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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.
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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 
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Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (VANF) Herbaryumu’ndaki örneklerle de 
karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Iran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer alan çalışma alanından toplanan bitkilerden; 2 
takson Pteridophyta, 751 takson Spermatophyta divizyosuna aittir. Spermatophyta üyelerinden 
3 takson Gymnospermae alt divizyosuna, 748 takson da Angiospermae alt divizyosuna aittir. 
Angiospermae’lerin 656’sı Dicotyledoneae ve 92’si Monocotyledoneae sınıfına aittir.

Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ve oranları şöyledir: Iran-Turan elementi 354 (%47.07), 
Avrupa-Sibirya elementi 25 (%3.32), Öksin elementi 8 (%1.06), Hirkan-Öksin elementi 3 (%0.39), 
Akdeniz elementi 32 (%4.25) ve çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 330 (%43.88) 
dur. Alanda toplam 53 endemik takson belirlenmiştir.

İçerdikleri takson sayısına göre alandaki en büyük 10 familya sırasıyla; Asteraceae 110 (%14.62), 
Fabaceae 67 (%8.90), Brassicaceae 61 (%8.11), Lamiaceae 56 (%7.44), Poaceae 40 (%5.32), 
Caryophyllaceae 39 (%5.18), Rosaceae 37 (%4.92), Liliaceae 33 (%4.38), Boraginaceae 31 
(%4.12), Ranunculaceae 28 (%3.72)’dir.

En çok takson içeren ilk 10 cins sırasıyla; Astragalus 26 (%3.45), Centaurea 16 (%2.12), Silene 14 
(%1.86), Salvia 12 (%1.59), Ranunculus 11 (%1.46), Trifolium 10 (%1.32), Galium 10 (%1.32), 
Allium 9 (%1.19), Tanacetum 9 (%1.19), Euphorbia 9’dur (%1.19).

Sonuç: Araştırma sonucunda Deveboynu Yarımadası ve çevresinin florası ortaya konulmuştur. 
69 familyaya ait 297 cins, 710 tür, 161 alttür ve 108 varyete olmak üzere toplam tür ve türaltı 
seviyesinde 753 takson tespit edilmiştir. Alandan bilim dünyası için ilk defa olarak Crepis gemicii 
H.Yıldırım, Ö.Bingöl ve M.Armağan tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deveboynu yarımadası, flora, Van
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Amaç: Türkiye florası için bir yeni kayıt belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızı oluşturan Paronychia kapela (Hacq.) A.Kerner subsp. 
kapela Edirne ili Süloğlu ilçesinden toplanmıştır. Toplanan örnekler ilk olarak Flora of Turkey 
the East Aegean Islands adlı eserden daha sonra Flora of the U.S.S.R ve Flora Europaeae adlı 
eserlerden yararlanılarak teşhis edilmiştir. 

Teşhisler Olympus SZ61 Stereo mikroskop kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Paronychia Mill. cinsinin dünyada yaklaşık 110 türü vardır ve bunların önemli bir 
kısmı Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye Florasında Illecebraceae familyası içinde yer alan cins, 
son yıllarda yapılan çalışmalarla Caryophyllaceae familyasına dahil edilen Paronychioideae alt 
familyasına bağlanmıştır. 


