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yılında ise bu cinsaltı sınıflandırmayı güncellemiştir. Arazide ve botanik bahçesinde gerçekleştirilen 
gözlemler sonucunda “Crocus Serisi”ne ait taksonların ayırıcı karakterleri üzerinde sorunlar 
saptanmıştır. Bu çalışma ile genetik ve morfolojik veriler yorumlanarak belirlenen sorunlara çözüm 
getirilmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Genetik akrabalığı belirleyebilmek amacıyla AFLP markör sisteminde 
yararlanılmış, NTSYS programı (NTSYS version 2.2 (Rohlf, 2004)) kullanılarak gen frekansları ile 
genotipler arasındaki genetik benzerlik matrisi hesaplanmıştır. Elde edilen matris Jaccard teoremini 
temel almaktadır.

Bulgular: 26 genotipte en düşük genetik benzerlik değeri 0.299, en yüksek genetik benzerlik değeri 
ise 0.864 olarak saptanmıştır. Hazırlanan dendrogram incelendiğinde 26 genotipin, 2 ana grup 
oluşturduğu görülmüştür. Grup 1 yalnızca 8 nolu genotipten oluşmakta ve bu genotip diğer genotipler 
belirgin derecede farklılık göstermektedir. Dendrogramda benzerlik derecesi en yüksek olan genotipler 
grup 2 içerisinde yer alan 6 ve 20 no’lu genotiplerdir. Bu sonuçlar genetik benzerlik matrisinde elde 
edilen veriler ile uyum sağlamaktadır. Aralarındaki genetik benzerlik değeri minumum (0.299) olan 8 
no’lu genotip grup 1’de yer alırken, 19 no’lu genotip ise grup 2 içerisinde yer almaktadır.

Sonuç: SC2 numaralı, Muğla ilinden toplanan ve C. mathewii Kerndorff & Pasche olarak teşhis 
edilen örnek Antalya’dan toplanan (locus classicus) örnekten genetik olarak oldukça uzaktır. Bu 
örnek yine Antalya’dan toplanan ve çiçek rengi bakımından C. mathewii ile benzerlik gösteren 
bireyleri barındıran SB60 numaralı populasyon ve Batı Ege Adaları’ndan toplanan, CJGR001, 
CJGR060 ve CJGR072 numaralı örneklerle yakın akrabalık ilişkisi içindedir.

Crocus pallasii subsp. dispathaceus (Bowles) Mathew ve C. pallasii subsp. turcicus Mathew 
alttürlerinin bu çalışmada tür olarak kabul edilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Crocus, Genetik Çeşitlilik, AFLP, Crocus Serisi

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 4155 numaralı YADOP 
projesi ile desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki Tulipa L. cinsi taksonomik açıdan yeniden revize edilmiştir. 

Gereçler ve yöntemler: Cinse ait kendi topladığımız yaklaşık 1000 taze örnek ile 2000 herbaryum 
örneği incelenmiş, morfolojik, sitotaksonomik ve palinolojik yöntemler kullanılmıştır. Morfolojik 
çalışmalarda, klasik ve numerik taksonomi metodları kullanılmış ve karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Daha önce Flora of Turkey’de Marais tarafından seksiyon statüsünde kabul edilen 
iki seksiyon van Raamsdonk ve de Vries’in sınıflandırma sistemi takip edilerek iki altcinse 
yükseltilmiştir: Eriostemones ve Tulipa. 
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Altcins Eriostemones Baker ve Hall’ün uygulamasını takip etmiş ve iki yeni seksiyon eklenerek beş 
seksiyona ayrılmıştır: Sylvestres, Orphanideae sect. nov., Humiles sect. nov., Saxatiles, Biflores. 
Diğer altcins Tulipa iki seksiyona ayrılmıştır: Tulipa ve Clusianae.

Sylvestres seksiyonundaki T. sylvestris’in ülkemizde iki alttürle temsil edildiği ortaya konmuştur: 
subsp. sylvestris ve subsp. australis. 

Orphanideae seksiyonundaki T. karamanica, T. cinnabarina’nın sinonimi durumuna indirgenmiştir. 

Humiles seksiyonunda ise T. humilis’in sinonimi kabul edilen T. pulchella tekrar tür düzeyine 
çıkarılmıştır. 

Biflores seksiyonunda yeni bir tür, T. koyuncui tanımlanmıştır. 

Tulipa seksiyonundaki T. armena var. lycica, T. armena’nın sinonimi durumuna indirgenmiştir. 
Bununla birlikte, T. armena iki varyeteye ayrılmıştır: var. armena ve var. galatica. Keza, T. 
gumusanica, T. armena var. galatica’nın sinonimi durumuna indirgenmiştir. 

Ayrıca, Türkiye florasına ilk kayıtlanan fakat sonraki yıllarda toplanamayan bazı türlerin (T. 
sprengeri, T. clusiana, T. saxatilis, T. praecox) durumları açıklığa kavuşturulmuştur. 

Sonuç: Taksonların detaylı analizi, Türkiye’deki Tulipa cinsinin 17 tür, 2 alttür ve 2 varyeteden (19 
takson) oluştuğunu ortaya koymaktadır. 

Taksonlara ait yeni bir tür belirleme anahtarı ve taksonların detaylı betimleri, sinonimleri ve 
tipifikasyonları, yayılış alanları, habitat ve lokalite özellikleri ile tehlike kategorileri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tulipa, lale, Türkiye, Liliaceae, revizyon, taksonomi, sistematik, geleneksel 
taksonomi, numerik taksonomi

Teşekkür: Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP Başkanlığına (proje no: BAP-2007.0301.265), 
Avrupa Birliği SYNTHESYS programına, AEF, AIBU, ANK, B, BM, E, EGE, FUH, G, GAZI, 
HUB, ISTE, ISTF, K, KATO, KNYA, MPU, NAP, P ve VANF herbaryumları yönetici ve 
çalışanlarına teşekkür ederiz. 

SB–018

Cirsium (Asteraceae) Cinsinin Revizyonu

Bayram Yıldıza, Turan Arabacıb, Tuncay Dirmencic, Serkan Köstekcib

aBalıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir
bİnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya

cBalıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Balıkesir,
dirmenci@balikesir.edu.tr

Amaç: Bu çalışma Türkiye’de yayılış gösteren Cirsium Mill. (Asteraceae: Cardueae) cinsi 
üyelerinin revizyonunu içermektedir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında 2006-2011 yılları arasında Türkiye genelinde arazi 
çalışması yapılmıştır. Toplanan örnekler yazılmış flora kitapları, basılmış makaleler ve ilgili internet 
sayfalarından yararlanılarak adlandırılmıştır. Ayrıca ülkemizde ve yurt dışında bulunan ANK, B, 


