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Dlinya niifusunun korkunc; bir Juzla artl§l biiylik bir g1da probleminin dogmasma sebep olmaktadir. Bu neden ile, bir 9ok organizasypn ve bilimciler t~m beyin
giic;lerini bu problemin 9ozi.imline hasretmektedirler. Ara§tmc1lann bir kISiru,
bir yandan mevcut kaynaklann verimini artt1rmak i9in 9abalarken, diger yandan
baz1 ara§tmctlar da besleyici degeri yi.iksek olan ek kaynaklar bulmaya 9alI§m.a ktadJrlar.

.

Bu yonden ki.lrsiirniiz'de, ingiltere Tate and Lyle Ara§tlfma Laboratuvan ile
mi.l§terek olarak bazi projeleri yi.iri.itmektedir. Bu i§birligi 9er9evesinde daha once ele alman ve biiytik bir ekonomik potansiyele sahip olan Kec;iboynuzu, yani
Ceratonia siliqua, tizerinde yap1lan c;ah§malarda; bu bitki meyvalarmm §eker miktannca ( %44), tohum embriyolanmn da proteince zengin ( %47) olduklan
saptanm1§tlf.
Diger taraftan Tate and Lyle Ara§tlrma Laboratuvannda, 9ok yeni olarak,
iki bitki tiiri.i bu yonden deger~endirilmek iizere ele almrn1§tlf. Bu bitkilerden
Dioscoreophyllum cumminsii meyvalannda normal sakkaroza nazarnn 3500 defa
daha tatb bir prot~in ve Thaumatococcus ·daniellii tohumlannda ise bilinen sakkarozdan 11.000 defa daha tath protein tabiatmda yeni maddeler bulunmu§tur.
En tath diye adlandmlan bu proteinik maddelerin yap1s1 ve tatliliklanrun .mahiyeti btiyi.lk oranda 9oztilmti§ ve sentetik olarak yap1labilecekleri sonucuna vanlm1§tlr.
Yakm bir gelecekte, bildigimiz §eker .yerine c;ok daha ekonomik ve pratik kullamlma olanaklan bulunan bu tath proteinlerin toplumlarca kullamlmasmm tercih edilecegi gerc;egi kar§1smda, bir 9ok laboratuvarlarda bildigimiz §ekerin ba§ka.
amac;larla kullantlmas1 ara§tmlmasrna da ba§lanm1§tlr.
Diinya g1da probleminin 96ziilmesine katktda bulunacag1 §iiphesiz olan bu
iki ttiriln, memleketimizdeki gen9 bilimcilere tamtilmasmm yararll 0Jacag1 dti§iincesi ile bu makale ele almmt§tlr.
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Proteince zengin bu iki ti.iriin sistematik durumunu

- AKlass is
Ordo
Familya
Genus
Species

~oylece

ozetliyebtliriz :

-B-

Dicotyledoneae
Polycarpicae
M enispermaceae
Dioscoreophyllum
cumminsii (Stapf part.)

Klassis
Ordo
Familya
Genus
Species

M onocotyledoneae
Scitamineae
M arantaceae
Thaumatococcus
daniellii (BENN.) BENT.

DIELS.
A -

Dioscoreophyllum cumminsii'nin morfolojik ozellikleri

cic;ek

cicek ve brakte
~ekil
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: 1. Dioscoreophy//um cumminsii (Stap part). Diels.

(~ekil

l) :

Diosscoreophyllum Cumensii Meyvesi

8

c
A
Seki! 2. Thaumatococcus danielli (Benn.) Bent.

A. Cii;ek durumu B. Cii;ek C. Meyve
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Dallar zay1f, ttiyli.i ve uzun internodyumlu. Yapraklar basit, 10 - 12 cm uzunlukta ve 8 - IO cm geni§likte, petiolat, petioller 6 - 10 cm uzunlugunda, stipulstiz,
lamina yumu§ak, kenarlan tilylti, kaidesi sagitat veya kordat, u9lan akuminat ve
solgun renktedir. <.;i9ek durumu rasemos, 9i9ekler salklm §eklinde, salklmlar
7-8 cm uzunlukta ve 1,5 cm geni§liktedir. <.;i9ek.ler dioik, aktinornorf, pedisellat,
pediseJler 5 mm uzunlukta, brakteat, brakteler 2 mm uzunlukta ve u9lannda uzun
ttiyler bulunmaktad1r. Sepaller pembemsi-san renkte, 3 mm uzunlukta ve 2 mm
kalmbktadu. Androkeum Imm uzunlukta ve 1,5 mm 9apmda olup monoadelphousdur. Di§i 9i9ekler hakkmda pek fazla bilgi bulunamamJ§t1r. Bu ttir Ball Afrika'da geni§ sahay1 kapsamaktadir.
B -

Thaumatococcus daniellii'nin morfolojik ozellikleri (~ekil 2) :

<.;ok ytlWc ve rizomlu otsu bir bitkidir. Yapraklar distiks, linear, petiolat,
petioller 10 cm uzunluktadir. <.;i<;ek durumu spika, 9i9ekler hermafrodit, brakteat
tiptedir. Tepal iki daire halindedir. Androkeum yine iki daire halindedir, fakat
di§ dairedeki staminodlar bulunmamaktad1r. Ovaryum tek karpelli, inferior ve
ti9 lokulusludur. Meyva kapsula olup tohumlar arillattJr. Bu ttir Yukan Gine ve
Kameron'da geni§ bir yayll1§ alaruna sahiptir.

Menispermaceae familyasmm en yakm akraba i.iyeleri olan Berberidaceae
familyas1run memleketimizde bir 9ok ttirleri bulunmaktad1r.

M arantaceae familyasmm memleketimizdeki yakm akrabas1 da M usaceae'dir ve bunlann ait olduklan ordonun en ya.km akrabalan ise, tilkemizde pek 9ok
tiyeleri bulunan Microspermae ve Liliflorae ordolandir.
Yukanda bahsedilen M enispermaceae ve M arantaceae'nin yakm akrabalannm durumlan ktirstimtizde incelenmeye ba§lanmJ§tlr.
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