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Özet 

 

Deniz suyu etkisinde kalmış odunsu 

bitkilerin anatomisi hakkında yeteri kadar 

çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma ile Batı 

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı ekosistemlerinde 

serpinti halindeki deniz suyunun odun 

anatomisine etkileri incelenmiştir. Aynı türün 

kıyı ve iç kesimden alınan odun örneklerinde 

yapılan ölçümler bağımsız t-testi ile 

karşılaştırılmıştır. İncelenen 12 türün çoğunda 

deniz suyu etkisinde kalan örneklerin 

kseromorfi değerlerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bu bireylerde çoğunlukla trahe 

çaplarının daha dar ve birim alandaki trahe 

sayılarının daha fazla olması, iletimde emniyeti 

sağlamak üzere, trahe hücrelerindeki değişim 

yoluyla kıyı ekosistemine uyum sağlanmasının 

bir sonucu olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Odun anatomisi, ekoloji, 

Batı Karadeniz Bölgesi. 

 

Abstract 

 

Little is known about the anatomy of woody 

plants exposed to salt-spray in coastal ecosystems. The 

aim of this study is to investigate vessel morphology of 

some woody plants exposed to salt-spray in coastal 

ecosystems of the western Black Sea Region of 

Turkey. Wood samples from coastal region compared 

to their interior counterparts with independent t-test. 

Majority of samples exposed to salt-spray have 

narrower but higher number of vessels in their 

secondary xylems, and thus they had higher values of 

xeromorphy. The results show that the water-

conducting system of the examined species varies and 

adapts to the site conditions under salt-spray in the 

region. This can be partly attributable plant response to 

ensure hydraulic safety in the stress conditions of the 

coastal sites. 

Keywords: Wood anatomy, ecology, Western Black 

Sea Region.    

 1. Giriş  

Yetişme ortamı koşullarının bir bölgeden diğerine veya bir yıldan başka bir yıla 

farklılık göstermesi aynı türün odunları arasında bazı anatomik değişimlerin ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir (Creber ve Chaloner, 1984; Schweingruber, 2007). 

Anatomik özelliklerde yetişme ortamı farklılığından kaynaklanan değişimlerin odunun 

kullanım özelliklerini etkilediği de bilinmektedir (Topaloğlu ve ark., 2014). Bu bağlamda 

her bir yetişme ortamı faktörünün ayrı ayrı etkisinin veya birden fazla değişkenin ortak 


