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bakımından araştırma alanında bulunan başlıca 
büyük familyalar: Asteraceae (110), Fabaceae (90), 
Lamiaceae (67), Brassicaceae (54), Poaceae (53), 
Caryophyllaceae (45), Boraginaceae (31), Apiaceae 
(29), Liliaceae (29), Rosaceae (27), cinsleri ise: 
Astragalus (25), Salvia (14), Silene (14), Centaurea 
(13), Trigonella (12), Euphorbia (11), Alyssum 
(10), Veronica (10), Vicia (10), Allium (9) 
şeklindedir. Fitocoğrafik elementlerin dağılımı İran-
Turan elementleri 306 (%38.25), Akdeniz 
elementleri 36 (%4.5), Avrupa-Sibirya elementleri 
28 (%3.5) dir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Endemik, Türkiye florası, 
Baskil, Elazığ.  
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Bu çalışma 2004-2006  yılları arasında 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı Siirt ili Kurtalan 
ilçesidir. “Flora of Turkey” de belirtilen birkaç bitki 
dışında  alanda  floristik bir çalışma 
yapılmamıştır.Bu çalışma “Kurtalan İlçesi 
Güneyinde Floristik Araştırmalar” adlı yüksek 
lisans tez çalışması için toplanan örneklerin bir 
bölümünden oluşmaktadır. Yapılan arazi 
çalışmaları sonucunda  toplanan örneklerin teşhis 
edilmesiyle 25 familyaya ait   59 Spermatophyta 
taksonunun Siirt ili için yeni kayıt olduğu tespit 
edilmiştir. Bu türlerin fitocoğrafik bölgelere göre 
dağılımı ise şöyledir: 13 takson (% 22) İran-Turan 
elementi; 8 takson (%13,5) Akdeniz elementi; 2 
takson (%3,3) Avrupa-Sibirya elementi ; 36 
taksonun (%62,2) hangi fitocoğrafik bölgeye ait 
olduğu belirlenememiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Siirt, yeni kayıt, takson 
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Verbascum x  edirnensis Dane & Yılmaz, 

(Scrophulariaceae);   (V. densiflorum Bertol. x V. 
sinuatum L.), nothosp. nova,  yeni bir doğal hibrid 
olarak A1 (E) Edirne’den toplanan örneklerle 
Trakya Florası’na eklenmiştir. Örneklerin teşhisi, 
Türkiye ve Avrupa Floraları’na göre yapılmıştır. 
Yeni hibritin deskripsiyonu ile habitattaki 
fotoğrafları ve çizimleri verilmiştir. Ana ve baba 
karakterlerine benzeyen ve farklılık gösteren 
morfolojik özellikleri ise karşılaştırmalı olarak 
tabloda gösterilmiştir. Örnekler EDTU’ da 
saklanmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Hibrid, 

Scrophulariaceae, Verbascum, taksonomi 
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Lokal Endemik Campanula pulvınarıs Hausskn. 
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Bu çalışmada, lokal endemik bir tür olan 

ve Kırmızı Kitap’ta EN kategorisine giren 
Campanula pulvinaris Hausskn. & Bornm.’in 
morfolojik palinolojik ve ekolojik açıdan 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bitkinin tip örneği, 
Türkiye Florası’na göre 1889 yılında Bornmüller 
tarafından Kara Baba Dağın’dan (Sivas) 
toplanmıştır. Bitkinin yayılışı çok lokal olup Kara 
Baba Dağı ile sınırlıdır. C. pulvinaris, Karababa 
Dağı’nda 2000 metrenin üzerinde kalkerli 
anakayada yastık oluşturan gösterişli çiçeklere 
sahip bir bitkidir.  
  Arazide farklı populasyonlardan alınan 
örneklerden, Erdtman yöntemine göre polen 
preparatları hazırlanmıştır. Palinolojik incelemeler 
ışık mikroskobunda yapılmış ve mikrofotoğraflar 
mikroskoba bağlı bir görüntüleme sistemi ile 
çekilmiştir. Ayrıca, farklı populasyonlardan 
toplanan bireylere ait polenlerin morfolojik 
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özellikleri SPSS paket programı ile 
değerlendirilmiştir. C. pulvinaris’e ait polenler 
apertür şekli ve sayısı bakımından triporat ya da 
nadiren tetraporat, yüzey süslenmesi bakımından 
ise granülat özellik göstermektedir.  
  Campanula pulvinaris’in morfolojik ve 
ekolojik değerlendirmeleri çalışma alanında yer 
alan iki farklı populasyondan toplanan yaklaşık 50 
örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu 
değerlendirmeler sonucunda, Türkiye Florası’nda 
yer alan tür betiminin eksik yönleri giderilerek, C. 
pulvinaris’in genişletilmiş bir tanımı verilmiştir. 
Ayrıca, arazide C. pulvinaris ile birlikte yer alan 
bitki türleri listelenmiştir. Bitkinin yayılış alanı, 
populasyon genişliği, tehdit faktörleri ve habitatı ile 
ilgili bilgilere yer verilmiştir. 
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Tanacetum (Asteraceae) cinsi Türkiye 

Florasında 62 takson ile temsil edilmektedir. Bu 
taksonlardan 24 tanesi Türkiye için endemiktir. 
Cinsin türleri , bu cinse çok yakın olan Pyrethrum, 
Leucanthemum, Chrysanthemum ve Matricaria gibi 
cinslere ait türlerle habitus olarak benzerlik 
gösterdiğinden cinsin sistematiği karışık olup çok 
sayıda sinonime sahiptir. 
  Bu çalışmada Tanacetum cinsine ait 4 
takson araştırılmıştır. Bunlar Tanacetum 
corymbosum (DC.) Schultz. subsp. corymbosum, T. 
armenum (DC.) Schultz., T. hausknechtii (Bornm.) 
Grierson ve T. argenteum (Lam) subsp. argenteum 
Wild.’dur. Bu türlerden T. hausknechtii Sivas’ta 
yayılış gösteren lokal endemik bir tür olup, Kırmızı 
Kitap’ta VU kategorisine yerleştirilmiştir. T. 
argenteum subsp. argenteum ise geniş yayılışlı  
endemik bir taksondur ve Kırmızı Kitap’ta LC  
kategorisinde gösterilmiştir. T. corymbosum subsp. 
corymbosum ve T. armenum ise yaygın, endemik 
olmayan taksonlardır. 
  Çalışma alanından toplanan Tanacetum 
türlerine ait polen preparatları Erdtman yöntemine 
göre hazırlanmıştır. Palinolojik incelemeler ışık 
mikroskobunda yapılmış ve mikrofotoğraflar 
mikroskoba bir görüntüleme sistemi ile çekilmiştir . 
Palinolojik karakterlerin istatistiksel analizleri 
SPSS paket programı ile yapılmıştır. Yapılan 
incelemelere göre, Tanecetum cinsine ait polenler 
apertür şekli ve sayısı bakımından trikolporat, 

yüzey süslenmesi bakımından ise ekinat özellik 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tanacetum, Asteraceae, 
palinoloji, tehlike kategorisi, Karababa Dağı 
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Dianthus engleri Hausskn. & Bornm. 

Türkiye Florasında dar yayılışlı lokal endemik bir 
tür olup tip örneği 1889 yılında Bornmueller 
tarafından Karababa Dağı’ndan (Sivas) 
toplanmıştır. Taksonomik yönden diğer Dianthus 
türlerinden çok farklı olan türün morfolojik, 
palinolojik  ve ekolojik özellikleri üzerindeki 
çalışmayla türün taksonomisine katkıda 
bulunulması amaçlanmıştır. D. engleri 2000 m 
üzerinde yayılış gösteren alpinik bir türdür ve 
Kırmızı Kitaba göre  NT kategorisine  girmektedir.  

Dianthus engleri’nin polen preparatlarının 
hazırlanmasında Erdtman yöntemi kullanılmıştır. 
Hazırlanan preparatlar ışık mikroskobunda 
incelenmiş ve mikrofotoğraflar mikroskoba bağlı 
bir görüntüleme sistemi ile çekilmiştir. Bitkinin 
polen tanımını oluşturmak için A, B, A/B, Plg, Plt 
ve mesoporyum gibi bazı palinolojik karakterler 
ölçülüp, SPSS paket programı ile 
değerlendirilmiştir. Ayrıca, ekzin ornemantasyonu, 
apertür şekli ve sayısı gibi gözleme dayalı 
karakterler de incelemeler sonucunda 
tanımlanmıştır. 

Dianthus engleri’nin morfolojik ve 
ekolojik özellikleri çalışma alanındaki iki farklı 
populasyondan toplanan 20’ye yakın örneğe 
dayanarak açıklanmıştır. Türün Floradaki betiminin 
eksik yönleri giderilerek genişletilmiş ve tanımı 
verilmiştir. Türün arazideki yayılışı, populasyon 
büyüklüğü, birlikte yetiştiği diğer türler, tehdit 
faktörleri ve habitatı ile ilgili bilgiler açıklanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dianthus engleri, morfoloji, 
palinoloji, ekoloji, tehlike kategorisi 
 
 
 
 
 
 


