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Teşekkür: Bu çalışma KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir 
(Proje No: 2006.111.004.4).

PB–252

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Florası

H. Hüseyin Dere, Onur Koyuncu, Ö. Koray Yaylacı, Kurtuluş Özgişi, Filiz Savaroğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 26480 Meşelik, 

Eskişehir, kurtulusozgisi@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada Kırka (Eskişehir) ve çevresinin tohumlu bitkiler florasının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Yapılan arazi çalışmalarında bölgede doğal yayılış gösteren tohumlu 
bitki örnekleri toplanmıştır. Örnekler toplanırken lokalite, enlem-boylam, habitat, yükseklik ve 
populasyon bilgileri kaydedilmiş ayrıca bitkilerin fotoğrafları çekilmiştir. Bitki örnekleri ilgili 
literatürlere dayanarak teşhis edilerek herbaryum materyali haline getirilmiştir.

Bulgular: Yapılan teşhisler sonucunda 72 familyaya ait 297 cins ve 512 tür ve türaltı takson 
belirlenmiştir. Teşhisi yapılan örneklerin 72’si İran-Turan, 43’ü Akdeniz, 40’ı Avrupa-Sibirya 
fitocoğrafik bölgesine aittir. 357 tür ve türaltı takson ise fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen ya da çok 
bölgelidir. Belirlenen taksonlardan 52’si endemik olup, bölgedeki endemizm oranı %10.15’tir. 

Sonuç: Başta bölge florası olmak üzere ülkemizin florasının ortaya konmasına katkı sağlanarak 
alanda belirlenen taksonlar için yeni yayılış alanları tespit edilmiştir. Diğer taraftan ülkemizin sahip 
olduğu floristik zenginliğin altı çizilerek, endemik ve nadir taksonlara dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Flora, Kırka, Eskişehir
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Eskişehir ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Ornithogalum 
(Liliaceae) Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Çalışmalar

Derviş Öztürk, Onur Koyuncu, Ö. Koray Yaylacı, Atila Ocak ve Süleyman Tokur
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksekokulu, Mahmudiye, Eskişehir, 

dozturk@ogu.edu.tr

Amaç: Bu araştırmada Eskişehir’de doğal yayılış gösteren Liliaceae familyasından Ornithogalum 
L. genusuna ait bazı türlerin sitotaksonomik özellikleri incelenmiştir.

Araç ve Gereçler: Bu çalışmada incelenmiş olan bitkiler araştırma bölgesinde çok sayıda botanik 
ekskürsiyon çalışmaları esnasında çeşitli alanlardan toplanmışlardır. Bu çalışmada incelenen 
örnekleri toplanmış ve usulüne uygun olarak kurutulup herbaryum örnekleri haline getirilerek 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu’nda 
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(OUFE) saklanmışlardır. Sitotaksonomik çalışmalarda kullanılmak üzere, kök ucu elde etmek için 
bitkilerin sağlıklı ve zarar görmemiş soğanları ve tohumları toplanmıştır. Bazı soğanlar kum-perlit 
(1/1) içeren saksılara dikilmiştir, bazıları ise su dolu kaplara konularak çimlendirilmiştir. Mitotik 
kromozomların gözlenmesi için bitkilerin kök uçlarını 8-hidroksikinolinin sudaki doymuş 
çözeltisi içinde 6 saat süre ile ön muamele işlemi uygulanmış ve %100 saf glasial asetik asit 
içinde 30-45 dakika süre ile oda sıcaklığında bekletilmiştir. Fiksasyon sonrasında boyamadan 
önce kök uçları 1N HCl çözeltisinde 60 °C’lik etüvde çalışılan türe özgü olarak, 10- 15 dakika 
bekletilmiştir. Kromozomların daha belirgin gözlenebilmesi için %2’lik aseto orsein boyası ile 
boyanma işlemine tabi tutulmuştur. Preparatların yapımında ise ezme-yayma preparat yöntemi 
kullanıldı. Hazırlanan preparatlardan iyi dağılım gösteren hücrelerin fotoğrafların çekimi için 
trioküler, Olympus marka BH-2 mikroskop ile D Plan 100-125 oil 160/0.17 immersiyon objektifi 
ve NFK ×3,3 LD 125 mercek kullanılarak araştırma mikroskobunda dijital ortamda çekilerek 
karyogram ve idiyogramları hazırlanmıştır.

Bulgular: Araştırma konusu kapsamına alınan bazı Ornithogalum taksonları sitolojik yönden 
incelenmiştir. Taksonların kromozomların iri oluşu ve az sayıda kromozoma sahip olması nedeni 
ile kromozom sayıları tespit edilip karyogram ve idiyogramları hazırlanmıştır. Kromozom 
morfolojileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada araştırma bölgesinde doğal yayılış gösteren Ornithogalum türlerinden 
O. comosum L., O. pyrenaicum L., O. montanum Cyr. ve O. sigmoideum Freyn & Sint. türlerinin 
kromozom sayımları ve karyotip analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, O. montanum 
2n=14, O. comosum 2n=20, O. pyrenaicum 2n=24 ve O. sigmoideum 2n=20’dir ve diploid bitkiler 
oldukları saptanmıştır. Türlerin kromozom sayıları bundan önce bazı araştırıcılar tarafından 
Türkiye dışında da yayılış gösteren bu türlerden tespit edilen kromozom sayıları ile uyum 
göstermektedir. Çalışılan türlerde herhangi bir mitoz anomalisine rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ornithogalum, kromozom sayısı, karyotip, idiyogram, sitotaksonomi
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Laurocerasus 
(Rosaceae) Genusu Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma

Fazlı Öztürk, Cihat Ölçücü
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Merkez, Van, fazlioz65@yahoo.com

Amaç: Laurocerasus officinalis Roemer taksonomik tespitinde sorunlar bulunmakta ve 
morfolojik ayrımlarında da bazı güçlükler görülmektedir. Bu taksona ait bireylerin çok yüksek 
varyasyon gösterdiği saptanmıştır. L. officinalis türüne mensup karayemişler üzerinde, taksonomik 
problemlerin giderilmesi için, morfolojik ve ekolojik çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma alanının materyali Doğu Karadeniz Havzası’nda (Giresun, 
Trabzon, Rize) toplanan karayemiş örnekleri ile bunlara ait ortam özellikleri oluşturmaktadır. Bu 
çalışmada, morfolojik benzer ve zıt karakterlere dayalı klasik taksonomik yöntemler ile taksonların 
ayırımı yapıldı ve teyit edildi. Teşhisleri yapılan bu karayemiş çeşitleri, herbaryum materyali olarak 
VANF Herbaryumu’nda muhafaza altına alınmıştır. 


