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şunlardır: Bupleurum commutatum Boiss. & Bal., B. croceum Fenzl, B. falcatum subsp. cernuum 
(Ten.) Arc., B. gerardii All., B. heldreichii Boiss. & Bal., B. lophocarpum Boiss. & Bal., B. 
lycaonicum Snogerup ve B. sulphureum Boiss. & Bal. Endemik olan taksonlardan B.lophocarpum 
ve B. lycaonicum NT (Tehlike altına girebilir); B. heldreichii ve B. sulphureum LC (En az endişe 
verici) tehlike kategorileri içerisindedir.

Sonuç: Bu araştırma sonucunda Apiaceae familyasına içerisinde yer alan Bupleurum cinsine ait 
taksonların Konya ili ve çevresindeki yayılış alanları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Apiaceae, Bupleurum, Konya, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, “BAP 10401034–Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Johrenia porteri Post ex Boiss., sadece G’deki yapraksız-meyveli tip örneği ile B ve 
BEI’deki sadece rozet yaprağını içeren eksik örneklerden bilinmektedir. İyi bilinmeyen bu türün 
taksonomisi ve korolojisi ile ilgili veriler tartışmalıdır. Çalışmanın amacı, yeniden keşfedilen bu 
türün, yeni veriler ışığında tanıtılması ve taksonomik pozisyonunun netleştirilmesidir.

Yöntem: Çalışma materyalini, 2010–2011 yıllarında toplanan örnekler oluşturmaktadır. Hem 
çiçekli hem de meyveli dönemde toplanan örnekler üzerinde çalışılarak türün morfolojik betimi 
genişletilmiştir. Polen morfolojisi hem ışık hem de taramalı elektron mikroskobunda, meyve yüzeyi 
taramalı elektron mikroskobunda incelenerek özellikleri belirlenmiştir. 

Bulgular: Yeniden keşfedilen bu türün betimi genişletilerek sunulmuştur. Vejetatif karakterler 
açısından Türkiye’deki Johrenia DC. türlerinden bazı farklılıklar sergilese de generatif karakterler 
bakımından benzerlik göstermektedir. Petallerin sarı, olgun meyvelerin kanatsız ve şişkinleşmiş 
kenarlara sahip olması, meyve ortasındaki çıkıntıların kabartı haline indirgenmesi, meyvenin 
ortada yeşil, kenarda ise beyaz ve süngerimsi olması ile Türkiye’deki diğer Johrenia türleriyle 
yakınlık göstermektedir. Polenler perprolat, trikolporat, orta büyüklükte, ortalama 0.55 µm ekzinli, 
1.4 µm intinli, ekzin ornamentasyonu rugulattır. Meyveler oblong-ovat, ornamentasyon ortasında 
mikroretikulat-striat, kenarında rugulat-striattır.

Sonuç: Elde edilen yeni veriler türün temel karakterler açısından Johrenia cinsi ile uygunluk 
sergilediğini göstermiştir. Türün yayılış verileri güncellenmiş, betimi genişletilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Johrenia porteri, yeniden keşif, Apiaceae, Türkiye florası

Teşekkür: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi BAP-06401052 nolu proje ile desteklenmiştir.


