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Minuartia granuliflora (Fenzl) Grossh.

Rusya’da yayılış gösteren bir taksondur. Taksonun tip adresi Türkiye sınırı olarak belirtilmiştir. 
Ayrıca Flora of Turkey and the East Aegean Islands adlı eserde McNeill tarafından Erzurum 
civarından toplanan bazı örneklerin bu taksona benzediği dip not olarak belirtilmiştir. 2009 ve 2010 
yıllarında yapılan arazi çalışmaları sırasında Erzurum/Aşkale ve Bayburt/Kop dağı civarından M. 
erythrosepala (Boiss.) Hand.-Mazz. var. erythrosepala’ya benzeyen örnekler toplanmıştır. Yapılan 
incelemeler sonucu bu örneklerin bazı karakterler bakımından farklı olduğu anlaşılmıştır. Flora of 
the U.S.S.R.’nin detaylı olarak incelenmesi sonucunda, örneklerin eserde yer alan M. granuliflora 
ile bire bir örtüştüğü görülmüştür. Bu nedenle yeni kayıt olarak değerlendirilmiştir.

Tip: [Türkiye] Parts of Transcaucasia bordering on Turkey, Nordm. s.n. (LE?).

TÜRKİYE. A8 Bayburt: Bayburt-Aşkale arası, Kop dağı, Çalıdere köyü üstleri, 1815 m, 12.07.2009, 
M.Koç 600, Aksoy, Hamzaoğlu & Budak (Bozok Hb.); B8 Erzurum: Aşkale-Kop dağı arası, 2220 
m, 12.07.2009, M.Koç 590, Aksoy, Hamzaoğlu & Budak (Bozok Hb.).

Minuartia setacea (Thuill.) Hayek subsp. setacea var. setacea

Avrupa, Rusya ve Gürcistan’da yayılış gösteren bir taksondur. 2009 ve 2010 yıllarında yapılan 
arazi çalışmaları sırasında Kocaeli/Balıklayalar vadisinden M. anatolica (Boiss.) Woronow var. 
anatolica’ya benzeyen örnekler toplanmıştır. Yapılan incelemeler sonucu bu örneklerin bazı karakterler 
bakımından farklı olduğu anlaşılmıştır. Flora of the U.S.S.R ve Flora Europaeae adlı eserlerin detaylı 
olarak incelenmesi sonucunda, örneklerin bu eserlerde yer alan M. setacea subsp. setacea var. setacea 
ile bire bir örtüştüğü görülmüştür. Bu nedenle yeni kayıt olarak değerlendirilmiştir.

Tip: France, near Paris,a fontainebleau, rocher du Cuvier, Thuiller s.n. (G, G00226887, foto!)

TÜRKİYE. A2 Kocaeli: Gebze, Ballıkayalar Tabiatı Koruma Alanı çevresindeki kayalıklar, 930 m, 
13.05.2010, Budak 2363, M.Koç, Aksoy & Hamzaoğlu (Bozok Hb.)

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma sonucunda M. granuliflora ve M. setacea subsp. setacea var. 
setacea taksonlarının Türkiye florası için yeni kayıt oldukları belirlenmiştir. Böylece Türkiye 
Minuartia L. cinsine ait takson sayısı 76’ya, Minuartia seksiyonuna ait takson sayısı ise 31’e 
yükselmiştir. Çalışmanın Türkiye Florası için katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Minuartia, Caryophyllaceae, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
A.F.F.F./2009-05 kodu proje ile desteklenmiştir. 
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Türkiye Minuartia Seksiyonuna (Caryophyllaceae) Ait Bazı 
Taksonların Tohum Morfolojisi ve Taksonomisine Katkılar 

Murat Koç, Ahmet Aksoy, Ergin Hamzaoğlu, Ümit Budak
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yozgat, bozokmuratkoc@yahoo.com

Amaç: Türkiye Minuartia seksiyonunda yer alan bazı taksonların tohum morfolojilerini belirleyerek, 
elde edilen yeni veriler ışığında bu taksonların taksonomisine katkı sağlamak. 
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Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan M. meyeri (Boiss.) Bornm., M. multinervis (Boiss.) 
Bornm., M. leucocephala (Boiss.) Mattf. ve M. erythrosepala (Boiss.) Hand.- Mazz. tohumları 
2008-2011 yılları arasında Flora of Turkey’de adı geçen adreslerden toplanmıştır. Yalnızca olgun 
tohumlar kullanılmıştır. Tohumlar ilk olarak Olympus SZ 61 stereo mikroskop ile her takson için 
değişim aralığını kapsayacak şekilde 15-20 adet seçilmiştir. Tohumlar iki taraflı yapışkan bant 
üzerine yerleştirildikten sonra üzerleri altın ile kaplanmıştır. Daha sonra LEO 440 model taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) yardımı ile numunelerin yan ve sırt yüzey resimleri 190X, 1000X 
ve 3000X büyütmelerde çekilmiştir. Çekilen resimler literatürler ışığında değerlendirilerek yüzey 
şekilleri belirlenmiştir. 

Bulgular: SEM ve stereo mikroskop incelemeleri sonucu tohumların şekli, boyu ve genişliği, rengi, 
yan ve sırt yüzey desenleri, yan ve sırt testa hücrelerinin şekli, hücrelerin antiklinal ve periklinal 
hücre duvarı şekilleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Minuartia meyeri: Tohumlar küremsi-böbreksi; 0.6-1×0.6-0.8 mm; kahverengi; yan ve sırt yüzeyleri 
belirgin tüberküllü; yan yüzey tüberkül hücreleri oblong-eliptik, sırt yüzey tüberkül hücreleri kısa 
üçgensi veya kısa oblong-eliptik; yan ve sırt yüzey antiklinal hücre duvarları U-undulat; yan ve sırt 
yüzey periklinal hücre duvarları konveks, granüllü, tüberküllerin merkezi granülsüz.

Minuartia multinervis: Tohumlar küremsi-böbreksi; 0.7-1.0× 0.7-0.9 mm; kahverengi; yan ve sırt 
yüzeyleri belirgin papillalı; yan yüzey papilla hücreleri oblong-eliptik veya düzensiz, sırt yüzey 
papilla hücreleri kısa oblong-eliptik veya düzensiz; yan ve sırt yüzey antiklinal hücre duvarları 
U-undulat; yan ve sırt yüzey periklinal hücre duvarları konveks, granüllü, papilla ucu granülsüz. 

Minuartia leucocephala: Tohumlar eliptik-böbreksi; 1.4-2.0×0.8-1.2 mm; yan yüzey samansarısı, 
sırt yüzey kahverengi; yan yüzey belirgin tüberküllü, sırt yüzey uzun parmaksı papillalı; yan yüzey 
tüberkül hücreleri düzensiz, sırt yüzey papilla hücreleri düzensiz; yan ve sırt yüzey antiklinal hücre 
duvarı V-undulat; yan yüzey periklinal hücre duvarı konkav, tüberkül hücreleri granülsüz, sırt 
yüzey periklinal hücre duvarı konveks, granülsüz.

Minuartia erythrosepala: Tohumlar oblong-böbreksi veya eliptik-böbreksi; 1.0-1.4×0.7-0.9 mm; 
koyu kahverengi; yan yüzey tüberküllü ve sırta doğru papillalı, sırt yüzey kısa papillalı; yan yüzey 
tüberkül hücreleri uzamış oblong, sırt yüzey papilla hücreleri kısa oblong veya üçgensi; yan ve 
sırt yüzey antiklinal hücre duvarları V-undulat; yan ve sırt yüzey periklinal hücre duvarı konveks, 
granülsüz.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma sonucunda Minuartia seksiyonunda yer alan birbirine yakın tek 
yıllık M. meyeri ve M. multinervis, çok yıllık M. leucocephala ve M. erythrosepala taksonlarına 
ait tohum morfolojileri belirlenmiş ve taksonların taksonomisinde kullanılabilecek önemli veriler 
elde edilmiştir. Tohum morfolojilerine ait bu veriler kullanılarak hazırlanan ayrım anahtarı aşağıda 
verilmiştir. 

1. Tohumlar küremsi-böbreksi; 0.6-1 mm uzunluğunda; antiklinal hücre duvarı U-undulat; 
periklinal hücre duvarı granüllü 

2. Tohumların yan ve sırt yüzeyleri belirgin papillalı ...................................... M. multinervis

2. Tohumların yan ve sırt yüzeyleri belirgin tüberküllü ...........................................M. meyeri

1. Tohumlar oblong-böbreksi veya eliptik-böbreksi; 1-2 mm uzunluğunda; antiklinal hücre duvarı 
V-undulat; periklinal hücre duvarı granüllü 
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3. Tohumlar 1.4-2 mm uzunluğunda; yan yüzey samansarısı, sırt yüzey kahverengi; yan yüzey 
belirgin tüberküllü, sırt yüzey uzun parmaksı papillalı ............................. M. leucocephala

3. Tohumlar 1-1.4 mm uzunluğunda; tamamen kahverengi; yan yüzey belirgin tüberküllü-
sırta doğru papillalı, sırt yüzey kısa papillalı ............................................M. erythrosepala

Anahtar Kelimeler: Minuartia, Tohum morfolojisi, SEM, Taksonomi.
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Çayırova ve Çevresinden (Gebze, Kocaeli) Elde Edilen Bitkilerin 
Floristik ve Bazı Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Saniye Koç, Seda Yalçın
Anadolu Üniversitesi FenFakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir, saniyek@anadolu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, 2009-2010 yılları arasındaki Kocaeli İli Gebze İlçesi sınırları içerisinde 
Çayırova mevkiisi ve çevresinden elde edilen bitkiler teşhis edilmiş ve çalışma alanın bazı ekolojik 
özellikleri saptanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Çayırova mevkiisi ve çevresinden toplanan 109 bitki 
örneği oluşturmaktadır. Toplanan örnekler laboratuvara getirilerek, çeşitli eserlerden ve Anadolu 
Üniversitesi Herbaryumu’ndan yararlanılmıştır. Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin 
fiziksel ve kimyasal analizleri, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Laboratuvarı’nda 
yapılmıştır.

Bulgular: Araştırma alanı, Davis’in (1965) kareleme sistemine göre A2 karesi sınırları içerisinde 
yer almaktadır. Çalışma alanının yüksekliği deniz seviyesinden 1606 m kadar değişmektedir. 
Araştırma alanında 34 familya ve 84 cinse ait 109 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Çalışma 
alanında belirlenen taksonların, fitocoğrafik bölgelere göre dağılımlarına göre bakıldığında ilk 
sırayı %14.67 ile Akdeniz Elementleri almakta ve bunu %4.58 ile İran-Turan Elementleri ile %3.66 
ile de Avrupa-Sibirya Elementleri izlemektedir, genel dağılım gösterenlerin oranı ise %23.85 dir. 
Ayrıca 6 bitki taksonununda da çeşitli risk kategorilerinde yer alır.

Sonuç: Floristik çalışmalar sonucunda, araştırma alanında 34 familya ve 84 cinse ait 109 tür 
ve alttür vasküler bitki taksonu belirlenmiştir. Yapılacak çalışmalarda bu sayı daha artabileceği 
düşünülmektedir. Araştırma alanın Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arası bir geçit bölgesi olmasından 
dolayı, Avrupa-Sibirya Elementlerinin İran- TuranElementlerinin yüzdesinden daha fazla görülmesi 
gerekirdi. Bunun nedeni arazi çalışmalarının daha çok Temmuz-Ağustos aylarında yapılmasından 
kurak dönemde yetişen bitkilerin toplanan bitkiler arasında çoğunlukta olması olabilir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Fitocoğrafya, Gebze

Teşekkür: Bitkilerin teşhisinde ve laboratuvar çalışmalarına yardımcı olan Prof. Dr. Cengiz 
Türe’ye ve Yrd. Doç. Dr. Harun Böcük’e teşekkür ederiz.


