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Monotipik Endemik Taksonlar ve Türkiye’nin Biyoçeşitliliğine 
Katkıları: Phrynella ortegioides ve Thurya capitata (Caryophyllaceae)
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Amaç: Türkiye’deki monotipik endemik bitkiler arasında yer alan ve Caryophyllaceae 
familyasından olan Phrynella ortegioides (Fisch. & C.A.Mey.) Pax & K.Hoffm. ve Thurya capitata 
Boiss. & Bal. morfolojik ve mikromorfolojik özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Arazi çalışmalarında bu iki monotipik endemik cins, İç Anadolu 
Bölgesi’nden toplanmış ve botanik bahçesinde kültüre alınarak canlı örneklerinden morfolojik 
çalışmalarda yararlanılmıştır. Leica stereomikroskop (STM) ile örneklerin vegetatif ve generatif 
organlarının fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Tarama Elektron Mikroskobu çalışmalarında organ 
yüzeyleri İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Bölümü’nde bulunan 
“Polaron SC 7610 Marka Kaplama Cihazı”nda altın ile kaplandıktan sonra JSM 5600 SEM 
mikroskobunda incelenmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren monotipik endemik bitkilerden P. ortegioides 
ve T. capitata’nın eski lokaliteleri ziyaret edilmiş, yeni yayılış alanları bulunmuş, populasyonları 
tehdit eden dış faktörler tespit edilerek tehdit kategorileri hakkında güncel bilgiler sunulmuştur. 
Çalışmanın ikinci kısmında bu monotipik endemik taksonlara ait morfolojik veriler güncellenmiş, 
yeni bulgular katılmış ve çeşitli organlarında yüzey mikromorfolojisi incelenmiştir.

Sonuç: Caryophyllaceae familyasından iki monotipik endemik cinsin morfolojik, mikromorfolojik 
ve sistematik özellikleri ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Türkiye Florası adlı eserde yer alan cins ve 
tür özelliklerine katkı sağlayacak yeni değerler elde edilmiştir. Tarafımızdan yapılan güncel arazi 
çalışmaları ile elde edilen verilerle bu nadir taksonların yayılış sınırları, mevcut populasyonlarının 
durumu verilmiştir. Çalışma kapsamındaki monotipik endemik bitkilerin mikromorfolojik 
özellikleri SEM çekimleri ile ilk defa bu çalışmayla ortaya konulmuştur. Bu araştırma alınan 
sonuçları itibariyle, Türkiye’nin monotipik endemik bitkilerine ait morfolojik, mikromorfolojik 
ve sistematik özelliklerin birçoğunu ayrıntılı olarak tespit ederek türlerin sistematiğine katkı 
bağlamında özgün bir çalışma niteliği taşımaktadır.
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Teşekkür: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 3582 
No’lu Tez projesi ile desteklenmiştir.


