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ÖZET
Türkiye' de Orchidaceae familyası 26 cins ve 60'ı endemik olan yaklaşık 166 tür ile temsil edilmektedir.
Bu çalışmada, Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ORCHIDACEAE) anatomik, morfolojik ve
mikromorfolojik özelliklerini ayrıntılı olarak incelemeyi ve taksonların sınırlandırılmasını ve sistematik
ilişkilerini değerlendirmek için sonuçları incelenmiştir. Platanthera türlerinin bitki materyalleri 2018
arasında Eskişehir'de toplanmıştır. P. chlorantha örnekleri anatomik özellikleri açısından analiz
edilmiştir. P. chlorantha anatomisinde mikrometrik olarak araştırıldı. Anatomik incelemelerde kök
anatomisinde, özellikle kollateral vasküler demetler, vasküler demetlerin dağılımı ve ksilem özellikleri
açısından anatomik olarak farklı olduğu bulunmuştur. Kök anatomisinde, merkezi silindir, endodermis
ve / veya pericycle özellikleri incelenen tüm taksonların ayırt edici özellikleridir. gövde, yaprak enine
kesitler ve yaprak alt yüzeysel ve yaprak üst yüzeysel kesitlerinde hücrelerin mikrometrik olarak
ölçümleri yapılmış ve yapıları hakkında bilgiler verilmiştir. Morfolojik incelemelerde çiçek, lateral sepal,
petal, dorsal sepal, anter belirlendi. Taze bitki örneklerinden bazıları morfolojik ölçümler için kullanılmış
ve CANON EOS fotoğraf makinesi ile fotoğrafları çekilerek detaylı açıklamaları hazırlanmıştır. P.
chlorantha arazideki genel görüntüsü ve anatomik kesitlerinin görüntüsü Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde fotoğraf çekimleri
yapılmıştır. Bulgular Türkiye Florası bulguları ile karşılaştırıldı. Bitkinin çiçeklenme, habitat ve yaşam
formları, genel ve bölgesel yayılışları, IUCN kategorisi hakkında da bilgiler verilmiştir. Habitat olarak,
P. chlorantha 900 m ila 1100 m'ye kadar kadar yayılış göstermektedir. Örnekler Eskişehir’den toplanmış
ve lokalitesi verilmiş olup, Türkiye’de yayılış alanları literatür incelemelerine göre saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Platanthera chlorantha, Anatomik, Morfolojik, Mikromorfolojik
ABSTRACT
Turkey from Orchidaceae family 26 genera and 60 species are represented by about 166 endemic. In this
study, Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ORCHIDACEAE) has been examined to examine the
anatomical, morphological and micromorphological features in detail, and to evaluate the limitations and
systematic relationships of taxa. Plant materials of Platanthera species were collected in Eskişehir
between 2018. P. chlorantha samples were analyzed for their anatomical features. It was investigated
micrometrically in P. chlorantha anatomy. Anatomical examinations revealed that the root anatomy was
anatomically different, especially in terms of collateral vascular bundles, distribution of vascular bundles
and xylem features. In the root anatomy, the central cylinder, endodermis and / or pericycle features are
the distinctive features of all taxa examined. The cells were measured micrometrically in the trunk, leaf
cross sections and leaf lower superficial and leaf upper superficial sections and information about their
structure was given. Morphological examinations revealed flower, lateral sepal, petal, dorsal sepal,
anther. Some of the fresh plant samples were used for morphological measurements and detailed
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explanations were prepared by taking photos with CANON EOS camera. P. chlorantha general view of
the land and the view of its anatomical sections were photographed at Eskişehir Osmangazi University,
Central Research Laboratory Application and Research Center. Results were compared with the findings
of Flora of Turkey. Information about the flowering, habitat and life forms of the plant, general and
regional spreads, IUCN category is also given. As habitat, P. chlorantha ranges from 900 m to 1100 m.
Samples were collected from Eskisehir and is given localities in Turkey distribution area was determined
according to a literature review.
Keywords: Platanthera chlorantha, Anatomical, Morphological, Micromorphological
1. GİRİŞ
Orchidaceae familyası, dünyadaki tüm bitki aileleri arasında en ünlü ve çekici bitki ailesidir (Arditti,
1992; Priggeon, 1992). Orchidaceae ailesi tüm dünyaya dağılmış yaklaşık 19.500 tür içerir. Türkiye,
zengin bir karasal orkide ülkesidir ve 150 taksonla temsil edilmektedir (Renz ve Taubenheim, 1984;
Dressler, 1993; Kreutz, 2000; Kreutz, 2009; Ataşlar, 2018). Türkiye orkideleri Türkiye Florasının 8. ve
11. ciltlerinde tanıtıldı. Türkiye'de Orchidaceae, 26 cins ve 60'ı endemik olan yaklaşık 166 tür ile temsil
edilmektedir (Davis 1978; Davis ve ark. 1988; Güner ve ark. 2000; http://www.bizimbitkiler.org.tr/).
Orkideler, çöller hariç tüm dünyaya dağılmıştır ve özellikle çiçek yapıları açısından son derece
değişkendir. Orchidaceae familyası ile ilgili farklı alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu ailenin
taksonomik sorunları henüz tamamen çözülmemiştir. Bunun ana nedeni türler aileye ait geniş bir alana
yayılmış ve çiçeklerin birçok varyasyonu vardır (Arditti 1977; Dressler 1993). Geniş coğrafi dağılımları,
yüksek çiçek varyasyonları ve hibridizasyon kapasiteleri nedeniyle birçok tür sistematik olarak
sorunludur (Arditti 1977, Dressler 1993). Orkideler üzerinde sınıflandırmaya katkıda bulunan ve
taksonomik olarak faydalı karakterleri ortaya koyan bazı anatomik çalışmalar da vardır (Staudermann
1924, Kasaplıgil 1961, Pridgeon 1994, Thorsch ve Stern 1997, Stern ve Whitten 1999, Stern ve Judd
2000,2001). Örneğin, Himantoglossum Spreng'in morfometrisi üzerine iki kapsamlı çalışma vardır. ve
Platanthera Rich. (Bateman ve diğerleri 2015, 2017). Bununla birlikte, ılıman orkidelerin histolojik,
anatomik ve mikromorfolojik yapıları üzerine çalışmalar nadirdir. Vejetatif kısımlar üzerinde yapılan
çalışmalarda, yaprak ve sürgün anatomisinden türetilen sınırlı sayıda karakter uygulanmıştır (Stern
1997). Orchidaceae familyası, botanikçileri ve genel halkı cezbetmiştir, çünkü birçok çeşit ve melez
yaygın olarak yetiştirilmektedir. Çoğu tür tropikal veya alt tropikaltir. Birçok orkide türü, aşırı toplama
ve habitat bozulması nedeniyle vahşi ortamda tehdit altındadır. Bu nedenle orkide çalışmalarının önemi
büyüktür. Bu tür Türkiye'de salep olarak bilinir (Baytop, 1997; Tuzlaci, 2006). Bu türün kurutulmuş ve
toz haline getirilmiş kökleri sıcak içecek “salep” üretmek ve dondurma hazırlamak için kullanılır. Bu
nedenle bu türün birçok insanı yerel halk tarafından toplanmakta ve satılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. morfolojik ve anatomik yapıyı
tanımlamaktır. Ayrıca araştırma, Platanthera cinsi ve Orchidaceae familyasının taksonomisine katkıda
sağlanacaktır.
2. MATERYAL VE METOT
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Mihalıççık, 1180 m., 20.06.2018 tarihinde Eskişehir'den toplandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Herbaryumu'nda (OUFE 12511) saklandı. Türlerin belirlenmesi
Davis'e (1978 ve 1988) göre yapılmıştır. Morfolojik açıklamalar canlı bitkiler ve herbaryum örneklerine
dayanmaktadır.
Anatomik çalışmalarda, toplanan bitki % 70 alkol içinde depolanmış ve yaprak kök, gövde, yaprak ve
yüzey kesitlerinden kesit alınarak gliserin-jelatin ile kalıcı hale getirilmiştir (Vardar 1987). Kesitleri
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incelemek için bir ışık mikroskobu kullanıldı ve fotoğraflar bir Olympus CX41, teşhis dijital kamera
kullanılarak yapıldı.
3. BULGU VE TARTIŞMALAR
PLATANTHERA L.C. M. Richard
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (Şekil 1)
Yaygın olarak daha büyük kelebek orkide olarak bilinen Platanthera chlorantha, Platanthera cinsinde bir
orkide türüdür. Avrupa ve Fas'ta bulunabilir. Platanthera adı "geniş anterler" anlamına gelen Yunancadan
türetilirken, chlorantha tür adı "yeşil çiçekli" anlamına gelir. Büyük kelebek orkide, daha küçük kelebek
orkide olan Platanthera bifolia 'ya benzer, bu da yaklaşık aynı boyuttadır, ancak daha daha küçüktür.
Büyük kelebek-orkide orta boylu çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları geniş, parlak ve eliptiktir, tabanda
büyük bir çift vardır ve sapı çok daha küçüktür. Çiçekler yeşilimsi beyaz, vanilya kokulu, sepallere ve
yaprakları yayılıyor. Çiçeğin dudağı uzun, dar ve bölünmemiştir. Çiçek çok uzun bir mahmuza sahiptir.
Çiçekler oldukça gevşek bir başak oluşturur. Polen kütleleri, tozlaşan böceğin her iki tarafına dokunmak
için ayrılır. Bitki, ormanda, açık çalılarda ve tebeşir dahil otlaklarda bulunur.Dünyadaki dağılımı geniş
ölçüde Avrupa için endemiktir. Pridgeon ve arkadaşlarına (2001) göre, Platanthera (L.) Rich cinsi
yaklaşık 200 tür içerir. Türkiye’de ise iki türü bulunmaktadır. Bunlar P. chlorantha (Custer) Rchb. ve
P. bifolia (L.) L.C.M. Richard’ dır.

Şekil 1. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. habitat görünüşü
Kök enine anatomik kesitleri
Kök kesitinde tek katmanlı epidermal hücreler görülmüştür. Hücre uzunluğu genişlikten daha uzundur
(20-45 × 55-90 µm). Korteks 10-16 katmanlı parankimatik hücreden oluşmuştur. Korteks hücrelerinin
şekli ovalden globülere kadar değişir. Parancymatik hücreler merkeze yakın olanlardan daha küçüktür
(Şekil 2). Benzer sonuçlar daha önce Orchidaceae familyasının üyelerinden birkaç araştırmacı tarafından
bildirilmiştir (Aykebe ve ark., 2010; Altundag ve ark., 2012; Durmuskahya ve ark., 2014). Korteks
parankiması altında yer alan tek sıralı endodermis hücreleri (10-35 × 20-40 µm) ölçülmüştür (Şekil 2,
Tablo 1).
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Şekil 2. P. chlorantha kök enine kesiti. e epidermis, ph parankimal hücreler, en endodermis, t
tüy, öz (Bar 500 µm)
Tablo 1. P. chlorantha kök anatomik ölçümleri

Kök
Epidermis
Parankimatik hücreler
Endodermis

Genişlik (µm)
Min.
Max.

Uzunluk (µm)
Min.
Max.

20.00
10.00
10.00

55.00

90.00

20.00

40.00

45.00
30.00
35.00

Gövde enine anatomik kesitleri
Gövde anatomik kesitinde kalın kütiküla tabakası vardır. Bu katmanın altında tek katmanlı bir epidermis
hücresi yer almaktadır. Epidermis hücreleri kare veya dikdörtgen şeklinde, 10-20 × 20-30 µm olarak
ölçülmüştür. Epidermis hücrelerinin altında 10-24 katman korteks hücreleri bulunmaktadır Korteks
tabakasında kalın ve odunlaşmış hücre duvarlarına sahip sklerankimatik hücreler yer almaktadır. 10-24
katmanlı sklerankimatik hücreler gövdeye dayanıklılık kazandırmıştır. Vasküler demetler kollateral ve
bir halka içine yerleşmiştir. İletim demetlerinin çapı ölçüldüğünde 200 x 350 – 220 x 430 µm’ dir (Şekil
3, Tablo 2).
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Şekil 3. P. chlorantha kök enine kesiti. ku Kutikula, e epidermis, ph parankimatik hücreler, sh
sklerankima hücreleri id iletim demetleri, öz(Bar 100 µm)
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Tablo 2. P. chlorantha gövde anatomik ölçümleri

Gövde
Epidermis
Parankimatik hücreler
İletim demetleri (çap)

Genişlik (µm)
Min.
Max.

Uzunluk (µm)
Min.

Max.

10.00
20.00
200.00

20.00
30.00
220.00

30.00
110.00
430.00

20.00
50.00
350.00

Yaprak enine anatomik kesitleri
Yapraklarda, üst epidermis pürüzsüz kütiküla ile 30-50 × 40-70 µm tek katmanlı dikdörtgen hücrelerden
oluşmuştur. Alt epidermis 25-55 × 35-80 µm idi. Üst epidermis hücreleri alt epidermis hücrelerinden
daha büyük ve üst kütiküla alt kütikuladan daha kalındır. Bu özellikler Orchis laxiflora Lam. ve O.
purpurea Hudson'da Aybeke ve ark. (2010). Ancak Sevgi ve ark. (2012a) bu türlerin alt epidermisin daha
kalın kütiküla olduğunu ve hem üst hem de alt yüzeyde benzer kalınlığa sahip olduklarını
gözlemlemişlerdir. Mezofil tabakası, palisade ve sünger parankima dokularında herhangi bir farklılaşma
olmadan homojendir (Şekil 4, Tablo 3).
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Şekil 4. P. chlorantha yaprak enine kesiti. ku kutikula, üe üst epidermis, ph parankimatik hücreler,
ae alt epidermis (Bar 200 µm)
Tablo 3. P. chlorantha yaprak anatomik ölçümleri
Genişlik (µm)
Max.

Min.
Yaprak
Alt epidermis
Mezofil hücreler
Üst epidermis

30.00
25.00
25.00

50.00
35.00
55.00

Uzunluk (µm)
Min.

Max.

40.00
35.00
35.00

70.00
60.00
80.00
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Yaprak alt ve üst yüzeysel kesitleri
İncelenen türlerin yaprak yüzeyi diğer birçok orkide türü gibi tüysüzdür. Yapraklarda, üst epidermis
pürüzsüz kütikül ile 50-65 × 110-165 µm tek katmanlı dikdörtgen hücrelerden oluşur. Alt epidermis
hücreleri 40-60 × 100-150 µm olarak ölçülmüştür. Alt epidermis hücreleri üst epidermis hücrelerinden
daha büyük ve üst kütikül alt kütiküladan daha kalın bir tabakadır (Şekil 5, Tablo 4).
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B

Şekil 5. P. chlorantha yaprak enine kesiti. A-Yaprak alt yüzeysel kesiti, B- Yaprak üst yüzeysel
kesitleri, e-epidermis, st-stoma (Bar 50 µm).
Tablo 4. P. chlorantha yaprak anatomik ölçümleri
Genişlik (µm)
Min.

Max.

Min.

Uzunluk
(µm)
Max.

Alt epidermis

40.00

60.00

100.00

150.00

Üst epidermis

50.00

65.00

110.00

160.00

Leaves

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., morfolojik ve anatomik olarak araştırılmıştır.
Çiçek, lateral sepal, dorsal sepal, petal, dudak, anter kapağı ve sütunun morfolojik araştırmalar
yapılmıştır. Morfolojik çalışmalardan elde edilen sonuçlar genellikle Türkiye Florasında verilen tanımla
tutarlıdır (Davis 1978 ve 1988). Kök kesitinde tek katmanlı epidermal hücreler görülmüştür. Hücre
uzunluğu genişlikten daha uzundur (20-45 x 55-90 um). Korteks 10-15 katmanlı parankimatik
hücrelerden oluşuyordu. Korteks hücrelerinin şekli ovalden globülere kadar değişiyordu. Merkezden
uzağa yerleştirilmiş parankimatik hücreler merkeze yakın olanlardan daha küçüktür (Şekil 2). Gövde
anatomik kesitinde kalın kütiküla tabakası görülmüştür. Bu katmanın altında tek katmanlı bir epidermis
vardır. Epidermal hücreler kare veya dikdörtgen şeklinde, 10-20 × 20-30 µm. Olarak ölçülmüştür. 10-20
kat korteks hücresi, korteks tabakasında kalın ve odunlaşmış hücre duvarlarına sahip çok az kolenkima
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hücresi bulunmuştur. Vasküler demetler kollateraldir. (Şekil 3). İncelenen türlerin yaprak yüzeyi, diğer
birçok türe göre tüysüzdür. Yapraklarda, alt epidermis pürüzsüz kütiküllü tek bir dikdörtgen hücre
tabakasından (40-60 x 100-150 µm) oluşuyordu. Üst epidermis 50-65 × 110-160 µm olarak ölçülmüştür.
Alt epidermis hücreleri üst epidermis hücrelerinden daha büyük ve kütiküla daha kalındır. Mezofil
tabakası, palisat ve sünger parankima dokularında herhangi bir farklılaşma olmaksızın homojendir (Şekil
4).
Bu araştırmada, gelecekteki çalışmalara ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama sağlamak için Platanthera
chlorantha (Custer) Rchb. morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca bu çalışma ile
anatomik özelliklerin tespiti literatürde mevcut olan verileri ile karşılaştırılmıştır.
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