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ITS nrDNA soyağaçlarının eldesinde Branch-and-Baund algoritmasıyla 1000 adet eşit tutumluluk 
(maksimum parsimoni) gösteren ağaç elde edildi. Bu ağaçlardan sıkı uyumluluk (strict consensus) 
ağacı elde edilerek ayrıca Bootstrap analizi yapıldı. Bootstrap analizi sonucunda ise dış grup olarak 
seçilen Jurinea, Acroptilon ve Rhaponticum taksonlarının net bir şekilde ve yüksek Bootstrap 
değerleriyle iç gurubu oluşturan Serratula taksonlarından ayrıldığı görüldü. 

Ayrıca fenetik metot olarak mesafe temelli yöntemlerden Neighbour Joining metoduyla elde edilen 
ağaçta da aynı şekilde dış gurubu oluşturan taksonların iç gruptan ayrıldığı tespit edildi. 

trnL-F cpDNA verileriyle de eşit tutumluluk gösteren 1000 ağaç elde edilip, bunların da sıkı 
uyumluluk ağaçları elde edildi. İlginç bir şekilde trnL-F ağaçlarında bazı Serratula türlerinin dış 
gruplarla iç gruplardan daha yakın ilişki gösterdiği gözlemlendi. Bu sonuçlar ise cpDNAlarının 
anasal kalıtım göstermesi sebebiyle olduğu şeklinde açıklanabilir.

Sonuç: Çalışmaya göre, ITS bölgesine göre oluşturulan ağaçların trnL-F bölgelerine göre 
oluşturulan ağaçlardan sistematik açıdan morfolojik verilerle karşılaştırınca daha güvenilir ve 
uyumlu sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. ITS ve trnL-F sonuçlarına göre Serratula cinsinin 
Türkiye’de yetişen taksonlarının monofiletik olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Serratula, ITS nrDNA, trnL-F cpDNA, filogenetik analiz, Asteraceae

Teşekkür: Bu çalışma “TÜBİTAK TBAG 109T243” no’lu proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Konya ili sınırları içerisinde yayılış gösteren endemik Cousinia Cass. cinsine ait taksonları 
belirlemek ve bunların tehlike kategorileri hakkında bilgi vermek. 

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizde Orta Anadolu’da bulunan Konya ili sınırları içerisinde yayılış 
gösteren Cousinia cinsine ait taksonlar lokalitelerinden toplanarak yaygın herbaryum tekniklerine 
göre kurutuldu. Doğal ortamda resimleri çekildi ve önemli notlar alındı. Kurutulan numuneler 
Türkiye Florası temel kaynak olarak kullanılarak teşhisleri yapıldı. Tehlike kategorileri için Türkiye 
Bitkileri Kırmızı Kitabı’ndan ve IUCN’den faydalanılmıştır. 

Bulgular: Cousinia cinsi Güneybatı ve Orta Asya’da 600’den fazla tür içermektedir. Türkiye’de 
bu cins 6 seksiyon içerisinde toplam 38 tür ile temsil edilmekte ve bunların 26’sı endemiktir. 
Konya ili sınırları içerisinde ise 2 seksiyonda toplam 6 takson yayılış göstermektedir ve bunların 
hepsi endemiktir. Konya’da yayılış gösteren taksonlar ve tehlike kategorileri şöyledir; Cousinia 
Seksiyonu: Cousinia birandiana Hub.-Mor. (LC: En az endişe verici), C. cirsioides Boiss. & Bal. 
(VU: Zarar görebilir), C. ermenekensis Hub.-Mor. (NT: Tehdit altına girebilir), C. humilis Boiss. 
(CR: Çok tehlikede), C. iconica Hub.-Mor. (NT: Tehdit altına girebilir), Stenocephalae Bunge. 
Seksiyonu: Cousinia davisiana Hub.-Mor (EN: Tehlikede).
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Sonuç: Cousinia cinsinin Konya ili sınırları içerisinde yayılış gösteren 2 seksiyonda toplam 6 
taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonların hepsi endemik olup 1’i CR, 1’i EN, 1’i VU, 2’si NT ve 1’i 
LC tehlike kategorileri içerisinde yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cousinia, endemik, Konya, Türkiye

Teşekkür: Cousinia cinsine ait taksonların incelenmesine izin veren KNYA, ANK, GAZI, HUB, 
EGE, ISTE, ISTO, AEF ve VANF Herbaryumlarına teşekkür ederiz. Bu çalışma, “TÜBİTAK: 
TBAG-111T364” nolu araştırma projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir
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Amaç: Bu çalışma Adıyaman il sınırları içinde yayılış gösteren bazı endemik taksonların yeni IUCN 
tehlike kategorilerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bilgiler ışığında kritik olan taksonlar için 
koruma tedbirleri alınabilecektir. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma materyalini başta Nemrut Dağı olmak üzere Adıyaman il sınırları 
içinde çeşitli aralıklarla (1996-2012) yaptığımız araştırmalar sırasında topladığımız endemik 
bitkiler ve “Türkiye Florası”ndaki (Davis 1965-1985; Davis ve ark. 1988; Güner ve ark. 2000) 
kayıtlardan elde edilen floristik bulgular oluşturmaktadır. Bitkilerin tehlike kategorileri, yeni IUCN 
kategorilerine (IUCN, 2006) ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Ekim ve ark. 2000) verilerine 
göre belirlenmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada Adıyaman il sınırları içinde yayılış gösteren 20 familyaya ait 82 endemik 
taksona yer verilmiştir. Bu endemik taksonların 51’inin LC, 16’sının NT, 7’sinin VU, 5’inin EN, 
2’sinin CR ve 1’nin de DD kategorisinde yer aldığı belirlenmiştir. Alanda yayılış gösteren endemik 
bitkilerin 63 tanesinin İran-Turan, 5 tanesinin Akdeniz fitocoğrafik bölge elementi olduğu, 14 
tanesinin ise fitocoğrafik bölgesinin belli olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Başta Nemrut Dağı olmak üzere Adıyaman il sınırları içinde yayılış gösteren ve bu 
çalışmada kaydedilen 82 endemik taksonun tehlike kategorileri ilk defa değerlendirilmiştir. 82 
taksondan oluşan bu listede Asteraceae ve Lamiaceae familyaları 11, Brassicaceae familyası 10, 
Fabaceae ve Boraginaceae familyaları 8, Caryophyllaceae ve Scrophulariaceae familyaları ise 7 
takson ile temsil edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, endemik bitkiler, IUCN tehlike kategorileri

Teşekkür: Nemrut Dağı’nda yapılan çalışmaların büyük bir kısmı TÜBİTAK tarafından 
desteklenmiştir (BAYG-4491). Adıyaman ilinde yaptığımız diğer çalışmalarımızı ise Adıyaman 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri merkezi (FEFBAP2009/0014, FEFBAPYL2011/0012 ve 
FEFBAP2011/0018) tarafından desteklemiştir. Her iki kurum ve kuruluşa teşekkür ederiz.


