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bitkinin de Türkiye’de yayılışının olduğunu kesinlik kazanmıştır.

Iris zagrica Mathew&Zarrei, C9 Hakkâri: Şemdinli, Derecik Kasabası, Balkaya Dağı (Çiyayı 
Govende), seyrek meşelik ve ağaçlıklar, 1200 m, 04.04.2012. Mehmet Fırat (MF 28482); (VANF, 
NGBB)

Tulipa systola Stapf, C9 Hakkâri: Çukurca, Kazan Vadisi (Geliye Tiyar), kayalık, taşlık 
yamaçlar,1200-1400 m, 30.03.2012, Mehmet Fırat (MF 28312); (VANF, NGBB).

Allium calocephalum Wendelbo, C9 Hakkâri: Şemdinli, Derecik beldesi, Sılo yaylası, Baklaya 
Dağı (Çiyaye Govende), Navberoja ile Hezil Çayı arası, derecik merkezi civarları, meşelik, çayırlık 
ve yaylalar, 800-1700 m, 23.04.2012 Mehmet Fırat (MF 28732), C9 Hakkâri: Şemdinli, Derecik 
beldesi, 1200 m, 25.04.2001 Mehmet Koyuncu (MK 12887). 

Astragalus bruguieri Boiss., C9 Hakkâri: Şemdinli, Derecik beldesi (Navberoja Bölgesi) açık 
alanlar, 1000-1200 m, 26.05.2011, Mehmet Fırat ( MF27450, MF 28701)

Sonuç: Türkiye Florasında; 45 türle temsil edilen Iris cinsi 46’ya, 18 türle temsil edilen Tulipa cinsi 
19’a, 169 türle temsil edilen Allium cinsi 170’e, 430 türle temsil edilen Astragalus cinsi 431’e (1 
türle temsil edilen Poterion seksiyonunun tür sayısı 2’ye çıkmıştır) yükselmiştir. Böylelikle hem 
özelde florası hakkında sınırlı bilgi bulunan Hakkari bölgesine, hem de Türkiye florasına katkı 
sağlanmıştır.
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Amaç: Bu çalışma ile ülkemizde İç Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren Atriplex laevis C.A. Mey 
türünün morfolojik özelliklerinin ve kromozom sayısının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyalini, İç Anadolu Bölgesi’nde farklı lokalitelerden 
toplanarak herbaryum örneği haline getirilen A. laevis’e ait bitki örnekleri ve ANK, GAZI, HUB, 
KNYA herbaryumlarında incelenen örnekler oluşturmaktadır. Morfolojik çalışmalar, toplanan bu 
örnekler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kromozom sayımı için kullanılan türe ait tohumlar Ankara 
Nallıhan (Davutoğlan) Kuş cennetinden toplanmıştır. Toplanan tohumların çimlendirilmesiyle elde 
edilen kök uçları 0.002 M 8-hidroksiquinoline’de ön işleme tabi tutulmuş, daha sonra Feulgen 
kromozom boyama tekniği ile boyanıp ezme preparat yöntemiyle hazırlanmış ve trinoküler BAB 
stereo mikroskop altında incelenmiş kromozom sayımı yapılmış ve fotoğraflanmıştır.
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Bulgular: Yapılan morfolojik incelemeler sonucunda, Türkiye Florası’nda mevcut betiminde eksik 
olan çiçek, tohum ve meyve özellikleri verilmiş. Türün boy, kök, gövde ve yaprak özelliklerine 
ait veriler güncellenmiştir. Bu veriler ışığında, A. laevis türünün Türkiye Florasında yer alan 
deskripsiyonunda yer alan eksiklikler giderilmiştir. Topladığımız örnekler ve herbaryumlardaki 
incelenen örneklerin lokalite bilgileri kullanılarak türün ülkemizden bilinen yayılışı güncellenmiş ve 
dağılım haritası oluşturulmuştur. Yapılan karyolojik çalışma sonucunda ise, türün Ankara Nallıhan 
(Davutoğlan) Kuş Cennetinde bulunan popülasyonunun kromozom sayısı diploid 2n=2x=18 olarak 
belirlenmiştir. Yapılan kaynak araştırmaları sonucunda bu kromozom sayımının türün Türkiye 
popülasyonlarına ait ilk kayıt niteliğinde olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışma sonunda, A. laevis türünün morfolojik özeliklerine ait mevcut betimindeki 
eksiklikler giderilmiştir. Türün Türkiye’de yayılış gösteren popülasyonları için kromozom sayısı 
2n=2x=18 olarak belirlenmiştir. Bu sayım türün ülkemizden verilen ilk kromozom sayısı kaydıdır.
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Aim: The purpose of this study is to be a source of the determination of the endemic plants and 
other floristic studies done in areas close to here in the future as well as to contribute.

Materails and Methods: The study area is in the west-Anatolia region of Turkey. The study area 
is within the boundaries of the distinct of Milas in Muğla 27o49’19” E and 37o25’15” N. The 
meteorological climatic data were obtained from the General Directory of Meteorological Affairs 
(Anonymus 2005). The materials of this investigation are comprised plant specimens collected 
(Muğla Province) in the “Labranda protected area and its surroundings” between March 2009 and 
July 2010. The geographical location, collection date, the name of the collector and the collection 
number were given every taxa. The majority of the specimens were identified by using the Flora of 
Turkey and the East Aegean Islands (Davis 1965-1985, Davis & al. 1988). In cases of uncertainty, 
Flora Europaea (Tutin & al. 1964-1981) was used as well. Author name of every taxon was written 
according to the Authors of Plant Names (Brummitt & Powell 1992). The plant specimens prepared 
for herbarium collection have been stored in the Department of Biology, Faculty of Science, Muğla 
University.

Findings: This floristic study was carried out with approximately 727 plant specimens collected 
between March 2009–July 2010. As a result of the identification of the plant specimens, 66 
families,197 genera, 335 taxon were determined. Eighteen of the collected taxa are endemic 
(5.37%). Sixteen plant samples which identified were collected first time from C1 square (Donner, 
1990). Two of the 335 taxa are in Pteridophyta while 333 are in Spermatophyta. Two of the 333 
taxa are in Gymnospermae while 331 are in Angiospermae. Of these, 284 taxa belong to the 


