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Orta Anadolu’dan Yeni Tanımlanan Scorzonera tuzgolusensis’in 
(Asteraceae) Filogenetik Pozisyonu
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Amaç: Orta Anadolu’dan yeni tanımlanan endemik Scorzonera tuzgolusensis A. Duran, B. Doğan 
& S. Makbul’ün Scorzonera L. cinsi içerisindeki filogenetik pozisyonunun ve morfolojik olarak 
benzer olduğu türler ile filogenetik ilişkisinin belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Scorzonera cinsine ait 14 takson ve Tragopogon L. 
cinsine ait 1 takson kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bitki materyalleri, 2010–2011 vejetasyon 
dönemlerinde yayılış gösterdikleri alanlardan toplanmıştır. Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak 
teşhisleri yapılmıştır.

Bu örneklerin DNA’sı izole edilmiştir. ITS4 ve ITS5 primerleri kullanılarak genomik DNA 
üzerinde yer alan ITS bölgesi çoğaltılmıştır. Son olarak uygu programlar kullanılarak baz sıraları 
hizalanmış ve filogenetik ilişkileri yansıtan Maksimum Likelihood ağacı elde edilmiştir.

Bulgular: Scorzonera cinsinin yayılış alanı sahil kesimlerden başlayıp alpin bölgeye kadar 
uzanmakta olup tuzcul ortamlar ve kalkerli alanlar gibi çok farklı habitatlarda bulunabilmektedir. 
Bu nedenle cins içinde neoendemik sayısı sürekli artmaktadır. Başlangıçta Türkiye Florası’nda 39 
tür ile temsil edilen bu cins yeni kaydedilen çok sayıda tür ile birlikte bu sayı 52’ye ulaşmıştır. Bu 
yeni türlerden biri olan S. tuzgolusensis IUCN (2011) kriterlerine göre “Critically Endangered” 
(CR) olan endemik bir türdür. Tuz Gölü çevresinde sınırlı bir yayılışa sahip olan bu tür 
morfolojik olarak S. elata ve S. parviflora’ya benzemektedir. S. tuzgolusensis nrDNA ITS bölgesi 
uzunluğunun 632 baz çifti olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Scorzonera tuzgolusensis’in S. elata ile filogenetik olarak kardeş tür olduğu tespit 
edilmiştir. Scorzonera tuzgolusensis’in morfolojik olarak benzer olduğu düşünülen S. parviflora 
ise başka tuzcul bir bitki olan S. hieracifolia ile kardeş tür olduğu bulunmuştur. 
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Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 109T972 nolu proje tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışma ile Erzincan sınırları içerisinde bulunan ve ülkemizin önemli bitki alanlarından 
olan Munzur Sıra Dağları’nın kuzeydoğusunda yer alan Ergan Dağı’nın geofit bitkilerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Anadolu birçok soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkinin yetişmesi için 


