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Türkiye’de Yayılış Gösteren Dört Endemik Phlomis (Lamiaceae) 
Taksonu Üzerine Karyolojik Bir Çalışma
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Amaç: Çalışmamızda farklı lokalitelerden toplanan dört Endemik Phlomis taksonunun kromozom 
morfolojilerinin ve kromozom ölçümlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi. Phlomis chimerae Boiss., P. grandiflora H.S. Thompson, 
var. grandiflora, P. lycia D. Don. ve P. monocephala P. H. Davis taksonları oluşturmaktadır. Bitkilerin 
taze örnekleri türlerin teşhisi ve herbaryum örneği oluşturmak için kullanılmıştır. Karyolojik 
çalışmalar için araziden toplanan olgun tohumlar kullanılmıştır. Karyolojik çalışmalar için toplanan 
bitki tohumları kurutma kâğıdı ile kaplanmış petri kaplarında çimlenmeye bırakılmıştır. Çimlenen 
tohumların kök uçları 2–2.5cm uzunluğa erişince kesilerek ön işleme tabi tutulmuştur. Önişleme 
tabi tutulan kök uçları fikse edilerek boya işlemi yapılıncaya kadar %70’lik alkolde muhafaza 
edilmiştir. Daha sonra kök uçları hidroliz edilerek boyama işlemine alınmıştır. Boyanan kök uçları 
preparat yapılarak mikroskobik incelemeyle fotoğrafları çekilmiştir. Çekilen fotoğraflardan türlerin 
ayrı ayrı kromozom ölçümleri yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerler tablo 
halinde verilmiş ve kromozomların idiyogramları çizilerek karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada Phlomis L. cinsine ait dört endemik taksonun kromozom morfolojileri 
ve kromozom sayıları karyolojik teknikler kullanılarak araştırılmıştır. Çalışılan dört Phlomis 
taksonunun kromozom sayıları 2n=20 olarak bulunmuştur. Bu taksonlar için kromozom sayıları ve 
karyotip analizleri ilk defa bu çalışma ile rapor edilmiştir.

Sonuç: Literatürde Phlomis’e ait karyolojik çalışmalarda bu cinse ait kromozom sayısının 
çoğunlukla 2n= 22 ve çok az kısmında ise 2n=20 olarak tespit edildiği belirtilmiştir. Bu çalışmada 
araştırılan dört Phlomis taksonu da 2n= 22 kromozom sayısına sahip olması ile daha önce yapılan 
çalışmaları desteklemektedir.
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Amaç: Türkiye’de Crepis L. cinsine ait 7’si endemik olmak üzere, toplam 38 tür yayılış 
göstermektedir. Cinsin sistematiğinde karyotip analizinin önemli bir yere sahip olmasına rağmen, 
ülkemizde bu cinse ait herhangi bir karyolojik araştırmaya rastlanılmamıştır. Yapılan bu çalışmanın 
amacı, C. foetida L. subsp. commutata (Spreng.) Babcock, C. setosa Hall. fil. ve C. vesicaria 


