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Bulgular: Epilobium cinsi Türkiye’de 21’i tür düzeyinde olmak üzere toplam 26 taksonla temsil 
edilmektedir. Nemli alanları tercih eden cins üyeleri başta Doğu Karadeniz Bölgesi olmak üzere 
tüm Anadolu’da yayılış göstermektedir. Farklı türlere ait populasyonlar aynı coğrafik ortamı 
paylaştıklarından taksonların net yayılış alanlarının belirlenmesi zordur. Cins içerisinde yaygın 
olarak hibrit bireylere rastlanılmaktadır. Özellikle türlerin ayrımında kullanılan morfolojik 
karakterler yakın benzerlikler göstermektedir. Mevcut taksonların betimlemeleri sistematik 
ayrımda yetersiz kalmaktadır. 

Sonuç: Epilobium L. cinsi taksonomik olarak problemli bir cinstir. Bu çalışma ile cinsin 
ülkemizdeki dağılışı ve taksonomik sorunları ortaya konmuştur. Bu cinsin ülkemizdeki türleri, 
morfolojik özellikleri yanı sıra palinolojik, moleküler ve anatomik çalışmalardan elde edilecek 
bulgular ışığında, yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Epilobium, Onagraceae, revizyon, taksonomi
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Amaç: Asteraceae familyasının Cardueae tribusunda yer alan Cirsium Miller cinsi ülkemizde son 
verilerin ışığı altında, 64’i tür olmak üzere, toplam 78 takson ile temsil edilmektedir. Cins üzerinde 
sitotaksonomik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Şu ana kadar yalnızca tarafımızca gerçekleştirilmiş 
birkaç çalışmada bazı taksonların kromozom sayıları rapor edilmiştir. Bu çalışmada, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yayılış gösteren iki cüce Cirsium taksonunun detaylı karyotip 
analizlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitki materyalleri Çaykara (Trabzon) ve Köse’den 
(Gümüşhane) 2008 yılında toplanmıştır. Toplanan örnekler kurutularak herbaryum materyali haline 
getirilmiş ve herbaryum örnekleri üzerinden tür teşhisleri yapılmıştır. Karyolojik incelemeler 
ise doğadan alınan veya olgun akenlerin çimlendirilmesiyle elde edilen aktif kök uçlarından 
yapılmıştır. Aktif kök uçlarından ezme yöntemiyle her tür için daimi preparat hazırlanmış olup, bu 
daimi preparatlardan türlerin kromozom sayısı ve karyotip özellikleri ortaya konmuştur.

Bulgular: Her iki taksonun 2n=2x=34 kromozomlu diploid türler olduğu görülmüştür. Kromozom 
morfolojileri incelendiğinde, C. rhizocephalum C.A. Meyer ssp. rhizocephalum’un 10 çift median 
ve 7 çift submedian sentromerli kromozomdan, C. rhizocephalum C.A. Meyer ssp. sinuatum 
(Boiss.) Davis & Parris’un ise 4 çift median, 12 çift submedian ve 1 çift subterminal sentromerli 
kromozomlardan meydana geldiği görülmüştür. Her iki taksonda da satellitli kromozomlar 
gözlenmiştir. Taksonların ikisinin de nispeten simetrik karyotiplere sahip olduğu görülmüş 
ve C. rhizocephalum ssp. rhizocephalum’da asimetri indeksleri A1=0.34, A2=0.21 olarak, C. 
rhizocephalum ssp. sinuatum’da ise A1=0.46, A2=0.14 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile iki cüce Cirsium taksonunun karyolojik özellikleri ilk defa ortaya konmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Cardueae, Cirsium, karyotip analizi, sitotaksonomi, Doğu Karadeniz Bölgesi

Teşekkür: Bu çalışma KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir 
(Proje No: 2006.111.004.4).
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Amaç: Bu çalışmada Kırka (Eskişehir) ve çevresinin tohumlu bitkiler florasının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan arazi çalışmalarında bölgede doğal yayılış gösteren tohumlu 
bitki örnekleri toplanmıştır. Örnekler toplanırken lokalite, enlem-boylam, habitat, yükseklik ve 
populasyon bilgileri kaydedilmiş ayrıca bitkilerin fotoğrafları çekilmiştir. Bitki örnekleri ilgili 
literatürlere dayanarak teşhis edilerek herbaryum materyali haline getirilmiştir.

Bulgular: Yapılan teşhisler sonucunda 72 familyaya ait 297 cins ve 512 tür ve türaltı takson 
belirlenmiştir. Teşhisi yapılan örneklerin 72’si İran-Turan, 43’ü Akdeniz, 40’ı Avrupa-Sibirya 
fitocoğrafik bölgesine aittir. 357 tür ve türaltı takson ise fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen ya da çok 
bölgelidir. Belirlenen taksonlardan 52’si endemik olup, bölgedeki endemizm oranı %10.15’tir. 

Sonuç: Başta bölge florası olmak üzere ülkemizin florasının ortaya konmasına katkı sağlanarak 
alanda belirlenen taksonlar için yeni yayılış alanları tespit edilmiştir. Diğer taraftan ülkemizin sahip 
olduğu floristik zenginliğin altı çizilerek, endemik ve nadir taksonlara dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Kırka, Eskişehir
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Amaç: Bu araştırmada Eskişehir’de doğal yayılış gösteren Liliaceae familyasından Ornithogalum 
L. genusuna ait bazı türlerin sitotaksonomik özellikleri incelenmiştir.

Araç ve Gereçler: Bu çalışmada incelenmiş olan bitkiler araştırma bölgesinde çok sayıda botanik 
ekskürsiyon çalışmaları esnasında çeşitli alanlardan toplanmışlardır. Bu çalışmada incelenen 
örnekleri toplanmış ve usulüne uygun olarak kurutulup herbaryum örnekleri haline getirilerek 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu’nda 


