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L., taksonlarının karyotip özelliklerinin ortaya konması ve mevcut karyolojik bilgilere katkıda 
bulunulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan Crepis cinsine ait bitki örnekleri İzmir, Artvin ve 
Trabzon illerinden 2011 yılında toplanmıştır. Tür teşhisleri, herbaryum materyali haline getirilen 
örneklerden, karyolojik incelemeler ise olgun akenlerin çimlendirilmesiyle elde edilen aktif kök 
uçlarından yapılmıştır. Aktif kök uçlarından ezme yöntemiyle her tür için daimi preparatları 
hazırlanmış olup, bu daimi preparatlardan türlerin kromozom sayısı ve karyotip özellikleri ortaya 
konmuştur.

Bulgular: Karyolojik incelemeler sonucu, her üç taksonun kromozom sayısının 2n = 10 
olduğu görülmüştür. C. foetida subsp. commutata’nın karyotipinde 2 çift metasentrik ve 3 çift 
submetasentrik kromozom bulunduğu, C. setosa’nın 2 çift metasentrik, 2 çift submetasentrik ve 1 
çift subakrosentrik kromozoma sahip olduğu, C. vesicaria’nın karyotipinin ise 2 çift metasentrik 
ve 3 çift submetasentrik kromozomdan meydana geldiği tespit edilmiştir. İncelenilen taksonlarda 
B kromozomuna ya da satellitli kromozoma rastlanılmamıştır. Çalışılan taksonlardan filogenetik 
olarak birbirine yakın olan C. setosa ve C. vesicaria’nın kromozom morfolojilerinin önemli 
derecede birbirinden farklı olduğu bulunmuş ve karyolojik özelliklerin taksonların ayrımında ilave 
veri olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile C. foetida subsp. commutata, C. setosa ve C. vesicaria taksonlarının detaylı 
karyotip analizi ilk defa ortaya konmuştur.
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Amaç: Ülkemiz için endemik ve lokal yayılışlı olan iki türün kromozom sayı ve morfolojilerinin 
belirlenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çimlenen kök uçları önce 8-hidroksikinoline, daha sonra karnoy fiksatifine 
alınmıştır. Karnoy fiksatifindeki kök uçlarına 5N HCL ile muamele yapıldıktan sonra aseto-orsein 
ile boyanmıştır.

Bulgular: Bu türlerle ilgili kromozom sayı ve morfolojileri ilk kez belirlenmiştir.

Sonuç: Centaurea demirizii Wagenitz’in kromozom sayısı 2n=16; 1 ms + 7 sms kromozomdan 
oluşur. Centaurea leptophylla (C. Koch) Tchihat.’in kromozom sayısı 2n=4x=36, tetraploid; 6 ms 
+ 3 sms kromozomdan oluşur.
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