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Bu çalışma Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden (Erzincan ili Refahiye ilçe sınırları, 
Sivas ili Ulaş ilçe sınırları, Niğde ili Fertek ilçe 
sınırları, Tunceli ili Ovacık ilçe sınırları) birbirleri 
ile tozlaşma ihtimali olmayacak kadar uzak olan 
mesafelerden toplanan Papaver familyasına bağlı 
Oxytona seksiyonunda yer alan yabani türler olan 
P. bracteatum, P. orientale ve P. pseudo-orientale 
türlerinin kromozom sayımlarını yapmak ve 
beraberinde tür teşhisinin gerçekleştirmesi amacıyla 
yürütülmüştür. Araştırmada toplam 100 aksesyonun 
kromozom teşhisi yapılmıştır. Öncelikle her bir 
aksesyonun tohumları optimum çimlendirme 
ortamında çimlendirilmiştir. Kromozomların hücre 
bölünmesinin metafaz safhasında yakalanması 
amacıyla % 0.3’lük α-Bromonapthalen çözeltisi 
içerisinde 3 saat bekletilmiştir. Sonrasında bitkiler 
saf su ile iyice durulanarak hazırlanan 3:1’lik Fixer 
(Fiksasyon Çözeltisi, 3 Etanol : 1 Glasial Asetik 
Asit)  içerisinde iki gün bekletilmiştir. Üçüncü 
günde Fixer içerisinden çıkarılan bitkiler saf su ile 
durulandıktan sonra % 2’lik Aseto Carmine boyası 
içerisine alınmıştır. Boya içerisinde bir gün 
bekletilen bitkiler bir sonraki gün mikroskopta 
bakılmaya hazır hale getirilmiştir.  

Araştırmada kullanılan 100 bitkinin 
kromozom teşhisi bu yöntemler uygulanarak 
yapılmıştır. Bunlardan 4 bitkinin P. bracteatum 
(2n=14), 39 bitkinin P. orientale (2n=28) ve 57 
bitkinin de P. pseudo-orientale (2n=42) oldukları 
bulunmuştur. Bu sonuç, Papaver familyasına bağlı 
Oxytona seksiyonunda, ülkemizde en fazla yayılım 
gösteren türün P. pseudo-orientale olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu çalışma ileride gerçekleştirilecek 
Papaver cinsi ya da seksiyonlarının genetiği ve 
ıslahı çalışmalarına yardımcı olması nedeniyle 
özgün değer taşımaktadır. Diğer yandan ilerde 
gerçekleştirilecek olan daha detaylı genetik 
analizler sonucu önemli genlerin saptanması ve 
ıslahı gibi konulara öncülük edecektir. 
  
Anahtar Kelimeler: Yabani haşhaş, Papaver, 
Oxytona, kromozom  
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Bu çalışma, 2000–2007 yılları arasında 
Muş ilinde yapılan çeşitli araştırmalar ve 
ekskürsiyonlar neticesinde hazırlanmıştır. Muş ili, 
barındırdığı önemli ovaları, çok değişken ve lokal 
habitatları ile Önemli Bitki Alanı (ÖBA) açısından 
önem arz eder. Muş ilinde 1250–2879 m arasında 
değişen yer yer engebeli bir topografya 

bulunmaktadır. Bölgede bulunan ovalar da 1250–
1700 m rakımlarda yer almaktadırlar. Arazi, ova 
stepi ve dağ stepi karışık karakterli olup,  bazı ilçe 
sınırları içersinde Quercus sp.  Formasyonlarına 
rastlanmaktadır. Bu potansiyel değişik lokalitelerin 
endemizm açısından değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bitki örtüsüyle ilgili daha ayrıntılı 
çalışmalara gereksinim duyulmakla birlikte, alanda 
endemik 30 taksonun tespiti yapılmıştır. Araştırma 
bölgesine göre yüksek sayılabilecek bu endemik 
bitki sayısına ek olarak, ÖBA’ da ülke çapında 
nadir yaklaşık 17 takson bulunduğu belirlenmiştir. 
Florasında zengin soğanlı bitkiler ve özellikle 
“Siyah lale” (Tulipa sintenisii Baker) 
popülasyonları dikkat çeker. Resmi olarak koruma 
altında olmayan araştırma alanı ÖBA açısından, 
halen büyük bir tehditle karşı karşıya değildir. 
Bununla birlikte, “Siyah lale” olarak bilinen Muş 
ilene özgü endemik soğanlı bitkiler, tarlalarda doğal 
yetiştiklerinden zararlı ot mücadelesi nedeniyle 
zarar görmesi söz konusudur. Bu konuda, koruma 
amaçlı bir kontrol sisteminin oluşturulması bilimsel 
açıdan önemlidir. 
   
Anahtar kelimeler: Muş, endemik, red data  
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Achillea L. cinsi, çoğunluğu Avrasya’da 

yayılış gösteren 110-140 civarında tür sayısı ile 
bilinen Asteraceae familyasının bir üyesidir. 
Ülkemizde ise son yapılan çalışmalara göre 5 
seksiyona ait 46 türü (52 takson) ile yayılış 
göstermektedir.   
Bu çalışma, cinsin Babounya (DC.) O. Hoffm. 
seksiyonunda yer alan 9 taksona ait örneklerin 
morfolojik ve palinolojik özelliklerini 
kapsamaktadır. Bu taksonlar; Achillea formosa 
(Boiss.) Sch. Bip. subsp. amanica (Rech. f.) 
Ehrend. & Y.-P. Guo, A. brachyphylla Boiss. & 
Hausskn., A. sipikorensis Hausskn. & Bornm., A. 
sieheana Stapf, A. santolinoides Lag. subsp. 
wilhelmsii (K. Koch.) Greuter, A. falcata L., A. 
cucullata (Hausskn.) Bornm., A. vermicularis Trin. 
ve A. monocephala Boiss.& Balansa’dır. 

Yapılan morfolojik çalışmalar ile türler 
arası ve tür içi varyasyonlar belirlenmiş ve 
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palinolojik özelliklerle olan ilişkileri tartışılmıştır. 
Türler arasında yaprak ve kapitulum düzeyinde 
farklılıkların yanı sıra, tür içinde varyasyonlar daha 
çok fillari ve paleanın şekli, kenarı, tüy durumu ve 
ligulaların yapısında gözlenmiştir. 

Polen morfolojik gözlemleri için Erdtman 
yöntemine göre preparatlar hazırlanmıştır. Polen 
incelemeleri Işık Mikroskobu (LM) ve Elektron 
mikroskopta (SEM)  yapılmıştır. İncelenen 
örneklerin polen morfolojik özellikleri  P, E, P/E, 
Clt, Clg, t, Amb, mezokolpiyum, ekzin, ektekzin, 
endekzin değerleri ayrı ayrı ölçülmüş ve polen 
şekilleri belirlenmiştir. P ve E değerleri 
belirlenirken spinler hariç ölçüm yapılmıştır. Her 
taksona ait polenin SEM mikrografları alınmıştır. 
İncelenen Achillea L cinsi polenlerinde 
ornamentasyon ekinat, polenler trikolporat, kolpus 
uçları akuttur. 

Ayrıca bu çalışma sonucu elde edilen 
verilerle cinsin seksiyonları ile ilgili son 
zamanlarda yapılan moleküler düzeyde çalışmalar 
arasında bir karşılaştırılma yapılmıştır. Bu çalışma 
TUBİTAK-TBAG (104T291) tarafından 
desteklenmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Achillea, Babounya, 
morfoloji, polen, seksiyon  
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Bu çalışma 2001-2003 yılları arasında 
Gözeli ve Kavak Ovalarında (Elazığ) yapılmıştır. 
Toplanan bitkiler içinde araştırma alanına özgü, 
nadir ve endemik türler tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Yapılan floristik çalışmalar sonunda 1045 bitki 
örneği toplanmıştır.  Bu örneklerin teşhisinden 
sonra, 43 familya, 175 cins ve 285 tür ve tür altı 
seviyede takson saptanmıştır. Bu taksonların 35 
(%12.2) tanesi endemiktir. Bitki coğrafyası 
elementlerinin dağılım oranları şöyledir: İran Turan 
elementleri 110 (%38.5), Akdeniz elementleri 15 
(%5.2), Avrupa-Sibirya elementleri 13 (%4.5), Çok 
bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 147 
(%51.5). Alandan toplanan örneklerin Raunkier’in 
hayat formları yönünden, Hemikriptofitler (120) % 
42.1’lik bir yüzdeyle birinci sırada, Terofitler (93) 
% 32.6 ile ikinci, Kriptofitler (42) %4,7 ile üçüncü, 

Kamefitler (24) %8,5 ile dördüncü, Fanerofitler (6) 
%2,1 ile sonuncu sıradadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Endemik, Türkiye Florası, 
Gözeli Ovası, Kavak Ovası, Elazığ  
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Albuminler globulinlerle birlikte dikotil 
bitkilerde yaygın olarak bulunan tohum depo 
proteinleridirler. Tohum depo proteinlerinin 
elektroforetik analizi genellikle türler arasındaki 
genetik bağlantıyı göstermede güçlü bir araç olarak 
kullanılır. Bu çalışmada Türkiye’de yetişen 
Lathyrus cinsine ait yedi taksonun SDS-PAGE 
tekniği ile tohum albumin proteini profilleri analiz 
edilmiştir. Taksonlar arasındaki genetik akrabalığı 
belirlemek amacıyla elektroforetik albumin 
verilerinden yararlanarak dendogram 
oluşturulmuştur. Ayrıca benzerlik matriksi 
yardımıyla da taksonlar arasındaki genetik 
akrabalık ortaya konulmuştur.  

Bu çalışmanın sonuçlarına göre Lathyrus 
cinsinin 3 seksiyonuna ait [Orobus (L. aureus), 
Platystylis ( L. nivalis, L. digitatus, L. sphathulatus, 
L. boissieri) ve Pratensis (L. pratensis, L. laxiflorus 
subsp. laxiflorus)] yedi taksonun albumin 
örneklerinin oluşturduğu dendograma baktığımız 
zaman 2 ayrı kümenin meydana geldiğini 
görmekteyiz. Birinci kümede, L. nivalis, L. 
spathulatus, L. aureus, L. digitatus ve L. boissieri, 
ikinci kümede ise L. pratensis ve L. laxiflorus 
subsp. laxiflorus yer almaktadır. Buna göre L. 
nivalis ve L. spathulatus birbirine daha yakın 
akrabadırlar ve bunlara L. aureus benzemektedir. 
Aynı şekilde L. digitatus ile L. boissieri ve L. 
pratensis ile de L. laxiflorus subsp. laxiflorus 
protein bandı bakımından birbirleriyle benzerlik 
göstermektedir. Orobus, Platystylis ve Pratensis 
seksiyonlarına ait çalışılan türlerin albumin 
örneklerinin benzerlik matriksine baktığımız zaman 
taksonlar arasındaki en yüksek benzerliğin L. 
pratensis ile L. laxiflorus subsp. laxiflorus arasında 


