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Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus’un (Liliaceae)
Türkiye’deki Yayılışı

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

Amaç: Hyacinthus genusuna ait H. orientalis L. subsp. chionophilus Wendelbo Türkiye’ye endemik 
bir alttürdür. Bu alttür hem yüksek rakımlı alanlarda yayılışa sahip olması hem de ekonomik değeri 
bulunması bakımından ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Muş ovasında yapılmış olan son 
floristik çalışmalarda türün B8 karesinde de yayılış gösterdiğini saptamıştır. Yapılmış olan bu 
çalışmalar ışığında, türün Türkiye’deki yayılışı hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini oluşturan H. orientalis subsp. chionophilus 
taksonu hakkında literatür çalışmaları yapılmış. Elde edilen veriler ışığında türün Türkiye’deki 
yayılış alanları saptanmıştır. Saptanan lokaliteler Türkiye haritası üzerinde işaretlenerek ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Ayrıca taksonun genel özellikleri hakkında da bilgiler derlenmiştir. 

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda H. orientalis subsp. chionophilus taksonuna ait yayılış 
alanlarının genişlediği ve türün Muş ili sınırları içinde de yayılış gösterdiği bulgusu elde edilmiştir.

Sonuç: Geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalarda ülkemiz için endemik olan H. orientalis subsp. 
chionophilus taksonunun ülkemizde 10 ilde yayılış gösterdiği saptanmış. Yaptığımız son 
çalışmalarla birlikte türün yayılış alanının 11 il sınırını kapsadığı tespit edilmiştir. Tarafımızdan 
yapılan çalışmada türün B8 karesinde de yayılışının bulunduğu gösterilmiştir. Bu bilgiler ışığında 
H. orientalis subsp. chionophilus alttürünün Türkiye’deki yayılışı, harita üzerinde grid kareleme 
sitemiyle birlikte sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus, Yayılış, Türkiye
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Türkiye’deki Ricotia (Brassicaceae) Türlerinin Populasyon Yapıları 
ve Yeni Yayılış Alanları
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Amaç: Türkiye’de doğal olarak yetişen Ricotia L. cinsine ait türlerin popülasyon yapılarını ve 
Türkiye Florası’nda sadece birkaç lokaliteden bilinenlerden başka yeni yayılış alanlarını belirlemek.

Gereçler ve Yöntemler: 2011 ve 2012 yıllarında Ricotia cinsinin bütün yayılış alanlarını 
kapsayacak şekilde arazi çalışmaları yapılmış, 6 türe ait 29 popülasyon doğrudan arazide gözlenmiş, 
bu popülasyonların lokaliteleri, yoğunlukları, iştirak ettikleri vejetasyon tipleri, habitat ve ana kaya 
tipleri, çiçeklenme zamanları ve polinatör ya da parazit böcekleri kayıt altına alınmış ve bu veriler 
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literatür ve herbaryum çalışmalarından elde edilen verilerle birleştirilerek ayrıntılı bir veri bankası 
oluşturulmuştur.

Bulgular: Dünyadaki yayılışı sadece Doğu Akdeniz Havzasıyla sınırlı olan Ricotia cinsi 5’i 
endemik olmak üzere Türkiye’de 6 türle temsil edilir. Bu türler: Ricotia aucheri (Boiss.) B.L. Burtt, 
R. carnosula Boiss. & Heldr., R. davisiana B.L. Burtt, R. sinuata Boiss. & Heldr., R. tenuifolia 
Sibth. & Sm. ve R. varians B.L. Burtt’dur.

Bu türlerden yayılış alanı Anadolu Diyagoneli üzerinde olan R. aucheri dışındaki diğer 5 tür Akdeniz 
bölgesine özgü ve endemiktir. R. aucheri ise Florada verilen sınırlı dağılımın aksine bütün Anadolu 
diyagonali boyunca yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Tek yıllık türlerden R. tenuifolia nokta 
endemiği, çok yıllık türlerden R. varians ve R. davisiana ise Flora’da belirtilen’in aksine nokta 
değil, bulundukları dağ silsilelerisi için, yani sırasıyla Dedegöl ve Beydağları için endemiklerdir. 
Diğer iki tür R. carnosula ve R. sinuata ise bölgesel ölçekte geniş yayılışlıdırlar.

Sonuç: Ricotia cinsine ait türler üzerine yapılan literatür, herbaryum, arazi çalışmaları ve 
popülasyon gözlemleri sonucunda türlere ait dağılım haritaları çıkarılmış, cinse ait taksonomik 
bilgiler genişletilerek güncellenmiştir. Bütün türlere ait ekolojik bilgiler (habitat tipleri, çiçeklenme 
zamanları, bulundukları yükseklik vs.) türlerin ayrıntılı fotoğrafları ile birlikte verilmiştir. Özellikle 
Türkiye Florası’nda ki türlerin dağılımlarıyla ilgili önceki ve sınırlı bilgiler güncellenmiş ve 
genişletilmiştir. Cinse ait türlerin Türkiye’deki yayılış alanları büyük ölçüde ortaya konularak 
popülasyonların güncel durumları tespit edilmiştir. Koruma statüsü bakımından Türkiye Bitkileri 
Kırmızı Kitabı’nda EN kategorisine yerleştirilmiş olan R. tenuifolia’nın CR kategorisine, NT 
kategorisine yerleştirilmiş olan R. davisiana’nın ise VU kategorisine aktarılmasının uygun olacağı 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ricotia, populasyon, dağılım, endemizm, tehlike kategorisi.

Teşekkür: Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar birimi tarafından 
011D03601002 no’lu proje ile desteklenmiştir.
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Türkiye’de Yayılış Gösteren 
Onopordum anatolicum (Asteraceae) Taksonu Üzerine Morfolojik, 

Palinolojik, Karyolojik ve Ekolojik Araştırmalar
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Amaç: Bu çalışmada Türkiye için endemik bir tür olan Onopordum anatolicum (Boiss.) Eig. 
taksonunun morfolojik, palinolojik, karyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali Türkiye’nin farklı lokalitelerinden toplanmıştır. 
Morfolojik çalışmalar için toplanan örnekler, herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutulmuş 
ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu’nda (VANF) saklanmıştır. Türün teşhisi 
Türkiye Florası’na göre yapılmıştır. Çalışılan türün polen morfolojisi SEM ve ışık mikroskobu 


