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İnönü Üniversitesi Kampüs Florası (Malatya)
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birol.mutlu@inonu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya ili sınırları içerisinde yer alan 
İnönü Üniversitesi Kampüsü bitki çeşitliliğinin tespit edilmesi ve bu çeşitliliğin farklı üniversite 
kampüsleri ile karşılaştırılmasıdır.

Gereçler ve Yöntemlar: Kampüs alanından 2004-2012 yılları arasında belirli periyotlarla bitki 
örnekleri toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri, herbaryum tekniklerine uygun olarak herbaryum 
materyali haline getirimiş ve INU herbaryumuna yerleştirilmiştir. Örneklerin teşhisinde öncelikle 
“Türkiye Florası” olmak üzere komşu ülke Floraları da kullanılmıştır. 

Bulgular: Yapılan çalışmalar sonucu, İnönü Üniversitesi Kampüs alanından 58 familya ve 250 cinse 
ait 465 bitki türü saptanmıştır. Bu türlerin 2’si Pteridophyta, 463’ü Spermatophyta divizyosuna 
aittir. Gymnospermae alt divizyosu 13 tür, Angiospermae alt divizyosu ise 450 tür içermekte olup 
bunların 373’ü Dicotyledonae, 77’si Monocotyledonae sınıfına aittir. Bu türlerden 70 tanesi alan 
içerisinde doğal yayılışa sahip olmayıp kültürü yapılan türlerdir. Alanda toplam 18 endemik tür 
saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, İnönü Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan bitki çeşitliliği 
belirlenmiştir. İnönü Üniversitesi Kampüsü Türkiye’deki floraları belirlenmiş olan 13 kampüs ile 
floristik olarak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucu İnönü Üniversitesi Kampüsünün bitki 
çeşitliliği bakımından Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünden sonra ikinci sırada yer aldığı 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Malatya, İnönü Üniversitesi, Flora, Kampüs
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Amaç: Bu çalışmada, Türkiye Epilobium L.’larının taksonomik durumunun ve sistematik 
problemlerine çözüm oluşturacak yeni verilerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Cinsin Türkiye dağılımını belirlemek ve daha önce yapılmış çalışmaları tespit 
etmek amacıyla kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin önemli herbaryumları 
başta olmak üzere (ANK, GAZI, HUB, ISTE, ISTF, ISTO) değişik üniversite herbaryumları ziyaret 
edilerek incelenecek taksonların yayılışları hakkında detaylı bilgiler toplanmıştır. 
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Bulgular: Epilobium cinsi Türkiye’de 21’i tür düzeyinde olmak üzere toplam 26 taksonla temsil 
edilmektedir. Nemli alanları tercih eden cins üyeleri başta Doğu Karadeniz Bölgesi olmak üzere 
tüm Anadolu’da yayılış göstermektedir. Farklı türlere ait populasyonlar aynı coğrafik ortamı 
paylaştıklarından taksonların net yayılış alanlarının belirlenmesi zordur. Cins içerisinde yaygın 
olarak hibrit bireylere rastlanılmaktadır. Özellikle türlerin ayrımında kullanılan morfolojik 
karakterler yakın benzerlikler göstermektedir. Mevcut taksonların betimlemeleri sistematik 
ayrımda yetersiz kalmaktadır. 

Sonuç: Epilobium L. cinsi taksonomik olarak problemli bir cinstir. Bu çalışma ile cinsin 
ülkemizdeki dağılışı ve taksonomik sorunları ortaya konmuştur. Bu cinsin ülkemizdeki türleri, 
morfolojik özellikleri yanı sıra palinolojik, moleküler ve anatomik çalışmalardan elde edilecek 
bulgular ışığında, yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Epilobium, Onagraceae, revizyon, taksonomi
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Amaç: Asteraceae familyasının Cardueae tribusunda yer alan Cirsium Miller cinsi ülkemizde son 
verilerin ışığı altında, 64’i tür olmak üzere, toplam 78 takson ile temsil edilmektedir. Cins üzerinde 
sitotaksonomik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Şu ana kadar yalnızca tarafımızca gerçekleştirilmiş 
birkaç çalışmada bazı taksonların kromozom sayıları rapor edilmiştir. Bu çalışmada, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yayılış gösteren iki cüce Cirsium taksonunun detaylı karyotip 
analizlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitki materyalleri Çaykara (Trabzon) ve Köse’den 
(Gümüşhane) 2008 yılında toplanmıştır. Toplanan örnekler kurutularak herbaryum materyali haline 
getirilmiş ve herbaryum örnekleri üzerinden tür teşhisleri yapılmıştır. Karyolojik incelemeler 
ise doğadan alınan veya olgun akenlerin çimlendirilmesiyle elde edilen aktif kök uçlarından 
yapılmıştır. Aktif kök uçlarından ezme yöntemiyle her tür için daimi preparat hazırlanmış olup, bu 
daimi preparatlardan türlerin kromozom sayısı ve karyotip özellikleri ortaya konmuştur.

Bulgular: Her iki taksonun 2n=2x=34 kromozomlu diploid türler olduğu görülmüştür. Kromozom 
morfolojileri incelendiğinde, C. rhizocephalum C.A. Meyer ssp. rhizocephalum’un 10 çift median 
ve 7 çift submedian sentromerli kromozomdan, C. rhizocephalum C.A. Meyer ssp. sinuatum 
(Boiss.) Davis & Parris’un ise 4 çift median, 12 çift submedian ve 1 çift subterminal sentromerli 
kromozomlardan meydana geldiği görülmüştür. Her iki taksonda da satellitli kromozomlar 
gözlenmiştir. Taksonların ikisinin de nispeten simetrik karyotiplere sahip olduğu görülmüş 
ve C. rhizocephalum ssp. rhizocephalum’da asimetri indeksleri A1=0.34, A2=0.21 olarak, C. 
rhizocephalum ssp. sinuatum’da ise A1=0.46, A2=0.14 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile iki cüce Cirsium taksonunun karyolojik özellikleri ilk defa ortaya konmuştur.


