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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
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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 
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gene coding for ketol-acid reductoisomerase in Arabidopsis were sequenced. Chromatograms were 
checked manually and assembled prior to the alignment of each region.

Gene phylogenies were inferred using parsimony and Bayesian methods. A multispecies coalescent 
model was applied to investigate species level relationships under a Bayesian framework implemented 
in the recently developed software *BEAST. We also tested which species classification best fitted 
the multispecies coalescent model given our sample of sequences with the software BPP. 

Results: Maximum parsimony and Bayesian gene phylogenies were consistent with showing S. 
sordia samples as not being closely related to the other three species. All the gene trees were highly 
congruent with placing samples of S. cryptoneura from eastern localities in a seperate clade, sister 
to the samples from western localities, S. salamandra and S. insularis. The positions of individuals 
in the latter clade varied.

The *BEAST analysis revealed high posterior probabilities (0.99) for the branch, which separates 
the eastern samples of S. cryptoneura from the western samples of S. cryptoneura, S. insularis, and 
S. salamandra.The latter two showed sister group relationship although the support for that branch 
is not very high (0.93). Extensive analyses with BPP gave strong support for recognizing the eastern 
and western populations of S. cryptoneura as separate species.

Conclusion: Gene phylogenies, species level relationships and limits within the S. cryptoneura 
group were estimated with data from several unlinked loci. It was found that the current diversity 
in S. cryptoneura is underestimated.

Key words: Silene cryptoneura, multispecies coalescent, phylogeny, species delimitation, *Beast.
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Amaç: Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Van Gölü’nün güneyinde, Gevaş-
Tatvan arasında bulunan Deveboynu Yarımadası ve çevresinin florasını araştırmak amacı ile 
yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Deveboynu yarımadası ve çevresinde (Gevaş,VAN) 2001-2003 yılları 
arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında 1602 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan bu bitki 
örnekleri lokaliteleriyle birlikte gerekli diğer arazi kayıtları yazılarak numaralandıktan sonra 
herbaryum tekniğine uygun olarak preslenip kurutulmuştur. Bitki teşhisinde; Flora of Turkey and 
the East Aegean Islands (Davis, 1965 1985; Davis at al., 1988; Güner at al., 2000), Flora Europaea 
(Tutin et al., 1964 1980), Flora of Iraq (Towsend & Guest, 1966-1985), Flora Iranica (Rechinger, 
1965-1977), Flora of the USSR (Komarov, 1933-1964) adlı eserler kullanılmıştır. Ayrıca Yüzüncü 


