
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

93

Bulgular: Morfolojik ve moleküler çalışmalar Chionodoxa türlerinin Scilla cinsi üyelerinden 
S. bifolia ile morfolojik ve genetik yakınlığa sahip olduklarını ortaya koymuştur. İzmir ili Nif 
Dağı’nda doğal popülasyonlara sahip C. siehei ile S. bifolia türleri arasında kademeli bir geçişi 
gösteren cinsler arası verimli melez × C. allenii’nin varlığı tespit edilmiştir.

S. bifolia’nın Nif dağı popülasyonunda ve sadece söz konusu dağda yayılış sergileyen C. siehei’nin 
alt popülasyonlarında çiçek renk ve şekilsel morfolojilerinde oldukça yüksek varyasyonlar tespit 
edilmiştir.

Üreme ve tozlaşma biyolojilerine yönelik ayrıntılı çalışmalar × C. allenii’ nin oluşumu üzerinde 
Dilophus febrillis L. isimli küçük bir sineğin büyük bir rol oynadığı tespit edilmiştir. 

Sonuç: Chionodoxa ve Scilla cinslerine yönelik morfolojik, moleküler ve üreme biyolojisine 
yönelik çalışmalar sonucunda, Chionodoxa cinsinin ortaya çıkış yerinin İzmir ilinde yer alan Nif 
Dağı olduğu ve S. bifolia’dan köken aldığına yönelik güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Bu kanıtların 
en önemlisi de söz konusu cinsler arasında meydana gelen ve ebeveynleri ile arasındaki “üreme 
köprüsü”nü yıkmadan yeni verimli melez bireyler oluşturma yeteneğine sahip olan × C. allenii’dir.

Anahtar Kelimeler: Chionodoxa, Scilla bifolia, × Chionoscilla allenii, Evrim, Nif Dağı, İzmir, 
Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma 106T598 numaralı TÜBİTAK projesi ve Ege Üniversitesi Araştırma Fon 
Saymanlığı tarafından 2007/BİL/006 ve 2006 FEN 052 numaralı projeler tarafından desteklenmiştir. 
Desteklerinden dolayı söz konusu kurumlara çok teşekkür ederiz. Moleküler çalışmalarda verdikleri 
desteklerden ötürü Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ ve çalışma ekibine ve İNGİLTERE Kraliyet 
Botanik Bahçesi (Royal Botanic Gardens, Kew) moleküler ve taksonomi çalışma ekibinden Dr. 
Paul Wilkin, Dr. Felix Forest ve Dr. Anna Trias Blasi’ye çok teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışma kapsamında Cicer L. cinsinin (Leguminosae) Türkiye’de doğal olarak yetişen 
türlerin morfolok incelenmesi, taksonomik değer taşıyan morfolojik karakterlerin belirlenmesi ve 
bu verilere bağlı  nümerik analizlerin yapılması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Türkiye Cicer cinsine ait onbeş takson ile Vicia L. ve Lathyrus L. cinslerine 
ait iki türün örnekleri araziden toplandı. Bu çalışmada Vicia ve Lathyrus cinsleri dış grup olarak 
kullanıldı. Toplanan örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda taksonomik değer taşıyan 
karakterleri belirlendi ve nümerik taksonomide kullanılacak veriler elde edildi. Nicel karakterlerin 
belirlenmesinde, on örnek üzerinde yapılan ölçümlerin ortalama değerleri kullanıldı. Yapılan 
ölçümlerin aritmetik ortalamaları hesaplandı. Daha sonra bu değerler NTSYS-pc 2.1 programına 
aktarıldı.
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Bulgular: Vicia ve Lathyrus Türkiye Cicer cinsi taksonlarında taksonomik değer taşıyan 
110 morfolojik karakterler belirlendi. Bu taksonların nümerik sınıflandırılmasında kullanılan 
karakterlerin 17 (takson) x 110 (karakter)’lik veri matriksi verilerinin kullanılması ile taksonların 
filogenetik yakınlıklarını yansıtan fenogram oluşturuldu.

Sonuç: Belirlenen karakterlerin NTSYS paket programında değerlendirilmesi ile oluşturulan 
fenogram kapsamında Cicer taksonlarının ve kullanılan dış gruplarının fenetik taksonomiye dayalı 
filogenetik ilişkileri tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Cicer, Fabaceae, Nümerik taksonomi, NTSYS, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma Selçuk Üniversitesi BAP (Proje no: 09101042) tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de yetişen Stachys L. cinsine ait Eriostomum (Hoffmanns. & Link) 
Dumort. seksiyonu türlerinin taksonomik özellikleri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 2007-2010 yıllarında yapılan arazi çalışmaları ile ülkemizde yayılış gösteren 
Stachys cinsinin Eriostomum seksiyonu türleri, öncelikle tip lokaliteleri olmak üzere değişik 
lokalitelerden toplanarak herbaryum materyali haline getirilmiş ve morfolojik incelemeye tabi 
tutulmuştur. 

Sonuçlar ve Tartışma: Bu revizyon çalışmasının sonunda Türkiye’deki Stachys cinsi 90 tür (115 
takson) ve Eriostomum seksiyonu 23 tür (34 takson) altında toplanmıştır. Bu sonuca göre bilim 
dünyası için 2 yeni takson (S. vuralii Yıldız, Dirmenci & Akçiçek sp. nov., S. cretica L. subsp. 
kutahyensis Akçiçek ssp. nov.) tanımlanmıştır. 

Dört taksonun Türkiye için yeni kayıt [S. cretica L. subsp. cretica, S. cretica L. subsp. salviifolia 
(Ten.) Rech. f., S. thracica Davidov ve S. tymphaea Hausskn.] olduğu tespit edilmiştir. Stachys 
cretica subsp. trapezuntica Rech. f. Trabzon yakınlarındaki 3 sintip örneğine dayalı olarak 
tanımlanmıştır. O tarihten bugüne kadar ilk kez 2010 yılında (103 yıl sonra) Trabzon yakınlarındaki 
2 sintip lokalitesinden toplanmıştır. İki takson için Türkiye florasındaki otörlerin değil, diğer 
otörlerin kategorisi kabul edilmiştir [S. germanica L. subsp. bithynica (Boiss.) R. Bhattacharjee 
alttür olarak değil, S. bithynica Boiss. tür olarak; S. balansae Boiss. & Kotschy subsp. carduchorum 
R. Bhattacharjee alttür kategorisinde değil, S. carduchorum (R.Bhattacharjee) Rech. f. tür olarak]. 
Bir taksonda C.H. Haussknecht’in kategorisi kabul edilmiştir; S. tymphaea Hausskn. S. libanotica 
Benth. var. minor Boiss. taksonunun statüsü, S. minor (Boiss.) Akçiçek & Dirmenci comb. et. stat. 
nov. olarak değiştirilmiştir. Bir türün ülkemizde yetişmediği tespit edilerek (S. ehrenbergii Boiss.) 
Türkiye Florası’ndan çıkartılmıştır. 


