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L. cinsine aktarılmıştır. Son çalışmalara göre 
Türkiye’de yetişen Micromeria türü sayısı 7 (12 
takson)’dir. Bu çalışma, Micromeria seksiyonuna 
ait 7 türün (11 takson) karşılaştırmalı 
morfolojilerini kapsamaktadır. Örnekler 
Micromeria cinsinin revizyonu sırasında 
toplanmıştır. İncelenen türler: Micromeria nervosa 
(Desf.) Benth., M. myrtifolia Boiss. & Hohen., M. 
juliana (L.) Benth. ex Rchb., M. cremnophila Boiss. 
& Heldr. M. elliptica C. Koch, M. cristata (Hampe) 
Griseb. ve M. greaca (L.) Benth. ex Rchb. 
Micromeria seksiyonunda yer alan türler; 
yapraklarının çoğunlukla revolut, yaprak kenarları 
düz ve damarlar kenarda kalınlaşmış, kaliks 
boğazının genellikle yoğun tüylü olması ile 
karakterize edilirler. Çalışma kapsamında türlerin 
genel görünüşleri ile yaprak, brakteol ve 
kalikslerine ait şekilleri çizilmiş, aralarındaki 
morfolojik farklar belirlenmiş ve türlerin teşhisini 
kolaylaştıracak kullanılışlı bir tayin anahtarı 
hazırlanmıştır. Ayrıca seksiyonlar arasındaki 
morfolojik farklar çizimlerle belirtilmiş ve 
Pseudomelissa seksiyonundaki türlerin 
Clinopodium cinsine aktarılma sebepleri de 
tartışılmıştır. Bu çalışma TUBİTAK-TBAG 
(104T293) tarafından desteklenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Clinopodium, Labiatae, 
Micromeria, Cymularia, Pseudomelissa.  
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Alman Torpido Gemisi (Çanakkale Boğazı, 

Türkiye) Batığı Algleri 
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 Bu çalışmada Çanakkale Boğazı’nda 
1915’te  battığı bilinen alman torpido gemisinin  
üzerinde yaşayan algler çalışılmıştır. Batık yaklaşık 
olarak kıyıdan 150m açıkta ve  16m derinlikte 
bulunmaktadır. Altı ay örnekleme yapılıp tayin 
edilen Cyanophyceae, Rhodophyceae ve 
Phaeophyceae, Chlorophyceae sınıflarına ait 
örneklerin taksonomik listesi ve fotoğrafları 
ayrıntılı şekilde verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Alman torpido gemisi, 
Çanakkale Boğazı, Türkiye, alg  
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Ticareti Yapılan ve Ticari Potansiyel Taşıyan 
Bazı Geofitlerin Kıyı Ege Bölgesinde (İzmir, 

Manisa, Aydın ve Muğla) Doğadaki Durumları 
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 Bu çalışma 2002-2004 yılları arasında Kıyı 
Ege Bölgesinde doğal yayılış gösteren, ticareti 
yapılan ve ticari potansiyel taşıyan geofitlerin, GPS 
yardımıyla kordinatları belirlenerek yayılış 
lokaliteleri ve bu lokalitelerdeki populasyon 
büyüklükleri saptanmaya çalışılmıştır.  
 Çalışma bölgesinde yapılan ön çalışmalar 
sonucunda tespit edilen taksonların, 
populasyonlarının en yoğun olarak gözlemlediği 
lokaliteler belirlelenerek,  çalışma alanının sınırları 
oluşturulmuştur. 
 Toplam 4 ilde 30 farklı lokalitede 
belirlenen hedef türler için yapılan arazi çalışmaları 
sonucunda 7 familyaya ait 85 takson tespit edilmiş 
olup, bu taksonlardan 7’si endemiktir. Eldeki 
veriler analiz edilerek çalışma sahasında yayılış 
gösteren bu geofit taksonlarına  ait  populasyon 
büyüklükleri tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Geofit, kıyı Ege, çiçek 
soğanları   
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Türkiye’deki Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) 
Türleri Üzerine Tohum Morfolojileri ve 

Palinolojik Araştırmalar 
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 Ülkemiz florasında Chionodoxa cinsi üç 
türle (C.forbesii, C.sardensis, C.luciliae) temsil 
edilmektedir. Üç türde ülkemiz için endemiktir. 
C.forbesii türüne ait Muğla ili-Fetiye-Babadağ ve 
İzmir ili-Kemalpaşa-Nif dağı’nda tespit edilen 
populasyonlardan, C.sardensis türüne ait İzmir ili–
Armutlu-Mahmut dağı’ nda tespit edilen 
populasyonlardan, C.luciliae türüne ait İzmir ili-
Ödemiş-Bozdağ’ dan tespit edilen 
populasyonlardan alınan tohum ve polen örnekleri 
çalışma materyali olarak kullanılmıştır. Yapılan 
literatür çalışmaları sonucu Chionodoxa cinsinin 
taksonomik olarak çok problemli bir cins olduğu 
görülmektedir. Her üç türün tohum ve polenlerinin 


