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class Dicotyledones, while the other 47 belong to Monocotyledones. The taxa of the study area, 
categorized according to phytogeographical regions, can be listed as follows: Mediterranean 
elements 155 (46.26%), Euro-Sib. elements 7 (2.08%) Irano-Turanian elements 6 (1.79%) and 
the remaining 167 (49.85%) taxa are multiregional. The findings of this study were examined and 
then compared with the results of other researchs (Varol ve ark., 2004; Aytepe, 2005; Çınar, 2010) 
carried out in nearer locations, according to phytogeographical region and the large families and 
genera.

Results and Discussion: This study was carried out in the Mediterranean phytogeographic region 
and the number of Mediterranean elements is naturally higher than that of the elements of other 
regions. Iran-Turanian elements have a higher rate on Yılanlı Mountain, the Euro-Siberian elements 
are approximately at the same rate in all areas. The rate of endemism in our research area and other 
studies are very low (5.37%), when compared with endemism ratio in the total Flora of Turkey 
(33%). This ratio may not seem to be high. But, when we focus on the flora in Turkey, it is observed 
that 85% of the endemic taxa grow between 1000-2000 m. In this case, plains at lower altitudes 
are poor in terms of endemics. In our research area Asteraceae, Fabaceae and Poaceae families 
are dominant. 
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Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Tragopogon (Asteraceae) 
Taksonlarının matK Geni Bakımından Karşılaştırılması
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Amaç: Türkiye’de yayılış gösteren Tragopogon L. cinsine ait olan T. dubius Scop., T. latifolius 
Boiss. var. latifolius, T. latifolius var. angustifolius Boiss.,. T. longirostris Bisch. ex Schultz var. 
longirostris, T. longirostris var. abbreviatus Boiss., T. pratensis L. subsp. orientlis (L.) Celak, T. 
pterocarpus DC, T. pterodes Panc ve T. reticulatus Boiss. & Huet. taksonlarının matK geni baz 
dizilerine göre taksonomik ilişkilerini belirlemektir.

Gereçler ve Yöntemler: Gerekli olan bitki materyali Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanmıştır. 
Toplanan bitkiler herbaryum örneği haline getirilmiştir. Bitkilerin kurumuş yapraklarından total 
DNA’ları izole edilmiştir. Her takson için evrensel MG1 ve MG15 primerleri kullanılarak matK 
genleri PCR yardımıyla çoğaltılmıştır. Baz dizin analizleri matK genini içinden iki primer dizayn 
edilerek PCR ürünleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışılan taksonların matK gen bölgelerinin uzunluklarının 1521 bp olduğu bulunmuştur. 
İncelenen 10 taksona ait matK geni baz sıralarının MEGA5 programı ile hizalanması sonucu 1521 
karakterlik bir veri matriksi oluşmuş ve bu karakterlerden 1508’si korunmuş, 13’ü değişken ve 6’sı 
da parsimonik bilgi verici olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: MEGA5 programı ile Kimura-2 parametre modeli kullanılarak hesaplanan pairwise uzaklık 
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analizine göre çalışılan taksonlar arasındaki mesafenin %0.0 ile %0.5 arasında değiştiği bulunmuştur. 
Bu analize göre T. pterodes ve T. pterocarpus taksonların birbirlerine en yakın iki takson, T. dubius 
ile T. reticulatus taksonlarının ise birbirlerine en uzak iki takson olduğu belirlenmiştir. Maksimum 
Parsimony (MP) analizinden elde edilen dendogramda T. reticulatus ve T. latifoius var. angustifolius 
taksonlarının diğer çalışılan taksonlardan daha uzak bağlandıkları görülmüştür. Morfolojik olarak 
da birbirlerine çok benzeyen T. pterodes ve T. pterocarpus taksonlarının %96’lık bootstrap değeri 
ile birbirlerine en yakın iki takson olduğu ve diğer taksonlardan farklı bir kolda yer aldıkları MP 
analizinde elde edilen dendogramda belirlenmiştir. MP analizinden elde edilen dendogramda T. 
longirostris taksonunu iki varyetesi birbirlerine yakın bağlanmışlardır fakat bu iki taksona ligula 
rengi sarı olan T. pratensis subsp. pratensis taksonu bağlanarak ayrı bir kol oluşturmuşlardır. 
Tragopogon latifolius var. latifolius taksonu ise T. dubius taksonu ile yakın bağlanarak farklı bir 
kolda yer almışlardır.

Anahtar Kelimeler: Asteraceae, cpDNA, matK geni, PCR, Tragopogon

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (Proje no: 110T954) tarafından desteklenmektedir.
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Amaç: Türkiye Florası’nda 10 seksiyonda yaklaşık 76 taksonla temsil edilen Lathyrus L. cinsinine 
ait 23 endemik taksonun yayılış alanları ve IUCN kurallarına göre tehlike kategorileri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma konusunu oluşturan Lathyrus türlerine ait örnekler (L. 
bitlisicus, L. cyaneus var. pinnatus ve L. stenolobus hariç) 1992-2011 yılları arasında Türkiye’nin 
tamamını kapsayan arazi gezileri ile yetiştikleri ortamdan toplanmıştır. Toplanan örneklerin 
yanında, Türkiye’nin büyük herbaryumlarındaki Lathyrus örnekleri de incelenmiştir. Bütün 
türlerin tip örneklerine ulaşılmıştır. Taksonomik literatürler de göz önünde bulundurularak çalışılan 
türlerin Türkiye’deki yayılışları ve IUCN kuralları kullanılarak tehlike kategorileri belirlenmiş, her 
taksonun arazide çekilmiş fotoğrafları çalışmaya eklenmiştir. 

Bulgular: İncelenen taksonlar Türkiye için endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgeleri, 
habitatları ve Türkiye’deki yayılışları tekrar gözden geçirilmiştir. Her taksonun doğal ortamından 
çekilmiş genel görünüş, çiçek ve meyvelerine ait fotoğrafları çalışmaya eklenmiştir. Taksonların 
Türkiye’deki yayılış alanları hesaplanarak IUCN kurallarına göre tehlike kategorileri belirlenmiş 
“Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Sonuç: Türkiye’de yayılış gösteren L. bitlisicus, L. cyaneus var. pinnatus ve L. stenolobus 
taksonlarına 1992-2011 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında rastlanılmamıştır. Lathyrus 
cyaneus var. pinnatus 1972 yılında Bitlis yakınlarından toplanmış ve ATA herbaryumunda 
kayıtlıdır. Lathyrus bitlisicus ve L. stenolobus taksonları sadece Flora of Turkey’de verilen tip 
örnek lokalitelerinden bilinmektedir. ANK herbaryumunda kayıtlı, 1970’li yıllarda Antalya ve 
çevresinde floristik çalışmalar yapan Türk botanikçiler tarafından toplanılan ve L. lycicus olarak 


