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ile incelenmiştir. Işık mikroskobu ile incelenecek olan polenler standart metot olan Wodehouse 
yöntemine göre hazırlanmıştır. Türün polen özelliklerine ait ölçümler 30 farklı polen üzerinde 
yapılmıştır. Kromozom sayılarının belirlenmesi için ezme metodu kullanılmıştır. Mitotoik metafaz 
safhasındaki kromozom görüntüleri Olympus CX31 ışık mikroskobu ile incelenmiştir. Toprak 
numunelerine ait fiziksel ve kimyasal analizler yapılmış ve elde edilen veriler standart değerlere 
göre yorumlanmıştır.

Bulgular: Morfolojik karakterler için biometrik ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler genel 
olarak Türkiye Florası ile benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda Türkiye florasından farklı olarak 
bitki boyu 130 cm’e kadar uzamakta, gövde kanat sayısı 4-6, taban yaprakları 20-35×5-10 cm, 
papus boyu 10-20 mm ve akenler oblong, 4.8-5.7×2-3 mm, grimsi kahverngi ile koyu kahverengi 
arası renge sahip, tohum yüzeyi süs yapısı enine rugulosdur. Türün polen şekli trikolporat, oblat-
spheroidal (P/E. 0.96). Polar çapı 45.96, ekvatoral çapı 47.80, kolpus boyu 30.76 µm ve kolpus 
genişliği 17.60 µm. Exine 6.93 µm, intine 0.72 µm, ekinea boyu 2.16 µm, sutruktur tektat, skulptur 
ekinat olarak tespit edilmiştir. Onoprdum anatolicum türünün kromozom sayısı 2n=34 olarak 
belirlenmiştir. Türün ekolojik değerlendirilmesinde gelişimi için genellikle hafif alkali, tuzsuz 
veya tuzlu, kumlu-tınlı veya killi-tınlı toprakları tercih ettiği tespit edilmiştir. Arazi gözlemleri 
sonucunda taksonun step, tuzlu step, açık alanlar, yol ve tarla kenarları gibi habitatlarda, 100-2000 
m yükseklikte yayılış gösterdiği gözlemlenmiştir.

Sonuç: Iran-Turan fitocoğrafik bölge elementi olan O. anatolicum Türkiye’de Batı ve İç Anadolu 
Bölgeleri’nde yayılış gösteren endemik bir türdür. Bu taksona ait palinolojik, karyolojik ve ekolojik 
özellikler bu çalışmada ilk defa rapor edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Onopordum, palinoloji, karyoloji, endemik, Türkiye
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Amaç: Bu çalışmada, Mezraa Beldesi (Beytüşşebap, Şırnak) ve çevresinin florasının belirlenmesi 
çalışmamız esnasında yayılışı alanımızda tespit edilen lokal endemik Crepis hakkiaricum 
Lamond.’un tehlike kategorisi üzerinde durulmuştur. Söz konusu taksonun yaşam alanı sahamızdaki 
ilave yayılış alanlarıda dikkate alındığında yaşam alanı 500 km2’nin üzerine çıkmıştır. Alanımızdaki 
olgun birey sayısın 250 bireyin çok üzerindedir. Gerek yaşam alanı gerek olgun birey sayısı dikkate 
alındığında türün EN tehlike sınıfından ziyade VU düzeyine düşürülmesi daha uygundur.

Gereçler ve Yöntemler: Vejetasyon döneminin başından itibaren sonuna kadar, üç yıllık (2009–
2011) sürede belirli periyotlar ile inceleme alanına gidilmiş ve bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan 
bu bitki örneklerinin arazi kayıtları, fotoğrafları alınıp herbaryum materyali haline getirildi. 
Bitki teşhisinde başta Türkiye Florası olmak üzere komşu ülkelerin Floraları kullanıldı. Tehlike 
sınıflarının yorumlanmasında IUCN 2010 versiyonu kullanılarak belirlendi.
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Bulgular: Alanımızın çeşitli yerlerinde C. hakkiaricum yayılışı belirlendi. Bu tür alanımızdaki bu 
yoğun yayılışının yanında Van’nın Çatak ilçesinde ki çeşitli lokalitelerinde de yayılışı bilinmektedir. 
Ayrıca Cilo Dağı’ndan Davis tarafından iki lokaltiden yayılışı tespit edilmiştir. Takson daha önce 
Cilo Dağı’ndan bilindiği için Tehlike durumu EN (Tehlikede) olarak verilmişti. Fakat gerek yaşam 
alanı, gerekse yayılış alanı ve gerekse de populasyon durumundaki gözlemler dikkate alındığında 
ciddi bir risk altında olmadığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple tehlike sınıfı olarak EN (Tehlikede) 
yerine VU (Duyarlı) sınıfında yer verilmesi daha uygundur.

Sonuç ve Tartışma: IUCN 2010’a göre taksonun 500 km2’den fazla yaşam alanına, 3000 km2 
yayılış alanına ve alanımızda binlerce birey sayısı bulunduğundan kriter B2, a + c ı ıı ııı ıv, D] 
takson daha az riskli VU (Duyarlı) kategorisinde yer alması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Crepis hakkiaricum, IUCN, Endemik, Mezraa Beldesi

Teşekkür: Bu çalışma Y.Y.Ü Bilimsel Araştırmaları Projeleri Başkanlığı tarafından 2010-FBE-
YL030 nolu projesiyle desteklenmiştir. VANF Herbaryumu’nun olanakları kullanılarak araziden 
getirilen materyaller değerlendirildi. Süleymen Mesut PINAR ve Barış BANİ’nin arazi verileri 
kullanılmıştır.
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Amaç: Bu çalışma ile Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) ve Çevresi’nin arkeolojik dokusu üzerinde 
yer alan botaniksel zenginliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Araştırma alanı olarak 
Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) ve çevresinin seçilme nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür; 
alanın florası üzerine daha önceden yapılmış kapsamlı bir çalışmanın bulunmaması, araştırma 
alanının yakın çevresinde mermer ve kömür ocaklarının bulunması dolayısıyla floristik yapının 
yoğun bir antropojenik baskı altında olması, Stratonikeia Antik Kenti arkeolojik olarak önemli bir 
alan olup, yılın her ayı yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ülkemizdeki 
arkeolojik zenginliklerimiz yanında biyolojik zenginliklerimizin de ortaya çıkartılabileceği önemli 
alanlardan biri olması.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini, araştırma alanında toplanan tohumlu bitki örnekleri 
oluşturacağı için alana yılın her ayı arazi çalışması yapılmıştır. Arazi çalışmaları esnasında, her 
familya için sistematik önemi olan bitki kısımları dikkate alınarak örnekler toplanmıştır. Toplanan 
örnekler herbaryum tekniklerine uygun olarak preslenip, kurutulmuştur. Kurutulan bitki türlerinin 
teşhis edilmesinde başta Türkiye Florası olmak üzere çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Teşhisi 
yapılan örnekler kayda geçirilmek suretiyle Pamukkale Üniversitesi Herbaryumu’nda (PAMUH) 
muhafaza edilmektedir.

Bulgular: Toplanan örneklerin teşhis edilmesi sonucunda 64 familya, 198 cins ve 277 takson tespit 
edilmiştir. Teşhis edilen taksonların 1’i Pteridophyta divisiosuna, 276 Spermatopyhta divisiosuna 
aittir. Spermatophyta divisiosuna ait türlerin 2’si Gymnospermae, 274’ü ise Angiospermae alt 


