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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. 

Anahtar Kelimeler: Filogenetik pozisyon, ITS, nrDNA, Scorzonera

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 
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dünya coğrafyaları arasında ideal bir yerdir. Ülkemiz doğasında bulunan özgün türlerimizin önemli 
bir bölümünü geofitler oluşturmaktadır. Özellikle tıbbi ve süs bitkiciliğinde değerlendirilme 
potansiyeli yüksek olan bu bitkiler ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedirler.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki numuneleri, 2011 yılında uygun vejetasyon dönemlerinde Ergan 
Dağı’ndan toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri herbaryum tekniklerine göre preslenmiş ve 
kurutulmuştur. Daha sonra bitki örneklerin Flora of Turkey and the East Aegean Islands başta 
olamak üzere temel eserlerden yararlanılarak familya, cins ve tür adları teşhis edilmiştir. Herbaryum 
kartonlarına yapıştırılan ve etiketlenen örnekler, kurulum aşamasında olan Erzincan Üniversitesi 
Herbaryumu’da muhafaza altına alınmıştır. 

Bulgular: Ergan Dağı, Erzincan’nın 7 km güneyinde yer almaktadır. Dağın Erzincan’a bakan kuzey 
kesiminde Yaylabaşı Beldesi ile Oğulcuk ve Binkoç Köyleri yer almaktadır. B7 karesinde bulunan 
dağ İran-Turan fitocoğrafik bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Dağın bu kesiminde birkaç yıldır 
Ergan Dağı Kayak Tesisleri’nin yapımı sürmektedir. Alandan 9 familya ve 21 cinse ait 34 geofit 
bitki tespit edilmiştir. Bu bitkilerin 5’i endemiktir. Bunlar: Allium sintenisii Freyn, A. armenum 
Boiss. & Kotschy, Fritillaria armena Boiss., Muscari coeleste Fomin ve Tulipa armena subsp. 
lycica (Baker) Marais.’dir.

Sonuç ve Tartışma: Erzincan ilinde floristik anlamda çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma 
sonucunda alanda doğal olarak yetişen 34 geofit bitki taksonu belirlenmiştir. Çoğunluğu (20 takson) 
Liliaceae familyasına ait olan bitkilerin genellikle İran-Turan elementi olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışma sahasında birkaç yıldır kayak tesisi yapımı çalışmaları sürmesinden dolayı alanda yetişen 
geofit bitkilerin tehdit altında olabileceği düşünülerek bu bitkilerin listesi çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Erzincan, Ergan Dağı, Geofit bitkiler, Soğanlı bitkiler.

Teşekkür: Bu çalışmayı TRA1/10/TTS/01-016 no.lu proje ile finansal olarak destekleyen DPT/
KUDAKA başkanlığına teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışmada; Siirt İlinin florası tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında 
yayılışı tespit edilen geofitik bitkiler değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın materyalini Siirt ilinde yapılan arazi çalışmaları kapsamında 
toplanan geofit bitki örnekleri oluşturmaktadır. Vejetasyon döneminin başından itibaren sonuna 
kadar belirli periyotlar ile alandan bitki örnekleri toplandı. Toplanan bu bitki örneklerine ait 
lokalite bilgileri kaydedilerek herbaryum materyali haline getirildi. Örneklerin teşhisinde temel 
kaynak olarak “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” adlı eserden yararlanıldı. Türkiye 
Florasının yetersiz kaldığı durumlarda komşu ülke floralarından, çeşitli herbaryumlardan ve 
konu uzmanlarından yararlanıldı. Arazi çalışmaları sırasında geofit örnekleri fotoğrafları çekildi. 
Sahamızda yayılış gösteren Endemik ve Endemik olmayıp risk altında olan taksonların IUCN tehlike 
kategorileri değerlendirilmeye çalışıldı. Toplanan geofit bitkilerin polen özellikleri belirlendi.


