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bornmuelleri, Gypsophila leucochlaena, Ebenus depressa, Verbascum melitenensis, Astragalus 
melitenensis, Astragalus scabrifolius, Reseda tomentosa, Aethionema lepidioides, Acanthophyllum 
oppositiflorum, Muscari discolor, Dianthus masmenaeus, Silene akmaniana, Minuartia corymbulosa 
var. gypsophylloides taksonlarıdır. Türlere ait bilgiler Türkiye florası ve Türkiye Bitkileri Kırmızı 
Kitabı’na göre incelenmiştir.

Bulgular: İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında geçiş teşkil eden Tohma Çayı Vadisi 
ve çevresinde kurulu olan Darende İlçesi, bozkır bitki örtüsüyle kaplıdır. Şiddetli bir kuraklığın 
hüküm sürdüğü bölgede erozyon üst seviyededir ve bunun sonucunda kuraklığa dayanıklı bitkiler 
yaygın olarak bulunmaktadır. Aşırı otlatma ciddi habitat tahribatına neden olmakta ve bu alanlardaki 
bitkilerin populasyonlarını etkilemektedir. İnsan kullanımından kaynaklanan etkenlerin habitat 
bozulmalarını artırdığı görülmüştür. Örneğin Akçatoprak mevkiinde ağaçlandırma çalışmaları, 
Hekimhan yolu üzerinde çöp tesisi ve ağaçlandırma yapılması aynı alandaki birçok türün yaşamını 
tehlikeye atmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde birçok türün nesli tehlike altına girebilir.

Centaurea brevifimbriata 5 noktada, Fumana trisperma 3 noktada, Astragalus scabrifolius 2 
noktada, Gypsophila leucochlaena, Reseda tomentosa 2 noktada, Acanthophyllum oppositiflorum, 
Klasea bornmuelleri ve Aethionema lepidioides 1 noktada bulunur. Bu türlerin birey sayıları 
100-5000 arasında değişmektedir. Diğer türler daha geniş yayılışlıdır. Bu türlerden bazıları ilk kez 
fotoğraflanmıştır.

Sonuç: Hezanlı Dağları ve Tohma Çayı vadisinde yürütülmekte olan araştırmamızın ön bulgularına 
göre Darende ve çevresi birçok dar yayılışlı endemik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
türlerden bazıları yakın zamana kadar DD kategorisinde yer alan türlerdir. Endemik türlerin gerçek 
populasyon büyüklüğü ve ekolojileri hakkında bilgi elde edilmesi için bölgede daha detaylı floristik 
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Hassas türler için acil olarak koruma tedbirlerinin alınması 
gerekmektedir.

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK TBAG tarafından 109T193 nolu proje ile desteklenen araştırma 
çalışmalarıyla elde edilen bilgilere göre derlenmiştir.
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Amaç: Iris tuberosa L. var. longifolia (Sweet) ined. (=Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. var. 
longifolius (Sweet) Baker) hakkında sistematik notlar, habitatı, genel ve Türkiye’deki yeni yayılışı 
hakkında bilgiler vermek.

Gereçler ve Yöntemler: Giresun’dan toplanan Iris tuberosa var. longifolia örneği herbaryum 
tekniklerine uygun bir şekilde kurutularak, herbaryum materyali haline getirilmiştir. Ayrıca türün 
yayılış haritası, teşhis anahtarı ve habitatı hakkında da bilgiler verilmiştir.
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Bulgular: Türkiye florası 1 11’inci ciltlerinde 40 tür ve 15 tür altı takson ile temsil edilen Iris cinsi, 
son yıllarda yayınlanan yeni iki Iris türü (I. celikii Akpulat & K.I.Chr. ve I. nezahatiae Güner & 
H.Duman) ve I. tuberosa’nın da (Hermodactylus tuberosus (L.) Mill.) dahil edilmesiyle tür sayısı 
43’e yükselmiştir. Bunlardan 13’ü (%30.2) ülkemize endemiktir. Iris tuberosa şimdiye kadar 
İngiltere, Güney Avrupa, Ege Adaları ve Batı Anadolu’dan bilinmekteydi. Ancak bu çalışmada, I. 
tuberosa L. var. longifolia (Sweet) ined. taksonunun Karadeniz Bölgesi’nde de yayılış gösterdiği 
tespit edilmiştir.

I. tuberosa L. var. longifolia (Sweet) ined.

A7 Giresun: Bulancak, Samugüney köyü güneyi, tarla sınırı ve fındık bahçesi geçiş zonu, N 
40°55’56” E 38°15’52”, 100 150 m, 23.03.2012, A. Karataş s.n. (DUOF 3264).

Sonuç: Iris tuberosa L. var. longifolia (Sweet) ined. varyetesi Türkiye florasında yapraklarının 
4 köşeli olması ile I. danfordiae, I. histrio, I. histrioides, I. pamphylica ve I. reticulata türlerine 
benzerlik göstermektedir. Fakat kökünün tuberli ve parmaksı şekilde parçalı olması, renginin 
sarımsı-yeşil ve dış tepalin iç kısımda siyahımsı-mor olması ile bu türlerden ayrılmaktadır. Ayrıca 
Türkiye Florası’na göre var. longifolia 1 spata kapağı olması ile var. tuberosa’dan (2 spata kapaklı) 
ayrılmaktadır. Iris tuberosa var. longifolia alanda Narcissus tazetta, Trachystemon orientalis, 
Ranunculus ficaria, Helleborus orientalis, Ornithogalum sp., Viola sp., Cyclamen sp. gibi türler ile 
beraber yayılış göstermektedir. Bu çalışma ile Akdeniz Havzası’nda yayılış gösteren bu taksonun, 
Karadeniz Bölgesi’nde de (Giresun) yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Yöresel olarak “Karakulak” 
adı ile bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Iris tuberosa var. longifolia, Hermodactylus, Giresun, 
Türkiye Florası

Teşekkür: Çalışma ile ilgili değerli görüşlerinden ötürü Prof. Dr. Mecit Vural, Prof. Dr. Adil Güner 
ve Prof. Dr. Yusuf Menemen’e teşekkür ederiz.
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Objectives: Multiple gene phylogenies in Silene cryptoneura group including S. cryptoneura Stapf, 
S. insularis Barbey, S. salamandra Pamp. and S. sordida Hub.-Mor. and Reese were investigated 
with data from one chloroplast locus and six nuclear, potentially unlinked loci. The multispecies 
coalescent model was applied to estimate species level relationships under a Bayesian framework.

Materials and Methods: Plant materials were collected during the field trips to Southwest Anatolia 
and Aegaean Islands of Rodos and Karpathos.

The chloroplast rps16 intron and the low copy number nuclear regions of NRPA2, NRPB2, and 
four regions developed from two Silene EST libraries, DPD, GAL1,CYT-C, and a gene similar to a 


