
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

642

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 
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class Dicotyledones, while the other 47 belong to Monocotyledones. The taxa of the study area, 
categorized according to phytogeographical regions, can be listed as follows: Mediterranean 
elements 155 (46.26%), Euro-Sib. elements 7 (2.08%) Irano-Turanian elements 6 (1.79%) and 
the remaining 167 (49.85%) taxa are multiregional. The findings of this study were examined and 
then compared with the results of other researchs (Varol ve ark., 2004; Aytepe, 2005; Çınar, 2010) 
carried out in nearer locations, according to phytogeographical region and the large families and 
genera.

Results and Discussion: This study was carried out in the Mediterranean phytogeographic region 
and the number of Mediterranean elements is naturally higher than that of the elements of other 
regions. Iran-Turanian elements have a higher rate on Yılanlı Mountain, the Euro-Siberian elements 
are approximately at the same rate in all areas. The rate of endemism in our research area and other 
studies are very low (5.37%), when compared with endemism ratio in the total Flora of Turkey 
(33%). This ratio may not seem to be high. But, when we focus on the flora in Turkey, it is observed 
that 85% of the endemic taxa grow between 1000-2000 m. In this case, plains at lower altitudes 
are poor in terms of endemics. In our research area Asteraceae, Fabaceae and Poaceae families 
are dominant. 
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Tragopogon L. cinsine ait olan T. dubius Scop., T. latifolius 
Boiss. var. latifolius, T. latifolius var. angustifolius Boiss.,. T. longirostris Bisch. ex Schultz var. 
longirostris, T. longirostris var. abbreviatus Boiss., T. pratensis L. subsp. orientlis (L.) Celak, T. 
pterocarpus DC, T. pterodes Panc ve T. reticulatus Boiss. & Huet. taksonlarının matK geni baz 
dizilerine göre taksonomik ilişkilerini belirlemektir.

Gereçler ve Yöntemler: Gerekli olan bitki materyali Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanmıştır. 
Toplanan bitkiler herbaryum örneği haline getirilmiştir. Bitkilerin kurumuş yapraklarından total 
DNA’ları izole edilmiştir. Her takson için evrensel MG1 ve MG15 primerleri kullanılarak matK 
genleri PCR yardımıyla çoğaltılmıştır. Baz dizin analizleri matK genini içinden iki primer dizayn 
edilerek PCR ürünleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışılan taksonların matK gen bölgelerinin uzunluklarının 1521 bp olduğu bulunmuştur. 
İncelenen 10 taksona ait matK geni baz sıralarının MEGA5 programı ile hizalanması sonucu 1521 
karakterlik bir veri matriksi oluşmuş ve bu karakterlerden 1508’si korunmuş, 13’ü değişken ve 6’sı 
da parsimonik bilgi verici olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: MEGA5 programı ile Kimura-2 parametre modeli kullanılarak hesaplanan pairwise uzaklık 


