 17B) denir. 

Birçok durumda ise generatif çekirdek polen anteri terkettikten sonra ya stigma üzerinde iken 

ya da embriyo kesesine ula şmadan önce polen tübünde veya polen tüpü embriyo kesesine 

ulaş tıktan sonra bölünür. Anteri vejetatif ve generatif olmak üzere 2 çekirdek ile terkeden 

polenlere dinüklear polen ( Ş ekil 17A) denir. Polen tanelerinin tek çekirdekli (mononüklear 

polen) olarak atmosfere at ı lmas ı  çok enderdir. 

Ş ekil 17. A. Dinüklear polen B. Trinüklear polen (Iwanam ı  ve ak. 1988) 

UYGULAMA 10: Polende vejetatif ve generatif hücrelerin incelenmesi. 

MATERYAL: Zea mays ve Centaurea triumfettii bitkilerinin olgun anterlerinden al ınan 

polenler 

METOD: Zea mays ve Centaurea triumfettii bitkilerinin olgun anterlerinden alman 

polenlerde vejetatif ve generatif çekirdeklerin gözlenmesi için şu yöntem uygulan ı r: 
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1. Polenler , 3 k ı s ı m saf etli alkol, 1 k ı s ım glasiyal asetik asit kan şı m ında 10-12 

dakika tespit edilir. 

2. %95' lik etil alkolde çalkalanar. 

3. Saf su ile y ıkanı r. 
4. Oda sıcaklığı nda 5 dak. 1N HC1 içine dald ırılır. 
5. Bundan ç ı karı l ır ve 7 dak. 60°  C'deki 1 N 11C1bat ınl ır. 
6. Saf suda ve sonra pH 6.9 olan fosfat tamponda 5'er defa çalkalan ı r. 
7. Stok boya solüsyonu (=3.8 gr giemsa boyas ı  (toz), 250 ml saf gliserin ve 250 

ml saf metil alkol de iyice kar ış tırı larak eritilir) her 1 ml'si için 15 ml, pH 6.9 

olan fosfat tamponla suland ırı ldıktan sonra 2 saat süre ile bunda bekletilir. 

8. Boyamadan sonra fosfat tamponla sonrada saf su ile çaikalanir. 

9. Havada kunıtulur, incelenir ve saklamr. 

Mikroskopta gül pembesi renkte çekirdekler ve renksiz veya hafif mavi renkte sitopiazma 

incelenip, çizilecek. 

Bu boyama yöntemi spor çekirklerinin i ıı ;.:cen ı sinde de kul a. ııı l ı r. 

6. Polenlerin anteri terk edi ş  sayı lan 

Genel olarak polenler anteri tek tek terk ederler. Bu tip polenlere monad polen denir. 

İki tanesi bir arada anteri terk ediyorsa diyad polen (Örneğ in: Scheuchzeria) olarak 

adlandırd ır. Bazen polenler Ericaceae ve Empetraceae familyalannda olduğu gibi tetrahedral 

tetrad veya kross tetrat ya da Typha'da olduğu gibi linear tetrat halinde anteri terk ederler. 

Mimosa ve Albizzia bitkilerinde ise polenler anteri toplu halde (poliad) terk ederler. 

Orchidaceae familyasında ise çok say ıda polen polinium denilen keseler içinde anteri terk 

ederler ( Ş ekil 18). 

UYGULAMA 11: Polenlerin anteri terk ediş  sayı ları n ın incelenmesi 

MATERYAL: Scheuchzeria, Erica, Empetrum, Typha, Albizzia ve Orchis cinslerine ait 

bitkilerin anterlerinden al ınan polenler 

METOD: Scheuchzeria, Erica, Empetrum, Typha, Albizzia ve Orchis bitkilerinin 

anterlerinden al ınan polenler bir sonraki konuda i ş lenecek olan Wodehouse preperasyon 

iş leminden geçirilecek. Sonra mikroskopta diad, tetrat ve poliad polen şekilleri ayr ıntı l ı  olarak 

incelenecek. 
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Ş ekil 18. Polenlerin anteri terk edi ş  say ı lan 
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7. Polenin çimlenmesi 

Trinüklear ve dinüldear halde anteri terk eden polenler rüzgar, su ve çe ş itli hayvanlar 

vas ı tasıyla stigmaya ta şmırlar. Polenler, stigman ın nemli yüzeyine tutunarak burada 

çimlenirler ve üzerlerindeki apertür olarak adland ı rı lan zay ıf bölgelerden polen tübünü 

oluş tururlar. Bu tüp vas ı tas ıyla generatif nukleus'un ikiye ayr ı lmas ı  sureti ile oluşan 

spermalar embriyo kesesine ula şı r. 

Ş ekil 19. Polen tübünün geli ş imi (Büyükkartal, N 2000) 

UYGULAMA 12: Kültür ortam ında polen çimlenmesi (In-vitro çimlenme) 

MATERYAL: Trifolium pratense (Çayı r üçgülü) bitkisinin anterlerinden al ınan polenler 

METOD: Trifolium pratense'nin anterlerinden al ınan polenler daha önce haz ı rlanan agarl ı  

besin ortam ında (25cc dam ı tık su+ 0.5 toz agar+ 6.25 gr. sakkaroz) 18-20 °C de in vitro olarak 

çimlendirilir. Çimlenen polen tüpleri mikroskopda incelenecek ve çizilecek. 
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KONU: PAL İ NOLOJ İ DE KULLAN İ LAN PREPERASYON YÖNTEMLERI 

Spor ve polen preparasyon teknikleri, çal ışı lan alanlara göre de ğ i ş mektedir. Bu 

nedenle palinoloji sadece güncel spor ve polenleri incelemez, ayn ı  zamanda fosil spor ve 

polenleri de inceler. 

Bu bölümde, bu yöntemlerden en önemlileri üzerinde durulmu ş tur ve elde edilen 

sonuçlar ı n yorumlanmas ı na ili şkinde kı sa bilgiler verilmi ş tir. 

Kuaterner palinolojisinde 

kullan ı lanyöntemler ___.,,,,,,Wodehouse yöntemi 

eopalinoloji <=PAL İ NOLOJ İ I 	>Gü el palinoloji 

Kömür, petrol ve do ğal gaz 	 Asetoliz yöntemi 

palinolojisinde kullan ı lan 

yöntemler 

1. Güncel Palinoloji 

Günümüzde ya şayan bitkilere ait spor ve polenlerin ışı k mikroskobunda incelenmesin de 

kullanı l ı r. Daha çok palinolojinin, sistematik botani ğe katk ı  çalış malar ında kullan ı lmaktad ır. 
Bu konuda baş l ıca iki yöntem vard ı r: 

A. Wodehouse Yöntemi (1935)  

1. Anterlerden al ınan polenler temiz bir 1am üzerine koyulur. 

2. Üzerine reçine ve ya ğ lar ı  eritmek için 2-3 damla %96'l ı k alkol damlat ı l ı r. 

3. Preparat ı s ıt ı c ı  üzerinde alkol uçana kadar bekletilir. 

4. Bazik fuksin eklenmi ş  gliserin jelatinden bir miktar al ınarak polenlerin 

üzerine koyulur ve erimesi sa ğ lan ı r. 

5. Polenlerin dağı lmas ını  sağ lamak için temiz bir i ğ ne ile karış t ırı l ı r. 

6. Üzerine lamel kapat ı l ı r. 

7. Lamelin kenar ı ndan oje geçirilerek, daimi preparat olmas ı  sağ lanı r. 

Wodehouse yöntemi ile haz ı rlanan preparatlarda polenlerin intini ve 

protoplazmas ı  mevcuttur. 

8. Lam ı n üzerine preparat ı n hangi bitkiye ait oldu ğu, nereden topland ığı , hangi 

tarihte yap ı ldığı nı  gösteren etiketler yap ış t ı rı l ı r. 

Gravimetrik yöntem Volumetrik yöntem 

Aeropalinoloji 

Melissopalinoloji 
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Gliscrin-Jelatin 'naz ı rl:Jnınası  

1. Jelatin plaklar belli bir süre (2-3 saat) distile su içinde tutulur. 

2. 1 ölçü yumuşak jelatin 1,5 ölçü gliserin ile kar ış t ı r ı l ı r. 

3. Küflenmeyi önlemek için %2-3 oran ı nda asit-fenik eklenir., 

4. Bu karışı m 80°  C'ye kadar ı s ı t ı l ı r. 

5. Temiz bir petriye dökülen kar ışı m ı n yavaş  yava ş  kat ı  hale gelmesi için beklenir. 

Wodehouse metodu için haz ırlanan Gliserin-jelatinin içine polenleri boyamak için istenilen 

miktarda bazik fuksin boyas ı  katı l ır. 

B. Asetoliz (Erdtman) Yöntemi (1960)  

Işı k mikroskobuyla incelenen ve transmisyon elektron mikroskobunda (TEM) 

ekzin ince yap ı sı  belirlenen polenler asetolize edilir. Bu metod ile haz ırlanan 

preparatlarda polenlerin intinleri ve protoplazmalar ı  ortadan kalkar. Sadece 

ekzini kalm ış  olan polenler suni olarak fosille ş tirilmiş  olur. Taze polenin 

yap ı s ında görülmeyen por ve kolpus kenar ı , ekzin ornementasyonu ve 

tabakalar ı  asetoliz metodu ile haz ı rlanan preparatlardaki polenlerde daha kolay 

görülür. 

1. Herbaryum materyalinden polen elde edebilmek için anterler lOcc'lik dereceli 

santrifüj tüplerine al ın ı r. 

2. Üzerlerine %10'1uk so ğuk KOH eklenerek 20 dak. beklenir. Bu a şamada amaç 

anterleri yumu şatarak polenlerin serbest kalmas ını  sağ lamaktı r. 

3. Tüpler kaynamakta olan suda 5 dakika bekletilir. Bekleme süresince cam 

bagetle s ı k s ık kanş tınl ın 

4. Tüp içindeki polenli karışı m delikleri 250 u'luk tel süzgeçten süzülür ve 

polenlerle di ğ er çiçek parçalar ı  birbirinden ayr ı l ı r. 

5. Polenlerin üzerine asetoliz çözeltisi dökülür (Asetoliz kar ışı m ı : 1 kı s ım deri ş ik 

asit 9 kı s ı m anhidrik asetik asit). Kar ışı m hazırlan ı rken sülfı rik asit anhidrik 

asetik asidin üzerine damla damla eklenir. Tüpler kaynama noktas ına kadar 

ı sı tı ldı ktan sonra kaynayan suyun içerisindeki her tüp ayr ı  bir çubukla 7 dakika 

süreyle s ık s ık kanş t ınl ın Bu i ş lem çeker ocakta ve dikkatli bir şekilde yap ı lı r. 

Daha sonra tüpler santrifüj edilir ve asetoliz çözeltisi dökülür. 

6. Tüplere distile su eklenerek tekrar santrifüj yap ı lı r, 

25 



7. Yünlerin dibinde kalan polenlerin üzerine %50'lik gliserin konulacak 10 dakika 

bekletilir. 

8. Tüplere su eklenerek santrifüj edilir. Santrifüj i ş leminden sonra tüpdeki s ı vı  

dökülerek üzerine %50'lik gliserin eklenir ve 10 dakika bekletilir. 

9. Tüpler filtre kağı d ı  üzerine kapat ı l ır ve 24 saat oda s ı cakl ığı nda bekletildikten 

sonra gliserin-jelatine al ınarak preparat haz ırlanır. 

Preparat Haz ı rlanmas ı  

Asetolize edilmi ş  polenlerin gliserin jelatin ile preparatlar ı n ı n haz ı rlanmas ı : 

1. Temiz platin iğne ucuna toplu i ğne ba şı  kadar gliserin-jelatin al ın ı r ve tübün dibindeki 

materyale bula ş t ı r ı l ı r. 

2. Polenli gliserin jelatin lam üzerine koyulur ve lam ı s ı t ı c ı  üzerinde hafifçe ı s ı t ı larak 

gliserin-jelatinin erimesi sağ lan ı r. 

3. Polenlerin dağı lmas ı  için platin i ğne ile gliserin jelatin kar ış t ı nl ır ve üzerine lamel 

kapat ı lı r. 

4. Gliserin-jelatin 4-5 mm çap ı nda daire şeklinde yay ı l ır. Bu dairenin d ışı nda kalan 

bo ş luk erimi ş  parafın ile doldurulur. Bagetle al ı nan bir damla parafın lamelin kenar ına 

b ırak ı l ı r ve lam hafifçe ı s ı t ı l ı r. 

5. Lamlar cam çubuk üzerine 5 em ara ile ters çevirilerek koyulur. Böylece polen 

tanelerinin lamel yüzeyine yakla şmas ı  sağ lan ı r. 

6. Gliserin-jelatin donuncaya kadar beklenir. 

7. Lamlar üzerine etiket yap ış tı r ıl ır. Etikete bitkinin familyas ı , ad ı , herbaryum numaras ı , 

preparat ın yap ı lma tarihleri bulunmal ı d ı r. 

UYGULAMA 13: Güncel bitkilere ait polen preparatları n ı n haz ı rlanmasında kullan ı lan 

Wodehouse ve Asetoliz yöntemleri. 

MATERYAL : Bahçeden toplanan çe ş itli çiçeklerin anterlerinden al ınan polenler. 

METOT :Çe ş itli çiçeklerden toplanan polenlerin Wodehouse ve Asetoliz Yöntemi ile 

preparatlar ı  yap ı lacak ve ışı k mikroskobunda incelenecek. 

L-O Analizi:  

Palinolojik incelemede, bir poleni tan ı mlarken, baş l ı ca şeklini, boyutlar ını , tipini, 

duvar (ekzin) kal ı nlığı n ı , yap ı s ı n ı  ve süs elemanlar ı n ı  vermek gerekir. I şı k mikroskobunda 

polenin d ış  duvar özelliklerinin ortaya konulabilmesi için, polen yüzeyinin veya optik 

kesitinin netlik ayarı  ile ard ışı k olarak incelenmesi gerekir. Burada ışı k (lux) ve gölge 
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(obscuritan) durumları  incelemenin temelini oluş turur. Buna L-O analizi denir (Gemici, 

Y.,1987) ( Ş ekil 20). 

Ş ekil 20. I şı k mikroskobunda, polenin dış  duvar yap ısının L-O analizi ile incelenmesi. 

2. Aeropalinoloji 

Bitkiler alemi döllenmeyi güvence alt ına almak için çok say ıda spor ve polen üretirler. 

Bu nedenle bitkilerin polinizasyon (tozla şma) döneminde çok say ıda spor ve polen atrnosfere 

katı lır. 

İş te Aeropalinoloji atmosferdeki bu spor ve polenleri inceleyen bir bilim dal ı dır. 

Aeropalinoloji çal ış malarında, özellikle alerjik spor ve polenlerin havadaki 

konsantrasyonunun meteorolojik faktörlerle de ğ iş imi saatlik, günlük, haftal ık, aylık ve yı llık 

olarak incelenir ve takvimler ç ıkarı lır. Bu spor ve polen takvimleri alerjik hastal ıkların tanı , 

tedavisinde ve ormanc ı lıkta ürün miktar ının artırı lmasında kullanırtz. 

Atmosfere kat ı lan spor ve polenlerin daha sa ğ lıklı  ve periyodik olarak saptanabilmesi 

için geliştirilmiş  özel ayg ıtlar ve yöntemler vard ır. Bunlar genel olarak Gravimetrik ve 

Volumetrik yöntemler olmak üzere iki k ısımda incelenir. 

Gravimetrik Yöntem 
Yerçekimine dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemde Durham aleti kullan ı l ır. Bu ayg ıt 

üst üste iki metal diskten ibarettir. Disklerin çap ı  22.7cm, birbirlerinden uzakl ığı  ise 8 cm'dir. 

Alt diskin ortas ında, 2,5 cm yükseklikte bir lam yuvas ı  bulunur (Ş ekil 21) . Lam ın üzerine ya 

vazelin yada gliserin jelatin'den bir miktar sürülür ve lam, alt diskin ortas ındaki yuvaya 

yerleş tirilir. Lam bir hafta diskte kal ır ve sonra al ınarak, yerine yenisi konulur.Laboratuvara 

getirilen lamm üzerine ya karbella boyas ı  ya da gliserin jelatin damlatftarak lamel kapat ı lı r. 

Mikroskopta, bir hafta süreyle lama yap ış mış  olan spor ve polenlerin türü ve say ısı  belirlenir. 
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Bu yöntem basit olmakla birlikte, baz ı  sakı ncalar-ida mevcuttur. Örne ğ in, yerçekiminin 

etkisiyle yukar ıdan düşen polenler ve sporlar üst diskte tak ı ld ı klmndan, lama ula şamazlar. 

Aletin yan taraflar ı  aç ık olduğu için yağmur damlaları  'ama ulaşmaktadı r. Ayrıca, Unicaceae 

ve Chenopodiaceae familyalarma ait bitkilerin polenler çok küçük olduklar ı  için lama 

yapış ma ş ans ı  düş üktür. 

Ş ekil 21. Durham aleti (Gravimetrik yöntem) 

Volumetrik Yöntem 

Bu yöntem emme ilkesine dayanmaktad ır. Gravimetrik yönteme göre birçok 

avantajlar ı  vard ır. Atmosferdeki spor ve polen konsantrasyonunu saatlik, günlük ve haftal ık 

belirlemek mümkündür. 

Volumetrik yöntem için Hirst-Burkard ve Burkard spor tutma tuza ğı  olmak üzere iki 

alet geliş tirilmi ş tir. Hirst-Burkard, Burkard aletine göre daha ilkeldir ( Ş ekil 22A). 

Burkard polen tutma aleti elektirikle çal ış makta olup 24 saatte 14,4 m 3  (1 saatte 0,6 

m3 , dakikada 10 litre) hava emme kapasitesine sahiptir. Emilen hava 14 mm eninde, 2 mm 

geni ş liğ inde dikdörtgen şeklindeki bir delikten aletin içine girmektedir. Bu deli ğ in önüne 

yerleş tirilen tekerlek ( Ş ekil 22B) dönerek, 1 saatte 2 mm ve 1 günde 48 mm yol kat eder. 
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Tekerlek tam devrini 1 haftada tamamlar. Tekerle ğ in çevresi 336 mm ve eni 20 mm'dir. 

Hareketi kurularak sa ğ lan ır. Tekerlek üzerine şeffaf bir teyp yap ış t ı r ı l ı r ve üzerine f ı rça 

yard ı m ı  ile bir yap ış t ırı c ı  sürülür. Böylece bir hafta boyunca aletin emdi ğ i hava içerdeki 

polenlerin teyp üzerine yap ış mas ı n ı  sağ lar. 

Hafta sonunda devrini tamamlam ış  teyp aletten ç ıkarı l ır. Bir hafta boyunca emilen 

hava içindeki polenler 19 mm enindeki teyp üzerine 14mm'lik bir şerit boyunca yap ış t ı rd ı n 7 

günde değ işen teyp her biri 1 güne kar şı l ı k gelen 48 mm boyunda? e ş it parçaya bölünür. 

Bunun için 336 mm uzunluğ undaki teyp 48 mm aral ıklarla i şaretlenmi ş  plastik bloklar üzerine 

konularak işaretli bölgelerden 7 e ş it parçaya kesilir. Temiz bir lam üzerine gliserin-jelatin 

sürülür. 1 güne kar şı l ı k gelen 48 mm boyundaki teyp parças ı  gliserin-jelatin üzerine koyulur. 

Teyp üzerine de eritilmi ş  safraninli gliserin-jelatin koyularak 5 cm boyunda lamel ile 

kapat ı l ır Böylece polenlerin safraninle boyanmas ı  sağ lam.. Preparatlar haz ı rland ı lctan sonra 

lam kenarı na yapış t ı rı lan etikete günün tarihi yaz ı l ı r 

A 
	

B 
Ş ekil 22 A. Burkard spor tutma tuza ğı  B. Tuzağı n içindeki saat mekanizn ıas ı yla çal ış an 

tekerlek 
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Durham ve Burkard aletleriyle çe ş itli bölgelerin say ı lan polen ve sporlar ı  özel takvimler 

halinde haz ı rlan ı rler Ş ekil 23 ) 

2_9  10,99 100-909 "M< 

	

Oc. Ş ub. Mar. Nis. 	May. Haz. Tem. Al4 Ey. 	Ek. 	Kas. Ar. 
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Betula 
Cupres./Taxaceae 

Populus 
AcCr 
Saliz 

Platanus 
Quercus 

Pinaceae 
hforaceae 

Gramineae 
Compositae 

Chenop./A ınaranthaceae 

 

Ş ekil 23. 1993-1994 dönemine ait Ankara'n ı n 1 y ı llık polen takvimi (P ınar,N.M ve ark. 1999) 

UYGULAMA 15: Aeropalinolojik çal ış malarda kullanı lan Durham ve Burkard spor tutma 

aletlerinin yapı ları n ı n ayrı nt ı lı  incelenmesi ve preparatları n haz ırlanması  

MATERYAL: Durham ve Burkard spor tutma aletleri ve bunlardan daha önce haz ı rlanm ış  

preparatlar. 

METOD: Durham ve Burkard spor tutma aletleri çizilecek ve bu aletlerden haz ırlanmış  

preparatlar incelenecek. 

3.Melissopalinoloji 

Melissopalinoloji, baldaki polen ve sporlar ı  inceleyen bir bilim dal ı d ır. Bal 

yüzy ı llard ı r doğal besin olarak kullan ı lmaktad ı r. Bitkiden üretilen bal ı n ham maddesine 

nektar denir. Bal ı n kaynağı n ı  ise bal özü (balçi ğ i) olu ş turmaktad ı r. Balözü, nektar ile 

beslenen böceklerin, yoğ un şeker içeri ğ ine sahip rektal salg ı lar ı d ı r. Böcekler kendileri için 

gerekli besin maddelerini floem özsuyundaki yo ğ un şeker çözeltisinden kar şı larlar ve 

vücutlan için gerekli besin maddelerini ald ı ktan sonra geri kalan şekerli maddeyi d ış k ı  olarak 

d ış ar ı  atarlar. Ar ı lar bu yoğun şekerli maddeyi alarak kovana getirir ve ann ın fermentçe 

zengin vücut salg ı s ıyla (tükrük ve farinks bezleri tarafı ndan sal ınan) bal ın k ı vaml ı  hale 

getirilmesi sağ lan ır. Midedeki bal, ar ı  tarafı ndan lıeteklere kusulur (Sorgun ve Ş ahin, 2000). 
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Arı nı n beslenmesi ve bal olu ş umunda nektarlar ı  için karbonhidrat kayna ğı  olarak 

kullan ı l ırken, polenler ise protein kayna ğı  olarak kullan ı lır. Polenler ac ı lar tarafindan özel 

şekilde toplan ır ve kovana taşı nı r. Bal ın içine karış an bu polenler bal ın kalitesini yükselten 

faktörlerin başı nda gelmektedir. Baharda yap ı lan polen analizi sonucu, üstün özelliklere sahip 

baharı n hangi bitkilerden sağ land ığı , ac ı l ı k, koku ve lezzetin, aç ı k ve koyu rengin, çabuk 

kristalle şme özelliklerini sağ layan bitkilerin hangileri olduğu poleni ile tespit edilir. Polenler 

bal ın zehirli olup olmad ığı nın tespitinde de önemlidir. Deli bal ı  olarak adland ırı lan ve 

insanlar üzerinde ani ölümlere neden olan bal ın tespiti polen analizi ile olmaktad ır. Ayrı ca, 

bal ı n anlara bol miktarda şeker yedirilmesiyle olu ş turulan kalitesi dü şük şeker bal ı  olup 

olmadığı  yine polen analizleriyle tespit edilmektedir. Çünkü şeker baharı  polen içermezler. 

Bu durum, ballarda hile yap ı lıp yap ı lmadığı n ın belirlenmesine olanak verir. 

Bal ın mikroskobik incelenmesinde birçok metodlar vard ır. Burada uluslararas ı  anc ı l ı k 

otoriteleri tarafından kabul edilen yöntem verilmi ş tir (Sorgun ve Ş ahin, 2000). Preparatlar bu 

metoda göre a şağı da verildiğ i ş ekilde haz ırlanmaktad ı r. 
1. Bal, bir cam çubuk yard ımı  ile iyice karış tırı lıp, içeriğ inin homojen bir biçimde 

dağı lmas ı  sağ lam" Sonra bu stok baldan 10 gr. al ınıp, deney tüpüne aktar ı lır ve 

üzerine 20 ml. distile su ilave edilir. Bal ın, su içersinde iyice çözülmesini sa ğ lamak 

için tüpler yakla şı k 45°C'lik su banyosunda 10-15 dakika bekletilir. 

2. Çözelti, 30 dakika boyunca santrifiij edilir ve santrifiljden sonra tüplerdeki su dökülür. 

3. Santrifıij sonucu dibe çöktürülmü ş  bal, steril platin iğne ucuna al ınan bir miktar (1-2 

mm3 ) bazik fuksinli gliserin jelatinle bir miktar al ınarak lam üzerine aktanl ı r. 
4. Lam, ı s ı tma tablas ında 30-40 °C ı sı t ı lır ve eridikten sonra i ğne yard ı m ıyla bal 

içeriğ inin safraninli gliserin jelatin içersinde homojen bir şekilde dağı lmas ı  sağ lanır. 

Lam' ın üzerine 18x18 nur ı2 'lik lamel kapat ı lır Lanun bir ucuna etiket yap ış tırı larak, 

üzerine bal ı n al ı ndığı  yöre ve örnek numaras ı  yazı l ı r 
Her numunede 2 preperata bak ı l ı r. İ lkönce preperatlar ayr ı  ayrı  incelenerek, bitkilerin 

teşhisi yap ı l ır. Sonra tekrar ba şa dönülerek her preperat sol üst kö şeden baş lan ı larak ve bitki 

çeş itliliğ i dikkate al ınarak her preperatta 100'ü bulma kadar polen say ım' yapı lır. 

Sonuçta iki preparat ı n sayım sonuçların ın ortalamalar ı  alınır ve daha sonra yüzde hesab ı  

ile polenlerin dominant (>=%45), sekonder (%16-44), minör (%3-15) ve eser (<%3) 

miktarlar ı  hesaplanır. 

Bu sonuçlar tablolar ya da grafı kler halinde düzenlenir. Ş ekil 24'da Rize ildzdere yöresi 

ballan için gerçekle ş tirilmiş  olan grafıkte farkl ı  bal örnekleri için polen içerikleri 

gösterilmi ştir. 
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UYGULAMA 16:(!e ş itli bcılların palinol4ik aeı dan ka! itekrinin belirlenmesi 

MATERYAL: Piyasadan toplanan çe ş itli yörelere ait ;y ıllar 

METOD: Çe ş itli stok ballardan al ınan 10 gr. bal için yukar ıdaki yöntem kullanı larak 

preparatlar haz ı rlanacak ve ışı k mikroskobu arac ı l ığı yla polenler say ı lacak. 
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Ş ekil 24. Rize İkizdere yöresi ballanndaki polen çe ş idi miktarlar ı nın yüzdesi (Sorkun ve 

Yuluğ , 1985) 
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4.Jeopalinoloji 

Polen analizleri hava ve baldan ba şka toprakta ve çe ş itli ortamlarda birikmi ş  yaş lı  

çökeltilerde (sedimenlerde) de yap ı lmaktad ır. Polen ve spor d ış  duvarı (ekzin), +400 °C 

sı caklığ a, kuvvetli asitlere ve mikroorganizma etkisine son derece dayan ıklı  olduğunda, 

tozlaşma zamanında havaya dağı lan ve turbal ık, batakl ık ve toprakta biriken polenler 

milyonlarca yı l gibi bir zaman süreci içinde buralarda fosille ş irler. Fosille şen spor ve polenler 

topraktan analiz edilerek geçmi ş  yı lların floras ı , vegetasyonu ve iklimi hakkında bilgi 

edinilebilir Hatta bu fosil spor ve polenlere bak ı larak o bölgede petrol, kömür ve do ğal gaz 

yataklar ının olup olmadığı na karar verilir. 

Jeopalinolojik çal ış maları  ikiye ayırabiliriz: 

A.Kuaterner palinolojisi 

B. Kömür, petrol ve doğal gaz yataklar ının palinolojisi 

A.Kuaterner palinolojisi 

Kuaterner, jeolojik zamanlar ın en sonuncusudur. Bu zaman yakla şı k 2.5 milyon yı l 

önce baş lamış tır. Insanın bu zamanda ortaya ç ıkmas ı , yani insanl ık tarihinin bu zamanda 

baş laması  bakımından önemli bir zamandır. Arkeolojik çalış malarda geçmi ş  hakkında belirli 

zamanlara inilmektedir. Geçmi ş  hakkındaki yaz ı lı  kaynaklar ise çok daha geridir. Oysa 

geçmişteki bitki örtüsünün bilinmesi insan ın ortaya ç ıkışı ndan önceki ve sonraki tarih 

hakkında bilgilerimizi art ırmaktad ır. Çünkü insan yaşamı  büyük oranda bitkilere bağ lıdır. 

Geçmi ş  devirdeki bitkileri bilmemiz yöreye insanlar ın ne zaman gelmeye ba ş ladığı  tarım 

hayatınına geçiş in zaman ımızdan kaç y ı l önceye dayandığı  ve tarım ekonomileri konusunda 

çok yararl ı  bilgiler verebilir. Ayr ı ca geçmiş  devirlerdeki bitki örtüsünün bilinmesi eski 

dönemlerdeki iklim (paleoklimatoloji), ekoloji (paleoekoloji) ve co ğrafik yapı  
(paleoeoğrafya) vb. konular ile ilgili pekçok ipucu sağ lar. 

Spor ve polence zengin havzalar; göl taban ı  çökeltileri, turba, batakl ıklar, buzul 

çökelleridir. Bu ortamlardan yüzeyden derine do ğ ru dikey şekilde örnekler al ınıp, incelenirse 

geçmişten günümüze doğru bitki örtüsünün değ iş imi hakkında bilgi edinebiliriz. 

Laboratuvara getirilen sediment örneklerinden belirli aral ıklar ile (amaca göre 2-5-10 

cm aral ıklar ile) parçalar ahmr. 
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Killi sediment örnekleri için basit ve k ı sa bir yöntem: 

1. Sediment yüzeyi temizlendikten sonra 25-30 gr'hk örnek al ın ır ve 1000 ml.lik behere 

konulur. Büyük parçalar varsa bunlar önceden ezilmelidir (ideal boyut 2-4 mm'dir). 

Behere 50 ml. konsantre HC1 ilave edilir. İyice kan ş tınl ır. Çok fazla kabarc ıklar 

oluşursa bir miktar etil alkol ilave edilir (plastik spreyler kullan ı labilir). Kabarc ıklar 

azald ıktan sonra 25 ml. konsantre HC1 ilave edilir. Baz ı  dolgu maddelerinin 

çözünmesi (jips, anhidrit ve dolomit gibi) uzun zaman alabilir. Reaksiyonlar ı  

h ızlandırmak için s ıcaksu banyosu kullan ı labilir. Dolgu maddesinin çözündüğünden 

emin olduktan sonra di ğ er i ş lemlere devam edilebilir. 

2. 2-3 saat sonra örnek kar ış tınl ı r. Çözünmeyen parçaç ıklann dibe çökmesi için birkaç 

saniye beklenir. Kar ışı m 210 um gözenek çapl ı  elek ve buna bağ lı  huni yard ımı  ile 

100 ml.lik santrifuj tüpüne aktard ın Sediment elek gözeneklerini t ıkarsa, %10'1uk HCl 

spreylenebilir, ancak tüpün ta şmamas ına dikkat edilmelidir. Tüplerin dengesinin 

sağ lanması  için %10'1uk HCl kullan ılır 

3. 3 dakika 3000 rpm'de santrifiijlenir. Santrifüj sonunda tüpteki s ıvı  dökülür ve başaş ağı  

5 dak. bekletilir. Bu a şamada sedimenti sarsmamak için tek bir el hareketi 

kullanı lmalı dır. Tüp halen başaş ağı  durumdayken al ınır ve sedimente de ğdirmeden 

tüpün iç duvar ı  kurulamr. 

4. Özgül ağı rl ığı  1.85 ya da 1.96 gr/em 3  olan çinkoklorid solusyonu* kullanı lır. Tüpteki 

sediment miktar ının iki katı  kadar (45 ml'den fazla olmamal ı ) çinkoklorid solusyonu 

ilave edilir. İyice karış tınl ır. 2 dakika 800 rpm'de santrifiijlenir ve daha sonra h ız 3000 

rpm'e ç ı kartı l ır ve 10 dakika süre ile santrifiijlenir. 

5. Karışı m bir başka tüpe aktanl ır. (Zn(OH)2) 'in yol açaca ğı  etkileri ortadan kald ırmak 

için)% 10'1uk HCl ilave edilir. İyice kan ş tınlır. 6 dak. süre ile 3000 rpm'de 

santrifiijlenir. 

6. Karışı m sediment sars ı lmadan bo şaltı l ı r. Tüp baş  kı sm ı  yukarıya getirilerek kurulan ır. 

7. 14 ml. distile su ilave edilir ve iyice kan ş tırd ır. 3 dak. süre ile 3000 rpm'de 

santrifiijlenir. 

8. Preparatlar haz ı rlan ır. Preparatlarda kil kendini gösterebilir. 5. basama ğı n sonunda 

sediment rengi gri-siyah ise HF ile temizleme i ş lemine gerek yoktur. Sediment 

sanms ı -kahverengi ise HF uygulanabilir** ve sadece organik parçac ıklar kendini 

gösterir. 
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** Ç İNKOKLORİD SOLUSYONUNUN HAZIRLANMASI 

(a) 1 kg. çinkoklorid kristalleri yarım lt konsantre HCl içersinde yava şça 

çözedür. S ı caklığı n art ı rı lmas ı  reaksiyonun h ızlanmas ın ı  sağ lar ve 

iş lem çekerocakta gerçekle ş tirilmelidir. Bu karışı m bir süre 

saklanabilir (haftalarca, hatta aylarca). 

(b) Hidrometre ile özgül ağı rlığı  kontrol edilir (kar ışı m soğuduktan 

sonra denenrnelidir-1500-2000 idealdir). 

Özgül ağı rlığı  art ırmak için ZnBr2  solusyonu kullanı labilir ya da özgül a ğı rl ığı  ayarlamak için 

çinkoklorid kristalleri ilave edilebilir (ço ğunlukla 1.85 gr.). 

** HF IŞ LEMININ UYGULANMASI 

4. basamaktan itibaren cam malzeme kullamlmamal ıdır. Polipropilen tüpler tercih 

edilmelidir. 5. Basamak sonunda tüpe 20 ml %48'lik HF ilave edilir. Bu i ş lem çekerocakta 

uygulanmal ı  ve koruyucu eldiven kullan ı lmalı dır. Solusyon iyice karış tırı lır. 10 dak. 

bekletilir. 6 dak. 3000 rpm'de santrifiijlenir. HF bo ş altı lır. Tüpün ağ zına yakın bir seviyeye 

kadar HCl ilave edilir. 6dak. 3000 rpm'de santrifiijlenir. 5. ve 6. basamaklar tekrarlan ır. Kil 

parçac ıkları  ve organik parçac ıklar bu aşamada elek kullan ılarak ayrılabilirler. Polenlerin 

üzeri yine kil ile kapl ı  ise HF iş lemi tekrarlamr. 

Tüp dibinde kalan sediment cam ş i şelerde saklanabilir. Birkaç fenol kristali içeren 

gliserin (ya da silikon yağı ) içinde tutulabilirler. Yukar ıdaki gibi haz ırlanan lamlar ya tümüyle 

ya da belirli aral ıklarla baştan sona taran ır ve mevcut spor ve polenlerin ait olduklar ı  bitkiler 

ile, her bitkiye ait spor veya polen say ı s ı  bulunur. Bulunan bitkiler tablo olarak veya grafikler 

halinde verilebilir. Ş ekil 25'de Marmara Denizi Holosen Tortular ında Polen Analizleri grafik 

halinde verilmi ştir. 

Grafiğ in yorumlanması  özel bilgi ve deneyim gerektiren zor i ştir. Genel olarak, zaman 

içinde türlere ait spor ve polenlerin art ıp azalmas ı , değ iş ik yorumlar verebilir. Örneğ in, orman 

ağaç polenlerinin görülmesi iklimdeki yumu şamayı , bunların polenlerinin azalmas ı  iklim 

değ iş ikliğ ini ya da insan ın yol açtığı  bir tahribat ın olduğunun göstergesidir. Marmara 

Denizinde yapı lan analizde Pinus polenine dominant olarak rastlanm ış tır Pinus'un baskın 

oluşu diyagramın yansıttığı  dönemin yaklaşık 3000 yıl öncesine kar şı lık geldiğ ini 

önermektedir. Ayrıca Abies'in azlığı  Pinus'un fazIalığı  nedeni ile kurak bir iklimden söz 

edilebilir. Yer yer Quercus ve bazı  otsular ın (Artemisia, Chenopodiaceae ve Compositae gibi) 

polenlerindeki art ış lar zaman zaman iklimin daha da kurakla ştığ mın işaretidir. 
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UYGULAMA 17: Çeş itli sedimenlerden alınan numunelerden spor ve polenlerin incelenmesi 

MATERYAL: Çe ş itli sedimenlerden al ınan çamur örnekleri 

METOD: Sedimenlerden al ınan 25-30 gr. çamurlar yukardaki preperasyon i ş lemlerinden 

geçirilerek preperatlar ı  hazırlanacak ve ışı k mikroskobunda spor ve polenler incelenecek. 
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Ş ekil 25. Marmara Denizi 51 Polen Diyagram ı  (Oybak Dönmez, E ve P ınar, N.M. 1999) 
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B. Kömür, Petrol ve Do ğalgaz Yatalklann ın Palinolojisi 

Kömür, petrol ve do ğ algaz yataklann ı n bulunmas ı nda palinoloji jeolojisinin yan ında 

hizmet eden bir bilim dal ıdır. Spor ve polenler kömür ve petrol yataklar ı= te şekkül ettiğ i 

oksijen bakı mından fakir, indirgeyici ortamlarda jeolojik devirler boyunca bozulmadan 

kal ı rlar. 

Bu bölgelerde yap ı lan spor ve polen analizleriyle, özellikle bir kömürlü serinin ba şka 

bir havzadaki kömürlü serilerin kar şı laş tır ı lmas ı  sağ lanır. Kömür ortamlar ında palinolojik 

araş tı rmaların yap ı lması  için her 10-20 cm. kal ınlıktan bir örnek al ını r. Her seviyenin spor ve 

polen tiplerinin yüzdeleri bulunur. Nicel ve nitel de ğ iş imleri incelenir. Daha sonra bunlar 

istatistik olarak polinik spektrumlarla gösterilirler. Bu çal ış malar sonucu kömür yataklann ın 

palinolojik görünümü ortaya ç ıkarı larak diğer kömür damarlar ı  aras ı ndaki korelasyona bak ı l ır. 

Kömür Yataklar ında Spor ve Polen Analizi Yöntemi  

Uygulanan kimyasal i ş lemler kömürün tipine göre değ iş ir. Genel olarak aşağı daki yöntem 

uygulan ır; 

1. Kömür örne ğ i bir havan içinde toz haline gelinceye kadar dövülür. 

2. 10 gr. kadar al ınarak bir behere konur. 

3. Bunun üzerine kömürle şme derecelerine ba ğ l ı  olarak değ iş ik maddeler ilave edilir. 

Amaç, kömüre kömürleşme esnasmda kaybetti ğ i oksijeni geri vermektir. En basit 

olarak oksitlenme, oksijenli su (H202) kullanı larak yap ı lır. Bu genç linyit kömürleri 

için geçerlidir. Yaş lı  linyit kömürleri için nitrik asit (HNO3) kullan ı lır. Taş  kömürü 

için ise nitrik asit +potasyum klorat (KCIO3) =Schulze Eri ğ i kullanı l ır. 

Bu maddeler örneğin üzerine yavaş  yavaş  damlatı larak ilave edilir. 

4. Oksitlenme süresi için kömürle şme derecesine bağ lı  olarak 2-24 saat beklenir. 

5. Sürenin sonunda numuneler tüplere konularak santriftij edilir. 

6. 2-3 kez saf su ile y ıkanarak santrifujlenir. 

7. Dipte kalan tortular ın üzerine sodyum ve potasyum hidroksit ilave edilip bir süre 

beklenir. 

8. Santrifuj edilir ve saf su ile birkaç kez y ıkanı r. 

9. Dipteki tortular öze yard ımıyla al ınarak üzerlerine saf su+ gliserin ve mantar 

üremesini engellemek amac ıyla alkol veya fenol ilave edilerek, lamel kapat ı lır. 

Bu şekilde haz ırlanan örnekler, kuaterner palinolojisinde aç ıklandığı  şekilde mikroskopta 

incelenir. İnceleme sonunda örne ğ in al ındığı  tabakaya ait spor ve polenler belirlenir. Sonuçlar 
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Ş ekil 26'de görüldüğü gibi daha önce haz ı rlanmış  polinik spektralarla kar şı laş tı nl ır. Bu 

spektralar her bir türün veya bitki grubunun evrimsel aç ım ını  gösterir. Herhangi bir yörede 

yap ı lan bir çal ış ma sonucu bulunan spor ve polen spektrumlar ı  ile karşı laş t ı rı larak, örne ğ in 

al ındığı  katman ın yaşı  saptanabilir. 

Benzer yöntem petrol ve do ğ al gaz yataklar ı n ı n bulunmas ında da kullan ı lmaktad ı r. 

UYGULAMA 18: Kömür numunelerinde spor ve polen analizi 

MATERYAL: Linyit kömürü veya ta ş kömürü 

METOD: Linyit ve ta ş kömürlerinden 	al ınan parçalar yukar ı daki gibi preperasyon 

iş lemlerinden geçirilecek ve ışı k mikroskobunda spor ve polenler incelenecek 

Ş ekil 26. Polinik spektra (Y.Gemici 987). 
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SPOR MORFOLOJ İ S İ  

1.Mantar ve Liken Spor Morfolojisi 

Mantar ve Liken spor morfolojisinde bölme durumlar ı , şekilleri, duvar yap ı ları , yüzey 

şekilleri (ornamentasyon) ve renkleri büyük önem ta şı maktadır. 

Sporlar bölme durumlar ına, renkli ve renksiz olu ş larına göre değ iş ik isimler al ı rlar 

(tren S. ve Z. Kat ıncoglu, 1989) ( Ş ekil 27). 

Amerospor: Bölmesiz, küre, oval veya k ı sa silindir şeklinde olan sporlard ır. Bunlar renksiz 

olurlarsa hyalospor, renkli olurlarsa faeospor ismini al ı rlar. 

Didimospor: Bir bölmeli sporlard ır. Renksiz olanlanna hyalodidime, renkli alanlarına 

faeodidime adı  verilir. 

Piragmospor: Birden fazla bölmeli dikdörtgen veya i ğ  şeklindeki sporlard ır. Bunların renksiz 

alanlar ına hyalopiragmi, renkli olanlanna faeopiragmi denir. 

Diktyospor: Duvar şeklinde enine ve boyuna bölmeli sporlard ır. Renksiz alanlarına 

hyalodiktie, renkli olanlanna faeodiktie denir. 

Skolekospor: Birden fazla bölmeli, ince uzun iplik şeklinde olan sporlard ır. Renksiz 

olanlarma hyaloskolekospore, renkli alanlarına faeoskolekospore adı  verilir. 

Helikospor: Spiral veya helezon şeklinde bir veya çok bölmeli sporlard ır. Renksiz olanlar ı  

hyalohelikospore, renkli olanlar ı  faeohelikospore adını  al ı r. 

Staurospor: Haç veya y ı ld ı z şeklinde bir veya çok bölmeli sporlard ır. Renksiz alanlarına 

hyalostaurospore, renkli alanlar ına faeostaurospore denir. 
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Ş ekil 27. Spor şekli ve bölme durumlar ı . A. Hyalospor B. Faeospor C. Hyalodidime 

D.Faeodidime E.Faeohelikospore F. Hyalopiragmi G. Faeopiragmi H. Faeostaurospore I. 

Hyalostaurospore J. Hyaloskelokospore K. Hyalodiktye L. Faeodictye ( İren S. Ve Z. 

Kat ı r ıcoğ lu, 1989) 

Ş ekilleri 

Sporlar değ iş ik şekillerine göre de ğ iş ik isimler al ı rlar (Ş ekil 28). 

Sferikal:  Küre şeklinde olanlar. 

Ovat: Yumurta ş eklinde olanlar 
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Obovat: Ters yumurta şeklinde olanlar 

Piriform: Armut şeklinde olanlar 

Ob iıpIf ın: Ters armut şeklinde olanlar 

Elipsoid: Eliptik ş eklinde olanlar 

Silindirikal: Silindir şeklinde olanlar 

Oblong: Dikdörtgene yak ın şekilde uçlar ı  küt olanlar 

Allantoid: Sosis şeklinde olanlar 

Filiform(Skolekoid): Iplik veya lif ş eklinde olanlar 

Falkate: T ı rpan benzeri ucu sivri ş ekilde olanlar 

Fusoid: İğ  ş eklinde olanlar 

Duvar Yap ıs ı  

Spor duvarı  tek bir tabakadan olu ş tuğu gibi 2-3 hatta 4 alt tabakaya aynlabilir ( Ş ekil 29). 

Yüzey Sekilleri (Ornamentasyon)  

Polen morfolojik yüzey şekillerine büyük benzerlik gösterdi ğ i için bu konu ilerki konularda 

aynnt ı l ı  olarak ele al ınmış t ır. 

UYGULAMA 19: Fungus ve liken spor morfolojilerinin ayr ıntı lı  incelenmesi 

MATERYAL: Çeş itli fungus ve liken sporlar ı  

METOD: 	Çe ş itli fungus ve liken sporlar ını n Wodehouse yöntemiyle preparatlan 

haz ı rlanarak, şekil ve bölme durumlar ı  için yukarıda verilen anahtarlar kullan ı larak ışı k 

mikroskobunda ayr ıntı lı  incelenecek ve çizilecek. 
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Ş ekil 28. Spor şekilleri: A.Sferikal, B. Ovat, C. Obovat, D. Piriform, E. Obpiriform, F. 

Elipsoid, G. Silindirikal, H.Oblong, I.Allantoid, J.Filiform (Skolekoid), K. Falkate, L.Fusoid 

Ektosporium 

	Ektosporium 
(Per ı sporium) 

Episponum 
Endosporium 

S İ  TOPLAZMA 

 

Ş ekil 29. Mantar sporlar ı n ı n genel duvar yap ı sı  

42 



A B 

Kurvatura 

Leausure 
Torus 

Margo 

Leausure 

20 1.tm 

2. Karayosunu ve Eğ relti Spor Morfolojisi 

Karayosunu ve Eğ reltilerde üç tip spor morfolojisi görülür. 

A. Eğer sporlar tetrahcdral tetrat'dan meydana gelmi ş se proksimal tarafta üç çizgi bulunur. 

Bu üç çizgili spora trilet spor denir. Çizgiler tetrat sporlann birbirine temas ettikleri yerlerin 

izleridir ve leasure olarak adland ı r ı l ırlar. I,easure'nin kenar k ı sm ına margo denir. Baz ı  

sporlarda Y şeklindeki leasurenin etrafı  bir s ı n ı rla çevrili olabilir, buna kurvatura ad ı  verilir. 

Torus ise tetrat durumundaki sporlar ın temas şeklidir. Toruslann değ iş ik şekilleri spor 

morfolojisinde ayine' karakter olarak kullan ı lmaktad ır. Örneğ in; Selaginella, Pteris, 

Anogramma (Ş ekil 30). 

Ş ekil 30. Çe ş itli trilet spor tiplerinin skening elektron mikroskobunda görüntüleri. A. 

Selaginella selaginoides mikrosporu B. Anogramma leptophylla sporu C. Selaginella 

dendiculata mikrosporu 

B. Spor tetragonal tetrat'dan meydana gelmi ş se proksimal tarafında tek çizgi bulunur. Bu tip 

sporlara monolet spor denir. Bu ize sulkus veya leptoma denir. Örne ğ in Polypodium 

vulgare, Cystopteris (Ş ekil 31). 
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Ş ekil 31. Monolet spor A. Cystopteris fragilis B. Polypodium vulgare 

Sulkus 
Leptoma 

B 

C. Eğer spor, çepere ekzin materyali ilave edilmeden önce tetrad ı  terkederse proksimal tarafta 

çizgi oluşmaz. Bu tip sporlara alet spor denir. Özellikle çok ince çeperli sporlarda görülür. 

Örneğ in, Equisetum, Marsilea (Ş ekil 32). 

Ş ekil 32. Marsilea strigosa'da monolet spor 
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Bu izler sporlann çimlendi ğ i zay ı f bölgelerdir. 

Karayosunlar ı  ve Eğrelti spor morfolojisinde duvar yap ı sı da (sporoderm) büyük 

önem taşı maktad ır. Sporoderm; d ış tan içe doğ ru perin, ekzin (d ış  duvar) ve intin (içduvar) 

(Ş ekil 33) olmak üzere üç tabakadan meydana gelmektedir. 

Ş ekil 33. Karayosunu ve Eğ relti sporlarında genel duvar yap ı sı  

Bu bitkilerin spor morfolojisinde önem ta şı yan bir başka unsur ise ornamentasyon (süsleme) 

şekilleridir. Orrıamentasyon şekilleri polen morfolojisinde ayr ıntı l ı  bir şekilde verilmi ş tir. 

UYGULAMA 20: Karayosunu ve Eğrelti spor morfolojilerinin ayrıntı lı  incelenmesi 

MATERYAL: Selaginella, Pteris, Polypodium ve Equisetum, cinslerine ait bitkiler 

METOD: Yukarıdaki bitkilere ait sporlann Wodehouse metodu ile preparatlar ı  hazı rlanacak. 

Selaginella ve Pteris'de trilet spor, Polypodium'da monolet ve Equisetum 'da alet spor 

morfolojileri ayr ıntı lı  olarak ışı k mikroskobunda incelenecek. 
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Plasmolemma 

KONU: ANGİ OSPERM POLEN MORFOLOJ İ S İ  
Angiosperm bitkilerine ait polenlerin morfolojilerinde dikkat edilecek ba ş l ı ca hususlar 

şunlard ır: 

1. Polen duvar yap ıs ı  (Sporoderm) 

2. Polen duvar süs yap ı ları  (Ornamentasyon) 

3. Apertür tip ve say ı ları  

4. Polen şekli 

1. Polen Duvar Yap ısı  (Sporoderm) 

Polen duvar yap ı s ı  genel olarak spor duvar yap ı sı -na benzemekle birlikte; polende perin 

tabakas ı  mevcut değ ildir. Ekzin ve İntin tabakalar ı  ise sporlara oranla daha kompleks yap ıya 

sahiptir (Ş ekil 34). D ış  duvar yani ekzinin yap ı s ının çok karmaşı k olması  nedeni ile bir çok 

terminolojiler geliş tirilmiştir. Ekzin tabakalar ı  için kullanı lan terminolojiler ise Faegri-Iversen 

(1975) ve Erdtman (1952)'a aittir. Ş ekil 35'da ekzin terminolojileri ayr ıntı lı  olarak şematize 

edilmi ştir. 

Ş ekil 34. Polenin sporoderm tabakalanmas ı  
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(Bakulum) 
-Endoselein 

Taban Tabakas ı  
(Footlayer) 

ENDEN 

Plasmolernma 

	Nelain 1 't 

	Netctin 2 	
Nekzin 

ittflı N 

Faegri - Iversen Terminolojisi 

Skulptur 	 \\\\ 
Elementler 

Erdtman Terminolojisi 

Tektal 
Elementler 

Ektoselcdn 1 
Seka n 

Tektum 

(EKTEKZIN < K o l um mi a  

z 

SITOPLAZMA 

Ş ekil 35 Ekzin termonolojilerinin şematik gösterimi 

Tektum 

Tektum tabakas ının varlığı  polen morfolojisinde büyük önem ta şı maktadır. 

Intektat tektum;  Tektum tabakas ı  mevcut değ il. 

Balculumlar/kolumellalar serbest durumda 

Örneğ in; L Mum 

rd--Bakulum 

Tektat tektum  Tektum tabakas ı  mevcuttur. 

	Tektum 

IC 44* 

Pertelctat,  tektum tabakas ı 	Subtektat;  tektum tabakas ı  
devaml ı  ve kesintisiz bir yap ı 	devams ı z, 	kesintili 	yap ı  
göstermektedir.Örne ğ in, 	 göstermektedir.Örneğ in; 

Betula, Alnus 	 Fraxinus,Salix 

Tektum 

EK3N 
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Kolumella tabakas ıda birçok bitki taksonunda çe ş itlilik göstermektedir. Betula'da 

kolumellalar ince ve s ık, Conospermum'da kolumellaların boyu eninden az, Silene' de 

kolumellalar sark ı t ve dikitler halinde, Centaurea cyanus'da kolumellalar Y şeklindedir. 

Ekzin tabakas ının altında ise intin (iç duvar) tabakas ı  mevcuttur. Bu tabaka da 

genellikle iki tabaka halinde olmas ına rağmen, Betula'da 3, Malva'da ise 4 tabakal ı  

olabilmektedir. 1ntinin 2 önemli görevi vard ır. 

1. Ekzin'in çok inceldi ğ i bölgelerde gametofitin korumas ın ı  önler. 

2. Polen tüpünün oluşumunda etkindir 

UYGULAMA 21: Polende sporoderm(Ekzin+İntin) tabakaları n ın ayrı ntı l ı  incelenmesi 

MATERYAL: Linum, Betula, Alnus, Fraxinus, Salix, Centaurea cyanus, Conospermum ve 

Silene bitkilerinin poleni 

METOD: Yukardaki bitkilere ait polenlerin Wodehouse yöntemi ile preparatlar ı  haz ırlanacak 

ve ışı k mikroskobunda ekzin ve intin tabakalar ının ince yap ı lan incelenecek. 

2. Polen Duvar ı  Süsleri (Ornamentasyon) 

Tektum tabakas ını  üzeri her zaman düz de ğ ildir, bir tak ı m ç ı k ı nt ı lar ve süsler 

bulunabilir. Aynca Tektumun kendisi de süsleme olu ş turur. Bu yap ı lara ornamentasyon 

denir. Ornamentasyon çe ş itlerini 2 ana ba ş lık altında toplayabiliriz: 

1. Tektum üzerinde gerçek ornamentasyon elementleri mevcut de ğ ildir (Ş ekil 37). 

a. Tektum yüzeyi düz ise Psilate Ornamentasyon denir. Örneğ in; Betula, Alnus 

ve baz ı  Gramineae'ler 

b. Tektum yüzeyi 1 pm çap ında çukurluklarla kapl ı  ise Foveolate 

Ornamentasyon denir. Örne ğ in; Marrubium heterodon 

c. Tektum yüzeyi 1 pm çap ında küçük çukurluklarla kapl ı  ise Perforate 

Ornamentasyon denir. Örneğ in; Marrubium cordatum 

d. Tektum yüzeyi oluklarla kapl ı  ise Fossulate Ornamentasyon denir. Daha çok 

sporlar için karakteristiktir. Örne ğ in; Pteris triportia 
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Bakulate 

Pliate 

l< I avate 

Gemrnate 

Psi tate 

Rugulate 
t 

Stri ate 

Retikulate 

Ş ekil 37. Polen duvar süs çe ş itleri. t: Pertektate, s: Subtektate, i: İntektate 

2. Tektum üzerinde ornamentasyon elementleri mevcuttur ( Ş ekil 37 ve 38). 

6  (1-1111) 

Ş ekil 38. Tektumun üzerindeki ornamentasyon element çe ş itleri 
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A . Tektumun üzerindeki ç ıkı nt ı lar ı n ucu sivri ve uzunlu ğu 3 1.1m' den fazla ise spin olarak 

adland ı rı l ır. Spinlerle kapl ı  polen yüzeyindeki ornamentasyona ekhinate denir.Örneğ in; 

Anthemis, Ambrosia 

B . Tektumun üzerindeki ç ı kıntı ların ucu sivri ve uzunluğu 3 gm 'den az ise spinül olarak 

adlandı rı l ır. Spinüllerle kapl ı  polen yüzeyindeki ornamentasyona skabrate denir. Örne ğ in; 

Campanula , Artemisia 

C. Tektum üzerindeki ç ıkı nt ı lann ucu küt , şekilleri çubuk şeklindeyse bunlara bakulum, 

ornamentasyona ise bakulate denir. Örneğ in; Linum 

D. Tektum üzerinde si ğ il şeklinde kabarc ıklar var ise bunlara vart, ornamentasyona ise 

verrukate denir. Örneğ in; Teucrium , Plantago , Saponaria, Parietaria 

E. Vartlann dip k ı sm ının daralmas ıyla gemmalar oluşur,ornamentasyona ise gemmate 

denir. Örneğ in; Nymphea, Cupressus 

F. Bakular ı n baş  kı sm ı  biraz geni ş lemesiyle klavalar oluşur, ornamentasyona ise klavate 

denir. Örneğ in; Ilex,Geranium 

G. Bakuların baş  k ı sm ı  tokmak şeklinde geni ş lemi ş  ise plium (tekil) veya pila (çoğul), 

ornamentasyona ise Pilate denir . Örneğ in; Mercurialis 

Pilumlar ın baş  kı smı  kapitulum, çubuk şeklindeki kı smı  ise bakulum olarak adland ırı lı r. 

Pilum 'ların değ iş ik konfı grasyonu sonucu bir takım yeni ornamentasyonlar ortaya ç ıkar. 

Bunlar aşağı da belirtilmi ş tir: 

Kapitulum 

Bakulum 

50 



Valvae 

A. Retikulate ornamentasyon: Pilumlann ba ş  kı sm ı  kapitulumlann ı n birbirleriyle 

retikül (ağ ) şeklinde birle ş mesiyle oluşan ornamentasyon şeklidir.Kapitulumların birleşmesi 

ile oluşan duvara murus (ço ğul muri), duvarın çevreledi ğ i boş luğa ise lümen (çoğul 

lumina) denir ( Ş ekil 39A ). Örne ğ in; Platanus, Fraxinus, Ligustrum 

B. Retipilate : Muruslan olu ş turan kapitulumlar ın yarı  birle şmesiyle oluşan 

ornamentasyon çe ş ididir (Ş ekil 39B) . Örne ğ in; Jasminum 

C.Striate : Pilum baş larının uzun s ıralar oluş turmas ıyla ortaya ç ıkan ornamentasyon 

tipidir (Ş ekil 39C). Örneğ in; Acer, Aesculus, Sempervivum 

D.Rugulate: Pilum baş larının kı sa ve düzensiz s ıralar oluş turmas ıyla ortaya ç ıkan 

ornamentasyon tipidir (Ş ekil 39D). Örneğ in; Ulmus 

Striate ve Rugulat ornamentasyonu oluş turan ve birbirlerine paralel duvarlara 

Lirae veya Valvae ( Ş ekil 39) denir. 

Ş ekil 39. A. Retikulate ornamentasyon B. Retipilate ornamentasyon C. Striate ornamentasyon 

D. Rugulate ornamentasyon 
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UYGULAMA 22 : Ornamentasyon (j'esitlerinin Ayr ı ntı l ı  Yap ıs ı  

MATERYAL :Belula, Marrubium , Amhrosia, Artemisia , Linum , Teucrium , Cupressus, 

Geranium, Mercurialis, Ligustrum , lasmium , Sempervivum ve Ulmus bitkilerinin polenleri. 

METOD : Yukar ıdaki bitkilere ait polenlerin Wodehouse ile preparatlar ı  hazı rlanacak ve 

ornamentasyon çe ş itlerine bak ı lacak, mikroskopla ayr ı nt ı l ı  şekilleri çizilecek. 

3. Polende Apertür Çe ş itleri ve Say ı ları  

Polenlerin tan ımlanmas ında önemli karekterlerden biride apertür çe ş idi ve say ı larıdı r. 

Apertür ekzin üzerinde aç ıkl ık veya ince kalm ış  bölgelere denir. Görevi polen tüpüntin 

dış arıya doğ ru kolayl ı kla ç ı kmas ını  sağ lmakt ır. Polende ba ş l ıca 7 tip apertür görülür: 

1. Por :  

Yuvarlak şekilli aç ı kl ıklard ır. Bazen enine veya boyuna uzama gösterirler . E ğer polende 

apertür olarak yaln ı z por var ise bu tip polenlere porate denir (Ş ekil 40 ). Örnek: Triticum 

vulgare , Melamprium rubrum 

A 
	

B 

Ş ekil 40. A. Monoporate (tek porlu) polen (Triticum vulgare) B. Poliporate (çok porlu) polen 

(Melampyrium rubrum) 
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2. Kolpus :  

Uzun kay ı k şeklindeki oluklar ekvatoral eksene paralel uzan ıyor ise bu apertür tipine kolpus 

denir. Polen sadece kolpus içeriyorsa kolpate polen denir. Örneğ in; Galium (Ş ekil 41). 

Ekvaton al  
Görünüs (Ekvatordan) 

102Lrı  

Kolpus 

Polar 
Görünü ş  (Kutupdan) 

Ş ekil 41. Kolpate polenler (Galium) 

Kolpus'lar ın değ iş ik konfigürasyonlar ı  sonucunda 3 farkl ı  kolpus tipi daha görülebilir. 

Bunlar; Sinkolpus, Parasinkolpus ve Spiraapertür 

a. Sinkolpus :  

İki veya daha fazla kolpusun kutuplarda birle şmesi sonucu olu şan apertür tipidir. Bu apertür 

tipine sahip polenlere sinkolpate polen denir. Örnek: Aethionema fimbriatum 
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B D C 

Ş ekil 41. A. Ekvatoral görünüşde sinkolpus apertür tipi B. Kutupsal görünü şde sinkolpus 

apertür tipi C. Ekvatoral görünü şde sinkolpate polen (Aethionema fimbriatum) D. Kutupsal 

görünü şde sinkolpate polen (Aethionema fimbriatum) 

c.Spiraapertür :  

İnce ve uzun kolpuslar spiral şekilde poleni sarar. Bu tip apertür içeren polenlere 

Spiraapertürate polen denir. Örnek: Crocus candidus. 

15 gm 

  

A 
	

B 
	

C 

Ş ekil 42. A. Ekvatoral görünüşde spiraapertür apertür tipi B. Kutupsal görünü şde spiraapertür 

apertür tipi C. Ekvatoral görünü ş de spiraapertürate polen (Crocus candidus) 

b. Parasinkolpus:  

Kolpuslar iki kola ayr ı larak kutupta apokolpium alan ı  oluşturur, bu tip polenlere 

parasinkolpate polen denir. Örnek: Marrubium cordatum 

Apokolpum 

A 
	

B 
	

c 

Ş ekil 43. A. Ekvatoral görünü şde parasinkolpus apertür tipi B. Kutupsal görünü ş te 

parasinkolpus apertür tipi C. Kutupsal görünü şte parasinkolpate polen (Marrubium cordatum) 
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3. Por + Kolpus:  

Bazen polenler hem por hem de kolpus içerirler . Böyle polenlere kolporate polen denir 

Örnek: Aesculus hippocastanum 

Ş ekil 44. Kolporate polen (Aesculus hippocastanum) 

4. Sulkus :  

Uzun kayı k şeklindeki oluklar ekvatoral eksene dik olarak uzan ırlar . Böyle polenlere sulkate 

denir. Monosulkus ve zonosulkus olmak üzere ikiye ayr ı lı r: 

A 
	

B 

Ş ekil 45. A. Sulkate polenin ekvatoral görünü şü B. Sulkate polenin kutupsal görünü şü 
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a.Monosulkus: Oluklar kutuplara do ğ ru uzar. Örneğ in; Iris gatesii, Iris pseudocorus 

Monosulkus 

10 um 

Ş ekil 46. Monosulkat polen 

b. Zonosulkus: Meridional halka şeklinde olan sulkus ekvatora dik uzan ır. Örneğ in; Iris 

reticulate, Iris unguicularis 

A 
	

B 

Zonosulkus 

10 gni 
111111M■1■1■• 

Ş ekil 47. A. Ekvatoral görünü şte zonosulkus apertür tipi B. Kutupsal görünü şte zonosulkus 

apertür tipi C. Zonosulkat polen 
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5. Klypat:  

Ekzin adac ı klar ı n ı n aras ı nda ince kanal şeklini alm ış  apertürler. Örnek; Iris aucheria , Iris 

caucasica 

Ş ekil 48. Klypat polen 

10 um 

Klypat apertür 

6.0mnia  erLtiir 

Ekzinin çok inceldiğ i veya ortadan kalkt ığı  durumlarda intin kahnla şı rken apertür bölgeleri 

ince çatlaklar halindedir . Bu apertür tipine sahip polenlere omniapertürate polen denir. 

Örneğ in; Crocus oreocreticus 

 

10 pm 

Omniapertür 

 

Ş ekil 49. Omniapertürate polen 

7.inapertür:  

Polende apertür mevcut de ğ il. Bu tip polenlere inapertürate polen denir. Örnek: Populus. 

10 ıı m 

Ş ekil 50. İnapertürate polen 
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4.Polenlerin apertür say ı ları na göre s ın ıfland ı rı lmas ı : 

Apertür say ı s ına göre mono , di , tri , tetra , penta ve hekza kelimeleri, apertur 

özelliklerini ifade eden kolpate , porate ve kolporate kelimelerinin ba şı na gelir. Eğ er apertür 

say ı sı  6 dan fazla ise poli veya stefano kelimeleri kullan ı lır. Örneğ in; polikolpate veya 

stefanokolpate gibi. 

Apertürler polen üzerindeki e ş it aral ıklarla s ı ralanm ış sa bu durum zono , eğer 

apertürler polen üzerinde da ğı lmış  olarak bulunuyorsa panto kelimeleri ile ifade edilir . 

Örneğ in; 

Polizonoporate : Böyle adland ırı lan polenin aludan fazla poru vard ır ve ekvatoral düzleme 

eş it aral ıklarla dağı lmış lard ı r. 

Polipantoporate: Polenin altı dan fazla port!. vard ır. Porlar polen üzerine geli ş i güzel 

dağı lmış lard ır. 

Pentazonoporate : Ekvator üzerinde 5 por e ş it aral ıklarla dizilmi ştir 
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Polar Eksen 

Distal 
'\\ Kutup  

Proksimal 
Kutup 

Ekvatoral 
Eksen 

Pentapantoportate:Ekvator üzerinde 5 por da ğı n ı k aral ıklarla dizilmi ş tir 

UYGULAMA 23: Çeş itli polenlerde apertür tiplerinin incelenmesi 

MATERYAL : Gramineae , Chenopodium , Betula , Aethionema , Fimbriatum, Aethionema 

capitatum, Mimulus, Iris pseudocorus, Iris sibirica, Iris reticulata, Iris histrioides, Iris 

aucheri, Iris caucasica, Marrubium cordatum bitkilerinin polenleri 

METOD : Yukardaki bitkilere ait polenlerin Wodehouse metodu ile preparatlar ı  haz ırlanacak 

ve apertur özellikleri mikroskopla ayr ı nt ı l ı  olarak incelenecek. 

5. Polen şekli 

Polenin uzun eksenine polar eksen (P), kısa eksenine ise ekvatoral eksen (E) denir. 

Polar eksen uzunluğunun ekvatoral eksen uzunluğuna bölümünden (P/E) elde edilen rakama 

göre polenin şekli belirlenir. P/E>2.00 ise polen şekli perprolate, P/E: 2.00-1.34 subprolate, 

P/E: 1.14-1.01 prolate-sferoidal, P/E: 1 sferoidal, P/E: 0.99-0.89 oblate-sferoidal, P/E: 

0.88-076 suboblate, P/E: 0.75-0.50 oblate, P/E< 0.5 peroblate olarak adlandırdır. 

UYGULAMA 24: Polenlerde polen 

şeklinin belirlenmesi 

MATERYAL: Çe ş itli bitkilere ait polenler 

METOD: Çeş itli bitkilere ait polenlerin 

Wodehouse metodu ile preparatlan 

hazırlanacak.Okülerlerin içine mikrometrik 

cetvel yerle ş tirilecek ve polen ölçümleri 

yapı lacak. 
\ 

Şekil 51. Polenin ekvatoral ve polar 

eksenleri 
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KONU: GYMNOSPERM POLEN MORFOLOJ İ S İ  

1. Sın ıfland ı nl ınas ı  

Gymnosperm polenleri d ış  görünüş leri ve yap ı  bak ım ından iki gruba ayr ı l ı r: 
I. Üzerlerinde  bir hava  sistemi bulunan polenler  

A. Hava kesesi ihtiva edenler 

1. Poleni çepeçevre saran büyük ve tek bir hava kesesi bulunanlar. 

Gymnospermlerin atalar ından ve bugün ya şayan örnekleri bulunmayan, sadece 

fosil örnekleri ile tan ı nan Cordaitinae'ler, Podocarpaceae familyas ından 

Podocarpus alpinus var. caespilosus 

2. Polen gövdesinin etrafında yer yer ektekzin'in girinti ve ç ık ıntı lar yapmasıyla 

buna bağ l ı  olarak endekzin ile ektekzin aras ında bulunan küçük hava 

kesecikleri bulunanlar. Örne ğ in; Tsuga diversifolia, Tsuga sieboldii 

B. Baloncuk ihtiva edenler:  Belirli bir yapıya sahip ve polen gövdesine nispetle 

fazla küçük olmayan balonculdu polenler. 

1. Polen gövdesini iyice saran ve baloncuklar ın proksimal tarafta gövde ile 

birleş tikleri yerde bir aç ı  teşkil etmeyen bir çift baloncu ğu olan polenler. Ör: 

Picea, Cedrus ve baz ı  Pinus türleri 
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2.Gövde ile baloncuk aras ında bir aç ı  teş kil eden polenlcr. 

a. İki adet baloncuk ihtiva eden polenler. Örne ğ in; Abies, Keteleeria 

Pseudolarix, Cathya , bazı  Pinus ve Podocarpus türleri 

b. Üç adet baloncuk ihtiva eden polenler. Örne ğ in; Podocarpus 

dacrydioides, Microcachrys tetragona 

c. Baloncuk veya hava keseleri kal ı nt ı ları  olan polenler. Örne ğ in; Larix 

europea 

II. Üzerlerinde bir hava sistemi bulunmayan polenler 

A. Jerminal zon'da (polen tübünün olu ştuğu zon) iç tarafa do ğ ru bir çöküntü veya bir 

kıvrıntı  içeren apertürsüz polenler. Örne ğ in; Ginkgo biloba 
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B. Jerminal zonda belirli bir ç ı k ınt ı  içeren apertürsüz polenler. Örne ğ in; Taxodiaceae 

familyas ı  örnekleri. 

C. Küre şeklinde, apertürsüz polenler. Örne ğ in; Pseudotsuga douglasii 

D. Küre ş eklinde olmay ıp, bazı  taraflarında bas ık, apertürsüz polenler. 

Örneğ in; Taxus baccata 

E. Jerminal zonda pseudoporus ihtiva eden apertürsüz polenler. Örne ğ in; Juniperus sp. 

F. Elipsoid şeklinde, apertürsüz ve üzerlerinde uzun eksen boyunca belirli ve özel 

ornamentasyonlar ı  olan polenler. Örne ğ in; Gnetinae'lerden Ephedra aquisetina 
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Hava yeri 

Baloncuğ un 
ekı ini 

Baloncuğ un 
distal taban ı  

Baloncu ğ un ornamentasyonu 

Büyük odac ıklar Küçük odac ı klar 

Jerminal zon Distal kutup 

Jerminal zon ornamentasyonu 

Baloncuğ un 
proksimal taban ı  
Sitoplazma 

Nüve 

Ektelcin 

İ nti n 

Polen gömleğ i 
ornamentasyonu 

Polen gömle ğ i 

İ bik 

Protalyum kal ı nt ıs ı  

Proksimal uç 

Gymnosperm polenlerini bu şekilde s ıralad ı ktan sonra, morfolojik yap ı ların' incelemek 

amac ıyla temel al ı nacak özellikler ş unlard ı r: 

1. Polen gövdesinin, varsa baloncuklar ın özellikleri: Bu amaçla polen gövdesini 

çepeçevre saran polen gömleginin, jerminal zonun ve baloncuklar ın özellikleri 

belirtilir. 

2. Polen gövdesinin, varsa baloncuklar ı n boyutları  

3. Polen gövdesinin, varsa baloncuklar ı n şekli 

4. Polen gövdesinin, varsa baloncuklar ın ornamentasyonu 

5. Baloncuklar ın polen gövdesindeki durumlar ı  

2.Bir Pinus(Çam) Poleninin Morfolojik Yap ı s ı  

UYGULAMA 25: Gymnosperm polen morfolojilerinin ayr ıntı lı  incelenmesi. 

MATERYAL: Pinus, Cedrus, Abies, Picea, Thuja, Cupresus, Juniperus cinslerine ait 

bitkilerin polenleri 

METOD: Yukardaki bitkilerin polenlerinin Wodehouse metodu ile preparatlar ı  yap ı lacak ve 

morfolojik yapı lan ayrıntı lı  incelenecek. 
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INDEKS 

A 

Abies 35, 61, 63 

Acer 30, 51 

Aeropalinoloji 24, 27, 30 

Aesculus 51, 55 

Aethionema capitatum 59 

Aethionema fimbriatum 53,54 

Agaricus bisporus 6 

Agaricus campestris 6 

Albizzia 21 

Alnus 47, 48 

Ambrossia 50, 52 

Amentum 12, 13 

Amerospor 39 

Anafaz I 16 

Anafaz II 17 

Andrekeum 12 

Anemogami 11 

Angiospermae 1, 11, 12, 13, 46, 64 

Anogramma 43 

Anter 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 

Anthemis 50 

Apertür 23, 46, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 

61, 62 

Apotesyum 7 

Aratabaka 14, 15 

Artemisia 35, 50, 52 

Ascolichenes 7 

Ascomycotina 5 

Asetoliz yöntemi 24, 26 

Askokarp 5 

Askomata 5 

Askospor 5, 7 

Askus 5, 7 

Aspergillus 4 

Asphodelus albus 18,19 

B 

Bacteriophyta 1 

Bakula 47, 50 

Bakulate 49, 50 

Bakulum 50 

Bal özü 30 

Basidiokarp 6 

Basidiomata 6 

Basidiomycotina 6 

Basidiospor 6 

Basidium 6 

Betula 12, 30, 47, 48, 52, 59 

Bryophyta 1, 7 

Bryozoa 1 

Burkard aleti 28, 29, 30 

C 

Campanula 50 

Cathya 61 

Cedrus 60, 63 

Centaurea cyanus 48 

Chenopodiaceae 28, 30, 35 

Conospermum 48 

Cryoptogamaea (Kriptogam) 1 

Cupressus 50, 52 

Cystopteris 43, 44 

Ç 

Çanak yaprak 12 

Çiçek örtüsü 12 
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Çiçek tablas ı  12 

D 

Dekuzat tetrat 19 

Diad 17, 21, 22 

Diakinez 16 

Dicotyledoneae 1 

Dicranella heteromalla 

Didimospor 39 

Dikotiledonlar 1 

Diktiyospor 

Dinoflagellat 1 

Dinüklear 20, 23 

Diploten 16 

Durham aleti 27, 28, 30 

E 

Eğ relti 1, 2, 8, 10, 43, 45 

Ekhinate 49, 50 

Ektekzin 47, 60, 63 

Ektosekzin 47 

Ekvatoral eksen 59 

Ekzin 14, 25, 26, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 

57 

Empetraceae 21 

Empetrum 21 

Endekzin 47, 60 

Endosekzin 47 

Endotesyum 14, 15 

Ephedra aquisetina 62 

Epidermis 14, 15 

Equisetum 8, 10, 44, 45 

Erdtman terminoloji 46 

Erdtman yöntemi 25 

Erica 21, 22 

Ericaceae 21 

F 

Faegri-Iversen terminoloji 46, 47 

Faeodidime 39, 40 

Faeodiktie 39 

Faeohelikospore 39, 40 

Faeopiragmi 39,40 

Faeoskolekospore 39 

Faeospor 39,40 

Faeostaurospore 39, 40 

Fanerogamlar 1, 11 

Filament 12, 13 

Foot layer 47 

Foraminafera 1 

Fossulate 48 

Foveolate 48, 49 

Fraxinus 47,48, 51 

G 

Gametofit 7, 8, 11, 48 

Gemma 50 

Gemmate 49, 50 

Generatif çekirdek 20, 23 

Generatif hücre 1, 19, 20 

Generatif organ 12 

Geotrichum 3, 4 

Geranium 50, 52 

Ginekeum 12 

Ginkgo biloba 61 

Gnetinae 62 

Gramineae 30, 48, 59 

Gravimetrik yöntem 24, 27, 28 

Güncel palinoloji 1, 24 
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H 

Helikospor 39 

Heterospor 8, 9 

Hidrogami 12 

Hyacinthus orientalis 

Hyalodidime 39, 40 

Hyalodiktie 39, 40 

Hyalohelikospore 39 

Hyalopiragmie 39, 40 

Hyaloskolekospore 39 

Hyalospor 39, 40 

Hyalostaurospore 39, 40 

1 

Ilex 50 

Iris aucheri 57, 59 

Iris caucasica 57, 59 

Iris gatesii 56 

Iris histrioides 59 

Iris pseudocorus 56, 59 

Iris retikulate 56, 59 

Iris sibirica 59 

Iris unguicularis 56 

İntektat 47, 49 

İnterkinez 16 

İntin 24, 25, 45, 46, 47, 48, 57 

İzospor 8, 10 

J 
Jasmium 51, 52 

Jeopalinoloji 24, 33 

Juniperus 62, 63 

K 
Kaliks 12  

Kapitulum 50, 51 

Karayosunu 2, 7, 43, 45 

Keteleeria 61 

Kitinizoa 1 

Klava 50 

Klavate 49, 50 

Kolonialg 1 

Kolpate 53, 58 

Kolporate 55, 58 

Kolpus 25, 53, 54, 55 

Kolumella 47, 48 

Konidiofor 4 

Konidiospor 3, 4 

Konidiumlar 2, 3 

Korolla 12 

Kozalak 11, 12 

Kriptogam 1, 11 

Kross tetrat 19, 21, 22 

Kuaterner palinoloji 24, 33, 37 

Kurvatura 43 

L 
Larix europea 61 

Leausure 43 

Leptoma 43, 44 

Leptoten 16 

Lichenes 4 

Ligustrum 51, 52 

Likenler 1, 2, 7, 39, 41 

Lilium candidum 14 

I jnear tetrat 19, 21, 22 

Linum 47, 48, 50, 52 

Lirae 51 

Lokulus 14 
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Lumina 51 	 Nektar 30,31 

Nekzin 47 

Nymphea 50 M 
Nymphea violacea 

Makrosporangium 9 
Nymphoides peltata 

Makrosporofil 
O 

Malva 48 

Margo 43 	 Oblate-sferoidal 59 

Marribium cordatum 59 	 Orrtniapertür 57  
Orchkiaceae 21, 22 Marribium heterodon 

Marsilea 44 	 Orchis 21  

Mayoz 7, 8, Il, 14, 16, 17, 18, 19 	 Ornamentasyon 39, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 

Melandrium 	 51,52, 62, 63 

Melissopalinoloji 24, 30 	 Ovaryum 12, 13 

Metafaz 116 	 P 
Metafaz II 17 	 Pakiten 16 

tlılicrocachrys tetragona 	61 	 Parasinkolpate 54 

Mikrospor 1, 8, 9, 14, 16, 17, 19, 43 	 Parietaria 50 

Mikrospor ana bileresi 11, 16 	 Pedisel 12, 13 

Mikrosporangium 9, 11, 12, 14, 15, 19 	Penicillum 4 

Mikrosporofil 9, 11, 12 	 Perate 

Mikrosporogenez 16 	 Perforate 48, 49 

Mimosa 21, 22 	 Periant 11, 12, 13 

Mitoz 11, 14, 16, 19, 20 	 Perigon 12, 13 

Monad 21 	 Perin 45, 46 

Monocotyledoneae 1 	 Peristom 7 

Monokotiledonlar 1 	 Peritesyum 7 

Monolet 43, 44, 45 	 Perolates 

Mononüklear 20 	 Perprolate 59 

Monosulkus 55, 56 	 Pertektat 47, 49 

Muri 51 	 Petal 12, 13 

Musci 7 	 Peziza 5 

Mycophyta 1 	 Phanerogamaea 1 

N 	 Phycophyta 1 
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60., 63 

P1late 50 

Pinus 35, 60, 61, 63 

Pinus nigra 12 

Piragmospor 39 

Pisti' 12, 13 

Plantago 50 

Platanus 30, 51 

Plla 

Plium 50 

Podocarpus alpinus 60 

Podocarpus dacrydioides 61 

Pol.ar eksen 59 

Polen ana hücresi 11, 15, 18 

Polenkit 14 

Polinium 21, 22 

Poliad 22 

Polypodium 8, 10 45 

Polypodium vulgare 10, 43, 44 

Polytrictum commune 

Populus 12, 30, 57 

Por 25, 52, 55, 58, 59 

Profaz I 16 

Profaz II 17 

Prolate-spheroidal 59 

Pseudolarix 61 

Pseudotsuga douglasii 62 

Psilate 48, 49 

Pteridophyta 1, 64 

Pteris 43, 45, 48 

R 
Reseptakulum 12, 13 

Retikulate 49, 51 

Retipilate 51 

Rhizopus 2, 3 

Rugulate 49, 51 

S 

Salix 30, 47, 48 

Scheuchzeria 21, 22 

Sekzin 47 

Selaginella 8, 9, 10, 43, 45 

Sempervivum 51, 52 

Sepal 12, 13 

Sferikal 40, 42 

Silen 48 

Simultane 17 

Siponoria 

Sitokinez 17 

Skabiate 

Skolekospor 39 

Skulptur element 47 

Sperm 20 

Spermatophyta 1, 11 

Spin 50 

Spinül 50 

Spiraaperture 

Sporangiofor 2 

Sporangiosporlar 2, 3 

Sporangium 2, 3, 8, 10 

Sporoderm 45, 46, 48 

Sporofil 8, 9, 10 

Sporofit 8, 11 

Sporogon 7 

Stamen 12, 13 

Staurospor 39 

Sterigma 4 
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Stigma 12, 13, 20 
	

Triticum vulgare 52 

Stilus 12, 13 
	

Tsuga diversifolia 60 

Striate 49, 51 
	

Tsuga sieboldii 60 

Strobil 11 
	

Typha 21, 22 

Suboblate 59 	 U 
Subprolate 59 	

Ulmus 51, 52 
Subtektat 47, 49 	

Urticaceae 28 
Sulkus 43, 44, 55, 56 	

V 
Süksesif tip 17 

Synkolpate 
	 Valvae 51 

T 
	 Vart 50 

Veietatif çekirdek (nükleus) 20 
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