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

662

literatür ve herbaryum çalışmalarından elde edilen verilerle birleştirilerek ayrıntılı bir veri bankası 
oluşturulmuştur.

Bulgular: Dünyadaki yayılışı sadece Doğu Akdeniz Havzasıyla sınırlı olan Ricotia cinsi 5’i 
endemik olmak üzere Türkiye’de 6 türle temsil edilir. Bu türler: Ricotia aucheri (Boiss.) B.L. Burtt, 
R. carnosula Boiss. & Heldr., R. davisiana B.L. Burtt, R. sinuata Boiss. & Heldr., R. tenuifolia 
Sibth. & Sm. ve R. varians B.L. Burtt’dur.

Bu türlerden yayılış alanı Anadolu Diyagoneli üzerinde olan R. aucheri dışındaki diğer 5 tür Akdeniz 
bölgesine özgü ve endemiktir. R. aucheri ise Florada verilen sınırlı dağılımın aksine bütün Anadolu 
diyagonali boyunca yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Tek yıllık türlerden R. tenuifolia nokta 
endemiği, çok yıllık türlerden R. varians ve R. davisiana ise Flora’da belirtilen’in aksine nokta 
değil, bulundukları dağ silsilelerisi için, yani sırasıyla Dedegöl ve Beydağları için endemiklerdir. 
Diğer iki tür R. carnosula ve R. sinuata ise bölgesel ölçekte geniş yayılışlıdırlar.

Sonuç: Ricotia cinsine ait türler üzerine yapılan literatür, herbaryum, arazi çalışmaları ve 
popülasyon gözlemleri sonucunda türlere ait dağılım haritaları çıkarılmış, cinse ait taksonomik 
bilgiler genişletilerek güncellenmiştir. Bütün türlere ait ekolojik bilgiler (habitat tipleri, çiçeklenme 
zamanları, bulundukları yükseklik vs.) türlerin ayrıntılı fotoğrafları ile birlikte verilmiştir. Özellikle 
Türkiye Florası’nda ki türlerin dağılımlarıyla ilgili önceki ve sınırlı bilgiler güncellenmiş ve 
genişletilmiştir. Cinse ait türlerin Türkiye’deki yayılış alanları büyük ölçüde ortaya konularak 
popülasyonların güncel durumları tespit edilmiştir. Koruma statüsü bakımından Türkiye Bitkileri 
Kırmızı Kitabı’nda EN kategorisine yerleştirilmiş olan R. tenuifolia’nın CR kategorisine, NT 
kategorisine yerleştirilmiş olan R. davisiana’nın ise VU kategorisine aktarılmasının uygun olacağı 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ricotia, populasyon, dağılım, endemizm, tehlike kategorisi.

Teşekkür: Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar birimi tarafından 
011D03601002 no’lu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada Türkiye için endemik bir tür olan Onopordum anatolicum (Boiss.) Eig. 
taksonunun morfolojik, palinolojik, karyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali Türkiye’nin farklı lokalitelerinden toplanmıştır. 
Morfolojik çalışmalar için toplanan örnekler, herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutulmuş 
ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu’nda (VANF) saklanmıştır. Türün teşhisi 
Türkiye Florası’na göre yapılmıştır. Çalışılan türün polen morfolojisi SEM ve ışık mikroskobu 
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ile incelenmiştir. Işık mikroskobu ile incelenecek olan polenler standart metot olan Wodehouse 
yöntemine göre hazırlanmıştır. Türün polen özelliklerine ait ölçümler 30 farklı polen üzerinde 
yapılmıştır. Kromozom sayılarının belirlenmesi için ezme metodu kullanılmıştır. Mitotoik metafaz 
safhasındaki kromozom görüntüleri Olympus CX31 ışık mikroskobu ile incelenmiştir. Toprak 
numunelerine ait fiziksel ve kimyasal analizler yapılmış ve elde edilen veriler standart değerlere 
göre yorumlanmıştır.

Bulgular: Morfolojik karakterler için biometrik ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler genel 
olarak Türkiye Florası ile benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda Türkiye florasından farklı olarak 
bitki boyu 130 cm’e kadar uzamakta, gövde kanat sayısı 4-6, taban yaprakları 20-35×5-10 cm, 
papus boyu 10-20 mm ve akenler oblong, 4.8-5.7×2-3 mm, grimsi kahverngi ile koyu kahverengi 
arası renge sahip, tohum yüzeyi süs yapısı enine rugulosdur. Türün polen şekli trikolporat, oblat-
spheroidal (P/E. 0.96). Polar çapı 45.96, ekvatoral çapı 47.80, kolpus boyu 30.76 µm ve kolpus 
genişliği 17.60 µm. Exine 6.93 µm, intine 0.72 µm, ekinea boyu 2.16 µm, sutruktur tektat, skulptur 
ekinat olarak tespit edilmiştir. Onoprdum anatolicum türünün kromozom sayısı 2n=34 olarak 
belirlenmiştir. Türün ekolojik değerlendirilmesinde gelişimi için genellikle hafif alkali, tuzsuz 
veya tuzlu, kumlu-tınlı veya killi-tınlı toprakları tercih ettiği tespit edilmiştir. Arazi gözlemleri 
sonucunda taksonun step, tuzlu step, açık alanlar, yol ve tarla kenarları gibi habitatlarda, 100-2000 
m yükseklikte yayılış gösterdiği gözlemlenmiştir.

Sonuç: Iran-Turan fitocoğrafik bölge elementi olan O. anatolicum Türkiye’de Batı ve İç Anadolu 
Bölgeleri’nde yayılış gösteren endemik bir türdür. Bu taksona ait palinolojik, karyolojik ve ekolojik 
özellikler bu çalışmada ilk defa rapor edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Onopordum, palinoloji, karyoloji, endemik, Türkiye
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Amaç: Bu çalışmada, Mezraa Beldesi (Beytüşşebap, Şırnak) ve çevresinin florasının belirlenmesi 
çalışmamız esnasında yayılışı alanımızda tespit edilen lokal endemik Crepis hakkiaricum 
Lamond.’un tehlike kategorisi üzerinde durulmuştur. Söz konusu taksonun yaşam alanı sahamızdaki 
ilave yayılış alanlarıda dikkate alındığında yaşam alanı 500 km2’nin üzerine çıkmıştır. Alanımızdaki 
olgun birey sayısın 250 bireyin çok üzerindedir. Gerek yaşam alanı gerek olgun birey sayısı dikkate 
alındığında türün EN tehlike sınıfından ziyade VU düzeyine düşürülmesi daha uygundur.

Gereçler ve Yöntemler: Vejetasyon döneminin başından itibaren sonuna kadar, üç yıllık (2009–
2011) sürede belirli periyotlar ile inceleme alanına gidilmiş ve bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan 
bu bitki örneklerinin arazi kayıtları, fotoğrafları alınıp herbaryum materyali haline getirildi. 
Bitki teşhisinde başta Türkiye Florası olmak üzere komşu ülkelerin Floraları kullanıldı. Tehlike 
sınıflarının yorumlanmasında IUCN 2010 versiyonu kullanılarak belirlendi.


