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Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Lilium L. 
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Doğu Karadeniz bölgesinde yayılış 
gösteren Lilium cinsinin Liriotypus seksiyonuna ait 
yedi taksonun aralarındaki ilişkilerin çözümlenmesi 
ve tür sınırlarının belirlenmesi için RAPD  yöntemi 
kullanılmıştır. Silika jel ile kurutulmuş yaprak 
materyali ve herbaryum örnekleri için arazi 
çalışmaları 2002-2004 yılları arasında yapılmıştır. 
Yedi Lilium taksonunu temsilen 18 farklı 
populasyondan toplanan 122 birey analize dahil 
edilmiştir. Başlangıç taraması için 108 farklı primer 
denenmiş, bunlardan polimorfizm gösteren ve 
tekrarlanabilir sonuç verenler seçilmiştir. Bu tarama 
sonucunda, analizler için 122 bireye ait 93 bant 
üreten 11 primer seçilmiştir. Analizler için MVSP 
programı kullanılarak Jaccard’s coefficients of 
similarity hesaplanmış ve UPGMA (unweighted 
pair group method with arithmetic averages) 
yöntemi kullanılarak fenogram elde edilmiştir. 
Ayrıca Principle Coordinate Analizi (PCO) 
yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Liliaceae, Lilium, 
RAPD  
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Karabük-Eflani’den Yeni Bir Tür: Centaurea 
eflaniensis (Cyanus eflaniensis) Sect. Cyanus 

(Napulifera ) (Asteraceae) 
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Karabük – Eflani’den Centaurea cinsine 

ait yeni bir tür, C. eflaniensis Kaya & Bancheva 
(Asteraceae) betimlenmiş ve resimlendirilmiştir. 
Yeni tür Türkiye’nin Batı Karadeniz  Bölgesinde, 
Karabük ilinde, Eflani ilçesindeki Pinus nigra  
orman ağaçlarının altlarında kuru topraklarda 
yetişir. Bu tür C. thirkei Schultz Bip. türüne yakın 
bir benzerlik göstermesine rağmen 10 cm 
uzunluğunda ve 1-1.5 eninde kalın bir kök 
sisteminin olması ve çiçeklerinin pembe-mor 
rengiyle ayrılır. Kromozom sayısı 2n=22’dir.  
 
Anahtar Kelimeler: Centaurea, C. eflaniensis, 
yeni tür, Karabük  
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Bu çalışmada Türkiye Florasında mevcut 4 
seksiyondan Linum nodiflorum L. (Sect. Syllinum), 
Linum strictum L. var. spicatum (Sect. Linastrum), 
Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) 
Hayek var. platyphyllum Davis, Linum hirsutum L. 
subsp. byzantinum Azn., Linum hypericifolium 
Salisb. (Sect. Dasylinum), Linum nervosum Waldst. 
ve  Linum aroanium Boiss.& Orph (Sect. Linum) 
taksonlarının tohum yüzey özellikleri taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak 
araştırılmıştır. İncelenen taksonlarda gözlenen 
retikulat, nodulat, ruminat ve rugulat tip yüzey 
oluşumlarının türler arasında belirgin farklar 
gösterdiği, yakın ilişkili taksonlar arasında ve tür 
altı düzeylerde ise benzerlikler taşıdığı dikkat 
çekmektedir. Tohum yüzey mikromorfolojilerine 
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ilişkin elde edilen verilerin, Linum’un taksonomi ve 
filogenisinde ilave generatif karakterler olarak 
kullanılabileceği düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Linum, taksonomi, tohum, 
SEM   
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Trakya’da Yayılış Gösteren Prunus spinosa L. 
subsp. dasyphylla (Schur) Domin Meyvalarında 
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Bir Avro-Sibiryan element olarak Prunus 
spinosa Avrupa, Kuzey-Batı Afrika, Kafkasya ve 
İran’da geniş yayılış alanlarına sahip, yaprak sürgün 
ve çiçek sapının tüylülük özelliklerine göre 
değişkenlik gösteren bir türdür ve dağılım 
bölgelerinin Güney ve Güney-Doğu  kısmında 
Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla taksonu ile 
temsil edilmektedir. Bu takson, yapraklarının alt 
yüzü ile sürgünlerinin tüylü oluşuyla, orta 
Avrupa’da yayılış gösteren ve tüy taşımayan subsp. 
spinosa’dan fark göstermektedir. Prunus spinosa 
meyvaları aynı zamanda  halk arasında besin değeri 
ve tıbbi özellikleri dolayısıyla kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla 
meyvalarında vitamin A, C, E, B1, B2, B6, folat ve 
niasin konsantrasyonları araştırılmış ve sözkonusu 
taksonun, FAO’nun vitaminler için önerilen günlük 
alım referans değerleri ile karşılaştırıldığında 
önemli düzeylere sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Elde edilen vitamin konsantrasyonlarının, Prunus 
spinosa’nın kemotaksonomisine ve alternatif 
kaynak potansiyeline ilave parametreler olarak ışık 
tuttuğu düşünülmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Prunus spinosa, meyva, 
vitamin, besin değeri  
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Bu çalışma, 2006-2007 yıllarında Türkiye 

genelinde yaptığımız bir proje çalışmasından 
alınmıştır. Bu çalışmada, geleneksel yöntemlerle 
güllerden yararlanma metotları ve güllere 
halkımızın verdiği isimler anlatılmaktadır. Bilginin 
kaynağı, arazi çalışmalarımız sırasında yerel halkla 
yapılan söyleşilere ve tutulan notlara 
dayanmaktadır. Gül isimleri en çok Doğu 
Anadolu’da değişkenlik göstermektedir. Genel 
olarak güllerden farklı şekillerde yararlanma 
Gümüşhane ilimizdedir. Fabrikasyona geçişte  
Isparta, Tokat ve Gümüşhane  ilk 3 sırayı 
almaktadır. Bazı illerimizde halkın geleneksel 
olarak yararlandığı ata mirası güller yok olmuş veya 
yok olmaya yüz tutmuştur. Genel bir ifade ile 
halkın kuşburnu, itburnu, ayıgülü, yabangülü, 
yozgül, şilan … gibi isimlerle tanıdığı R. canina L. 
doğal olarak; Yağgülü, Isparta gülü, Muhammedi 
gül, Peygamber kokusu, Hasgül gibi isimlerle 
tanıdığı R. x damascena Miller bahçe güllerinin en 
önemlisidir. 1. türün meyvalarından, 2. türün ise 
çiçeklerinden yararlanılmaktadır. Doğal güllerin 
meyva üretimi, kokulu bahçe güllerinin ise çiçek 
üretimi fazladır. Isparta’da yaklaşık 50 fabrika gül 
çiçeği; Tokatta 2, Gümüşhane’de 2 fabrika(birisi 
küçük çaplı) doğal gül meyvalarını işlemektedir. 
Yerel halkın güllerden faydalanma şekilleri önem 
sırasına göre; gül reçeli, gül suyu, kuşburnu çayı, 
gül marmelatı, gül şurubu, gül kurusu,   gül mayası, 
gül sirkesi, sega yağı vs. gelmektedir. Bahçe 
kenarlarına dikenli gülleri dikerek çit oluşturma en 
yaygın faydalanma yöntemlerindendir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


