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Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, polen morfolojisi, Scorzonera
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Objectives: In this project, genetic relationships were indicated by RAPD methods with 8 cherry 
laurel types which is used as fruit, ornamental plants and medicinal and aromatic purposes.

Materials and Methods: Fresh leaf samples were collected from the eight different plants at the 
beginning of spring from two different locations in the East Marmara Region nearly 30 km away 
from each other. DNA was extracted, quantified and diluted for PCR-RAPD (Polymerase Chain 
Reaction-Random Amplified Polimorphic DNA) analysis. A total of 20 decamer random primers 
were detected with the 8 plant types DNA. 

Results: In this project, except 5 primers, 15 primers from tested 20 primers amplified across all the 
individuals. Especially taken with the two primer, genetic relationships were shown.

Conclusion: The results indicated that two genetic difference groups were emerged in cluster 
analysis. Plant types of the first group showed at the same time pomologic and geographical 
similarity, but second group containing pomologically and geographically different plant types. 
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Amaç: Bu çalışmada, Marrubium x anatolicum Akgül & Dadandı ined. Kayseri bölgesinden bilim 
alemi için M. depauperatum Boiss. & Bal. ve M. parviflorum Fisch. & Mey. arasında oluşan yeni 
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doğal bir hibridi betimlenmiştir. Çalışmada hibrid türün morfolojik karakterleri, akraba türlerle 
karşılaştırılması, doğal alanından çekilmiş resmi ve polenlerin Işık ve SEM fotoğrafları verilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Bitki materyalleri yoğun arazi çalışmaları sırasında toplanarak, herbaryum 
kurallarına göre kurutulup, incelemeleri yapılmıştır. Türkiye florası ve diğer flora kaynaklarından 
yararlanılarak yapılan teşhis çalışmalarında türün M. Depauparatum ve M. parviflorum’un hibridi 
olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra ışık ve elektron mikroskoplarında polen incelemeleri yapılarak 
türün hibrid olduğu kesinleştirilmiştir.

Bulgular: Marrubium L. cinsine ait türler Avrasya, Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz’in ılıman 
bölgelerinde yayılış göstermektedir. Cinsin Türkiye türlerinin birçoğunun yayılışı İran Turan 
fitocoğrafik bölgesindedir ve ikinci olarak da Akdeniz’dedir (Hedge 1992). Cinsin bazı türleri 
tıbbi değere sahip olması nedeniyle dünyada çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır ve nektar içermesi 
nedeniyle de önemlidir (Komarov 1964). Marrubium cinsi ilk defa Linne tarafından tanımlanmıştır 
(Linneaus 1753). Daha sonra Boissier Flora Orientalis adlı eserinde çoğu Anadolu’dan olmak üzere 
32 tür belirtmiştir (Boissier 1879). Cinsi Türkiye Florasına Cullen hazırlamıştır (Cullen 1982). 
Cinsin Türkiye Florası’ndaki tür sayısı 19’dur. Daha sonra cins üzerinde yapılan revizyon çalışması 
sonucu tür sayısı 21’e çıkmıştır (Akgül 2004; Akgül vd. 2007). Cinsin dünyada bulunan tür sayısının 
çoğu Türkiye’de yayılmaktadır. Bunların yarıdan çoğu endemik olup, bu da cinsin gen merkezinin 
Türkiye olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Marrubium x anatolicum Akgül & Dadandı 
Kayseri bölgesinde yapılan yoğun arazi çalışmalarında toplanarak, Türkiye Florası için yeni bir 
hibrid tür olarak verilmiştir. Ayrıca çalışmada hibrid tür ile ebeveynlerinin morfolojik karakterleri 
karşılaştırma tablosu, doğal alanından çekilmiş fotoğrafı, morfolojik yapılara ait çizimleri ve polen 
fotoğrafları da verilmiştir. 

B5 Kayseri: Kayseri Pınarbaşı arası, Elbaşı yakını, 1450 m., 12.07.2008, kayalık taşlık alanlar, 
Akgül & MYD 1938. 

Sonuç: Türü oluşturan bireyler arazide dikkatli inceleme sonucu kolayca fark edilmektedir. Yapılan 
incelemeler sonucu hibrit türün bireyleri yoğun bir populasyon oluşturmaktan öte seyrek şekilde 
ebeveynleri arasında aynı köklerden çıktığı gözlenmiştir. Marrubium x anatolicum ebeveynleri olan 
M. Depauperatum ve M. parviflorum’dan gelen ara karakterlerin başlıcaları ise; gövde dallanması, 
yaprak şekli, vertisillasterlerdeki çiçek sayıları, kaliks tüpü ve brakteol şeklidir.

Anahtar Kelimeler: Hibrit, M. x anatolicum, Lamiaceae, taksonomi
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Amaç: Müsilaj sentezleme yeteneği çiçekli bitkilerin diasporları için çarpıcı bir özelliktir. Tohum 
ve meyvelerin salgı formu oluşumunun, özellikle çöl, yarı step ve stepte yaşayan bitkilerde gelişen 
önemli bir adaptasyon olduğu düşünülür. Şu ana kadar, Tripleurospermum Schultz Bip cinsinde 
müsilajlı akenlerin musilaj içeriği ve fonksiyonu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 


