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Scorzonera laciniata (Asteraceae) Türünün Türkiye’de Dağılışı ve 
Taksonomik Durumu

Zeynep Türkera, Serdar Makbulb, Seda Okurb, Kamil Coşkunçelebia

aKaradeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon,
zeynep_turkeer@hotmail.com

bRize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize

Amaç: Bu çalışma ile Türkiye’de yayılış gösteren Scorzonera laciniata L. (Asteraceae) taksonun 
taksonomik durumu ve alttür düzeyinde ülkemizdeki dağılışının ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyali 2010-2012 yıllarında TÜBİTAK tarafından desteklenen 
proje kapsamında toplanan örnekler ile ülkemizin önemli herbaryumlarından ISTE, ISTO, ISTF, 
GAZI, RUB, KTUB’da ve ayrıca Edinburgh ve Kew, gibi dünyaca zengin herbaryumlarda bulunan 
bitkiler oluşturmaktadır. Derlenen bilgilerden ArcGIS 9.3 programı yardımıyla taksonun alttür 
düzeyinde yayılış haritaları oluşturulmuştur. 

Bulgular: Scorzonera laciniata Türkiye’de ait iki alttür ile temsil edilmektedir. Proje kapsamında 
toplanan, çeşitli herbaryumlarda bulunan ve Türkiye Florası adlı eserde bulunan yayılış bilgileri 
derlendiğinde bu taksonun ülkemizde 36 noktada yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Scorzonera 
laciniata subsp. laciniata’nın ülkemizin hemen hemen her yerinde homojen olarak yayılış 
gösterirken S. laciniata subsp. calcitropifolia (Vahl) Maire ise daha çok İç Anadolu Bölgesi’nde 
(Orta Kızılırmak, Konya bölümü ve Antalya bölümünde) yayılış gösterdiği görülmektedir. 

Sonuç: Bu çalışma ile Türkiye’deki S. laciniata türünün koordinatları alttür düzeyinde belirlenmiş 
ve ArcGIS 9.3 programı kullanılarak dağılış haritaları oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ArcGIS, Koroloji, Scorzonera laciniata, Asteraceae

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (109T972) tarafından desteklenen proje verilerinden üretilmiştir.
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Konya İlinde Yayılış Gösteren Haplophyllum (Rutaceae) Taksonları 
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Amaç: Konya il sınırları içerisinde bulunan Haplophyllum A. Juss. cinsine ait türlerin yayılış 
alanları ve tehlike durumlarını belirlemek. 

Gereçler ve Yöntemler: Konya ili sınırları içerisinden elde edilen lokalitelere göre Haplophyllum 
cinsine ait türlerle ilgili gerekli bilgiler not edilmiş, resimleri çekildikten sonra toplanan bitkiler 
yaygın herbaryum tekniklerine göre kurutulmuştur. Kurutulan bitki örnekleri Türkiye Florası 
temel kaynak olarak kullanılmış ve bitkilerin teşhisleri yapılmıştır. Tehlike durumları için Türkiye 
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan faydalanılmıştır. 
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Bulgular: Haplophyllum Kuzey yarım kürenin ılıman ve subtropik bölgelerinde yayılış gösteren 
bir cins olup 70 tür ile temsil edilmektedir. Türkiye’den 17 taksonu bilinmektedir ve bunlardan 
8’i endemiktir. Konya ili sınırları içerisinde ise 6 takson yayılış göstermektedir ve bunlardan 3’ü 
endemiktir. Konya’daki Haplophyllum taksonları şunlardır: Haplophyllum buxbaumii G.Don 
subsp. buxbaumii, H. myrtifolium Boiss., H. pumiliforme Hub.-Mor. & Reese, H. suaveolens G.Don 
var. suaveolens, H. thesioides G.Don ve H. vulcanicum Boiss. & Heldr. Bu taksonlardan endemik 
olanların tehlike kategorileri şöyledir: Haplophyllum myrtifolium’un LC (En az endişe verici), H. 
pumiliforme’nin NT (Tehlike altına girebilir) ve H. vulcanicum’un VU (Zarar görebilir).

Sonuç: Bu çalışma ile Haplophyllum cinsinin Konya’da yayılış gösteren taksonları tespit edilmiş, 
tehlike durumları belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Haplophyllum, Konya, Türkiye.

Teşekkür: Bu çalışma sırasında Haplophyllum taksonları incelenen KNYA, ANK, GAZI, HUB, 
ISTE, ISTO, AEF ve VANF Herbaryumlarına teşekkür ederiz.
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Türkiye Herbaryumlarına Bir Bakış
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Amaç: Bu çalışma kapsamında belli başlı herbaryumlar seçilerek Türkiye’deki herbaryumların 
durumu, kullanılan teknikler, veri tabanları ve milli bir herbaryum kurulması için gerekli alt yapının 
var olup olmadığı araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’de bulunan herbaryumlardan 18 herbaryum seçilerek 2009-2010 
yılları arasında ziyaret edilmiştir. Bu herbaryumlara anket formu gönderilmiştir. Ziyaret edilen 
herbaryumlarda; herbaryumun bulunduğu bina, herbaryumun iç dizaynı, dolap türü, bitkilerin 
dolaplardaki düzenleme kuralları ve herbaryum malzemeleri incelenmiştir.

Bulgular: Ziyaret edilen 18 herbaryumdan Ankara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Herbaryumu 
(ANK), Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu (EGE), İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi Herbaryumu (İSTO), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Herbaryumu (NGBB) 
olmak üzere 4 adet herbaryumun kendilerine ait binası bulunmaktadır. Geri kalan herbaryumlar 
ise gerek bünyesinde bulundukları üniversite binalarında gerekse de bağlı oldukları kurumlar 
içerisinde yer almaktadır. Ziyaret edilen herbaryumlarda zararlılardan korunmak için derin 
dondurucu metodu yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasalla zararlıları uzaklaştırma metodu 
herbaryum çalışanlarının sağlığını etkilediği için pek tercih edilmemektedir. Bunun yanı sıra EGE 
herbaryumunda bitkisel metodlarla zararlıların uzaklaştırılması yapılmaktadır. Herbaryumlarda 
bitkilerin kayıt sistemleri veri tabanları oluşturularak korunmaya çalışılmaktadır. Bitkiler tahta ve 
çelik dolaplarda saklanmaktadır. Genellikle çelik dolaplar tercih edilmektedir. Bitkiler dolaplara 
Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Davis, 1988) kitapında ki familya ve cins sırası 
baz alınarak veya daha kolay bulunması açısından alfabe sırasına göre yerleştirilmektedir. 
Bitkilerin yapıştıtırldığı karton ebatları 42 cm–30 cm arasında değişmektedir. Bitkiler maskeleme 


