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Hieracium L. and Pilosella Vaill. 
(Asteraceae: Cichorioideae) are among the most 
taxonomically intricate vascular plant genera which 
is due to the coexistence of sexual reproduction, 
hybridization, facultative and obligate apomixis. 
Because of difficulties in distinguishing the taxa, 
these genera have been deliberately avoided in 
biosystematic studies in many countries until 
recently. 

In the Turkish flora Hieracium and 
Pilosella are represented by 99 and 43 (including 
hybrids) species respectively. Nevertheless, only a 
few taxa have been investigated karyologically. 
This fact encouraged us to collect living plants and 
seeds of different species and carry out karyological 
studies. Chromosome counting was done on 
metaphase plates in actively growing root meristem. 
Plant material was collected from the regions of 
Ardahan, Artvin, Gümüşhane, Rize and Trabzon. 
All studied Hieracium species proved to be tri- and 
tetraploids, the former prevailing. In Pilosella more 
ploidy levels were revealed – from diploid to 
hexaploid, with polyploids strongly prevailing. 
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 Cirsium Miller Asteraceae familyasının en 
fazla tür bulunduran cinslerinden biridir. Cins 250’ 

den fazla tür ihtiva etmektedir. Bu türler çok  yıllık, 
iki yıllık ve nadiren bir  yıllık olup, Kuzey 
yarıkürede  yayılış göstermekte ve yoğun olarak 
Güney Avrupa ve Kafkaslarda bulunmaktadır. Cins 
Türkiye’ de 57’ si tür olmak üzere toplam 71 takson 
bulundurmaktadır. Bu taksonların 26’ sı Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ nde yayılış göstermektedir. 
 Cins taksonomik açıdan problemli 
cinslerden biridir ve Türkiye’ de bu cinsin 
kromozomları konusundaki çalışmalar oldukça 
yenidir. Bu çalışmada Bölgemizde mevcut 8 
Cirsium taksonunun kromozom sayısı verilmiş 
olup, 3’ ü endemik olan bu taksonların 5’ inin  
kromozom sayısı  ilk defa tespit edilmiştir. Diğer 
taksonlar için elde edilen sayımlar önceki literatür 
kayıtlarıyla karşılaştırılmıştır. Kromozom 
sayımlarında aktif kök uçları kullanılmış ve ezme 
metodu ile kromozom preparatları hazırlanmıştır. 
Sayımlarda cinste yaygın  diploid (2n=34) 
kromozom sayısı  yanında  farklı kromozom 
sayıları da tespit edilmiştir. 
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Bu çalışmada süs bitkiciliğinde değer 
taşıyan, Liliaceae familyasına ait iki endemik geofit 
türü, Muscari aucheri (Boiss.) Baker ve Muscari 
discolor Boiss. & Hausskn  anatomik olarak 
incelendi.  

Anatomik araştırmalarda türlerin kök, 
skap, soğan ve yaprak kısımları incelendi ve türler 
arasındaki anatomik benzerlikler ve farklılıklar 
tespit edildi. Sonuçlar fotoğraf ve tablolarla 
gösterildi. Kök, skap, soğan ve yaprakların genel 
yapıları benzer olmakla beraber, hücrelerin diziliş 
ve boyutlarında farklılık gözlendi. Bitki 
kısımlarında rafit ve druz krstalleri gözlendi. Her 
iki türde yaprak amfistomatik, stomalar amaryllis 
tiptedir. Mezofil yapısı izolateral olarak tespit 
edildi. Ancak Muscari aucheri’de palizat 
parankiması iki sıralı, sünger parankiması düzensiz 
dizilişli iken Muscari discolor’da palizat 
parankiması tek sıralı, sünger parankiması oldukça 
düzenli dizilmiştir. 

 
 


