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TÜRKĐYE HIPPOMARATHRUM LINK CĐNSĐNĐN TAKSONOMĐK 

REVĐZYONU 

 

Hippomarathrum Link cinsinin sistematiği ile ilgili olarak yapılan son değişikliklere 

göre, bu cinsin Güneybatı Asya ve Kafkasya bölgesinde yetişen Hippomarathrum 

microcarpum, H. scabrum ve H. boissieri türleri Bilacunaria M. Pimen. & V. 

Tichomirov cinsine, Akdeniz bölgesinde yetişen H. crassilobum ve H. cristatum 

türleri ise Cachrys L. cinsine aktarıldı. Antalya ve Muğla illerinden toplanan iki ayrı 

örneğin, Bilacunaria cinsinden bilim dünyası için yeni türler olduklarına (B. 

aksekiense sp. nov. ve B. anatolica sp. nov.) karar verildi. Bu çalışmada, ülkemizde 

doğal olarak yetişen Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait taksonlar morfolojik, 

karyolojik, palinolojik, moleküler ve meyve anatomisi özellikleri bakımından 

incelendi. Bilacunaria ve Cachrys cinslerinin daha kapsamlı betimleri yapılarak, 

cins tayin anahtarı düzenlendi. Yeni türlerin de dâhil edildiği bu cinslerin tür tayin 

anahtarları düzenlendi; habitat özellikleri, coğrafi yayılışları ve IUCN kategorileri 

değerlendirildi. Taksonlara ait polenler ışık ve taramalı elektron mikroskobunda 
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(SEM) incelendi. Polenler perprolat ve subprolat tipte, striat-rugulat 

ornamentasyonlu ve trikolpattır. Sitogenetik çalışmalar sonucunda Türkiye 

Florasında Hippomarathrum cinsi altında verilen beş taksondan dördünün (B. 

microcarpum, B. scabrum, C. crassilobum, C. cristatum,) kromozom sayısı 2n=22 

olarak tespit edildi. 

 

Türkiye Florasında Hippomarathrum cinsi altında verilen türlerin DNA’ları 

2XCTAB metodunun ve Qiagen izolasyon kitinin kullanılmasıyla izole edilerek 

ISSR ve RAPD primerleri ile PCR yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında 

taksonların moleküler filogenetik analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca morfolojik, 

palinolojik ve anatomik çalışmalardan elde edilen veriler, moleküler verilerde 

olduğu gibi NTSYS-pc programında değerlendirilerek, taksonların nümerik 

sınıflandırmaya göre de filogenetik ilişkilerini yansıtan fenogramları 

oluşturulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, revizyon, Umbelliferae, Hippomarathrum, 

Bilacunaria, Cachrys, ISSR 
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A TAXONOMIC REVISION OF THE GENUS 

HIPPOMARATHRUM LINK IN TURKEY 

 

According to the most recent modifications in the taxonomy of the genus 

Hippomarathrum, taxa that grow in Southwest Asia and Caucasus, namely 

Hippomarathrum microcarpum, H. scabrum and H. boissieri were evaluated in the 

genus Bilacunaria M. Pimen. & V. Tichomirov while the taxa that grow in the 

Mediterranean province, namely H. crassilobum and H. cristatum, were evaluated in 

the genus Cachrys L. It was concluded that the two different specimens collected 

from Antalya-Akseki and Muğla-Seki are new species (Bilacunaria aksekiense sp. 

nov. and Bilacunaria anatolica sp. nov.) belonging to the genus Bilacunaria. In this 

study, naturally growing Hippomarathrum Link taxa of Turkey were investigated 
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from the point of view of morphological, karyological, palynological and anatomy 

of fruit features. Identification keys to genera Bilacunaria and Cachrys were 

arranged with the more extensive descriptions of the taxa. Identification keys to 

these species, including the new ones were constructed; habitat features, 

geographical distributions and IUCN categories of the species were evaluated. 

Pollens of the genera Bilacunaria and Cachrys were examined with light and 

scanning electron microscopes (SEM). Pollens were found to be the type perprolate 

and subprolate, tricolpate and their ornamentations were striate-rugulate. 

Cytogenetic studies revealed that, the chromosome number of the four taxa of the 

genus Hippomarathrum in Flora of Turkey (H. microcarpum, H. crassilobum, H. 

cristatum, H. scabrum) were found as 2n=22.  

 

Related to molecular studies, DNAs of the taxa were isolated according to 2XCTAB 

procedure and Qiagen DNA Isolation Kit, and PCRs were conducted in the presence 

of selected ISSR and RAPD primers. Phylogenetic analysis of the taxa was 

performed in the light of the data obtained. Numerical classification of the taxa, 

based on morphological, palynological and anatomical data, was also conducted. 

According to numerical taxonomy, genetic relationships of the taxa were also 

determined via NTSYS-pc programme. 

 

 

Key Words: Turkey, revision, Umbelliferae, Hippomarathrum, Bilacunaria, 

Cachrys, ISSR 
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1. GĐRĐŞ 
 
 
 
         Umbelliferae (Apiaceae) familyası dünyada yaklaşık 450 cins ve 3700 tür içerir 

ve ekonomik bakımdan oldukça önemlidir (Pimenov & Leonov 1993). Bu familya 

üyelerinin çoğu umbellat çiçek durumu, bir karpofor ile asılı duran tek tohumlu iki 

merikarptan oluşan özelleşmiş meyveler ve çok sayıda küçük epigin çiçekler ile 

kolaylıkla tanınabilir. Bu bitkiler, yapraklarında ve meyvelerinde bulunan aromatik 

yapı nedeniyle yaygın olarak yiyecek ve baharat olarak kullanılırlar. 

Umbelliferae’nın iyi bilinen üyeleri arasında havuç, kereviz, dereotu, kişniş, rezene, 

maydanoz ve kimyon sayılabilir. Zehirli olanlar ile geniş tıbbi kullanım alanına sahip 

türler, familyanın ayırt edici kimyasını yansıtır  (Downie ve ark. 1998). Ayrıca 

familya n=4–12 (genellikle 11 ya da 8) arasında sıralanan temel kromozom sayısıyla 

karakteristiktir (Plunkett ve ark. 1996a). 

 

         Umbelliferae dünya genelinde çöller, bataklıklar, orman altı ve açıklıkları, 

subalpin tundralar, stepler ve açık yerler gibi çeşitli habitatlarda yayılış gösteren 

kozmopolit bir familyadır. Morfolojik olarak Umbelliferae (Apiaceae) familyası 

oldukça sabit karakterlere sahiptir; Theophrastus’un “doğal bitki familyası” olarak 

adlandırdığı familyalardan birisidir (Berenbaum 2001).  

 

         Genel olarak bazı belirgin karakterlere sahip olması nedeniyle Umbelliferae 

“çiçekli bitkilerin teşhisi yapılan ilk familyası” olma ayrıcalığına sahiptir (Constance 

1971). Üstelik Robert Morison’un 1672’de “Plantarum Umbelliferarum Distributio 

Nova” adlı eserini yayınlamasıyla birlikte Umbelliferae familyası, monografı yapılan 

ilk çiçekli bitki grubu olmuştur (Constance 1971, Hedge 1973). 

 

         Umbelliferae familyasının sınıflandırması büyük ölçüde olgun meyvenin 

anatomik ve morfolojik özelliklerine dayandırılır. Birçok umbelliferae taksonunda, 

olgun şizokarp meyve komissur yüzeyleri ile ayrılır ve çatallı bir karpofor ile 

birbirine bağlanan iki adet tek tohumlu merikarptan oluşur. Meyve lateral 

(komissural yüzeye dik) ya da dorsal (komissural yüzeye paralel) olarak basık 

olabilir. Her bir merikarpın yüzeyinde iletim demetlerinin bulunduğu beş tane 
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uzunlamasına birincil sırt vardır. Bazen birincil sırtlar arasındaki vallekulalarda 

ikincil sırtlar yerleşmiştir. Birincil ve ikincil sırtlar gelişim dereceleri bakımından 

önemli ölçüde çeşitlilik gösterir. Vittalar (yağ kanalları) ise birincil sırtlar arasındaki 

vallekulalarda bulunur (Lee & Downie 1999). Birincil ve ikincil sırtların veya kanat 

benzeri yapıların varlığı, boyutu ve ornamentasyonu familya için oldukça kullanışlı 

diagnostik karakterlerdir (Coulter & Rose 1887). 

 

          Umbelliferae familyasında meyve yapısının genel olarak tek biçimli olmasına 

rağmen, meyve morfolojisi ve anatomisinin ayrıntılı yapısı türleri yeteri kadar ayırt 

edebilecek ölçüde çeşitlilik göstermektedir (Özcan 2004). Geleneksel olarak meyve 

morfolojisi ve anatomisi taksonomik karakterlerin en güvenilir kaynağı olarak 

değerlendirilmiştir. Meyve yapısı, merikarplarda basıklığın derecesi ve yönü, 

perikarp sırtlarındaki modifikasyonlar (kanat, diken vb.) ve merikarpın komissural 

yüzeyinin biçimi bir dereceye kadar çeşitlilik gösteren meyve karakterleridir. 

Böylece, Umbelliferae familyasının çoğu geleneksel sınıflandırması neredeyse 

sadece meyve karakterlerine dayandırılmıştır (Plunkett & Downie 1999). 

 

         Meyve yüzey özellikleri; hücresel düzenleme, dış hücre duvarı kabartmaları ve 

epikutikular salgılar olarak gruplandırılabilir. Hücre biçimi, kutikula varlığı ve 

ornamentasyonunun mikromorfolojisi genellikle daha az taksonomik öneme sahiptir. 

Ancak, genellikle ağ ve çizgi şeklinde ortaya çıkan ikincil duvar kalınlaşmaları ile 

ilişkili karakterler ve çoğunlukla epikutikular salgılar büyük taksonomik öneme 

sahiptir. Diğer taraftan, kutikular kıvrımların yüksek düzeyde mikromorfolojik 

çeşitlilik gösterdiği ve Angiospermlerde diagnostik amaçlarla kullanılabilen 

karakterler olduğu bildirilmiştir (Özcan 2004).  

 

         Umbelliferae familyası içerisindeki yüksek düzeydeki filogenetik ilişkilerin 

çözülmesi bazı oymakların ve cins komplekslerinin revizyonları için gereklidir. Bu 

durum, familya için modern bir sınıflandırma sistemi üretilmesinin kaçınılmaz 

olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde familya için yeni ve işlevsel bir 

sınıflandırma sistemi oluşturmak amacıyla çeşitli moleküler karakterler 

kullanılmaktadır. Kloroplast genleri (rbcL, matK) ve intron dizileri (rpoC1, rps16), 
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çekirdek ribozom DNA’sı ITS dizileri bu karakterlerden bazılarıdır (Downie ve ark. 

2000a). Birçok çalışmada rbcL dizilerinin familyalar arası düzeyde ve cins içerisinde 

başarılı bir şekilde uygulanabileceği gösterilmiştir (Plunkett ve ark. 1996b). ITS 

dizileri ise türlerin filogenetik ilişkilerinin analizinde kullanışlı moleküler markörler 

sağlar (Maraş ve ark. 2006). 

 

         Umbelliferae familyası içerisinde sadece morfolojik verilerle çözülmesi zor 

olan filogenetik ilişkilerin aydınlatılmasında DNA dizi verilerinin umut verici ve 

güçlü araçlar olduğu anlaşılmıştır. ITS dizileri, cins altı ilişkilerin yeniden 

yapılandırılmasında ve Umbelliferae cinslerinin biyocoğrafik açıdan 

yorumlanmasında oldukça kullanışlı veriler sağlamaktadır (Chung ve ark. 2005).  

 

         Taksonlar arasındaki filogenetik ilişkilerin belirlenmesi çeşitli verilerin bir 

arada kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Özellikle çekirdek ve kloroplasttan 

elde edilen moleküler verilerin sistematik botanikteki kullanımı oldukça yaygındır. 

Son zamanlarda bitkilerdeki çekirdek rDNA’sına ait büyük alt ünitenin (26S) 

büyüklüğü (~3330 bp) ve karşılaşılabilen kapalı dizi açıklığı imkânı nedeniyle 

sistematik çalışmalardaki yararı araştırılmaktadır.  Büyük alt ünitenin (26S) tam 

dizilerine dayanan çok az filogenetik çalışma vardır. Kuzoff ve arkadaşları 

Saxifragaceae familyası için, Fan & Xiang Cornaceae familyası için büyük alt 

ünitenin bütün dizilerini çalışmışlardır. Mishler ve arkadaşları bryofitlerde, 

Stefanovic ve arkadaşları koniferlerde, Simmons ve arkadaşları ise Celastraceae 

familyasında kısmi 26S dizilerine dayanan filogenetik çalışmalar yapmışlardır. 

Genişlemiş segmentlerdeki kapalı dizi açıklığı potansiyeliyle ilgili olarak bazı 

kuşkuların bulunmasına rağmen Dixon ve Hillis, Kuzoff ve arkadaşları, Fan ve 

Xiang tarafından yapılan çalışmalar bu tür problemlerin filogenetik 

yapılandırmalarda çok az etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Büyük alt ünite dizi 

verileri diğer çekirdek markörlerine göre dizileme kolaylığı, bilgi verici karakterlerin 

nispeten fazlalığı, hem korunmuş çekirdek bölgelerin hem de hızlı bir şekilde 

evrimleşen genişlemiş segmentlerin varlığı gibi belirli avantajlara sahiptir. Ayrıca 

bitkilerdeki büyük alt ünite dizilerinin evrimleşme örnekleri, daha az kapalı dizi 

açıklığı gösteren hayvanlarınkinden ayrılır. Chandler ve Plunkett Apiales takımında 
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büyük gruplar arasındaki filogenetik ilişkileri araştırmak için 26S (büyük alt ünite) 

dizilerine ait verileri kloroplast gen dizileri (rbcL ve matK) ile birlikte 

değerlendirmişlerdir (Chandler & Plunkett 2004). 

 

         Günümüzde PCR’a dayalı birçok DNA markörü, populasyonların genetik 

yapılarını araştırmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en iyi 

bilinenlerinden biri çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde kullanılan RAPD 

markörleridir. RAPD markörlerine göre daha az kullanım alanına sahip olan ISSR 

markörleri son zamanlarda kompleks genomların tanımlanması amacıyla kullanılan 

alternatif bir markör olarak değer kazanmıştır. ISSR amplifikasyonu, genomik 

mikrosatelitlerin primer olarak kullanıldığı dizilerin birinde seçilen mikrosatelit 

bölgesinin kendisinin 5´→3´ yönünde primer görevi gördüğü, diğer dizide bağlanma 

bölgesinin ise makul uzunlukta komplementerine aynı dizi mikrosatelit bölgesinin 

ters yönlü olarak yer aldığı (ilk dizideki mikrosatelit bölgesine bakacak şekilde ve ilk 

dizinin komplementeri dizi üzerinde, yine 5´→3´ yönünde) ve primer görevi gördüğü 

fragmanlar çoğaltılır. ISSR amplifikasyonlarında hedef çok sayıda ve oldukça 

değişken lokuslardır. Bunun sonucu olarak ISSR amplifikasyonları RAPD’e kıyasla 

her bir primerde daha fazla polimorfik özellik gösteren fragmentin ortaya 

çıkarılmasını sağlar (Qiu ve ark. 2004).     

 

         Günümüzde sistematik botanikteki birçok moleküler çalışma, nükleotid 

dizilerini ve kladistik metodolojiyle veri analizini kullanarak sınırlı taksonların 

filogenisini açıklamaya çabalamaktadır (Valiejo-Roman ve ark. 2006a). Türler ve 

familyalar arası ve familya altı düzeylerde yapılan çalışmalar Umbelliferae 

familyasında moleküler verilerin evrimsel ilişkileri incelemedeki önemini 

göstermiştir. Çoğunlukla DNA dizi verilerine (kloroplast ve çekirdek markörleri) 

dayanan bu çalışmalar Umbelliferae familyasının evrimsel tarihinin kavranmasını 

sağlamaktadır (Plunkett & Downie 1999). Familyanın kloroplast DNA dizileri 

(cpDNA), cpDNA restriksiyon bölgeleri ve çekirdek ribozomal DNA’sı ITS dizileri 

kullanılarak yapılan filogenetik analizleri Drude’un sınıflandırdığı Hydrocotyloideae 

alt familyasının polifiletik, Apioideae ve Saniculoideae alt familyalarının ise 

monofiletik kardeş gruplar olduğunu ortaya çıkarmıştır (Downie ve ark. 2000b).     
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         Umbelliferae familyasının cins ve cins üstü düzeydeki geleneksel 

sınıflandırması büyük ölçüde merikarp üzerindeki sırtların ve tüylerin genel 

biçimine, düzenlenişine ve daha az ölçüde çiçek durumu, çiçek ve vejetatif yapıya ait 

diğer ayrıntılara dayandırılır (Grosso ve ark. 2008). 

 

         Umbelliferae familyasının taksonomisinde cinslerin ve cins üstü taksonların 

(özellikle oymakların) ayırımı ve sınırlanması konusunda sıkıntıların olduğu 

bilinmektedir (Valiejo-Roman ve ark. 2006b). Bu duruma örnek olarak Prangos 

(Cachrys dâhil), Hippomarathrum ve başlıca Đran ve Orta Asya’da yayılış gösteren 

Cryptodiscus Schrenk arasındaki sınırın yetersiz olarak tanımlanmış olması 

verilebilir (Herrnstadt & Heyn 1972). 

 

         Umbelliferae familyası yaklaşık olarak 450 cins ve 3700 tür içerir (Pimenov & 

Leonov 1993). Ancak bu türlerin cinsler arasındaki dağılımı eşit değildir: cinslerin 

%41’i monotipik ve %26’sı sadece 2–3 türden oluşmaktadır. Türlerin % 60’ı her biri 

20’den fazla tür içeren birkaç geniş cinste toplanmıştır. Polifiletik olan bu cinslerden 

bazılarının tür sayıları şöyledir; Ferula L. 177, Ligusticum L. 40-50, Seseli L. 100-

120 ve Peucedanum L. 100-120. Oldukça geniş olan bu cinslerin teşhisi zorlaşmış ve 

sonuç olarak bu cinslerin tanımlanması yetersiz kalmıştır (Spalik ve ark. 2004). 

 

         Umbelliferae familyasının Asya’da en fazla türle temsil edilen cinsleri 

şunlardır; Ferula 177, Bupleurum L. 155, Pimpinella L. 125, Heracleum L. 109, 

Seseli L. 101, Angelica L. 87, Bunium L. 43, Prangos Lindl. 43, Ferulago 

W.D.J.Koch 37, Hymenidium Lindl. 35, Hydrocotyle L. 35, Chaerophyllum L. 34, 

Eryngium L. 34, Pternopetalum Franch. 32, Acronema Falc. ex Edgew. 23 ve 

Semenovia Regel & Herder 22 türe sahiptir. Genellikle bazı büyük cinslerin dünya 

genelindeki tür sayıları birbirine yakındır (Tablo 1.1). Asya’ya özgü olan 

Hymenidium, Pternopetalum, Acronema ve Semenovia cinsleri ile Ferula, Seseli, 

Bupleurum, Pimpinella, Bunium, Ferulago, Prangos cinslerinin türleri özellikle Asya 

kıtasında toplanmıştır (Pimenov & Leonov 2004).  
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Tablo 1.1. Umbelliferae familyasının dünyada, Asya kıtasında ve Türkiye’de 
geniş yayılış gösteren cinslerinin yaklaşık tür sayıları 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         Umbelliferae familyası için en büyük tür çeşitliliğine sahip Asya ülkeleri Çin, 

Türkiye (Anadolu bölümü), Đran, Rusya (Asya bölümü) ve Kazakistan’dır. Familyaya 

ait en fazla tür sayısı Çin Florası için verilmiştir, 108 cinste 677 tür vardır. Türkiye 

daha küçük bir coğrafik alana sahip olmasına rağmen, tür sayısı bakımından ikinci 

sırada yer alır ve 109 cinse ait 450 tür ile temsil edilir (Tablo 1.2). Bu durum 

Türkiye’nin Asya’da ve muhtemelen dünyada, Umbelliferae familyası için tür 

düzeyindeki en yüksek yoğunluğa sahip ülke olduğunu gösterir (Pimenov & Leonov 

2004).  

 
 
 

Cins adı Asya Dünya Türkiye 

Ferula 

Bupleurum 

Pimpinella 

Heracleum 

Seseli 

Angelica 

Bunium  

Prangos  

Ferulago  

Hymenidium  

Hydrocotyle  

Chaerophyllum 

Eryngium  

Pternopetalum  

Elaeosticta 

Acronema 

Semenovia  

177 

155 

125 

109 

101 

87 

43 

42 

37 

35 

35 

34 

33 

32 

26 

23 

22 

185 

195 

180 

125 

140 

115 

50 

43 

47 

35 

130 

45 

260 

32 

26 

23 

22 

17 

49 

24 

23 

9 

4 

14 

14 

28 

- 

2 

16 

22 

- 

2 

- 

- 
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 Tablo 1.2. Umbelliferae familyası için en fazla tür çeşitliliğine sahip Asya ülkeleri 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         Türkiye Florasına göre Umbelliferae familyasına ait dört endemik cins vardır: 

Aegokeras Raf. (=Olymposciadium H.Wolff), Ekimia H.Duman, Microsciadium 

Boiss. ve Crenosciadium Boiss. & Heldr. ex Boiss. Türkiye’de endemik 

Umbelliferae tür sayısı da oldukça yüksektir ve 42 cinse ait 140 tür endemiktir 

(Pimenov & Leonov 2004).  

  

         Türkiye’nin yanı sıra bir bütün olarak Güneybatı Asya da Umbelliferae tür 

çeşitliliği bakımından zengindir. Đran, Gürcistan, Suriye, Azerbaycan, Irak, 

Ermenistan ve Lübnan Umbelliferae tür sayısı yüksek ülkelerdir. Buna karşılık 

Umman, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar tür çeşitliliği 

bakımından fakir ülkelerdir (Pimenov & Leonov 2004).  

 

         Türkiye içerisinde Umbelliferae biyoçeşitliliği düzenli değildir. Beş coğrafik 

bölge içerisinden Güneybatı ve Doğu Anadolu en yüksek tür çeşitliliğine sahiptir 

(Tablo 1.3). Doğu Anadolu’da 80 cinste 242 tür vardır ve bu türlerden 15’i 

endemiktir (Pimenov & Leonov 2004).  

 

 

  

 
 
 
 

Ülke Cins Sayısı Tür Sayısı 

Çin 

Türkiye (Asya böl.) 

Đran 

Rusya (Asya böl.) 

Kazakistan  

108 

109 

111 

105 

78 

677 

450 

350 

278 

236 
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Tablo 1.3. Türkiye’nin ana bölümlerinde Umbelliferae familyasına ait cins ve tür 

sayısı (Pimenov & Leonov 2004).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
         Türkiye’den sonra en yüksek tür çeşitliliği Đran’da görülür. Đran’ın doğusundaki 

Orta Asya ülkeleri de yüksek düzeyde Umbelliferae çeşitliliğine sahiptir. Orta Asya 

ve Kazakistan’dan yaklaşık olarak 430 tür bilinmektedir (Tablo 1.4). Tianshan ve 

Pamiro-Alai dağlarında 19 endemik cins bulunmaktadır. Endemik cinslerin fazlalığı, 

oldukça kurak düzlüklerle çevrili yüksek dağ sistemlerinin izolasyonunun yanı sıra 

bölgenin sınır yerleşiminin Orta Asya sınırına yakınlığıyla da açıklanabilir. Bu 

bölgelerde, Umbelliferae için bazı alışılmadık karakterler de gözlenebilir. Đkincil 

durumda çalı özelliği gösteren Schrenkia kultiassivii ve bazı Seseli türlerindeki 

odunlaşmış toprakaltı gövde buna örnektir (Pimenov & Leonov 2004).  

 
 

Tablo 1.4. Orta Asya ülkelerinde Umbelliferae biyoçeşitliliği 
 

Ülke Cins Sayısı Tür Sayısı 

Kazakistan 

Kırgızistan 

Özbekistan    

Tacikistan  

Türkmenistan 

78 

63 

64 

63 

52 

236 

193 

191  

167 

124 

 

 

         Literatür çalışmalarına göre, Türkiye Florasında geleneksel Hippomarathrum 

cinsi altında yer alan taksonlar iki cinse transfer edilmiştir (Tutin 1968, Meikle 1977, 

Bölge Cins Sayısı Tür Sayısı 

Kuzey Anadolu 

Orta Anadolu 

Batı Anadolu 

Güneybatı Anadolu 

Doğu Anadolu 

74 

80 

64 

82 

80 

185 

221 

132 

251 

242 
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Pimenov & Tikhomirov 1983). Güneybatı Asya’da yayılış gösteren Hippomarathrum 

microcarpum, H. scabrum ve H. boissieri türleri Bilacunaria cinsine, Akdeniz 

fitocoğrafik bölgesinde yayılış gösteren Hippomarathrum cristatum ve H. 

crassilobum türleri ise Cachrys cinsine aktarılmıştır. 

 

         Bilacunaria ve Cachrys cinsleri Smyrnieae oymağı içerisinde yer almaktadır. 

Son zamanlarda yapılan serolojik (Shneyer ve ark. 1992) ve moleküler filogenetik 

çalışmalar (Downie & Katz-Downie 1996, Downie ve ark. 2001) Drude’un 

sınıflandırdığı Smyrnieae oymağının heterojen ve polifiletik bir yapıya sahip 

olduğunu göstermiştir (Chung ve ark. 2005).  

 

         Ülkemizde Bilacunaria (=Hippomarathrum) ve Cachrys cinslerinin Đran-Turan 

ve Doğu Akdeniz fitocoğrafik bölgelerinde yayılış gösteren beş türü vardır. Ayrıca 

arazi çalışmaları sonucu elde edilen iki farklı örneğin de Bilacunaria cinsi için yeni 

tür olduğuna karar verilmiştir.  

 

         Türkiye Florasında Hippomarathrum cinsi altında verilen taksonlarla ilgili 

olarak yapılan taksonomik değişiklikler bu cinsin ülkemizdeki durumunun revize 

edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Umbelliferae familyası taksonlarının 

sınıflandırılmasında yaygın bir sorun olan cinslerin sınırlandırılması konusu 

Bilacunaria (=Hippomarathrum) ve Cachrys cinsleri için de söz konusudur. Mevcut 

örneklerin son değişikliklere göre yorumlanması ve yeni taksonların Bilacunaria ve 

Cachrys cinslerine göre durumlarının belirlenmesi taksonomik değer taşıyan birçok 

karakterin bir arada kullanılmasıyla mümkün olabilir.   

 

         Bu çalışma Türkiye Bilacunaria ve Cachrys cinsleriyle ilgili taksonomik 

belirsizlikleri gidererek, bu cinslerle ilgili kullanışlı veriler elde etmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Geleneksel Hippomarathrum, Prangos ve Cachrys cinsleri ile 

ilgili olarak yapılan nomenklatürel değişiklikler, bu değişikliklerin Türkiye Florası 

için önemi, Bilacunaria ve Cachrys cinslerinin tanımlayıcı özellikleri ile bu cinsleri 

ayırmada kullanılan diagnostik karakterler ve Türkiye Florasında söz konusu 

taksonlara ait veri yetersizliği gibi nedenler, Türkiye Hippomarathrum cinsinin 
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revizyonunu zorunlu kılmıştır. Buna bağlı olarak morfolojik, anatomik, moleküler, 

palinolojik ve sitogenetik karakterlerden elde edilen verilerin bir arada 

kullanılmasıyla taksonomik açıdan işlevsel bir revizyon çalışması yapılmaya 

çalışılmıştır.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 
 
 
 
         Umbelliferae oldukça büyük bir familya olması ve kuzey yarımkürede geniş 

yayılış göstermesi nedeniyle birçok araştırmaya konu olmuştur. Cesalpin, çiçek 

durumu ve ovaryum karakterlerine dayanarak familyanın farklı üyelerini ayrı bir 

grup içerisinde toplamıştır. Morison da Caselpin’in kullandığı karakterleri temel 

alarak familyayı tanımlamıştır. Geneau De Lamarliere familyayı makul bir sınıflama 

için meyve ve tohum karakterlerine göre; ovat tohumlu türler, tüylü ya da dikenli 

meyvelere sahip türler, büyük ve yassılaşmış meyvelere sahip türler şeklinde üçe 

ayırmıştır. Magnol familyayı meyvenin yüzey karakterlerine dayanarak dört gruba 

ayırmıştır Bunlar; 1- meyve yüzeyinde sırtlara sahip türler, 2- büyük meyveli türler, 

3- dikenli meyveli türler, 4- uzun meyveli türler (Jurica 1922). 

 

         Umbelliferae familyasının sınıflandırılması Linne ile yeni bir dönüm noktasına 

girmiştir. Linne, çağdaşı olan Arthedius gibi involusel ve involukrumdaki brakte 

dizilerini temel karakterler olarak kullanırken, meyvenin yüzey özelliklerini ikincil 

karakterler olarak kullanmıştır. Umbelliferae familyasının sınıflandırma tarihinin bir 

dereceye kadar kapsamlı bir tartışması Geneau De Lamarliere’in çalışmasında 

bulunabilir. Coulter ve Rose, Linne’nin Species Plantarum adlı eserinden Congdon’a 

kadar Kuzey Amerika sınırları içerisindeki Umbelliferae taksonlarına ait yeni isimleri 

ve teşhisleri içeren bütün çalışmaların özetlenmiş bir bibliyografyasını 

listelemişlerdir (Jurica 1922).  

 

         Umbelliferae familyası üzerine ilk morfolojik çalışmayı yapan Tittmann, bazı 

türlere ait filizlenme şekillerini büyük bir doğrulukla vermiştir. Birçok cins ve türe ait 

filizlenme çalışmaları De Candolle, Treviranus, Bernhardi, Kirschleger, Irmisch, Van 

Tieghem, Geneau De Lamarliere, Domin, Drude, Holm ve Mobius tarafından 

yapılmıştır (Jurica 1922).  

 

         De Candolle Ferula cinsinin gövdesini anatomik açıdan daha önce tanımlamış 

olmasına rağmen, Umbelliferae familyası üzerine yapılmış ilk kapsamlı anatomik 

çalışmanın Hoffmann’a ait olduğu kabul edilir. Bu çalışma familya bitkilerinin 
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kökleriyle ilgili dikkat çekici birçok ayrıntıyı içerir. Familyanın anatomisiyle ilgili 

daha fazla araştırma Jochmann, Reichardt, Duchartre, Behuneck, Faure, Gerard, 

Trecul, Courchet, Holm, Klausch, Geneau De Lamarliere, Noenen ve Nestel 

tarafından yapılmıştır (Jurica 1922).  

 

         Meyve yapısı, diğer bitki familyalarında Umbelliferae’da olduğu kadar kesin 

tanımlayıcı karakterlere sahip değildir. Bu yüzden meyve, Umbelliferae taksonlarının 

tanımlanmasında her zaman zorunlu olmasının yanında, tek başına cins ve birçok 

durumda tür tanımlarında kullanılabilir. Bu durum, Umbelliferae meyve yapısının 

alışılmadık oranda bir farklılaşma ve büyük bir çeşitlilik oranına sahip olduğunu 

gösterir (Coulter & Rose 1887).  

   

         Morison’un Plantarum Umbelliferarum adlı eserinden itibaren Umbelliferae 

familyasının taksonomisi için meyvenin morfolojik ve anatomik karakterlerinin 

gerekli olduğu görülmüştür (Spalik ve ark., 2001). Umbelliferae familyasında, meyve 

yapısının ayırt edici özelliği ve belirli taksonlar içerisindeki tutarlılığı nedeniyle 

birçok sistematik çalışma meyve karakterlerine dayandırılarak yapılır. 19. yüzyılda 

Bentham (1867) ve Drude (1898) tarafından familyanın kapsamlı revizyonları 

yapılmıştır. Drude, Umbelliferae familyası içerisindeki sınıflandırmasını ilk olarak 

meyvenin yapısal karakterlerine dayanarak açıklamıştır. Birçok yazar, Drude’un 

konuyu ele alış biçimini, familya için yapılan araştırmalarda bir temel olduğunu 

kabul ederek, çalışmalarını meyve yapısı üzerinde yoğunlaştırmıştır. 

 

         Koch, riblerin sayısı esasına göre familyayı Multiiugatae ve Pauciiugatae 

olmak üzere iki temel gruba ayırmıştır. Koch daha sonra riblerin ve vittaların 

karakteristiği, meyve şekli ve basıklığının önemi üzerinde durarak bu grupları 15 

oymağa ayırmıştır. De Candolle endosperm biçimi üzerinde durarak Umbelliferae 

familyasını üç grupta düzenlemiştir: Orthospermae, Campylospermae, 

Coelospermae. Bentham merikarp riblerinin sayısına ağırlık vermiştir; onun üç 

büyük grubundan ikisi olan Haplozygiae ve Diplozygiae sekonder riblerin bulunup 

bulunmamasına göre tanımlanmıştır. Rompel familyanın meyve anatomisi ile ilgili 

olarak yaptığı çalışmasında kalsiyum oksalat kristallerinin dağılımını vurgulamıştır. 
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Drude sınıflandırmasını yaparken diğer karakterlere ek olarak kalsiyum oksalat 

kristallerinin dağılımından da bahsetmiştir, ancak riblerin ve vittaların sayısına 

ağırlık vermiştir. Koso-Poljansky esas olarak meyve duvarında kalsiyum oksalat 

kristallerinin, vittaların, aerankima ve sklerankimanın dağılımı üzerinde durmuştur. 

Familyanın meyve morfolojisi ve anatomisine dayanmayan tek sınıflandırması, 

kotiledon şeklinin ve polen özelliklerinin önemini vurgulayan Cerceau-Larrival 

tarafından ileri sürülmüştür (Spalik ve ark. 2001). 

 

         Cerceau-Larrival’ın Umbelliferae familyasına ait yaklaşık 1500 türle yaptığı 

ayrıntılı çalışma, endeksinin internal şeklinin farklılığına dayanan beş ayrı polen tipi 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu polen tipleri en ilkelden en gelişmişe göre şöyle 

sıralanmıştır: subromboidal, subsirkular, ovoid, subrektangular ve ekvatoral-basık. 

Cerceau-Larrival küçük kotiledonlu, basit, tam, linear yapraklı, küçük tüysüz 

meyveli ve subromboidal polenlere sahip çok yıllık kısa bitkilerin ilkel; büyük 

kotiledonlu, bölünmüş yapraklı, büyük, dikenli meyveli ve büyük ekvatoral-basık 

polenlere sahip çok yıllık uzun bitkilerin daha gelişmiş olduğunu ileri sürmüştür 

(Katz-Downie ve ark. 1999).  

 

         Drude Umbelliferae familyasını Hydrocotyloideae, Saniculoideae ve Apioideae 

olmak üzere üç alt familyaya ayırmıştır ve bu durum familyanın sınıflandırma 

sistemine hâkim olarak kalmıştır. Alt familyalardan en büyüğü ve ekonomik olarak 

öneme sahip olan Apioideae, diğer iki alt familyadan bileşik umbellalara sahip oluşu, 

iyi gelişmiş vittalar (salgı kanalları) ve serbest karpofor ile ayırt edilebilir (Downie 

ve ark. 1998). Bileşik umbella Apioideae altfamilyasının belirgin bir özelliğidir. 

Bileşik umbellanın yanı sıra çatallı bir karpoforla birleşmiş tek tohumlu iki merikarp 

ve stilopodiumdan çıkan stiluslar gibi morfolojik özellikler altfamilyanın monofiletik 

yapısını yansıtır ve Apioideae’yı Saniculoideae ve Hydrocotyloideae 

altfamilyalarından sınırlar. Moleküler veriler bu tür morfolojik karakterlerin 

Apioideae alt familyasının monofiletik yapısını ortaya çıkardığını ve Apioideae’nın 

Saniculoideae alt familyasına kardeş bir grup olduğunu kanıtlamaktadır (Spalik & 

Downie 2001).  
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         Apioideae alt familyası için uygun olan diğer sınıflandırma sistemleri gibi 

Drude’un Apioideae’yı sınıflandırma sistemi de büyük taksonomik grupları 

sınırlamak için meyvenin ince farklılıklarının karakter dizilerine dayanır. Bu 

karakterler meyve basıklığının derecesi ve yönü, endospermin şekli, merikarptaki 

sırtların ve dorsal vittaların sayısı, kanat, diken, tüy, sırt ya da diğer yüzey 

uzantılarının bulunup bulunmayışı, meyve duvarında kalsiyum oksalat kristalleri ve 

sklerankimanın yayılışı vb. olarak sıralanabilir (Downie ve ark. 1998).  

 

         Polen ve kotiledon karakterleri Apioideae altfamilyası içerisindeki yüksek 

düzey filogenetik ilişkilerin ortaya çıkarılmasında çok az kullanışlıdır. Ancak meyve, 

çiçek durumu ve vejetatif morfoloji gibi diğer karakterlerle birlikte kullanıldığı 

zaman moleküler verilerin kladistik analiziyle desteklenebilen bazı evrimsel 

yönelimleri ortaya çıkarabilir (Katz-Downie ve ark. 1999).    

 

         Umbelliferae familyasının en büyük ve en iyi bilinen altfamilyası olan 

Apioideae içerisinde bazı zehirli bitkilerin (zehirli baldıran, su baldıranı vb.)  yanı 

sıra birçok sebze ve baharat (havuç, maydanoz, kereviz, rezene, dereotu, anason, 

kimyon vb.) yer alır. Apioideae altfamilyası, iyi bilinen ve kolaylıkla gözlenebilen bir 

takım karakterler ile tanımlanır. Kınlı petiollara sahip pinnat olarak bölünmüş 

yapraklar, nodlar arası boş olan otsu gövdeler, bileşik umbella tipindeki çiçek 

durumu, pentamer çiçek örtüsü, iki karpelli dişi organ ve olgunlaştığında iki 

merikarpa ayrılan şizokarp meyve bu karakterlerden bazılarıdır. Bu karakterler 

umbelliferlerden birçoğunun arazi çalışmaları sırasında tanınmasını kolaylaştırır, 

yine de bu bitkilerin cins ve tür olarak teşhis edilmeleri konusunda güçlükler vardır. 

Bu durum, Apioideae filogenisinin yorumlanması ve sonuç olarak tatmin edici bir 

sınıflandırma sisteminin üretilmesiyle ilgili problemlerin karmaşık tarihini yansıtır 

(Plunkett & Downie 1999).  

 

        Drude’un 1897–1898 yıllarında Umbelliferae familyası için önerdiği 

sınıflandırma sistemi, karışık ve yetersiz tanımlanmış diagnostik karakterleri 

kullanması nedeniyle eleştirilmiş olmasına rağmen günümüze kadar yaygın olarak 

kullanılmıştır (Lee & Downie 1999). Özellikle Apioideae altfamilyasına ait cinsler 
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arasındaki evrimsel ilişkileri çözümlemek zordur. Son yıllarda bu grup üzerinde 

çalışan araştırmacılar moleküler veriler ile geleneksel taksonomik veriler arasında 

yüksek düzeyde uyuşmazlık olduğunu göstermişlerdir. Bununla birlikte birçok flora 

ve monografta hala Drude’un önerdiği taksonomik kalıplar kullanılmaktadır. 

Günümüzde elde edilen moleküler verilerin kladistik analizleri Drude’un önerdiği 

oymak ve oymak altı düzeydeki birçok taksonun doğal olmadığını göstermiştir 

(Papini ve ark. 2007). 

 

         Drude (1898) Apioideae altfamilyasını, meyvenin morfolojik ve anatomik 

özelliklerini esas alarak sekiz oymağa ayırmıştır: 

 

1. Echinophoreae Benth.: Meyveler tektir; endosperm komissura doğru derince 

oyuktur, kenarları içe doğru yuvarlanmıştır. 

 

2. Scandicineae DC.: Perikarp genellikle yoğun olarak yayılmış çıkıntılar, 

pürtüklü siğiller, sert tüyler ya da dikenler ile kaplanmıştır, endosperm 

oyuktur. 

 

3. Coriandreae W.D.J.Koch: Meyvede düz epidermis altında odunlaşmış 

tabakalar, iki komissural vitta, komissur bölgesinde derince oyuk bir tohum 

ve içe doğru oyuk bir endokarp vardır. 

 

4. Smyrnieae Spreng.: Meyveler hafif ya da güçlü bir şekilde çıkıntılı sırtlarla 

dıştan oval kemerlidir, endosperm yatay kesitlerde at nalı şeklindedir ve 

karpofora doğru içe yuvarlanmıştır. 

 

5. Ammineae W.D.J.Koch: Perikarp genellikle düz ve parlaktır, nadiren siğilli, 

buruşuk ya da tüylüdür, merikarp üzerindeki bütün sırtlar birbirine benzer; 

endosperm komissura doğru hafifçe içe büküktür. 

 

6. Peucedaneae Dumort.: Marjinal sırtlar dorsalde bulunan diğer üç sırttan daha 

geniştir ve her iki merikarpta kanat şeklinde gelişmiştir. 
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7. Laserpitieae Benth.: Vittaların üzerindeki ikincil sırtlar birincil sırtlara benzer 

ya da daha geniş kenarlara ve kanatlara sahiptir. 

 

8. Dauceae Drude: Meyvelerde beş tane birbirine eşit ipliksi birincil sırt vardır, 

ayrıca dört tane çıkıntılı ikincil sırt vardır, marjinal sırtlar genellikle dorsal 

sırtlardan daha geniştir.    

 

         Bilacunaria (=Hippomarathrum) ve Cachrys cinslerinin de dâhil olduğu 

Smyrnieae oymağı, ilk olarak 1820’de C. Sprengel tarafından tanımlanmştır. 

Sprengel oymak içerisine Smyrnium, Cachrys, Coriandrum, Bifora, Siler, Cicuta, 

Aethusa, Physospermum, Pleurospermum, Hasselquistia, Tordylium ve Thysselinum 

cinslerini dâhil etmiştir. W.Koch, bu taksonomik grup için farklı bir muamele 

önererek yeni bir oymak tanımlamıştır: “Smyrneae seu paucijugatae 

campylospermae turgidae”. Koch’un oymağının diagnostik karakterlerinden biri 

kampilospermidir (“Semen involutum vel sulco profundo exaratum, semilunare vel 

complicatum”). Smyrnieae oymağı aynı şekilde kampilospermos bir oymak olan 

Scandiceae’den merikarp şekli ile ayrılır. Koch Smyrnieae oymağını dört informal 

gruba ayırarak yedi cins tanımlamıştır: “Smyrneae solidae multivittatae”; Smyrnium. 

“Smyrneae solidae paucivittatae vel evittatae”; Physospermum, Conium, 

Echinophora. “Smyrneae nucleatae multivittatae”; Hippomarathrum, Cachrys. 

“Smyrneae utriculosae”; Pleurospermum. Böylelikle Sprengel tarafından 

Smyrnium’a yakın olduğu düşünülen bazı cinsler, Smyrnieae oymağından diğer 

oymaklara aktarılmıştır (Shneyer ve ark. 1992).  

 

         A.P. De Candolle, Koch’un sistemini tamamen kabul ederek Smyrnieae 

oymağına Lagoecia, Oliveria, Anisosciadium, Echinophora, Exoacantha, Arctopus, 

Cachrys, Prangos, Colladonia, Lecokia, Magydaris, Hermas, Conium, Vicatia, 

Arracacia, Pleurospermum, Physospermum, Smyrnium, Eulophus ve Scaligeria 

cinslerini eklemiştir. De Candolle (1830), Umbelliferae familyasını üç temel gruba 

ayırmıştır: Campylospermae (Smyrnieae tribusunu da içerir), Coelospermae ve 
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Orthospermae. Campylospermae grubu üyeleri, komissural bölgede az ya da çok 

derin bir oluk bulunduran tohumlara sahiptir (Shneyer ve ark. 1992). 

 

         Apioideae altfamilyasının üyeleri önemli ölçüde morfolojik ve anatomik 

çeşitlilik sergileyen meyve karakterlerine sahiptir. Apioideae’nın sistematiği ile ilgili 

olarak birçok fitokimyasal, anatomik, sitolojik, morfolojik ve palinolojik veri elde 

edilebilir (Katz-Downie ve ark. 1999). Ancak, cins üstü grupların 

sınırlandırılmasında sadece bu karakterlerin kullanılması evrimsel ilişkilerin 

anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Downie ve arkadaşları tarafından moleküler 

markörler kullanılarak yapılan bir araştırmada Drude’un Apioideae altfamilyası 

içerisinde verdiği Smyrnieae oymağının monofiletik olmadığı ortaya çıkarılmıştır 

(Downie ve ark. 2000). Shneyer ve arkadaşları tarafından yapılan serolojik bir 

çalışma Smyrnieae oymağının polifiletik yapısını doğrulayan sonuçlar vermiştir. Bu 

araştırmaya göre Drude’un oymak içerisinde sınıflandırdığı cinsler birbirinden 

bağımsız ve yakın ilişki göstermeyen beş grup oluşturur. Ayrıca bu çalışmada 

Smyrnieae oymağı içerisindeki Prangos ve Bilacunaria cinslerinin serolojik açıdan 

yüksek düzeyde benzerlik gösterdiği saptanmıştır (Shneyer ve ark. 1992). 

 

         Apioideae alt familyası üyeleri sekonder metabolitler bakımından da oldukça 

zengindir. Sonuç olarak bu maddeleri tanımlamak ve taksonomik markörler olarak 

kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Apioideae içerisinde 

bazı kimyasal bileşenler yaygındır. Poliasetilenler, mono- ve tri-terpenler, apioz ve 

umbelliferoz adlı oligosakkaritler bunlardan bazılarıdır. Kumarinler, flavonoidler, 

fenilpropenler, seskiterpen laktonlar ve alkaloitler gibi bazı bileşenler ise sınırlı 

yayılışa sahiptir. Bunlardan sadece kumarinler, flavonoidler ve fenilpropenler yeteri 

derecede çeşitlilik gösterir ve filogenetik açıdan kullanılabilirlikleri geniş ölçüde 

araştırılmıştır (Katz-Downie ve ark. 1999). 

 

         Umbelliferae türlerinin doğal kumarinler için iyi birer kaynak olduğu 

bilinmektedir (Doğanca ve ark. 1979). Kumarinler, uçucu yağlar ve seskiterpenler 

gibi yararlı sekonder metabolitleri içermeleri nedeniyle familya üyeleri sıklıkla 

baharat ve ilaç olarak kullanılırlar. Asya ülkelerinde kullanılan doğal ilaçların 
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birçoğu umbelliferlerden elde edilen özütlerden oluşur. Örneğin Angelica türlerinin 

kurutulmuş kökleri Kore, Japonya ve Çin’de ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu 

bitkilerden gastro-intestinal rahatsızlıkların, baş ağrılarının, deri hastalıklarının 

tedavisinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde yararlanılmaktadır. 

Peucedanum ve Bupleurum da geleneksel tıpta kullanılan umbelliferlerdir. Uzak 

Doğu’da P. japonicum türü diüretik, laksatif ve sedatif olarak kullanılırken B. 

falcatum türünün ise diare, amenore ve humma gibi hastalıkların tedavisinde 

kullanıldığı bildirilmiştir (Lee & Rasmussen 2000). 

 

         Hippomarathrum cinsi de içerdiği kumarinler ve diğer fitokimyasal bileşenler 

nedeniyle çeşitli araştırmalara tabi tutulmuştur. Cinse ait Hippomarathrum caspium, 

Hippomarathrum microcarpum ve Hippomarathrum cristatum türleri kimyasal 

yapıları bakımından incelenmiştir (Doğanca ve ark. 1979). 

 

         Ülkemizde yetişen Hippomarathrum microcarpum türü insanlar tarafından 

sebze ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Hippomarathrum microcarpum 

türünü bu amaçlar doğrultusunda kültüre alma çalışmaları mevcuttur (Güngör & 

Çukadar 1999). Bu türün Siirt, Hatay ve Van yöresinde bitkinin tümünün veya 

kurutulmuş yapraklarının hayvan yemi olarak kullanıldığında et ve süt verimini 

artırdığı bilinmektedir (Tuzlacı 1985, Öztürk & Özçelik 1991). Ayrıca 

Hippomarathrum cristatum türü Đzmir yöresinde yiyeceklerin tatlandırılmasında 

kullanılmaktadır (Baytop 1984).   

 

         Hippomarathrum türleri etnobotanik açıdan sahip olduğu özellikler nedeniyle 

doğrudan ilaç olarak da kullanılmaktadır. Hippomarathrum microcarpum meyveleri 

uyarıcı ve gaz söktürücü etkilerinden dolayı anason meyvesi yerine kullanılmaktadır. 

Kökün kimyasal yapısında bulunan gummi-resinanın bağırsaklardan kurt düşürücü 

etkisi tespit edilmiştir. Hayvan yaralarında oluşan kurtları öldürmek için toz halinde 

yaraların üzerine konulduğu bildirilmiştir (Öztürk & Özçelik 1991). Bu bitkilerden 

elde edilen kumarinlerin birçoğunun kalp adalelerini kuvvetlendirdiği ve kalp 

çevresindeki damarlarda daralma veya tıkanmayı önlediği saptanmıştır. Ayrıca anti-

tümör, anti-bakteriyel ve anti-fungal etkisinin varlığı tespit edilmiştir (Ulubelen ve 
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ark. 1995). H. microcarpum türü afrodizyak olarak da kullanılmaktadır (Baytop 

1984). 
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3. HIPPOMARATHRUM LINK CĐNSĐNĐN TAKSONOMĐK TARĐHĐ 
 
 
 
         Hippomarathrum cinsinin taksonomik tarihi karmaşıktır (Spalik ve ark. 2004). 

Linne öncesi bir isim olan Hippomarathrum iki farklı grup için kabul edilmiştir. Đlk 

olarak Hippomarathrum P.G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. (1799) olarak yayınlanan 

isim, daha sonra Link tarafından farklı bir grup takson için yayınlanmıştır ve bu 

ismin kullanımı genel olarak Hippomarathrum Link (1821) cinsi altında verilen 

taksonlar için kabul edilmiştir (Brummitt 1978). Hippomarathrum Link, genellikle 

Akdeniz’de (Kuzey Afrika dâhil), Batı Asya ve Orta Doğu ülkelerinde yayılış 

gösteren yaklaşık 15 türden oluşan bir cins olarak kullanılmaktadır (Gruenberg-

Fertig ve ark. 1974). 

  

         Meyve özellikleri bakımından Cachrys cinsinden farklılaşan Hippomarathrum, 

Link tarafından Cachrys sicula L. esas alınarak kurulmuştur. Link, Cachrys’i iki türe 

sahip bir cins olarak ele almıştır: Cachrys odontalgica Pall. ve Cachrys morisonii 

All. (=Cachrys trifida Mill.). Link, Cachrys libanotis L. türünden söz etmemiştir 

(Gruenberg-Fertig ve ark. 1974). 

 

         Ancak De Candolle Cachrys sicula L. ve Cachrys libanotis sensu DC. non L. 

türlerini Aegomarathrum bölümü içerisine yerleştirmiştir. Bu taksonlar Link 

tarafından Cachrys içerisindeki Eucachrys bölümüne aktarılmıştır. Daha sonra 

Aegomarathrum ve Lophocachrys bölümleri Hippomarathrum Link s.l cinsine 

aktarılırken, Eucachrys bölümündeki türler Cachrys L. cinsi içerisinde bırakılmıştır 

(Gruenberg-Fertig ve ark. 1974).  

 

         Cachrydium Link, Hippomarathrum Link isminin sinonimi olarak 

kaydedilmiştir. Hippomarathrum cinsinin ilk sinonimi olduğu kabul edilen 

Cachrydium, Link tarafından tanımlanmış ve daha sonra Cachrys’e yerleştirilmiştir 

(Gruenberg-Fertig ve ark. 1974).  
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         Trachymarathrum Tausch, Hippomarathrum Link s.l. için yayınlanan 

sinonimlerden biridir. Tausch, Cachrys sicula L. türünün bu yeni cins içerisinde 

değerlendirilmesi gerektiğini önermiştir (Gruenberg-Fertig ve ark. 1974). 

 

         Cachrys vaginata Ledeb. türüne dayandırılarak yayınlanan Schrenkia Fisch. & 

Mey. Index Kewensis’te Hippomarathrum Link cinsinin sinonimi olarak 

kaydedilmiştir. Ancak taksonomik açıdan bu cinsin Hippomarathrum Link cinsinden 

farklı olduğu görülmüştür (Gruenberg-Fertig ve ark. 1974). 

 

         Hippomarathrum P.G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. cinsi altında yayınlanan 

isimlerin tamamı Seseli L. cinsine aktarıldığı için Hippomarathrum ismi bu taksonlar 

için kullanılmamaktadır. Bu yüzden Hippomarathrum Link cins isminin, 

Hippomarathrum P.G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. homonimine karşı korunması 

gerektiği savunulmuştur (Gruenberg-Fertig ve ark. 1974). Ancak XII. Uluslararası 

Botanik Kongresinde yazarların Hippomarathrum Link cins isminin korunması ile 

ilgili önerileri kabul edilmemiştir (Brummitt 1978). 

 

         Hippomarathrum Link cins isminin korunması önerisinin komite tarafından 

reddedilmesi bu cins altındaki taksonlarda yeni bir düzenleme yapılmasını 

gerektirmiştir. Tutin (1968) Hippomarathrum, Cachrys ve Prangos cinslerini 

Cachrys içerisinde toplamıştır. Herrnstadt & Heyn Prangos cinsi için yaptıkları 

monografik çalışmada geleneksel anlamda Cachrys içerisindeki türleri Prangos 

cinsine aktarırken Hippomarathrum cinsi altındaki taksonlar için Cachrys ismini 

kullanmışlardır (Herrnstadt & Heyn 1977). 

 

         Cachrys libanotis türünün tiplemesinden ve Hippomarathrum, Cachrys, 

Prangos cinslerine ait taksonların morfolojik analizinden elde edilen veriler ışığında 

Hippomarathrum Link ismi altında yayınlanan türler için yeni bir nomenklatürel 

düzenleme yapılmıştır. Buna göre Hippomarathrum cinsinin Akdeniz türleri Cachrys 

cinsine aktarılırken Güneybatı Asya ve Kafkasya türleri yeni bir kombinasyon 

yapılarak Bilacunaria cinsi altında toplanmıştır (Pimenov & Tikhomirov 1983). 
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         Meyve özellikleri dikkate alınarak geleneksel Hippomarathrum cinsine ait 

türler iki gruba ayrılabilir (Pimenov & Tikhomirov 1983). Bunlar; 

 

1. Hippomarathrum siculum (=H. pterochlaenum), Hippomarathrum pungens, 

Hippomarathrum libanotis (H. bocconii), Hippomarathrum cristatum, 

Hippomarathrum crassilobum.  

 

         Bu türler merikarp yüzeyinde belirgin sırtları olan, kabartılarla kaplanmış 

büyük meyvelere sahiptir. Bu türlerin meyve yapıları Cachrys libanotis türünün 

meyve yapısına benzemektedir. Ayrıca bu türlerde iyi gelişmiş involukrum ve 

involuseller gözlenmesinin yanı sıra brakte ve brakteoller parçalı olabilir.   

 

2. Hippomarathrum microcarpum (=H. crispum, H. longilobum), 

Hippomarathrum scabrum, Hippomarathrum boissieri, Hippomarathrum 

caspium.  

 

         Bu gruptaki türler küçük tüberküler meyvelere sahiptir. Merikarp yüzeyindeki 

sırtlar belirgin değildir. Aynı zamanda meyve anatomisi açısından kendine özgü 

karakterler taşıyan bu türler, Hippomarathrum cinsinin Yakın Doğu türlerinin yeni 

bir kombinasyon yapılarak Bilacunaria cinsi içerisinde toplanmasına olanak 

tanımıştır (Pimenov & Tikhomirov 1983). 

 

         Hippomarathrum’un Batı Akdeniz türlerinin Hippomarathrum crispum ve 

diğer doğu türlerinden ayrılması gerektiği önerisini ilk olarak V. Calestani 1905 

yılında ileri sürmüştür. Calestani, Aegomarathrum Koch cins isminin kullanılması 

gerektiğini düşünmüştür. Ancak, Herrnstadt & Heyn’in gösterdiği gibi 

Aegomarathrum, Cachrys’in tip türü Cachrys libanotis’i içeren Aegomarathrum 

seksiyonuna dayandırıldığı için Cachrys’in geçersiz bir değişikliği olarak 

yayınlanmıştır. Bağımsız olarak yayınlanan Aegomarathrum gereksiz bir cins ismidir 

(Pimenov & Tikhomirov 1983). 
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         Literatürde Cachrys, Hippomarathrum ve Prangos olarak adlandırılan cinslerin 

sınırlandırılmasıyla ilgili bazı uyuşmazlıklar vardır. Bu cinsler, tarihleri boyunca 

botanikçiler tarafından farklı olarak anlaşılmıştır (Gruenberg-Fertig ve ark. 1973).  

 

         Boissier (Fl. Or.), Drude, Fiori (Nuov. Fl. Anal. Ital.), Fedchenko (Fl. URSS), 

Mouterde (Nouv. Fl. Lib. Syr.) Hippomarathrum, Cachrys ve Prangos’u ayrı cinsler 

olarak kabul etmişlerdir. Tutin (1968), üç cinsi de Cachrys içerisinde toplamıştır. De 

Candolle Cachrys (Hippomarathrum dâhil) ve Prangos cinslerini tanımlamıştır. 

Herrnstadt & Heyn, Chamberlain (in Davis, Fl. Turk.) ve Zohary (Fl. Palaest.) 

Prangos (Cachrys auct. non L. dâhil) ve Hippomarathrum cinslerini tanımlamışlardır 

(Gruenberg-Fertig ve ark. 1973).  

    

         Koch ve Boissier’in çalışmalarına ait olan Prangos, Cachrys ve 

Hippomarathrum cinslerinin geleneksel sınırlandırması, yirminci yüzyılın ilk yarısı 

boyunca neredeyse sorgulanmadan kalmıştır (Pimenov & Tikhomirov 1983).  

 

         Koso-Poljansky, diğerlerinden farklı bir fikri savunmuştur. Koso-Poljansky 

Cachrys cinsine Cryptodiscus cinsini ve Prangos cinsinin bir kısmını dâhil ederek 

Cachrys cinsini genişletmiştir. Bu çalışmayı, Herrnstadt & Heyn tarafından Prangos 

cinsinin ve yakın taksonların sistematiği üzerine yapılan önemli araştırmalar 

izlemiştir (Pimenov & Tikhomirov 1983).  

 

         Koso-Poljansky Prangos ve Cachrys türlerinin bir cins altında toplanması 

gerekliliğini vurgulayarak, Đsrail’de Cachrys ferulaceae populasyonlarındaki karakter 

çeşitliliğini araştırmıştır. Ayrıca Cachrys’in Hippomarathrum’dan farklılıklarının 

altını çizmek için birkaç nomenklatür birleşim yapılması gerektiğini önermiştir 

(Herrnstadt & Heyn 1975). 

 

         Umbelliferae familyasının karmaşık bir oymağı olan Smyrnieae’ya ait Prangos, 

Cachrys ve Hippomarathrum cinsleri yeterli derecede doğal bir grup oluşturmak için 

yoğun taksonomik ve nomenklatürel araştırmalara tabi tutulmuştur. Sonuç olarak 
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birçok sorun açıklığa kavuşturulmasına rağmen bazı problemler hala daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç duymaktadır (Pimenov & Tikhomirov 1983). 

 

         Hippomarathrum, Cachrys ve Prangos cinsleri ile ilgili olarak yapılan en son 

sistematik değişiklikler göz önüne alındığında Türkiye Florasında Hippomarathrum 

cinsi altında verilen taksonlar Bilacunaria ve Cachrys cinsleri altında morfolojik, 

palinolojik, anatomik, sitogenetik ve moleküler özellikleri dikkate alınarak revize 

edilmiştir. 

 

         Türkiye Hippomarathrum Link cinsinin araştırma konusu olarak seçilmesinin 

nedenleri şöyle sıralanabilir: 

 

1- Herrnstast & Heyn (1972), Türkiye Florasında Prangos (Cachrys dâhil), 

Hippomarathrum ve Cryptodiscus cinsleri arasındaki sınırın yetersiz olarak 

tanımlandığını belirtmişlerdir. Bu yetersizliğin giderilmesi söz konusu 

cinslerin daha fazla örneğe dayalı kapsamlı revizyon çalışmalarının 

yapılmasıyla mümkün olabilir.  

 

2- Ülkemiz Florası için geleneksel Hippomarathrum cinsiyle ilgili olarak 

yapılan nomenklatür değişikliklerin konu edildiği bir çalışma mevcut değildir. 

Bu yüzden Hippomarathrum cinsi altında verilen taksonların en son 

değişikliklere göre konumlarının belirtilmesi gerekmektedir. 

 

3- Günümüze kadar yapılmış taksonomik çalışmalar içerisinde Bilacunaria ve 

Cachrys cinsleri ile ilgili olarak sitolojik, palinolojik ve moleküler 

karakterlerin kullanıldığı kapsamlı bir araştırma mevcut değildir. 

 

4- Türkiye Florasında Bilacunaria ve Cachrys cinsleri için kullanılabilecek 

teşhis anahtarları mevcut değildir.  

 

5- Türkiye Florasında Kahramanmaraş civarında yetiştiği belirtilen Bilacunaria 

boissieri (Hippomarathrum boissieri) taksonu ile ilgili veriler yetersizdir. 
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Flora kaydı haricinde bu taksonun başka bir kaynakta kaydına 

rastlanmamıştır. Suriye, Lübnan ve Filistin’de yayılış gösteren Bilacunaria 

boissieri türünün ülkemizde yetişip yetişmediğinin doğrulanması 

gerekmektedir.  

 

6- Türkiye Florasında Cachrys crassiloba (Hippomarathrum crassilobum) 

taksonunun meyvesine ait veri bulunmamaktadır. Umbellifer taksonomisinde 

son derece önemli olan meyve karakterlerinin bu takson için ortaya 

çıkarılması çok sayıda olgun meyveli örneğin farklı lokalitelerden 

toplanmasıyla mümkün olabilir.  

 

7- Antalya-Akseki’den ve Muğla-Seki’den toplanan iki farklı örneğin 

Bilacunaria ve Cachrys cinslerine göre konumlarının belirtilmesi 

gerekmektedir. 

  

8- Genel olarak Bilacunaria ve Cachrys cinslerinin ülkemizde bulunan 

taksonlarının varyasyon sınırlarının farklı lokalitelerden toplanacak örnekler 

ile belirlenerek taksonomik durumu belirsiz örneklerin, birbirine çok yakın 

taksonların ve geniş varyasyonlu türlerin filogenetik ilişki düzeylerine göre 

taksonomik konumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca türlerin 

diagnostik özelliklerinin karşılaştırılması, makro ve mikro morfolojilerine 

dayalı taksonomik açıdan değer taşıyan karakterlerinin belirlenmesi, türlerin 

daha kapsamlı betimlerinin yapılarak daha kullanışlı tayin anahtarlarının 

oluşturulması gerekmektedir.  
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4. MATERYAL VE METOT 
 
 
 
         Bu çalışmada Türkiye Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait taksonlar 

morfolojik, anatomik, palinolojik, sitogenetik ve moleküler özellikleri bakımından 

incelenmiştir. Çeşitli veritabanlarının ve yazılı kaynakların araştırılması sonucunda 

Bilacunaria, Cachrys ve yakın taksonlarla ilgili olarak günümüze kadar yapılmış 

olan çalışmalara ulaşılmıştır. Bu kapsamda CAB (Commonweath Agricultural 

Bureaux), Biological Abstract, Index Kewensis, International Plant Name Index, 

GBIF (Global Biodiversity Information Facility) gibi indekslerden ilgili anahtar 

kelimeler kullanılarak taramalar yapılmıştır. 

 

         Türkiye Florası başta olmak üzere komşu ülke floraları ile Bilacunaria, 

Cachrys ve yakın taksonları içeren ülke floraları incelenmiştir. Flora of Turkey 

(Davis 1972), Flora Orientalis (Boissier 1872), Flora Iranica (Rechinger 1987), Flora 

of Iraq (Hedge & Lamond 1980), Flora of Palestina  (Zohary 1987), Flora of USSR 

(Shishkin 1973), Flora of Cyprus (Meikle 1985), Flora Europae (Tutin et al. 1968), 

Flora d’Italica (Pignatti 1982) içerisinde Umbelliferae (Apiaceae), Hippomarathrum, 

Bilacunaria, Cachrys ve yakın cinsler ile ilgili bölümler incelenmiştir. Çeşitli 

yayınlar, monograf ve revizyon çalışmaları taranarak Hippomarathrum taksonunda 

cins ayırımına neden olan taksonomik karakterler belirlenmiştir.  

 

         Flora kayıtlarından yola çıkılarak sadece iki taksona (Bilacunaria scabra ve 

Cachrys crassiloba) ait tip örneklerine ulaşılmıştır. Her iki türün de Kew (K) 

herbaryumunda bulunan tip örneklerinin dijital resimleri çekilerek bulgular kısmında 

değerlendirilmiştir.   

 

         Türkiye Bilacunaria ve Cachrys cinslerinin türlerine ait farklı lokaliteleri tespit 

etmek amacıyla Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ANK), Gazi 

Üniversitesi Herbaryumu (GAZI) ve Đstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Herbaryumu (ISTE) bünyesindeki örnekler görülmüştür.  
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         Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait türler 2005–2007 vejetasyon 

dönemlerinde çiçekli ve olgun meyveli örnekleriyle farklı lokalitelerden toplanmıştır. 

Araziden toplanan bitki örnekleri herbaryum materyali haline getirilerek Selçuk 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Herbaryumu (KNYA) ve Eğitim Fakültesi 

Herbaryumunda muhafaza altına alınmıştır. 

  

         Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait 

taksonlar morfolojik, palinolojik, anatomik (meyve), sitogenetik, moleküler ve 

nümerik analizler olmak üzere altı ana grup altında değerlendirilerek en son 

nomenklatürel değişikliklere göre cins ayırımına neden olan karakterler ve bu 

karakterler için elde edilen veriler tartışılmıştır. 

 

         Literatür kayıtlarında Türkiye’de doğal olarak yetiştiği belirtilen Bilacunaria ve 

Cachrys cinslerine ait 5 taksondan 4’ü toplanmıştır. Bilacunaria boissieri türü ise 

toplanamamıştır.  

 

         Bilacunaria ve Cachrys taksonlarının betimleri yapılırken, kullanılan Đngilizce 

terminoloji, Türkçe okunuşları ve karşılığı aşağıda verilmiştir: 

 

Aculeate (akuleat): Dikenli, diken taşıyan 

Acuminate (akuminat): Tepede birden daralmış ve uzamış 

Apiculate (apikulat): Tepecikli, uçta bir tepecik taşıyan 

Capitate (kapitat): Baş şeklinde  

Carpological (karpolojik): Meyveyle ilgili, meyveye ait 

Commissure (komissur): Meyvede iki merikarpın karşı karşıya gelen iç yüzleri  

Cristate (kristat): Đbikli, ibikteki gibi dişli  

Deltoid (deltoid): Eşkenar üçgensi  

Fibrous collar (fibroz kolar): Lifli boyun (kökten gövdenin yükseldiği yer) 

Filiform (filiform): Đplik şeklinde, ipliksi  

Globose (globoz): Küre şeklinde 

Hispidulous (hispiduloz): Kısa sert tüylü 

Lanceolate (lanseolat): Mızraksı 
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Linear (linear): Şeritsi, çizgisel 

Mericarp (merikarp): Şizokarp meyvede kısmi meyvelerin her biri 

Monocarpic (monokarpik): Çok yıllık olmakla beraber ömründe bir kere çiçek açıp 

meyve veren ve sonra ölen bitki 

Obconical (obkonikal): Ters koni biçimli 

Oblong (oblong): Dikdörtgensi, köşeleri yuvarlakça bir dikdörtgen şeklinde  

Obovate (obovat): Ters yumurta biçimli 

Obtuse (obtuz): Sivri ile yuvarlak arası, kör 

Ovate (ovat): Yumurtanın boyuna kesiti şeklinde 

Pericarp (perikarp): Meyve kabuğu  

Pinnate (pinnat): Tüysü  

Proliferating (proliferat): Çok sayıda sürgün veren 

Puberulent (puberulent): Kısa yumuşak tüylü  

Scabrous (skabroz): Kısa sert tüylerden dolayı pürüzlü  

Sessile (sesil): Sapsız 

Style (stil): Boyuncuk, stilus 

Stylopodium (stilopodium): Umbelliferae çiçeklerinde stilusun şişkin tabanı 

Subcapitate (subkapitat): Hemen hemen başçık şeklinde 

Subulate (subulat): Bizli, biz şeklinde 

Umbel (umbel): Çiçekleri saplı olarak ana sapın tepesine aynı noktaya bağlı çiçek 

durumu 

Umbellula (umbellula): Bileşik umbelladaki basit umbellalardan her biri  

Verrucate (verrukat): Kabarcıklı, siğilli  

Verruculose (verrukuloz): Siğilcikli 

Vertical (vertikal): Düşey 

Terete (teret): Silindirik 

 
         Đncelenen taksonların yayılışları ve habitat özellikleri dikkate alınarak tehlike 

kategorileri belirlenmiştir. IUCN “Red Data Book” tehlike kategorileri şunlardır: 

 

CR (Critically Endangered): Çok tehlikede 

LR (Lower Risk): Az tehdit altında 
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4.1. Morfolojik Metot 
 
 
         Bilacunaria ve Cachrys cinsi taksonları 2005–2007 vejetasyon dönemlerinde 

farklı lokalitelerden toplanmıştır. Tip lokaliteleri ülkemizde bulunan örnekler 

(Bilacunaria scabra, Cachrys crassiloba) öncelikli olarak bu lokalitelerden 

toplanmaya çalışılmıştır. Tip lokalitesinde bulunamayan Cachrys crassiloba türüne 

ait örnekler ise bu lokaliteye yakın yerlerden toplanmıştır. Araziden toplanan 

örneklerin yanı sıra GAZI, ANK ve ISTE herbaryumları bünyesinde bulunan 

örnekler incelenmiştir. Edinburgh (E), Sofya (SOM), Viyana (W) ve Berlin Dijital 

Herbaryumundan (BGBM) Bilacunaria ve Cachrys taksonlarına ait tip ve diğer 

örneklerin resimleri alınmıştır.  

 

         Gerek arazi çalışmaları sonucunda toplanan örneklerin gerekse farklı 

lokalitelere ait herbaryum örneklerinin incelenmesi neticesinde Bilacunaria ve 

Cachrys cinsleri için taksonomik değer taşıyan tanımlayıcı karakterler belirlenmiştir. 

Bitki boyu, gövdenin dallanma biçimi ve yüzey özellikleri, taban yapraklarının 

biçimi ve boyutu, petiol uzunluğu ve yüzey özellikleri, terminal segmentlerin biçimi 

ve yüzey özellikleri, umbellalardaki ışınların sayısı, uzunlukları ve yüzey özellikleri, 

brakte ve brakteollerin sayısı, biçimi, boyutu ve yüzey özellikleri, umbelluladaki 

ışıncıkların sayısı ve tüylülüğü, sepallerin gelişmişlik derecesi ve yüzey özellikleri, 

petallerin tüylülüğü, stilus uzunluğu ve tüylülüğü, stigma biçimi, merikarpların 

biçimi, boyutu ve yüzey özellikleri, perikarp kalınlığı, mezokarpta sklerankima 

varlığı, iletim demetlerinin ve vittaların yerleşimi, büyüklüğü, endospermin biçimi ve 

komissur genişliği, taksonlar arasında farklılık gösteren taksonomik öneme sahip 

karakterlerdir. Bu karakterlerin incelenen her bir örnek için aldığı değerler not 

edilerek taksonların genel deskripsiyonları ortaya çıkarılmıştır. Ölçümler arazi 

materyallerinin yanı sıra farklı herbaryumlardaki örneklere de uygulanmıştır.  
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4.2. Sitogenetik Metot 
 
 
4.2.1. Tohumların Çimlendirilmesi 
 
 
         Türkiye Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait türlerin tohumları araziden 

toplanarak oda sıcaklığında saklanmıştır. Tohumları çimlendirmek amacıyla birçok 

yöntem denenmiştir. Çimlendirme işleminin oda sıcaklığında yapılması durumunda 

tohumların birkaç gün içerisinde küflendiği görülmüştür. En uygun çimlendirme 

işleminin yaklaşık 5ºC sıcaklıkta pencere önünde gerçekleştiği gözlenmiştir. Ayrıca 

tohumların 72 saat boyunca saf suda bekletildikten ve meyvenin perikarp tabakasının 

disk kısmı ile çıkarıldıktan sonra petri kabına konulması, küflenme olmaksızın daha 

kısa sürede çimlenmenin gerçekleşmesini sağlamıştır.   

 

Tohumlarda çimlenme gözlenmesinin ardından yeterli uzunluğa ulaşan kök uçları 

16.00–17.00 saatleri arasında alfa-monobromonaftalin içerisine alınarak 16 saat ön 

işleme tabi tutulmuştur. Daha sonra Farmer çözeltisi (3:1, etil alkol-glasiyal asetik 

asit) içerisinde 24 saat tespit edilmiştir. Son olarak kök uçları %70’lik alkol 

içerisinde +4ºC’de depolanmıştır.  

 

4.2.2. Mitotik Metafaz Kromozomlarının Boyanması 
 
 
         Kök uçları %2’lik aseto orsein ile boyandığında iyi sonuç vermiştir. Bunun için 

ilk olarak kök uçları oda sıcaklığında 1 N HCl ile 11–12 dk hidroliz edilmiştir. 

Daha sonra %2’lik aseto orseinde 2–3 saat boyanmıştır. Ezme preparatlar %45’lik 

asetik asit ile hazırlanmıştır.  

 
 
4.2.3. Kromozom Preparatlarının Đncelenmesi 
 
 
         Hazırlanan preparatlar ilk olarak Prior marka ışık mikroskobunda incelenmiştir. 

Kromozomları iyi boyanan, hücre protoplazması ve kromozomlar arasındaki 

kontrastı uygun olan, kromozomların birbirinden ayırt edilebildiği metafaz safhasını 

gösteren ve kromozomları aynı düzlemde olan preparatlarda hücreler tespit edilerek 
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Olympus marka BX50 model mikroskopta yerleri belirlendikten sonra görüntüleri 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve Bs200Pro programı kullanılarak sitogenetik 

verilerin elde edilebileceği metafaz kromozomlarının dijital resimleri çekilmiştir. 

Resimleri çekilen preparatlar sıvı azotla muamele edildikten sonra lam ve lamel 

birbirinden ayrılarak hücrelerin lam üzerinde kalması sağlanmıştır. Üzerinde metafaz 

hücrelerinin bunduğu bu preparatlar, oda sıcaklığında kurutulduktan sonra üzerlerine 

DPX damlatılıp lamellerin kapatılmasıyla daimi hale getirilmiştir. 

 

4.3. Palinolojik Metot 
 
 
         Araziden toplanarak herbaryum materyali haline getirilen çiçekli örneklerden 

Wodehouse metoduna göre polen preparatları hazırlanmıştır. Bu çalışmada 

Erdtman’ın palinolojik terminolojisi kullanılmıştır.  

 

4.3.1. Polenlerin morfolojik olarak incelenmesi 

 

         Wodehouse metoduna göre hazırlanan polen preparatları Olympus BX 51 

araştırma mikroskobu ile incelenerek polen tanımları yapılmıştır. 

 

4.3.1.1. Wodehouse Metodu 

 

• Anterlerden alınan polenler temiz bir lam üzerine konuldu. 

• Üzerine reçine ve yağların erimesi için 2–3 damla %96’lık alkol damlatıldı. 

• Preparat ısıtıcı üzerinde alkol uçana kadar bekletildi.  

• Bazik fuksin eklenmiş gliserin-jelatin karışımından bir miktar alınıp 

polenlerin üzerine koyularak erimesi sağlandı. 

• Polenlerin dağılabilmesi için temiz bir iğne ile karıştırıldı. 

• Üzerine lamel kapatıldı. 

 

        Mikroskopta (10 x 100) yapılan morfolojik incelemeler soncunda aşağıda 

verilen özellikler dikkate alınarak polen tanımları yapılmıştır: 
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Polen tipi: Polen üzerindeki apertürlerin şekil ve dizilişlerine göre verilen isim. 

Polen şekli: Polar eksenin (P) ekvatoral eksene (E) bölünmesiyle tespit edilir. 

Apertür: Ekzin üzerindeki yarıkçık (kolpat), delikçik (porat) veya hem yarıkçık hem 

de delikçikten (kolporat) meydana gelen olgun bir polende borucuğun salındığı zayıf 

kısımlardır.  

Ayrıca ekzin ve intin kalınlıkları belirlenmiştir.  

 

4.4. Taramalı Elektron Mikroskobu Metodu (SEM) 

 

         Türlere ait polen ve meyve örnekleri taramalı elektron mikroskobunda 

incelenerek taksonomik açıdan önem taşıyan mikrokarakterler taksonların ayırımında 

değerlendirilmiştir. Polenler için çiçekli herbaryum materyalleri kullanılmıştır. 

Polenler stereomikroskop altında üzerinde çift taraflı yapışkan bant bulunan stablar 

üzerine yerleştirilmiştir. Benzer şekilde türlere ait olgun meyve örnekleri de stablar 

üzerine yerleştirilmiştir. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezinde (TEKMER) Poleron SC7620 sputter coater cihazıyla 9 Aº kalınlığında 

altınla 5 kez kaplanarak Oxford Leo 440 SEM cihazıyla 10 kw’lık güçle taramaları 

yapılmış ve Mitsubishi CP750 cihazıyla Mitsubishi PK700L filmiyle Mitsubishi 

CK700 kartları üzerine resimleri çekilmiştir.  

 

4.5. Moleküler Metot  

 

         Türkiye’nin farklı lokalitelerinden toplanan Bilacunaria ve Cachrys cinslerinin 

türlerine ait örnekler arazi ortamında silika jel içerisine konularak kurutulmuştur. 

DNA izolasyonu Soltis tarafından modifiye edilen Doyle’un metodu (CTAB metodu) 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Soltis ve ark. 1991). Ancak bu yöntemin 

Bilacunaria ve Cachrys taksonları için çok iyi sonuç vermemesi nedeniyle DNA 

izolasyonu Qiagen kiti kullanılarak tekrarlanmıştır.  

 

         Elde edilen DNA, RAPD ve ISSR primerleriyle Soltis tarafından verilen 

protokole göre PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yapılarak ayrı ayrı amplifiye 

edilmiştir. PCR ürünleri etidyum bromür kullanılarak agaroz jelde yürütüldükten 
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sonra UV translüminatörde görüntülenmiştir. Elde edilen görüntüler var (1)-yok (0) 

esasına göre skorlanarak taksonların filogenetik analizleri yapılmıştır. Filogenetik 

analizler için NTSYS-pc version 2.02 (Applied Biostatistics, Exeter Software, 

Setauket, New York, USA) programı kullanılmıştır.  

 

4.5.1. CTAB yöntemiyle DNA izolasyonu 

 

― Bitkiden alınan parçalar hassas terazide tartıldı (~0.08 g). 

― Steril havanların içerisine bir miktar sıvı azot döküldükten sonra soğuması 

için 10–15 saniye bekletildi. 

― Havandaki azotun içerisine bitki parçaları atıldı ve ezilerek toz haline getirildi. 

― Bu toz zaman geçirmeden 1.5 ml’lik eppendorf tüplere alındı. 

― Tüplere 750 µl, %1 v/v, 2X CTAB + β-merkaptoetanol çözeltisi eklendi (25 

ml 2X CTAB’a 250 µl 2-merkaptoetanol ilave edilerek hazırlandı). 

― Tüpler 65ºC sıcaklıkta 30 dakika bekletildi.  

― Tüplere 750 µl kloroform-izoamilalkol (24:1) ilave edildi. 

― Tüpler 25ºC sıcaklıkta 5 dakika 7000 rpm’de santrifüj edildi. 

― Tüplerin üzerindeki şeffaf sıvı kısım (400–600 µl) yeni steril 1.5 ml’lik 

tüplere aktarıldı. 

― Đlk tüplerin üzerine 300 µl 2X CTAB + β-merkaptoetanol çözeltisi eklendi. 

― Bu tüpler 14500 rpm’de 5 dakika santrifüj edildi. 

― Şeffaf sıvı üst kısımdan 200–400 µl daha alınarak yeni tüplerin üzerine ilave 

edildi. 

― Yeni tüplere 0.6 V izoropil alkol (oda sıcaklığında bekletilmiş) eklendi (600 µl 

şeffaf sıvı için 360 µl izopropil alkol). 

― Yeni tüplerin hafifçe çalkalanması sonucu DNA gözlendi. 

― Yeni tüpler 25ºC sıcaklıkta 14500 rpm’de 5 dakika santrifüj edildi. 

― Dipte oluşan pellet düşürülmeden tüplerin içindeki sıvı döküldü. 

― Pelletin üzerine 1 ml %70’lik Et-OH ilave edildi. 

― Tüpler 25ºC sıcaklıkta 14500 rpm’de 5 dakika santrifüj edildi. 

― Pellet düşürülmeden tüplerin içerisindeki etanol dökülerek tüpler kurumaya 

bırakıldı. 
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― Etanol buharlaşınca tüplere 200 µl TE çözeltisi eklendi. 

― DNA tamamen çözünene kadar tüpler karıştırıldı. 

― Örnekler +4 ºC sıcaklıkta saklandı. 

― Daha sonra örnekler -20 ºC sıcaklığa alınarak PCR çalışmalarında kullanıldı. 

 

Elde edilen DNA konsantrasyonunun düşük olması ve örneklerin içerdiği sekonder 

metabolitler nedeniyle CTAB yöntemiyle elde edilen DNA örneklerinin PCR 

amplifikasyonunda optimum sonuç alınamamıştır. Bu yüzden izolasyon işlemi 

Qiagen izolasyon kiti kullanılarak tekrarlanmıştır. 

 

4.5.2. Qiagen kiti ile DNA izolasyonu 

 

— Silika jel içerisinde kurutulmuş her bir örnekten 0.04 g tartılarak bir havan 

içerisine kondu. Örneklerin üzerine sıvı azot dökülerek toz haline getirildi ve 

2 ml’lik mikrosantrifüj tüplere yerleştirildi. 

— Tüplere 400 µl Buffer AP1 ve 4 µl RNase stok çözelti eklendi ve tüpler 

vortekslendi. 

— Tüpler 650C sıcaklıkta 10 dk bekletildi. Bu sırada tüpler 2 ya da 3 ters 

çevrilerek materyal iyice karıştırıldı. 

— Tüplere 130 µl Buffer AP2 eklendi ve karıştırıldıktan sonra 5 dk buzun 

üzerinde bekletildi.  

— Tüpler 5 dk 14000 rpm’de santrifüj edildi.  

— Santrifjden sonra karışım pipetle alınarak 2 ml’lik toplama tüpleri içerisindeki 

kolondan geçirildi ve 2 dk 14000 rpm’de santrifüj edildi.  

— Oluşan sıvı kısım pellet düşürülmeden yeni tüplere alındı. 

— Sıvı hacminin 1.5 katı kadar Buffer AP3/E eklendi ve karıştırıldı. 

— Elde edilen karışımdan 650 µl alınarak 2 ml’lik toplama türleri içerisindeki 

kolonlardan geçirildi ve 1 dk 8000 rpm’de santrifüj edildi. Oluşan sıvı kısım 

tüplerden uzaklaştırılarak işlem tekrarlandı. 

—  Santrifüjden sonra oluşan sıvı kısım ve toplama tüpleri atıldı. 

—  Kolonlar 2 ml’lik yeni toplama tüplerine yerleştirilerek üzerine 500 µl Buffer 

AW eklendi ve 1 dk 8000 rpm’de santrifüj edildi. Sıvı kısım uzaklaştırıldı. 
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—  Kolonlara 500 µl Buffer AW eklendi ve kolon membranının kuruması için 2 

dk 14000 rpm’de santrifüj edildi.  

—  Kolonlar 1.5 ml’lik yeni mikrosantrifüj tüplerine alındı ve kolon membranı 

üzerine 100 µl Buffer AE eklendi. Tüpler oda sıcaklığında 5 dk bekletildikten 

sonra 1 dk 8000 rpm’de santrifüj edildi. Bu aşama tekrarlandıktan sonra 

tüpler içerisinde DNA çözeltisi elde edildi.  

 

4.5.3. Bilacunaria ve Cachrys taksonlarına ait örneklerin ISSR primerleriyle 

PCR amplifikasyonları  

 

         Đzole edilen total DNA’nın 4 µl’si, PCR amplifikasyonu için hazırlanan 

karışımın 21 µl’si ile karıştırılarak polimeraz zincir reaksiyonu gerçekleştirildi. PCR 

karışımının içeriği ve maddelerin oranları şöyledir: 

― dNTP karışımı (0.5 µl – Bioron marka) 

― 10X PCR tampon çözeltisi (2.5 µl – Fermentas marka) 

― 25 mM Mg+2 çözeltisi (4.5 µl – Fermentas marka) 

― 50 pmol/µl primer (0.5 µl – Fermentas marka) 

― 5 ünite/µl Taq DNA polimeraz enzimi (0.4 µl – Fermentas marka) 

― PCR suyu (12.6 µl ddH2O) 

― ISSR amplifikasyonunda kullanılan primerlerin dizileri ve PCR’de kullanılan 

erime sıcaklıkları Çizelge 4.1’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.1. ISSR amplifikasyonunda kullanılan primerler 
 

Primer adı Nükleotid dizisi Tm (0C) Ta (
0C) 

GC oranı 

(%) 

Uzunluk 

(bç) 

ISSR 1 

ISSR 2 

ISSR 3 

ISSR 7 

ISSR 8 

M5 

M7 

M8 

M12 

M17 

F2 

5´- ACC ACC ACC ACC ACC ACC G- 3´ 

5´- GAG AGA GAG AGA GAG AGA C- 3´ 

5´- AGA GAG AGA GAG AGA GAG C- 3´ 

5´- CAG CAC ACA CAC ACA CAC A- 3´ 

5´- CGT CAC ACA CAC ACA CAC A- 3´ 

5´- GAG AGA GAG AGA GAG AGA C- 3´ 

5´- AGA GAG AGA GAG AGA GAG C- 3´ 

5´- ACA CAC ACA CAC ACA CAC G- 3´ 

5´- GAC ACG ACA CGA CAC GAC AC- 3´ 

5´- CAG CAC ACA CAC ACA CAC A- 3´ 

5´- CTC GTG TGT GTG TGT GTG T- 3´ 

58.4 

34.2 

37.6 

46.0 

45.8 

56.7 

56.7 

56.7 

61.4 

56.7 

56.7 

61.5 

56.7 

56.2 

56.2 

56 

57 

57 

56.2 

63.1 

57 

61.5 

68.4 

52.6 

52.6 

52.6 

45.8 

52.6 

52.6 

52.6 

60.0 

52.6 

52.6 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

19 

19 

 

 

4.5.4. Bilacunaria ve Cachrys taksonlarına ait örneklerin RAPD primerleriyle 

PCR amplifikasyonları 

 

         Đzole edilen total DNA’nın 4 µl’si, PCR amplifikasyonu için hazırlanan 

karışımın 21 µl’si ile karıştırılarak polimeraz zincir reaksiyonu gerçekleştirildi. PCR 

karışımının içeriği ve kullanılan maddelerin oranları şöyledir: 

― dNTP karışımı (0.5 µl – Bioron marka) 

― 10X PCR tampon çözeltisi (2.5 µl – Fermentas marka) 

― 25 mM Mg+2 çözeltisi (4.5 µl – Fermentas marka) 

― 50 pmol/µl primer (1 µl – Fermentas marka) 

― 5 ünite/µl Taq DNA polimeraz enzimi (0.4 µl – Fermentas marka) 

― PCR suyu (12.1 µl ddH2O) 

 

         RAPD amplifikasyonunda kullanılan primerlerin dizileri ve PCR’de kullanılan 

erime sıcaklıkları Çizelge 4.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.2. RAPD amplifikasyonunda kullanılan primerler. 
 

Primer adı Nükleotid dizisi Tm (0C) Ta (
0C) 

GC oranı 

(%) 

Uzunluk 

(bç) 

Rapd B2 

Rapd B6 

Rapd B8 

Rapd B9 

Rapd B10 

Rapd B17 

Rapd C18 

Rapd C20 

5´- TGC GCC CTT C- 3´ 

5´- CCG ATATCC C- 3´ 

5´- ACG GTA CCA G- 3´ 

5´- CCA GCG TAT T- 3´ 

5´- CTA CTG CGC T- 3´ 

5´- GTC GTT CCT G- 3´ 

5´- CAG GCC CTT C- 3´ 

5´- TTC CGA ACC C- 3´ 

34.0 

32.0 

32.0 

30.0 

32.0 

32.0 

34.0 

32.0 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

70 

60 

60 

50 

60 

60 

70 

60 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

4.5.5. Agaroz jel elektroforezi ve görüntüleme 

 

         PCR ürünleri 1.8 µg/ml etidyum bromür içeren %1.5’lik agaroz jellerden 2 saat 

boyunca 80 voltta yürütüldü ve 15 dakikalık aralıklarla UV ortamında görüntülendi. 

Görüntüler bilgisayar ortamına aktarıldı.  

 

4.5.6. Moleküler çalışmalarda kullanılan kimyasal maddeler  

 

         Etil alkol, izopropil alkol, izoamil alkol, kloroform, EDTA (Etilen Diamin Tetra 

Asetik Asit), tris, TBE (Tris-Borik asit-EDTA), agaroz, magnezyum, borik asit, HCl, 

NaOH, β-merkaptoetanol, Na2EDTA, sıvı azot, etidyum bromür vb. kimyasal 

maddeler Merck firmasından sağlanmıştır.  

 

4.5.7. Moleküler çalışmalarda kullanılan tampon ve çözeltiler   

 

Stok Tris çözeltisi: 500 mM Tris (HCl ile pH 8.0’e ayarlandı). 

Stok EDTA çözeltisi: 500 mM EDTA (5 M NaOH ile pH 8.0’e ayarlandı). 

CTAB (Hekzadeziltrimetilamonyumbromid) çözeltisi: 1 M Tris (pH 8.0’e ayarlandı), 

5 M NaCl, 0.25 M EDTA, 2-merkaptoetanol. 

TE çözeltisi: 10 mM Tris (pH 8.0), 1 mM Na2EDTA. 

Etidyum bromür: 10 mg/ml konsantrasyonda hazırlanan çözelti koyu renkli şişelerde 

+ 4ºC sıcaklıkta saklandı. 
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% 1.5’lik agaroz çözeltisi: 1.5 g agaroz 100 ml saf su içerisinde mikrodalga fırında 5 

dakika 200–300ºC sıcaklıkta çözünerek hazırlandı.  

 

4.6. Anatomik Metot 

 

4.6.1. Parafin blokların hazırlanması 

 

� Kuru meyve örnekleri Gliserin-%90’lık etil alkol-saf su (1:1:1) karışımında 

24 saat boyunca bekletilerek yumuşatıldı. 

� Örnekler 3–4 mm’lik parçalara ayrıldı. 

� Tespit işlemi için küçük parçalar FAA çözeltisine alındı. Örneklerdeki hava 

giderilerek hemen çalışılmayacak olanlar %70’lik etil alkol içerisinde 

saklandı. 

� Daha sonra örnekler alkol-ksilol serilerinden geçirildi. %70’lik, %80’lik, 

%90’lık ve %96’lık alkol serilerinde birer saat ve saf alkolde yarım saat 

bekletildikten sonra 2 etanol / 1 ksilol, 1 etanol / 1 ksilol, 1 etanol / 2 ksilol 

karışımlarında birer saat ve son olarak saf ksilolde 20 dak. bekletilerek seri 

tamamlandı.  

� Alkol-ksilol serilerinden geçirilen örnekler, kendi boyutlarının 1/3’ü kadar 

parafin, 2/3’ü kadar ksilol içeren tüplere alındı. 

� Tüpler 24 saat 37 0C, 48 saat 60 0C sıcaklıkta bekletildi. 

� 60 0C’de örneklerin havası tekrar alındıktan sonra parafin bloklar 

oluşturuldu. 

� Micron marka mikrotom kullanılarak bloklardan 15µm kalınlığında kesitler 

alındı. 

� Alınan kesitler gliserin-albumin karışımı kullanılarak lam üzerine 

yapıştırıldı. 

� Lam üzerindeki örnekler parafini çözmek amacıyla 60 0C sıcaklıkta yeteri 

kadar bekletildi. 

� Çözünen parafinin preparattan uzaklaştırılması için 30 dk ksilolde bekletildi. 
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4.6.2. Boyama 

 

� Parafinden arındırılmış örnekler ksilol-alkol serisine alındı. Saf ksilolde 15 

dk, 2 ksilol / 1 etanol, 1 ksilol / 1 etanol, 1 ksilol / 2 etanol karışımlarında ve 

%100’lük, %96’lık, %90’lık, %80’lik, %70’lik etanolde ikişer dakika 

bekletilerek seri tamamlandı.  

� Preparatlar 1.5 ml stok safranin solüsyonu / 500 ml dH2O oranında hazırlanan 

boya içerisinde 20 dk bekletildi.  

� Preparatlar 5 dk dH2O ve 3 dk %96’lık etanolde bekletilerek boya fazlalığı 

giderildi. 

� Boyama işleminden geçen preparatlar kanada balzamı kullanılarak daimi hale 

getirildi. 

� Preparatlar Olympus marka stereomikroskopta incelenerek görüntüler ışık 

mikroskopuna bağlı PixeLINK görüntüleme aleti ile bilgisayara aktarıldı.   

 

4.7. Nümerik Metot 

 

         Morfolojik, karpolojik ve palinolojik çalışmalardan elde edilen veriler 

değerlendirilerek Bilacunaria ve Cachrys taksonlarının filogenetik yakınlıkları 

araştırıldı. Bilacunaria ve Cachrys taksonları için taksonomik değer taşıyan kök, 

gövde, yaprak, çiçek durumu, çiçek, meyve ve polen özelliklerini yansıtan 67 

karakter belirlendi. Bu karakterlerin 6 takson için gösterdiği değerler 67 x 6’lık bir 

veri tablosu şeklinde düzenlendi (Çizelge 6.8.1). Her bir takson için morfolojik ve 

morfometrik karakterlerin ortalama değerleri belirlenerek NTSYS-pc version 2.02 

(Applied Biostatistic, Exeter Software, Setauket, New York, USA) paket programına 

aktarıldı. Elde edilen veriler standardize edildikten sonra taksonların filogenetik 

yakınlıklarını yansıtan dendogramlar oluşturuldu. 
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4.7.1. Nümerik taksonomide kullanılan morfolojik, karpolojik ve palinolojik 

karakterler: 

 

Kök 

1- Kök çapı (cm) 

2- Lifli boyun uzunluğu (cm) 

3- Lifli boynun üst kısmında kâğıtsı yapılar; yok (0), var (1) 

Gövde  

4- Bitki boyu (cm) 

5- Gövde yüzeyi; düz (0), oluklu (1) 

6- Gövde yüzeyi; pürüzsüz (0), hafif pürüzlü (1), pürüzlü (2), yumuşak tüylü (3) 

7- Gövde yüzeyinde reçine damlaları; yok (0), var (1) 

8- Gövde yatay kesitte; yuvarlak (0), köşeli (1), köşeli-yuvarlak (2) 

9- Gövde; dik (0), dik-yayık (1), hafif zig-zaglı (2) 

10-  Gövde; seyrek dallı (0), tamamen çok dallı (1), üst kısımlara doğru çok dallı 

(2) 

11-  Gövde nodlarında şişkinlik; yok (0), var (1) 

Yaprak 

12-  Taban yaprak boyu (cm) 

13-  Taban yaprak eni (cm) 

14-  Taban yaprak şekli; obkonikal (0), obovat (1), oblong-obovat (2), oblong-

deltoid (3), oblong-ovat (4) 

15-  Petiol uzunluğu (cm) 

16-  Petiol eni (cm) 

17-  Petiol kınlaşması; yok (0), az gelişmiş kın (1), gelişmiş kın (2) 

18-  Petiol; tamamen yassılaşmış (0), laminaya doğru yuvarlak (1), laminaya 

doğru yuvarlak-köşeli (2) 

19-  Petiol üzerinde kabarcık şeklinde papilla; yok (0), var (1) 

20-  Taban yaprakta lamina; 3–7 pinnat (0), 7–9 pinnat (1) 

21-  Taban yapraklarında rozetli yapı; rozet yok (0), zayıf rozet (1), rozet var (2) 

22-  Terminal segmentlerin uzunluğu (mm) 

23-  Terminal segmentlerin eni (mm) 
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24-  Terminal segmentler; linear-filiform (0), linear-loblu (1), subulat (2) 

25-  Terminal segmentler; tüysüz (0), hispiduloz (1) 

26-  Terminal segmentlerin kenarlarında dikencikler; yok (0), var (1) 

27-  Terminal segmentler; akut (0), akuminat (1), akuminat-apikulat (2), apikulat 

(3), subulat-akuminat (4) 

Çiçek durumu 

28-  Çiçek durumu; yükselici (0), yükselici-dik (1), dik-yayık (2) 

29-  Çiçek durumu proliferat; yok (0), var (1) 

30-  Umbelladaki ışın sayısı; 4–8 ışınlı (0), 6–12 ışınlı (1) 

31-  Işın uzunluğu (cm) 

32-  Işınlar; eşit uzunlukta (0), farklı uzunlukta (1) 

33-  Işınlar; tüysüz (0), hafif pürüzlü (1) 

34-  Brakte sayısı; 3–6 tane (0), 5–8 tane (1) 

35-  Brakte; lanseolat (0), linear-lanseolat (1), linear-subulat (2) 

36-  Brakte yüzeyi; tüysüz (0), hafif pürüzlü (1) 

37-  Brakte uzunluğu (mm) 

38-  Brakte eni (mm) 

39-  Umbelluladaki ışıncık sayısı; 2–10 ışıncık (0), 7–16 ışıncık (1) 

40-  Işıncık uzunluğu (mm) 

41-  Brakteol uzunluğu (mm) 

Çiçek 

42-  Sepaller; az gelişmiş (0), belirgin (1) 

43-  Petal yüzeyi; tüysüz (0), tüylü (1) 

44-  Stilus uzunluğu (mm) 

45-  Stilus yüzeyi; tüysüz (0), pürüzlü (1), tüysüz-pürüzlü (2) 

46-  Stigma; kapitat (0), subkapitat (1) 

Meyve 

47- Merikarp biçimi; küremsi (0), elipsoid (1), oblong (2), oblong-ovat (3), 

küremsi-  oblong (4) 

48-  Merikarp uzunluğu (mm) 

49-  Merikarp genişliği (mm) 

50-  Meyve yüzeyinde tüberküler yapılar; yok (0), var (1) 
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51-  Merikarplar; eşit (0), eşit ya da ±farklı (1) 

52-  Meyvenin üst kısmında kaliks dişleri; belirsiz (0), belirgin (1) 

53-  Merikarp yüzeyi; düz (0), pürüzlü (1), belirgin dikencikli (2) 

54-  Merikarp yüzeyinde sırtlar; az gelişmiş (0), küt (1), belirgin ibikli-dişli (2) 

55-  Meyve rengi; soluk kahverengi (0), yeşilimsi-sarı (1) 

56-  Mezokarpta odunlaşma; yok (0), var (1) 

57-  Endosperm; komissural yüzeyde uçları içe kıvrık değil (0), komissural 

yüzeyde uçları içe kıvrık (1) 

58-  Funikulusta salgı kanalları; yok (0), var (1) 

59-  Komissur; içe doğru büyüme yok (0), içe doğru büyüme var (1) 

60-  Komissur genişliği; merikarp genişliğinden küçük (0), merikarp genişliğine 

yakın (1) 

61-  Đntrajugal salgı kanalları; küçük (0), büyük (1) 

62-  Endokarp etrafında vitta halkası; yok (0), küçük vittalardan oluşan halka (1), 

büyük vittalardan oluşan halka (2) 

Polen 

63-  Polar eksen uzunluğu (µm) 

64-  Ekvatoral eksen uzunluğu (µm) 

65-  Ekzin kalınlığı (µm) 

66-  Đntin kalınlığı (µm) 

67-  Polar eksen/Ekvatoral eksen oranı 
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5. TAKSONOMĐK KARAKTERLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 
 
 
 
5.1. Habit ve Habitat 

 

         Türkiye Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait türler çok yıllık monokarpik 

bitkilerdir. Bilacunaria taksonları 35–130 cm uzunluğundadır. 400–2700 m yükselti 

aralığındaki boş araziler, kayalık yamaçlar ya da vadilerde yetişir. Genel olarak 

yükselici-dik karakterde, tüysüz ya da pürüzlü, çok dallanmış, sert bitkilerdir. Bu 

cinsin taksonları Anadolu’nun kuzeydoğu, doğu ve güney bölümleri ile Kafkasya, 

Lübnan, Suriye, Filistin ve Đsrail’de yayılış gösterir. Cachrys türleri ise 50–150 cm 

boyunda dik, çok dallanmış, tüysüz ve sert bitkilerdir. Akdeniz bölgesinde, Ege 

Adalarında, Güney Balkan ülkelerinde yayılış gösterir. Deniz seviyesinden 800 m 

yükseltiye kadar olan alanlarda frigana, orman açıklıkları ve deniz kenarındaki 

kayalık yamaçlarda yetişmektedir. 

 

5.2. Gövde  

 

         Her iki cinse ait taksonlar sert yapılı, çok dallanmış gövdelere sahiptir. 

Bilacunaria cinsinde gövde yüzeyi tüysüz ya da hafif pürüzlü, çizgili ve oluklu bir 

görünüme sahip ve yatay kesitte köşeli-yuvarlaktır. Ancak Bilacunaria scabra 

türünde yüzey yoğun bir şekilde pürüzlü, papilla kümeleriyle noktalıdır ve nodlar 

belirgin bir şekilde şişkindir. Ayrıca Antalya-Akseki’den toplanan örneğin 

(Bilacunaria aksekiense) cinsin diğer üyelerinden farklı olarak gövde yüzeyinin 

tamamen tüysüz olması ve reçine damlaları taşıması dikkat çekicidir. Cachrys 

türlerinde gövde tüysüz olup çizgili ve olukludur. Muğla-Seki’den toplanan örnekte 

(Bilacunaria anatolica) ise gövde sert, çizgili-oluklu, köşeli ve yüzeyi yoğun bir 

şekilde kısa yumuşak tüylerle kaplıdır. 

 

5.3. Yaprak  

 

         Taban yaprakları ve gövde yaprakları gerek büyüklük, tüylülük, pinnatlık 

düzeyi ve termimal segmentlerin çapı bakımından farklılık gösterir. Yaprakların 
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büyüklüğü, şekli ve tüylülük durumu belirli sınırlar içerisinde ayırt edici karakterler 

sağlar. Bilacunaria ve Cachrys cinslerinde yapraklar pinnat olarak bölünmüştür. 

Taban yaprakları oldukça geniştir. Gövde yaprakları gövdeyi kısmen ya da tamamen 

sarıcı özelliktedir. Muğla-Seki’den toplanan Bilacunaria anatolica örneğinde taban 

yaprakları ve terminal segmentler diğer türlerinkinden daha kısa ve kalındır. Yaprak 

yüzeyi oluklu-çizgili, tüysüz ya da hafif pürüzlüdür. Ayrıca bu örnekte terminal 

segmentler diğer türlerden farklı olarak subulat, yuvarlak ve dikensi özellik gösterir.     

 

5.4. Çiçek durumu 

 

         Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait taksonlarda çiçek durumu çok dallı 

bileşik umbella tipindedir. Umbellaları taşıyan dallar genel olarak karşılıklı ya da 3 

veya daha fazla daldan oluşan halkasal dizilişlidir. Bilacunaria scabra türünde dallar 

gövdeden düzensiz halkalar halinde çıkar. Bilacunaria aksekiense türünde karşılıklı 

ve halkasal dizilişli dalların yanı sıra alternat dizilişli olanlar da vardır. Ayrıca 

Bilacunaria microcarpa ve Bilacunaria aksekiense türlerinde çok sayıda sürgün 

veren proliferat özellikte dallar bulunur.  

 

5.5. Umbella 

 

         Umbellayı oluşturan ışınların sayısı, uzunlukları ve yüzey özellikleri tür 

düzeyinde farklılık gösteren karakterlerdir. Bilacunaria türlerinde (B. scabra hariç) 

her bir umbellada ışınların uzunlukları birbirine eşittir. Cachrys türlerinde ışın 

uzunlukları birbirine eşit ya da farklı uzunlukta olabilir. Işınların yüzey özellikleri 

bakımından Bilacunaria ve Cachrys cinsleri arasında farklılıklar vardır. Bilacunaria 

türlerinde ışınlar genellikle hafif pürüzlüdür. Sadece B. microcarpa ve B. anatolica 

türlerinde tüysüz ışınlara rastlanabilmektedir. Cachrys türlerinde ise ışınlar tamamen 

tüysüz ve oluklu-çizgili özelliktedir. Umbellulalar ise Bilacunaria ve Cachrys 

taksonları için ışıncık sayısı ve yüzey özellikleri bakımından benzer olmakla birlikte 

Cachrys crassiloba’da ışıncıkların yüzeyi tüysüz ve Cachrys cristata’da ışıncık 

tabanı pürüzlü karakterdedir. Ayrıca Bilacunaria scabra’da ışıncıkların uzunluğu 

diğer taksonlara göre daha küçüktür. 
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5.6. Brakte ve Brakteoller 

 

         Genel olarak incelenen bütün türlerde brakte ve brakteoller yapı bakımından 

birbirine benzemektedir. Brakte ve brakteollerin sayısı ve uzunlukları her tür için 

farklıdır. Brakte ve brakteoller Bilacunaria türlerinde linear-lanseolat ya da linear-

subulat özellikte, hafif pürüzlüdür. Ayrıca Bilacunaria anatolica türüne ait bitkilerde 

brakteoller nadiren bölünmüştür. Cachrys türlerinde ise lanseolat ya da linear-subulat 

özellikte, tüysüz ve kenarları boyunca dikencikler taşır.  

 

5.7. Sepaller 

 

         Her iki cinse ait taksonlarda sepaller küçüktür ve sarımsı-yeşil renktedir. 

Sepallerin gelişmişlik derecesi, biçimi ve yüzey özellikleri türler arasında farklılık 

gösteren karakterlerdir. Cachrys cristata ve Muğla-Seki örneği (B. anatolica) 

dışındaki bütün türlerde sepal yüzeyleri pürüzlüdür.  

 

5.8. Petaller 

 

         Petallerin dış yüzeyinin tüylülüğü cinslerin alt gruplara ayrılmasına olanak tanır 

(Boissier 1872). Bu karakterin belirli bir tür içerisinde sabit olduğu görülmüştür 

(Herrnstadt & Heyn 1977). Çalışma konusu bütün taksonlarda petaller küçük, sarı 

renkli ve uç kısımda içe doğru kıvrıktır. Đncelenen türler, petallerin dış yüzeyinin 

tüylülüğü bakımından farklılık göstermektedir. 

 

 

5.9. Stilopodium, Stilus ve Stigma 

 

         Đncelenen bütün taksonlarda stilopodium benzer özelliktedir: mantarımsı 

perikarpa gömülü olmayan stilopodium yassılaşmış ve kenarları dalgalıdır. Ancak 

stilopodium genişliğinin meyve genişliğine oranı ve meyvenin stilopodium ile 

birleştiği üst kısmın yapısı Bilacunaria ve Cachrys cinsleri için farklılık gösterir. 

Genel olarak Bilacunaria türlerinde stilopodium genişliği meyve genişliğinden 
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belirgin bir şekilde küçüktür. Cachrys türlerinde ise stilopodiumun genişliği meyve 

genişliğine daha yakındır. Ayrıca Cachrys türlerinde meyvenin stilopodiuma 

birleştiği kısımda kaliks dişleri belirgin olup taç şeklindedir. Kaliks dişleri 

Bilacunaria meyvelerinde belirgin değildir. Türler arasında stilusun biçimi, uzunluğu 

ve tüylülük durumu açısından da farklılıklar vardır. Bilacunaria örneklerinde stilus 

yüzeyi pürüzlü iken Cachrys türlerinde ve Muğla-Seki (Bilacunaria anatolica) 

örneğinde genellikle tüysüzdür. Stigma Bilacunaria türlerinde kapitat (B. 

anatolica’da subkapitat), Cachrys türlerinde ise subkapitat özelliktedir. 

 

5.10. Meyve 

 

         Genel olarak Umbelliferae familyasında birçok taksonun sınıflandırması 

meyvenin morfolojik ve anatomik özelliklerine dayandırılır. Geleneksel 

Hippomarathrum cinsinin Yakın Doğu türlerinin diğer türlerinden ayrılarak yeni bir 

cins (Bilacunaria) içerisine aktarılması, esas olarak taksonların meyve 

anatomilerindeki farklılıklara dayandırılarak gerçekleştirilmiştir. Pimenov & 

Tikhomirov Bilacunaria türlerinin meyvelerinde ortaya çıkan anatomik özellikleri 

şöyle sıralamışlardır (Pimenov & Tikhomirov 1983): 

 

1) Funikulusta iki geniş salgı kanalı vardır. 

2) Mezokarpın iç tabakasında çok sayıda küçük boşluk vardır; bu boşluklar 

merikarpın tamamına yayılmamıştır. 

3) Mezokarpın iç tabakasının dış tabakasından ayrılması (olgun meyvede) iki 

tabaka arasında bir boşluğun oluşumu ile gerçekleşir. 

4) Mezokarptaki parankima hücrelerinde küre biçimli kalsiyum oksalat 

kristalleri vardır. 

5) Ribler (sırtlar) içerisinde iyi gelişmiş iletim demetleri yerleşmiştir. 

6) Mezokarptaki parankima hücrelerinde odunlaşma görülmez. 

7) Merikarp yüzeyinde birçok tüberkül vardır. 

 

         Hippomarathrum cinsinin yakın doğu türlerinin dışında kalan türleri ise 

Cachrys cinsine aktarılmıştır. Cachrys cinsinin meyveleri, morfolojik ve anatomik 
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özellikleri bakımından Bilacunaria ve yakın cins olan Prangos’tan ayrılır. Cachrys 

cinsinin meyve özellikleri, cinsin tip türü Cachrys libanotis esas alınarak şöyle 

sıralanmıştır (Pimenov & Tikhomirov 1983): 

 

1) Merikarp yüzeyi çok sayıda düzensiz tüberküllerle kaplanmıştır. 

2) Ribler (sırtlar) belirgin, hemen hemen eşit ve küttür. 

3) Ekzokarp tek tabakalıdır.  

4) Mezokarpın dış kısmı odunlaşmış hücrelerden, iç kısmı ince duvarlı 

hücrelerden oluşur.  

5) Mezokarpın her iki tabakasında da küçük salgı kanalları gözlenebilir.  

6) Mezokarpın dış tabakasında ribler altında yerleşmiş geniş sklerankima 

kitleleri bulunmaktadır. 

7) Mezokarpın dış tabakasında iç tabakaya yakın olarak yerleşmiş birçok iletim 

demeti vardır. 

8) Mezokarpın iç tabakasında endokarpa yakın olarak yerleşmiş çok sayıda 

nispeten geniş salgı kanalı (vittae) vardır.    

 

         Bu çalışmada incelenen taksonlar meyve özellikleri bakımından genel olarak 

yukarıda sıralanan özelliklere sahiptir. Bilacunaria ve Cachrys taksonları meyve 

büyüklüğü, meyve anatomisi ve yüzey süsü bakımından birbirinden farklılaşır. 

Cachrys taksonları, Bilacunaria taksonlarına kıyasla daha büyük meyvelere sahiptir. 

Cachrys cinsi meyveleri oblong-elipsoid olarak betimlenebilir. Cachrys 

meyvelerinde ribler daha belirgin ve komissur yüzeyi daha geniştir. Cachrys 

crassiloba türünde ribler dışında kalan bölgelerde küçük tüberküller vardır. Cachrys 

cristata örneklerinde ribler ibik-diş benzeri dikensi bir yapıdadır. Bilacunaria 

cinsinde ise meyve biçimi oblong-globoz olarak tanımlanabilir. Bilacunaria 

meyveleri daha az belirgin riblere ve daha küçük komissural yüzeye sahiptir. 

Merikarp yüzeyindeki ribler (sırtlar) genel olarak tüberküler yapıdadır. Bilacunaria 

scabra ve Bilacunaria aksekiense türlerinde ribler dışında kalan bölgelerde de küçük 

tüberküller vardır. Muğla-Seki örneği meyve biçimi ve büyüklüğü yönünden 

Bilacunaria taksonları ile uygunluluk gösterir. Ancak meyvenin rengi, merikarp 
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yüzeyinde tüberküler yapıların bulunmayışı, riblerin daha düz oluşu ve kendine özgü 

anatomik özellikleri ile Bilacunaria ve Cachrys cinslerinden farklılaşır. 

 

         Türlerin meyvelerinden alınan yatay kesitler Bilacunaria ve Cachrys 

taksonlarının anatomik özellikleri açısından farklı karakterler sergilediklerini 

göstermiştir. Bilacunaria taksonları yatay kesitte daha yuvarlak merikarplara sahiptir. 

Ribler (sırtlar) altında iletim demetleri yerleşmiştir. Đletim demetleri etrafında küçük 

salgı kanalları (vitta) bulunur. Muğla-Seki örneğinde (Bilacunaria anatolica) iletim 

demetleri etrafında yerleşen bu vittalar Bilacunaria cinsinin diğer üyelerine göre 

daha büyüktür. Genel olarak Bilacunaria türlerine ait merikarplarda endosperm at 

nalı biçimindedir. Cachrys merikarpları yatay kesitte dorsal yüzeyleri boyunca hafif 

basık özellik gösterir. Ribler altında büyük sklerankima bölgeleri mevcuttur. 

Mezokarp tabakası boyunca ribler arasındaki vallekulalarda iletim demetleri 

yerleşmiştir. Cachrys türlerinde endosperm, komissur yüzeyi yönünde belirgin bir 

şekilde içe doğru kıvrılmıştır. Đncelenen bütün taksonlarda endosperm etrafında salgı 

kanallarından oluşan bir vitta halkası bulunmaktadır. Ancak Bilacunaria anatolica 

türünde endokarp etrafında yerleşen bu halka oldukça büyük vittalardan oluşur. 

Ayrıca vittalar arası bölmelerin çok ince olması mikrotomla alınan anatomik 

kesitlerde bu vitta halkasının tespitini zorlaştırır. Bilacunaria anatolica taksonunda 

mezokarp dokusundaki hücreler de yapı ve şekil yönüyle diğer taksonlardan farklılık 

göstermektedir.  

 

         Đncelenen taksonlar arasında genel olarak merikarp şekli ve yüzey özellikleri, 

perikarp kalınlığı, endosperm biçimi, komissur genişliği, iletim demetlerinin 

büyüklüğü ve yerleşimi, sklerankima dokusunun varlığı, vittaların yerleşimi, sayısı 

ve büyüklüğü bakımından farklılıklar olduğu görülmektedir. 

 

5.11. Polen 

 

         Polen tanelerinin biçimi ve boyutu, germinal açıklıkların sayısı ve düzenlenişi, 

ekzin üzerindeki diken ya da şişkinlik gibi yapıların bazen tür düzeyinde de 
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kullanılabilen tanımlayıcı öneme sahip karakterler oldukları kabul edilir (Wodehouse 

1928). 

 

         Umbelliferae familyasının polen taneleri genel olarak tek biçimliliği ile 

karakterizedir. Cerceau-Larrival (1971) polenlerle ilgili olarak uzun yıllar süren titiz 

bir çalışma yapmıştır. Endeksinin iç şekline göre polen tanelerini beş temel gruba 

ayırmıştır: subromboidal (Rh), subsirkular (C), ovoid (O), subrektangular (Rg) ve 

ekvatoral-basık (E). Cerceau-Larrival Cachrys cinsine ait iki türü (C. alpina, C. 

goniocarpa) incelemiş ve subrektangular olarak gruplamıştır. Bu çalışmada 

Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait taksonların polenleri SEM ve ışık 

mikroskobunda incelenmiştir. Đncelenen bütün türler, polenlerinin biçimi, boyutu ve 

yüzey süsleri bakımından benzerlik göstermektedir. SEM görüntülerinde polenlerin 

striat-rugulat ornamentasyona sahip trikolpat özellikte olduğu tespit edilmiştir. 

Polenler ışık mikroskopu görüntülerinden elde edilen veriler ışığında perprolat ya da 

subprolat olarak tanımlanmıştır. Buna göre Bilacunaria microcarpa ve Cachrys 

cristata polenleri perprolat özellik gösterirken diğer türler subprolat özelliktedir.     
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6. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA  
 
 
 
         Türkiye Florasında Hippomarathrum cinsine ait beş tür bulunmaktadır. XII. 

Uluslar Arası Botanik Kongresi’nde Hippomarathrum Link cins isminin 

Hippomarathrum P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. homonimine karşı korunmasının 

gereksiz olduğu sonucuna varılmıştır (Brummitt 1978). Yapılan literatür çalışmaları 

sonucu geleneksel Hippomarathrum cinsinin Yakın Doğu türlerinin yeni bir 

kombinasyon yapılarak Bilacunaria cinsine, Akdeniz türlerinin ise Cachrys cinsine 

aktarıldığı görülmüştür. En son nomenklatürel değişiklikler göz önüne alınarak 

Bilacunaria ve Cachrys cinslerinin genel özellikleri araştırılmış ve Türkiye 

Florasında Hippomarathrum cins ismiyle verilen türlerin Bilacunaria ve Cachrys 

cinslerine göre konumları belirlenmiştir.     

 

6.1. Cins Tayin Anahtarı  

 

1- Gövde tüysüz; taban yaprakları 3–5 pinnat, tüysüz; brakte ve brakteoller 

tüysüz; meyve 7–11 mm uzunlukta; merikarp yüzeyi kristat-dentat; ribler 

altında iyi gelişmiş sklerankima kitleleri var; endosperm komissur yüzeyi 

boyunca içe kıvrık ………………………………………………. Cachrys    

1- Gövde tüysüz ya da pürüzlü (scabrous); taban yaprakları 4–7 pinnat, tüysüz 

ya da pürüzlü; brakte ve brakteoller hafif pürüzlü; meyve 3–6 mm uzunlukta; 

merikarp yüzeyi verrukuloz veya belirgin skabrid; ribler altında sklerankima 

kitleleri yok; endosperm at nalı biçiminde……………………... Bilacunaria  
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6.2. Bilacunaria Pimenov et V.N.Tikhom. Cinsinin Genel Özellikleri  

 

6.2.1. Bilacunaria Pimenov et V.N.Tikhom. 1983, Feddes Repert. 94: 151. 

 

Tip: B. microcarpa (M.Bieb.) Pimenov et V.N.Tikhom. 1983, Feddes Repert. 94: 

152. 

 

Syn: Hippomarathrum Hoffmanns. et Link, Fl. Port. 2: 411 (1820); Hippomarathrum 

Link, Enum. Hort. Berol. 1: 271 (1821); B.A.Fedchenko, Fl. USSR 12: 179 (1950); 

D.F.Chamberlain, Fl. Turkey 4: 390 (1972); K.H.Rechinger, Fl. Iranica, 209 (1987); 

M.Zohary, Fl. Pal. 2: 407 (1987). 

 

         Çok yıllık, monokarpik; kök kalınlaşmış, gövdeyle birleştiği yerde lif veya sert 

tüylerden oluşan bir yapıyla kaplı (lifli boyun); gövde dik-yükselici, çok dallanmış, 

köşeli veya yuvarlak, oluklu-çizgili, tüysüz ya da pürüzlü; taban yaprakları geniş, 

petiol az gelişmiş kın şeklinde, yassılaşmış, tüysüz ya da kabarcık biçiminde papilla 

kümeleriyle kaplı; lamina 3–7 pinnat, terminal segmentler (uç loblar) linear-filiform 

ya da subulat, tüysüz ya da kısa sert tüylü; gövde yaprakları gövdeyi kısmen sarıcı, 

çiçekli kısımlara doğru tedricen küçülmüş; çiçek durumu bileşik umbella; umbellalar 

alternat, karşılıklı ya da halkalar halinde, bazen proliferat, 4–12 ışınlı; ışınlar eşit ya 

da farklı uzunlukta, tüysüz ya da hafif pürüzlü; brakte ve brakteoller linear-lanseolat 

ya da subulat, hafif tüylü, kalıcı; umbellulalar 2–11 ışıncıklı, tüysüz ya da pürüzlü; 

çiçekler hermafrodit; sepaller az gelişmiş ya da belirgin, sarı ya da sarımsı-yeşil, kısa 

yumuşak tüylü-papillalı; petaller sarı, uçta içe doğru kıvrık, tüysüz ya da puberulent; 

stilopodium yassılaşmış, kenarları dalgalı; stilus ince, hafifçe konik; meyve 

dikdörtgensi (oblong) ya da küremsi (globoz), merikarplar iyi gelişmiş, eşit ya da 

biraz farklı büyüklükte, yüzey 5-sırtlı; sırtlar obtuz, verrukozdan skabroza değişen 

biçimlerde, iletim demetleri ribler altında yerleşmiş; intrajugal yağ kanalları var; 

endosperm at nalı biçiminde; funikulusta iki büyük salgı boşluğu mevcut; komissural 

bölgede iki küçük iletim demeti var; komissur merikarp genişliğinin yaklaşık 1/3’ü. 
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Bilacunaria cinsinin sistematik hiyerarşisi: 

Âlem (Kingdom): Plantae 

    Altalem (Subkingdom): Tracheobionta 

        Bölüm (Division): Magnoliophyta Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal 

            Sınıf (Class): Magnoliopsida Brongn. 

                Altsınıf (Subclass): Rosidae Takht. 

                    Takım (Order): Apiales Nakai 

                        Aile (Family): Apiaceae Lindl. (Umbelliferae) 

                            Altfamilya (Subfamily): Apioideae  

                                 Oymak (Tribe): Smyrnieae Koch 

                                      Cins (Genus): Bilacunaria Pimenov et V.N.Tikhom.    

 

 

6.2.2. Türkiye Bilacunaria Cinsi Taksonlarının Listesi 

 

1- Bilacunaria microcarpa (M.Bieb.) Pimenov et V.N.Tikhom. 

2- Bilacunaria scabra (Fenzl) Pimenov et V.N.Tikhom. 

3- Bilacunaria aksekiense A. Duran sp. nov.  

4- Bilacunaria anatolica A. Duran sp. nov.  
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6.2.3. Bilacunaria Cinsine Ait Türlerin Teşhis Anahtarı 
 
 
1- Gövde tüysüz; terminal segmentler linear-filiform, tüysüz ya da hispiduloz; 

umbellalar proliferat, ışınlar eşit uzunlukta; sepaller puberulent 

2- Petal dış yüzeyi puberulent; stilus 4-6 mm uzunlukta; meyve oblong; 

endosperm at nalı biçiminde …………………………………….. aksekiense 

2- Petal tüysüz; stilus 1.5-2 mm uzunlukta; meyve oblong-globoz; endosperm 

uçları hafif içe kıvrık ……………………………………………. microcarpa 

1- Gövde tüylü; terminal segmentler linear-filiform veya subulat, tüylü veya 

pürüzlü; umbellalar proliferat değil, ışınlar eşit veya ±farklı uzunlukta; sepaller 

puberulent veya tüysüz 

3- Gövde nodları şişkin; ışınlar 4-5, ±farklı uzunlukta; sepal yüzeyi 

papillalı-puberulent; petal dış yüzeyi puberulent; sırtlar scabrous; 

endosperm uçları hafif içe doğru kıvrık; vittalar küçük………… scabra 

3- Gövde nodları şişkin değil; ışınlar 6-11, eşit uzunlukta; sepal tüysüz; 

petal     tüysüz; sırtlar obtuz-linear; endosperm at nalı biçiminde; vittalar 

büyük ……………………………….………………………... anatolica 
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6.3. Bilacunaria Pimenov et V.N.Tikhom. cinsine ait türlerin morfolojik, 

anatomik (meyve), sitolojik ve palinolojik özellikleri 

 

6.3.1. Bilacunaria microcarpa (M.Bieb.) Pimenov et V.N.Tikhom. in Feddes 

Repert. 94: 152 (1983). 

 

Syn: Hippomarathrum crispum Koch in Nova Act. Nat. Cur. 12: 136 (1824); Cachrys 

microcarpa M.Bieb. Tabl. Prov. Casp. 113 (1798); M.Bieb. Beschr. Land. zw. Terek 

u. Kura, 167 (1800); M.Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 1: 218 (1808); Cachrys crispa Pers. 

Synops. pl. 1: 311 (1805); Ldb. Fl. Ross. 2: 357; Rumia microcarpa Hoffm. Gen. Pl. 

Umbelliferae ed. 2: 175 (1816); Aegomarathrum crispum Steud. Nomencl. ed. 2, 1: 

30 (1840); Hippomarathrum crispum (Pers.) Boiss., Fl. Or. 2: 932 (1872); 

Hippomarathrum microcarpum (M.Bieb.) B.Fedchenko Fl. USSR, 16: 252 (1950), 

D.F.Chamberlain, Fl. Turkey, 4: 391 (1972), K.H.Rech., Fl. Iranica, 209 (1987). 

 

         Çok yıllık, monokarpik, 50–100(-150) cm uzunluğunda, kök kalınlaşmış; 

gövde sert, tüysüz ya da hafifçe pürüzlü, belirgin bir şekilde oluklu, çizgili, köşeli ya 

da ±yuvarlak, yukarı doğru karşılıklı ya da halkasal dizilişli kollar halinde dallanmış; 

lifli boyun az gelişmiş, 3.5–4.5 cm; alt ve orta gövde bazen hafifçe morumsu; taban 

yaprakları dış görünüşte obkonikal, 40–60 x 20–35 cm (petiol dâhil), petiol az 

gelişmiş kın şeklinde, ±yassılaşmış, 9–24 x 0.5–1.2 cm, lamina 4–7 pinnat, birincil 

segmentler 3 adet ve aralıklı, terminal segmentler linear-filiform, 10–30(-80) x 0.5–2 

mm, akuminat, tüysüz ya da hispiduloz. Alt gövde yaprakları gövdeyi kısmen sarıcı, 

dış görünüşte obkonikal. Orta ve üst gövde yaprakları tepeye doğru küçülmüş, 

gövdeyi kısmen sarıcı, üst gövde yaprakları çok küçülmüş, sapsız, 2–3 pinnat, tam ya 

da tepede 2-loblu. Çiçek durumu çok dallı, dallar yükselici-dik, karşılıklı ya da üçlü 

veya daha fazla halkalar halinde, bazen proliferat, üst çiçek dalları yoğun. Çiçekler 

hermafrodit. Umbellalar (5-)7–10(-15) ışınlı, ışınlar 2–4 cm, eşit, tüysüz ya da seyrek 

olarak hafif pürüzlü; brakteler 5–8, (5-)10–35(-40) x 0.5–1 mm, linear-lanseolat, 

akuminat, hafif pürüzlü, kalıcı. Umbellulalar (7-)9–11 çiçekli, olgunlaştığında 3–7, 

5–10 mm uzunluğunda, tüysüz ya da hafif pürüzlü. Brakteoller 4–6, 2–5 x 0.3–0.5 

mm, linear-subulat, hafif pürüzlü. Sepaller neredeyse az gelişmiş, c. 0.5 mm, sarımsı-
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yeşil, puberulent. Petaller sarı, belirgin bir şekilde içe doğru kıvrık, tüysüz. 

Stilopodium yassılaşmış, kenarları dalgalı, mantarımsı perikarpa gömülü değil; stilus 

c. 1.5–2 mm, üst kısım hafifçe yay şeklinde kıvrık, oblong-konikal, hafifçe pürüzlü; 

stigma kapitat. Merikarplar dorsalden oblong-globoz görünümlü, basık değil, 

birbirine eşit veya biraz farklı, soluk kahverengi, 3–5 mm uzunlukta, 4–6 mm 

genişlikte, sırtlar obtuz, verrukoz.  

 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz 

Kromozom sayısı: 2n=22 

Yetişme ortamı: Tarlalar, kayalık yamaçlar, step, orman açıklığı 

Hayat formu: Hemikriptofit 

Yetişme yükseltisi: 1100–2700 m 

Tehlike kategorisi: LR (Lower Risk): Az tehdit altında 

Endemizm durumu ve yayılışı: Endemik değil. Türkiye, Anti-Lübnan, Rusya, 

Kafkasya 

Fitocoğrafik bölgesi: Đran-Turan 

 

Türkiye Kayıtları 

[A5] Amasya: Direkli K., Hıdırpınarı mevkii, c.1000 m., eğimli yerler, 26.vii.1987, 

S.Peker 1545 (GAZI!) 

[A7] Gümüşhane: 10.viii.1968, T. Baytop s.n. (ISTE!) 

[A8] Bayburt: Maden köyü, yol kenarı, 1600 m, 29.vii.1998, F.Güngör s.n. 

(GAZI!); Erzurum: Aşkale-Bayburt yolu, 22. km, 2100 m, step, 25.vii.2002, 

A.Duran 6012 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!); Đspir ilçesi, Alacahöyük köyü, Şahanköprü 

mevkii, 2100 m, 29.vii.1998, F.Güngör s.n. (GAZI!); Đspir ilçesi, Karahanlı Kömür 

Đşletmeleri (Đspir’e 52 km), 2200 m, 29.vii.1998, F.Güngör s.n. (GAZI!). 

[A9] Kars: Karaurgan-Sarıkamış arası, 7. km, 1200 m, step, 30.vii.2004, A.Duran 

6825 (SÜ Eğt. Fak. Herb.!); Kısır Dağ, Susuz’un yukarısı, kayaların yamaçları, 

c.1800 m, 20.viii.1957, Davis&Hedge (32585) (ANK!) 

[B5] Yozgat: Akdağmadeni Sırıklı D. Fındıcak Deresi, kalker kayalar, c.1600 m, 

4.vii.1979,  T.Ekim&A.Değerli (4098) (ANK!)  
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[B6] Kahramanmaraş: Göksun: Doğankonak köyü güneyi, kayalıklar, 1500–1600 

m, 8.ix.1997, Z. Aytaç 7781 & M.Ekici (GAZI!); Göksun-Sarız yolu, 24. km, 1600 

m, taşlı step, 15.viii.2004, A.Duran 6867 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!); Kayseri: Gemerek, 

Sızı-Yeni Çubuk yolu, 1300–1600 m, 18.vii.1980, T.Ekim 4825 (ANK!) 

[B7] Erzincan: Erzincan-Merkez, Buğdaylı köyü, Kızlarkalesi mevkii, 21.viii.1998, 

F.Güngör s.n. (GAZI!); Erzincan-Sivas yolu, Sakaltutan’a çıkarken, 1900 m, 

hareketli yamaçlar, 28.vii.2006, M.Dinç 2841 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!) 

[B8] Bingöl: Göymük-Kanlıova arası, Seyran köyü civarı, 1900 m, 26.vii.1970, T. 

Baytop 18267 (ISTE!) 

[B9] Ağrı: Tutak-Ağrı yolu, c.1 km, 1630 m, eğimli yerler, 11.vii.2007, A. Duran 

7531 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!); Iğdır-Doğubeyazıt, Doğubeyazıt’ın 20 km kuzeyi, 1570 

m, 31.vii.1984, M.Nydegger 74599 (ISTE!); Bitlis: Kotum-Reşadiye, tarlalar, 

23.viii.1954. Davis 24546 & O.Polunin (ANK!); Reşadiye-Kotum, c.2000 m, boş 

tarlalar, 6.vii.1954, Davis 22386 & O.Polunin (ANK!); Süphan Dağı, c.2400 m, 

28.viii.1954, Davis 24711 & O.Polunin (ANK!); Van: Havasor-Hoşap, 30.vii.1954, 

Davis 23297 & O. Polunin (ANK!) 

[C5] Niğde: Ulukışla, Alihoca- Maden köyleri arası 3. km, 1280 m, terkedilmiş 

tarlalar, 1.viii.2007, A. Duran 7645 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!) 

[C6] Kahramanmaraş: Ahırdağı, Kozludere köyünün üstleri, 1800 m, 1.ix.2001, E. 

Akalın&U. Uruşak 1030 (ISTE!); Đskenderun: Arsuz, Sorkun Y. Amanos Dağ., 

c.1100 m, 13.vi.1967 (ANK!); Kahramanmaraş: Berit Dağı, Haussknecht. 

 

Türkiye dışındaki kayıtlar 

Herb. Hort. Bot. Reg. Kew,…, 13.v.1942, P.H.Davis 4675 (K, foto!); The Rupublic 

of Georgia,…, 29.vi.2005, NL 223 (W, foto!). 
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Harita 6.3.1. Bilacunaria microcarpa’nın ülkemizdeki yayılışı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.3.1. Bilacunaria microcarpa taksonunun doğal görünümü 
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Resim 6.3.2. Bilacunaria microcarpa taksonunun olgun meyve görünümü 
 
 

 

Meyvenin Anatomik Özellikleri  

 

         Epidermis yassılaşmış hücrelerden meydana gelmiştir. 5–10 tabaka parankima 

hücresinden oluşan mezokarp dokusunda odunlaşma görülmez. Endokarp tek 

tabakadan ibaret parankima hücrelerinden oluşmuştur. Her bir merikarpta sırtlar 

altında yerleşmiş beş iletim demeti ve komissural bölgede iki küçük ventral iletim 

demeti mevcuttur.  Đntrajugal salgı kanalları küçüktür. Vallekulalarda nadiren küçük 

vittalar ve endokarp etrafında vittalardan oluşan bir halka vardır. Ayrıca funikulusta 

iki büyük salgı kanalı mevcuttur. Endosperm at nalı biçimindedir ve komissural 

bölgede uçları hafif içe kıvrıktır. Komissur merikarp genişliğinin yaklaşık 1/3’ü 

genişliğindedir. 
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Resim 6.3.3. Bilacunaria microcarpa meyvesinin anatomik yapısı. a. Merikarpın 

yatay kesiti, b. Dorsal sırtın görünümü 
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Resim 6.3.4. Bilacunaria microcarpa’nın kromozom fotoğrafı 
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Meyve Mikromorfolojisi 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 6.3.5. Bilacunaria microcarpa meyvesinin SEM görüntüsü. a. Genel 
şekli, b. Dış yüzeyin detaylı görüntüsü 

 

         Bilacunaria microcarpa türünde merikarp yüzeyinde obtuz-verrukoz özellikte 

5-sırt bulunmaktadır. SEM görüntülerinde sırtların pustikulat-tuberkulat yapılarla 

karakterize olduğu görülmektedir. 
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Polen Yapısı 

 

Bilacunaria microcarpa taksonuna ait polenler trikolpattır. P/E oranı 2.09, 

perprolattır. Polar eksen (P) 29.24 µm, ekvatoral eksen (E) 13.99 µm’dir. Ekzin 

yapısı tektattır. Ekzin kalınlığı (Ex) 1.75 µm ve intin kalınlığı (In) 0.81 µm’dir. 

Polenlerin yüzey ornamentasyonu rugulattır. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.3.6. Bilacunaria microcarpa poleninin ışık mikroskobu görüntüsü (x100) 
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Resim 6.3.7. Bilacunaria microcarpa’nın polen SEM görüntüsü. a. Genel görüntü. 

b. Detaylı görüntü 
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6.3.2. Bilacunaria scabra (Fenzl) Pimenov et V.N.Tikhom. in Feddes Repert., 94: 

152 (1983). 

 

Syn: Ferula scabra Fenzl in Flora 26: 461 (1843); Hippomarathrum scabrum (Fenzl) 

Boiss., Fl. Or., 2: 933 (1872); Davis, Fl. Turkey, 4: 392 (1972); Cachrys scabra 

(Fenzl) Meikle, Fl. Cyp. 1: 727 (1977).  

 

         Çok yıllık, monokarpik, ±dik, 40–90(-150) cm uzunlukta; kök kalınlaşmış, 

±silindirik, vertikal, 1.5–2.5 cm çapında; gövde sert, yoğun bir şekilde skabriduloz-

hispiduloz, bazen küçük, yuvarlak papilla kümeleri ile üzeri noktalı, oluklu-çizgili, 

çoğunlukla şişkin nodlu, köşeli ya da ±yuvarlak, tamamen çok dallanmış, özellikle 

üst kısımlara doğru çok dallanmış; lifli boyun az gelişmiş, 3–6 cm, tabanda 1.5–3 cm 

çapında. Taban yaprakları dış görünüşte genişçe oblong-ovat, zayıf bir rozet şeklinde, 

30–50 x 20–30 cm (petiol dâhil), petiol az gelişmiş kın şeklinde, (6-)12–20 x (0.5-

)1–2.5 cm, yassılaşmış, üzeri kabarcık şeklinde papilla kümeleriyle kaplı, lamina 4–5 

pinnat, birincil segmentler 3–5, oluklu ve aralıklı; terminal segmentler linear-

filiformdan subulata doğru, 5–15 x 0.2–0.7 mm, akuminat-apikulat, yoğun bir şekilde 

pürüzlü-kısa sert tüylü; gövde yaprakları çok küçük, sapsız, özellikle üst kısımlara 

doğru lamina tamamen linear-subulat loblara indirgenmiş, loblar karşılıklı, pürüzlü-

kısa sert tüylü, hafifçe çizgili, tepede apikulat ya da subulat; çiçek durumu 

çoğunlukla düzensiz halkalar halinde çıkan oldukça sert, dik-yayık kollarla çok 

dallanmış; umbellalar düz-konveks, (2-)4–5(-7) ışınlı; ışınlar (5-)10–20(-30) mm, 

hemen hemen farklı uzunlukta, hafif pürüzlü; brakteler 3–5, 1.5–4(-25) x 0.5–1.5 

mm, linear-subulat, dik ya da biraz geriye kıvrık, akuminat, hafif pürüzlü, kalıcı. 

Umbellulalar 2–10 ışıncıklı, olgunlaştığında 2–6, 1–3.5 mm uzunlukta, hafif pürüzlü; 

brakteoller braktelere benzer ancak daha küçük, 4–7, 1.5–2.5 x 0.3–0.5 mm, linear-

subulat, hafif pürüzlü. Çiçekler hermafrodit. Sepaller belirgin, sarımsı-yeşil, akut-

obtuz, c. 0.5 mm uzunlukta ve neredeyse tabanda aynı genişlikte, papillalı-

puberulent, dökülücü; petaller sarı, 1–1.5 x 0.8–1 mm, obovat, belirgin bir şekilde içe 

doğru kıvrık, dış yüzey yoğun olarak yumuşak tüylü; filamentler c. 2 mm uzunlukta, 

anterler sarı, açıkça oblong. Stilopodium yassılaşmış, kenarları yassılaşmış ya da 

dalgalı, mantarımsı perikarpa gömülü değil; stilus 1–3 mm, linear, önce dik, daha 
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sonra geriye kıvrık, seyrek olarak pürüzlü, stigma kapitat. Merikarplar dorsalden 

globoz görünümlü, basık değil, soluk kahverengi, yaklaşık 5 mm uzunlukta, 4–5 mm 

genişlikte, sırtlar az gelişmiş ya da belirsiz. Merikarp yüzeyi sırtlarda daha belirgin 

olan tamamen küçük tüberküler çıkıntılarla pürüzlü.   

 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz 

Kromozom sayısı: 2n=22 

Yetişme ortamı: Vadiler, tarlalar, tarla kenarları, taşlı yerler 

Hayat formu: Hemikriptofit 

Yetişme yükseltisi: 430–750 m 

Tehlike kategorisi: LR (Lower Risk): Az tehdit altında 

Endemizm durumu ve yayılışı: Endemik değil. Türkiye, Suriye, Kıbrıs  

Fitocoğrafik bölgesi: Đran-Turan 

 

Tip: [Turkey C7/8 Diyarbakır/Mardin] in Mesopotamia inter Diarbakır et Mardin, 

Kotschy 322 (iso. K, foto!). 

 

Türkiye Kayıtları 

[C7] Şanlıurfa: Ceylanpınar, Sarnıçtepe çevresi, 530 m, 12.vii.1996, tarla kenarı, Z. 

Aytaç & N. Adıgüzel 2655 (GAZI!); Halfeti, Karaotlak köyü çevresi, 750 m, kalker 

yol kenarı, 28.vii.1995, A.A.Dönmez 4722 (GAZI!); Gümüşsu, 436 m, 1.vii.2007, 

boş arazi, H.Ay 1001 (S.Ü. Eğt. Fak. Herb.!). 

[C8] Mardin: Dargeçit-Midyat yolu, 22. km, 953 m, 17.vi.2008, bağ kenarı, taşlı 

yerler, A.Duran 7958 (S.Ü. Eğt. Fak. Herb.!). 

  

Türkiye dışındaki kayıtlar 

Flora of Cyprus,…, 17.v.1951, Merton 439 (K, foto!); Flora of Iraq,…, HF & YL 

667 (K, foto!); Flora of Iraq, Qaranjir’in 6 km doğusu, 27.xi.1961, Gillett 11907 (K, 

foto!)  
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Harita 6.3.2. Bilacunaria scabra’nın ülkemizdeki yayılışı 
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Resim 6.3.8. Bilacunaria scabra taksonunun tip örneği (K) 
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Resim 6.3.9. Bilacunaria scabra örneğinin doğal görünümü 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.3.10. Bilacunaria scabra taksonunun olgun meyve görünümü 

 

 

 



 69 

Meyvenin Anatomik Özellikleri 

  

         Epidermis tek tabaka yassılaşmış hücrelerden oluşmuştur. 5–8 tabaka 

yassılaşmış parankima hücrelerinden ibaret olan mezokarp dokusunda odunlaşma 

görülmez. Endokarp tek tabaka parankima hücresinden meydana gelmiştir. Her bir 

merikarpta ribler altında yerleşmiş beş iletim demeti ve komissural bölgede iki küçük 

ventral iletim demeti vardır. Ribler altındaki iletim demetlerinin etrafında 1–4 tane 

vitta bulunur. Nadiren vallekulalarda vitta bulunabilir. Komissural bölgede ventral 

iletim demetlerinin yanında birer küçük vitta bulunur. Ayrıca endokarp etrafında 

vittalardan oluşan bir halka ve funikulusta iki büyük salgı boşluğu mevcuttur. 

Endosperm at nalı biçimindedir ve komissural bölgede uçları hafif içe doğru 

kıvrıktır. Komissur merikarp genişliğinin yaklaşık 1/3’ü genişliğindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Resim 6.3.11. Bilacunaria scabra meyvesinin anatomik kesiti. a. Merikarpın yatay 

kesiti. b. Dorsal sırtın görünümü; id: iletim demeti, v: vitta 
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Resim 6.3.12. Bilacunaria scabra’nın kromozom fotoğrafı 
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Meyve Mikromorfolojisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Resim 6.3.13. Bilacunaria scabra meyve yüzeyinin SEM görüntüsü. a. Genel şekli, 

b. Dış yüzeyin detaylı görüntüsü  
 
 
Bilacunaria scabra türünde merikarp yüzeyi çok az belirgin olan 5-sırt ile 

karakterizedir. SEM görüntülerinde merikarp yüzeyinin tamamen küçük tüberküler 

yapılarla kaplı olduğu görülmektedir. Merikarp yüzeyinde düzensiz dağılım gösteren 

bu yapılar farklı büyüklükte ve bazen dallanmış küçük yumrular halindedir.  
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Polen Yapısı 

 

Bilacunaria scabra taksonunda polenler trikolpattır. P/E oranı 1.82, subprolattır. 

Polar eksen uzunluğu (P) 30.66 µm, ekvatoral eksen uzunluğu (E) 16.76 µm’dir. 

Ekzin yapısı tektattır. Ekzin kalınlığı (Ex) 1.70 µm ve intin kalınlığı (In) 0.87 µm’dir. 

Kolpuslar kısa ve belirgindir. Polenlerin yüzey ornamentasyonu striat-rugulattır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 6.3.14. Bilacunaria scabra poleninin ışık mikroskobu görüntüsü (x100) 
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Resim 6.3.15. Bilacunaria scabra’nın polen SEM görüntüsü. a. Genel görüntü, b. 

Detaylı görüntü 
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6.3.3. Bilacunaria aksekiense A.Duran sp. nov. 

 

         Çok yıllık, monokarpik, 70–130 cm uzunlukta, kök kalınlaşmış, silindirik-

dikdörtgensi, vertikal, 3–6 cm çapında. Gövde sert, tüysüz, seyrek reçine 

damlalarıyla lekeli, belirgin bir şekilde oluklu, yatay kesitte köşeli ya da ±yuvarlak, 

bütünüyle çok dallanmış, lifli boyun az gelişmiş, 3–6 cm uzunlukta, tabanda 4–8 cm 

çapında, bazen alt ve orta gövde bir dereceye kadar morumsu. Taban yaprakları dış 

görünüşte açıkça oblong-obovat, 50–75 x 40–60 cm (petiol dâhil), petiol az gelişmiş 

kın şeklinde, ±yassılaşmış, 12–17 cm uzunlukta; lamina 5–7 pinnat, birincil 

segmentler 3 adet ve aralıklı, terminal segmentler linear-filiform, 25–60 x 0.4–0.7 

mm, apikulat, tüysüz. Alt gövde yaprakları kısmen küçülmüş, gövdeyi kısmen sarıcı, 

dış görünüşte açıkça obovat, orta ve üst gövde yaprakları çiçekli kısımlara doğru 

dereceli olarak küçülür, özellikle üst gövde yaprakları çok küçülmüş, sapsız, 1–2 

pinnat ya da birkaç loblu-tam, bazen hafif pürüzlü. Çiçek durumu çok dallı, dallar 

yükselici-dik, alternat, karşılıklı ya da 3 veya daha fazla daldan oluşan halkasal 

dizilişli, bazen proliferat, üst çiçekli dallar oldukça yoğun, lateral dalların 

tabanındaki yapraklar oblong kına indirgenmiş. Çiçekler hermafrodit. Umbellalar 5–

8 ışınlı, ışınlar 7–22 mm, eşit uzunlukta, hafifçe pürüzlü; brakteler 4–5, (3-)5–10 (-

15) x 0.8–1.2 mm, linear-lanseolat, akuminat, birazcık pürüzlü, kalıcı. Umbellulalar 

9–11 çiçekli, olgunlaştığında 2–9, 4–6 mm uzunlukta, pürüzlü. Brakteoller 5–8, 2–5 

x 0.7–1 mm, linear-subulate, hafif pürüzlü. Sepaller neredeyse az gelişmiş, c. 0.5 

mm, ±dairemsi, sarı, hafif puberulent. Petaller sarı, 0.7–1 x 0.8–1 mm, oblong, 

belirgin bir şekilde içe kıvrık, dış yüzeyi puberulent. Stilopodium yassılaşmış, 

kenarları dalgalı, mantarımsı perikarpa gömülü değil; stilus belirgin olarak uzun, üst 

kısımda hafif kıvrık, ince bir şekilde konik, özellikle alt kısımlarda hafifçe pürüzlü, 

4–6 mm uzunlukta; stigma kapitat. Merikarplar çoğunlukla iyi gelişmiş, dorsalden 

oblong görünümlü, basık değil, birbirine eşit veya biraz farklı büyüklükte, soluk 

kahverengi, 5–6 mm uzunlukta, 4–5 mm genişlikte, sırtlar obtuz. Merikarp yüzeyi 

bütünüyle belirgin bloklu görünümlü, bloklar dikencik benzeri çıkıntılı ve akuleat-

verrukate yapıda, sırtlar daha belirgin olan akuleat-verrukate yapılarla kaplı.  
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Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz  

Kromozom sayısı: 2n=22 

Yetişme ortamı: Kalker kayalıklar, kızılçam açıklıkları 

Hayat formu: Hemikriptofit 

Yetişme yükseltisi: 900–1220 m  

Tehlike kategorisi: CR (Critically Endangered): Çok tehlikede  

Endemizm durumu ve yayılışı: Endemik. Antalya 

Fitocoğrafik bölgesi: Doğu Akdeniz 

 

Tip: Akseki-Çukurköy, Alçaktepe, Kocaöz mevkii, 920 m, kalker taşlı yerler, 

7.viii.2005, A.Duran 7087 (S.Ü. Eğt. Fak. Herb.!). 

 

Türkiye Kayıtları 

[C3] Antalya: Akseki-Çukurköy, Alçaktepe, Fireklidünek mevkii, 1000 m, kalker 

kayalıklar, 2.vii.2005, A.Duran 7074; Kocaöz mevkii, 920 m, kalker taşlı yerler, 

7.viii.2005, A.Duran 7087; Fireklidünek mevkii, 1000 m, kızılçam açıklığı taşlı 

yerler, 5.vii.2007, A.Duran 7498; Kavzan Dağı, c.1220 m, orman açıklığı, 

13.viii.2008, A.Duran 8134 (S.Ü. Eğt. Fak. Herb.!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harita 6.3.3. Bilacunaria aksekiense’nin ülkemizdeki yayılışı 
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Resim 6.3.16. Bilacunaria aksekiense taksonunun tip örneği (S.Ü. Eğt. Fak. Herb.) 
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Resim 6.3.17. Bilacunaria aksekiense taksonunun doğal görünümü 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.3.18. Bilacunaria aksekiense’nin meyve görünümü 
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Meyvenin Anatomik Özellikleri  

 

         Epidermis tek tabaka yassılaşmış hücrelerden oluşmuştur. Mezokarp dokusu 6–

9 tabaka yassılaşmış parankimatik hücrelerden ibarettir ve mezokarpta odunlaşma 

görülmez. Endokarp tek tabaka parankimadan meydana gelmiştir. Her bir merikarpta 

ribler altında yerleşmiş beş iletim demeti ve komissural bölgede iki küçük ventral 

iletim demeti mevcuttur. Đletim demetleri etrafında 1–3 tane küçük intrajugal vitta 

vardır. Vallekulalarda nadiren vitta bulunabilir. Endosperm etrafında bir vitta halkası 

ve funikulusta iki büyük salgı boşluğu bulunur. Endosperm at nalı biçimindedir. 

Komissur merikarp genişliğinin yaklaşık 2/5’i genişliğindedir. Olgun merikarpın 

komissural bölgesinde perikarp dokusu ayrılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.3.19. Bilacunaria aksekiense meyvesinin anatomik yapısı. a. Merikarpın 

yatay kesiti, b. dorsal sırtın görünümü; id: iletim demeti, v: vitta 
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Resim 6.3.20. Bilacunaria aksekiense’nin kromozom fotoğrafı 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Meyve Mikromorfolojisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.3.21. Bilacunaria aksekiense meyve yüzeyinin SEM görüntüsü. a. Genel 

şekli, b. Dış yüzeyin detaylı görüntüsü 
 
 

         SEM görüntülerinde Bilacunaria aksekiense taksonunun merikarp yüzeyi 

bütünüyle belirgin bloklu görünümlü, bloklar dikencik benzeri çıkıntılı ve akuleat-

verrukat yapıda. Bu çıkıntılar merikarp yüzeyindeki obtuz özellikteki 5-sırtta daha 
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belirgindir. Merikarp yüzeyindeki blok benzeri yapıların oldukça dallanmış, üzerinde 

küçük tepeciklerin bulunduğu büyük çıkıntılar karakteristiktir. Bilacunaria 

aksekiense türü morfolojik olarak yakın olduğu Bilacunaria microcarpa türünden 

özellikle merikarp karakterleri ile ayrılır. Bilacunaria aksekiense merikarpında 

görülen dallanmış tüberküler yapılara Bilacunaria microcarpa’nın yanı sıra cinsin 

diğer üyelerinde de rastlanmaz.   

 

Polen yapısı 

 

Bilacunaria aksekiense taksonunda polenler trikolpattır. P/E oranı 1.91, subprolattır. 

Polar eksen uzunluğu (P) 29.43 µm, ekvatoral eksen uzunluğu (E) 15.35 µm’dir. 

Ekzin yapısı tektattır, ekzin kalınlığı (Ex) 1.43 µm ve intin kalınlığı (Đn) 0.75 µm’dir. 

Kolpuslar kısa ve belirgindir. Polen ornamentasyonu rugulat tiptedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 6.3.22. Bilacunaria aksekiense poleninin ışık mikroskobu görüntüsü (x100) 
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Resim 6.3.23. Bilacunaria aksekiense’nin polen SEM görüntüsü. a. Genel görüntü, 

b. Detaylı görüntü 
 
 
         Arazi çalışmaları sırasında Antalya-Akseki’den toplanan bu örneğin 

Bilacunaria cinsi için yeni bir tür olduğuna karar verilmiştir. Morfolojik açıdan 

Bilacunaria microcarpa türüne benzerlik gösteren Bilacunaria aksekiense türü 

özellikle merikarp yüzey karakterleri ile ayrılır. Ayrıca umbelladaki ışınların sayısı ve 

uzunluğu, petal yüzeyi ve stilus uzunluğu bakımından da bu taksondan farklıdır 

(Çizelge 6.4.1).  
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Çizelge 6.3.1. Bilacunaria aksekiense ve Bilacunaria microcarpa türlerinin 
morfolojik ve anatomik (meyve) karşılaştırması 

 
Karakterler  Bilacunaria aksekiense  Bilacunaria microcarpa 

Gövde  tüysüz ±hafif pürüzlü 

Taban 

yaprakları 

oblong-obovat, 5–7 pinnat  obkonikal, 4–7 pinnat 

Terminal 

segmentler 

25–60 x 0.4–0.7 mm 

tüysüz, apikulat  

10–30(-80) x 0.5–2 mm 

±hispiduloz, akuminat 

Umbella  5–8 ışınlı, ışınlar 7–22 mm 

hafif pürüzlü 

7–10 ışınlı, ışınlar 20–40 mm 

±tüysüz 

Brakte  4–5 5–8 

Brakteol  5–8 4–6 

Sepal  hafif puberulent puberulent 

Petal  dış yüzey puberulent  tüysüz 

Stilus  4–6 mm 1.5–2 mm 

Meyve  oblong, 5–6 x 6–6.5 mm oblong-globoz, 3–5 x 4–6 mm 

Meyve yüzeyi obtuz-tüberküler, 

akuleat-verrukat bloklu 

obtuz-verrukoz 

Endosperm  at nalı biçiminde  komissural bölgede uçları hafif 

içe kıvrık  
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6.3.4. Bilacunaria anatolica A. Duran sp. nov.    

 

         Çok yıllık, monokarpik, 35–70 cm. Kök kalın; lifli boyun az gelişmiş, üst kısmı 

kâğıtsı-zarsı. Gövde sağlam yapılı, yoğun olarak kısa yumuşak tüylü, belirgin bir 

şekilde oluklu-çizgili, ±köşeli, tamamen çok dallanmış. Taban yaprakları dış 

görünüşte açıkça oblong-obovat, tamamen pürüzlü, çok sert, yarı-etli, 15–30 x 10–25 

cm (petiol dahil); petiol kınlaşmış tabanda ±yassı, laminaya doğru gittikçe yuvarlak-

köşeli, 4–14 cm uzunlukta; lamina 3–5 pinnat; birincil segmentler ±aralıklı; terminal 

segmentler subulat, ±yuvarlak, dikensi, kalınlaşmış, 3–8(-10) x 1–1.5 mm, subulat-

akuminat, yüzey oluklu-çizgili. Gövde yaprakları tepeye doğru gittikçe küçülmüş; 

orta ve üst gövde yaprakları 1–2-pinnat ya da tam, gövdeyi kısmen sarıcı. Çiçek 

durumu çok dallı, dallar karşılıklı ya da 3 veya daha fazla daldan oluşan halkasal 

dizilişli, sert, yükselici. Çiçekler hermafrodit. Umbellalar 6–11 ışınlı; ışınlar 2–6 cm 

uzunlukta, eşit, tüysüz, çizgili. Brakteler 4–6, (3-)5–11(-42) x 0.5–1.5 mm, linear-

lanseolat, nadiren 2 veya 3 parçalı, akuminat, hafif pürüzlü, kalıcı. Umbellulalar 10–

16 çiçekli, olgunlaştığında 2–5, 4–15 mm uzunlukta, tüysüz ya da nadiren hafif 

pürüzlü. Brakteoller 4–6(-7), (2-)5–8(-14) x 0.5–1 mm, linear-subulat, nadiren 

bölünmüş, biraz pürüzlü. Sepaller ±az gelişmiş, yuvarlak, tüysüz, sarımsı-yeşil. 

Petaller sarı, 0.5–1 x c.0.5 mm, oblong, uç kısımda belirgin bir şekilde içe kıvrık, 

tüysüz; filamentler c. 2 mm uzunlukta; anterler ±dikdörtgensi, c. 0.5 mm uzunlukta, 

sarı. Stilopodium dalgalı kenarları ile yassılaşmış, mantarımsı perikarpa gömülü 

değil; stilus kısa, başlangıçta belirsiz, uç kısımda biraz geriye kıvrık, ince konik, 

yatay, tüysüz, c. 2 mm uzunlukta; stigma subkapitat. Meyve globoz ya da ±oblong, 

4–5 x 4–5 mm, açıkça iki eş parçalı, olgunlaştığında yeşilimsi-sarı; merikarp sırtları 

belirgin bir şekilde küt, tüysüz, linear.  

 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz 

Kromozom sayısı: -  

Yetişme ortamı: Kayalık yamaçlar, yol kenarı 

Hayat formu: Hemikriptofit 

Yetişme yükseltisi: 1000–1100  

Tehlike kategorisi: CR (Critically Endangered): Çok tehlikede 
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Endemizm durumu ve yayılışı: Endemik. Muğla  

Fitocoğrafik bölgesi: Doğu Akdeniz 

 

Tip: [C2] Muğla: Fethiye-Korkuteli yolu,  c. 43. km, 1000 m, 25.vii.2006, A.Duran 

7329 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!) 

 

Türkiye Kayıtları 

[C2] Muğla: Fethiye-Korkuteli yolu,  c. 43. km, 1000 m, 25.vii.2006, A.Duran 7329 

(S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!); Kınık-Fethiye yolu, c. 13. km, 1070 m, yol kenarı, 5.vii.2007, 

A.Duran 7499 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harita 6.3.4. Bilacunaria anatolica’nın ülkemizdeki yayılışı 
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Resim 6.3.24. Bilacunaria anatolica taksonunun tip örneği (S.Ü. Eğt. Fak. Herb.) 
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Resim 6.3.25. Bilacunaria anatolica taksonunun doğal görünümü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 6.3.26. Bilacunaria anatolica taksonunun olgun meyve görünümü 
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Meyvenin Anatomik Özellikleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Resim 6.3.27. Bilacunaria anatolica meyvesinin anatomik yapısı. a-b. Merikarpın 

yatay kesiti, c. Dorsal sırtın görünümü; en: endosperm, id: iletim 
demeti, v: vitta 

 

 

         Epidermis tek tabakalı yassılaşmış parankima hücrelerinden oluşmuştur. 10–22 

tabaka yassılaşmış parankima hücrelerinden meydana gelen mezokarp tabakasında 

odunlaşma görülmez. Endokarp tek tabakalı parankimadan meydana gelmiştir. Her 

bir rib (sırt) altında yerleşmiş küçük iletim demetleri etrafında 1–5 adet intrajugal 

vitta bulunur. Komissural bölgede iki küçük ventral iletim demeti vardır. Endosperm 
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etrafında oldukça büyük salgı kanallarından oluşan bir vitta halkası bulunur. 

Endosperm at nalı biçimindedir. Komissural bölgede perikarp endosperm içine doğru 

büyüme gösterir. Komissur merikarp genişliğinin yaklaşık 2/5’i genişliğindedir. 

 

         Muğla-Seki’den toplanan bu örnek her ne kadar Bilacunaria cinsi içerisinde 

değerlendirilmiş olsa da cinsin diğer üyelerinden farklı birçok özelliğe sahiptir. 

Bilacunaria anatolica taksonu iletim demetlerinin ve vittaların büyüklüğü, perikarp 

tabakasının kalınlığı gibi anatomik özelliklerinin yanı sıra merikarp yüzeyi ve yaprak 

özellikleri bakımından da cinsin diğer üyelerinden ayrılır. Bilacunaria anatolica 

merikarpında gerek endokarp etrafındaki halkada gerekse sırtlar altındaki iletim 

demetleri etrafında yerleşen vittalar diğer taksonların merikarplarında bulunan 

vittalardan oldukça büyüktür. Bu taksonda özellikle endokarp etrafında bulunan 

vittalar arasındaki bölmelerin çok ince oluşu, mikrotom kesitleri için parafin bloklar 

halinde hazırlanan örneklerde bu vitta halkasının tespitini zorlaştırmaktadır (Resim 

6.4.27.a). Ancak endokarp etrafındaki vitta halkası, parafinden arındırılmamış (ısıya 

maruz bırakılmamış) kalın kesitlerde görülür (Resim 6.4.27.b). Bilacunaria anatolica 

oldukça yassılaşmış parankimatik hücrelerden oluşan kalın mezokarp tabakası ve 

nispeten küçük olan iletim demetleriyle de diğer taksonlardan farklılaşır. Ancak bu 

takson, merikarplarının genel biçimi, büyüklüğü, iletim demetlerinin ve vittaların 

yerleşimi, endosperm biçimi ve funikulustaki salgı boşlukları gibi karakterler 

bakımından Bilacunaria taksonlarıyla uygunluk göstermesi nedeniyle bu cins 

içerisinde değerlendirilmiştir.  
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Meyve Mikromorfolojisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.3.28. Bilacunaria anatolica meyve yüzeyinin SEM görüntüsü. a. Genel 

şekli, b. Dış yüzeyin detaylı görüntüsü 
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         Bilacunaria anatolica merikarpı cinsin diğer taksonlarından farklı olarak linear 

çıkıntılı, kırışık 5-sırt ile karakterizedir. Merikarp yüzey süsleri vallekulalarda ve 

sırtlarda farklı özellik göstermez. SEM görüntülerinde merikarp yüzeyinin tamamen 

striat çıkıntılı birçok küçük tepecik ile kaplı olduğu görülmektedir. Bilacunaria 

anatolica taksonu meyve özellikleri bakımından cinsin diğer üyelerine Cachrys 

taksonlarına kıyasla daha fazla benzemekle birlikte merikarp yüzey özellikleri 

açısından kendine özgü karakterlere sahiptir. Cinsin diğer üyelerinde görülen 

tüberküler, siğilcikli çıkıntılara Bilacunaria antolica taksonunda rastlanmaz.    

 

Polen yapısı 

 

         Bilacunaria anatolica taksonunda polenler trikolpattır. P/E oranı 1.84, 

subprolattır. Polar eksen uzunluğu (P) 28.11 µm, ekvatoral eksen uzunluğu (E) 15.27 

µm’dir. Ekzin yapısı tektattır. Ekzin kalınlığı (Ex) 1.39 µm ve intin kalınlığı (In) 0.66 

µm’dir. Kolpuslar kısa ve incedir. Polenin yüzey ornamentasyonu rugulattır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 6.3.29. Bilacunaria anatolica poleninin ışık mikroskobu görüntüsü (x100) 
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Resim 6.3.30. Bilacunaria anatolica’nın polen SEM görüntüsü. a. Genel görüntü, b. 

Detaylı görüntü 
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6.4. Cachrys L. Cinsinin Genel Özellikleri  

 

6.4.1. Cachrys L. Sp. Pl. 1753: 246; 1754, Gen. Pl., ed. 5:117. 

 

Lektotip: C. libanotis L., Sp. Pl. 1753: 246; 1754, Gen. Pl., ed. 5:117.  

 

Syn: Aegomarathrum (DC.) W.D.J.Koch ex Meisn. 1838, Pl. Vasc. Gen., 1: 250; 2: 

108.  

Type: 1838, Pl. Vasc. Gen., 1: 250; 2:108.  

Armarintea Bubani 1899, Fl. Pyren. 2: 415.  

Type: A. morisonii (All.) Bub., Fl. Pyren., 2: 415 (Cachrys laevigata Lam.).  

Cachrydium Link 1829, Handb. Erken. Gewachse, 1: 339.  

Type: C. libanotis (L.) Link, Handb. Erken. Gewachse, 1: 339 (Cachrys libanotis L.). 

Hippomarathrum Link 1821, Enum. Horti Berol. Alt., 1: 271, non Gaertn., B.Mey. et 

Schreb. Type: H. siculum (L.) Link, Enum. Horti Berol. Alt., 1: 271, non Gaertn., 

B.Mey. et Schreb. (H. siculum (L.) Link).  

Lophocachrys W.D.J.Koch ex DC. 1830, Prodr., 4: 238.  

Type: L. echinophora Bertol., Prodr., 4: 238 (Hippomarathrum bocconii Boiss., 

(Cachrys libanotis L.).  

Trachymarathrum Tausch 1834, Flora, 17, 22: 334.  

Type: Flora, 17, 22: 344.    

 

         Çok yıllık, monokarpik; kök kalınlaşmış; gövdeyle birleştiği yerde lif veya sert 

tüy benzeri bir yapıyla kaplı (lifli boyun); gövde sert, yükselici, çok dallanmış, 

çizgili-oluklu, köşeli veya yuvarlak, tüysüz; taban yaprakları geniş, petiol ±kın 

şeklinde; lamina 3–5 pinnat, linear, tüysüz ya da kenarları hafif pürüzlü; gövde 

yaprakları gövdeyi kısmen sarıcı, çiçekli kısımlara doğru tedricen küçülmüş, üst 

kısımlarda sapsız loblar halinde; çiçek durumu bileşik umbella; umbellalar karşılıklı 

ya da halkasal dizilişli, dik-yayık, 6–15 ışınlı; ışınlar eşit ya da ±farklı uzunlukta, 

oluklu-çizgili, tüysüz; brakte ve brakteoller tüysüz, linear-lanseolat ya da linear-

subulat, kalıcı; umbellulalar 7–16 ışıncıklı, tüysüz ya da nadiren hafif pürüzlü; 

çiçekler hermafrodit; sepaller az gelişmiş sarımsı-yeşil; petaller sarı, uçta içe doğru 
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kıvrık, tüysüz ya da hafif pürüzlü, bazen kenarları kirpikli; stilopodium yassılaşmış, 

kenarları dalgalı; stilus tüysüz ya da biraz pürüzlü, hafif kıvrık; stigma kapitat ya da 

subkapitat; meyve dikdörtgensi-ovat ya da elipsoid, merikarplar iyi gelişmiş, eşit ya 

da biraz farklı büyüklükte, yüzey 5 belirgin sırtlı, sırtlar az ya da çok kristat-dentat 

çıkıntılı; sırtlar altında yerleşmiş geniş sklerankima kitleleri nedeniyle mezokarp 

odunlaşmış; iletim demetleri bütün mezokarpa yayılmış; mezokarp tabakasında 

küçük vittalar ve endokarp etrafında vitta halkası mevcut; endosperm komissural 

bölgede belirgin bir şekilde uçları içe doğru kıvrık; komissural bölgede iki küçük 

iletim demeti mevcut; komissur genişliği merikarp genişliğinin yaklaşık 1/2’si.  

        

Cachrys cinsinin sistematik hiyerarşisi: 

Alem (Kingdom): Plantae 

    Altalem (Subkingdom): Tracheobionta 

        Bölüm (Division): Magnoliophyta Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal 

            Sınıf (Class): Magnoliopsida Brongn. 

                Altsınıf (Subclass): Rosidae Takht. 

                    Takım (Order): Apiales Nakai 

                        Aile (Family): Apiaceae Lindl. (Umbelliferae) 

                            Altfamilya (Subfamily): Apioideae 

                                 Oymak (Tribe): Smyrnieae Koch 

                                      Cins (Genus): Cachrys L. 

 

 

6.4.2. Türkiye Cachrys L. Cinsi Taksonlarının Listesi 

  

1- Cachrys crassiloba (Boiss.) Meikle 

2- Cachrys cristata DC. 
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6.4.3. Cachrys Cinsine Ait Türlerin Teşhis Anahtarı 

 

1. Umbellalar 7-12 ışınlı; brakteler 5-8, tüysüz, linear-subulat; sepaller tüysüz; 

petaller tüysüz; meyve yüzeyindeki ribler belirgin, yalnızca ribler üzerinde 

kristat-dentat (ibiksi-dişli)…………..…………………………………… cristata 

 

1. Umbellalar 4-6 ışınlı; brakteler 4-5, tüysüz ya da kenarları boyunca dikencikli, 

lanseolat; sepaller hafif tüylü; petallerin dış yüzeyi pürüzlü ve kenarları boyunca 

düzenli olarak kirpikçikli; meyve yüzeyinde ribler az gelişmiş, tüm meyve yüzeyi 

kısa kristat (ibiksi) çıkıntılarla pürüzlü ..……………………………… crassiloba     
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6.5. Cachrys L. cinsine ait türlerin morfolojik, anatomik (meyve), sitolojik ve 

palinolojik özellikleri 

 

6.5.1. Cachrys crassiloba (Boiss.) Meikle in Flora of Cyprus, 1: 728 (1977). 

 

Syn: Hippomarathrum crassilobum Boiss., Diagn. Ser., 1(10): 56 (1849); Holmboe, 

Veg. Cypr., 138 (1914); Davis, Fl. Turkey, 4: 392 (1972). 

 

         Çok yıllık, monokarpik, yükselici-dik, 70–150 cm uzunlukta; kök kalınlaşmış, 

silindirik-dikdörtgensi, vertikal, 1.5–5 cm çapında. Gövde sert, tüysüz, biraz oluklu 

ve çizgili, köşeli ya da ±yuvarlak, hafif dalgalı, çok dallanmış, lifli boyun sık, 5–6 

cm uzunlukta, tabanda 1.5–3 cm çapında. Taban yaprakları açıkça oblong-deltoid, 

33–55 x 15–30 cm (petiol dâhil), petiol kenarları zarımsı az gelişmiş bir kın şeklinde, 

laminaya doğru yassılaşmış ya da ±yuvarlak, 5.5–25 cm uzunlukta; lamina 3–4 

pinnat, birincil segmentler aralıklı, terminal segmentler linear ya da ±filiform, 20–

100 x (0.7-)1–2(-4) mm, tüysüz, bazen kenarları kısa dikencikli, akut, keskin; gövde 

yaprakları 1–3 pinnat, tepeye doğru gittikçe küçülmüş, üst gövde yaprakları oldukça 

basit, linear-subulat, sapsız, kenarları zarımsı ya da hafif pürüzlü. Çiçek durumu çok 

dallanmış, dallar genellikle karşılıklı ya da 3 veya daha fazla daldan oluşan halkasal 

dizilişli, sert, dik-yayık. Umbellalar 4–6(-8) ışınlı, ışınlar (1-)2.5–8 cm, ±eşit, sert, 

hafif oluklu-çizgili, tüysüz. Brakteler 4–5, 4–10(-15) x 1–3 mm, lanseolat, tüysüz, 

kenarları ve orta damar boyunca hafif dikencikli, kalın, genişçe yayılmış, genellikle 

meyveli dönemde geriye kıvrık, kalıcı. Umbellulalar 8–13 çiçekli, olgunlukta 3–10, 

4–14 mm, tüysüz. Brakteoller braktelere benzer, 5–7; 3–6 x 0.5–2 mm. Sepaller 

genişçe deltoid, c. 1 x 1 mm, seyrek kısa yumuşak tüylü. Petaller açık sarı, oblong, 

belirgin içe kıvrık, c. 1.5 x 1 mm, kenarları düzenli silli, dıştan hafifçe pürüzlü. 

Filamentler c. 2 mm; anterler c. 0.5 mm uzunlukta, açıkça oblong, sarı. Stilopodium 

başlangıçta yassılaşmış, daha sonra hafif konik ve kenarları dalgalı-oymalı, 

mantarımsı perikarpa gömülü değil; stilus 1–2 mm uzunlukta, kalın, çiçeklenme 

zamanında dik-yayık, meyvede geriye kıvrık, tüysüz ya da kısmen pürüzlü; stigma 

subkapitat. Meyve büyük, meyvenin üst kısmında kaliks dişleri belirgin. Merikarp 

dorsalden oblong-ovat görünümlü, basık değil, eşit büyüklükte, soluk kahverengi, c. 
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10 x 9 mm. Merikarp yüzeyi sırtlarda daha belirgin olan kısa ibik benzeri çıkıntılarla 

kaplı. 

 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos 

Kromozom sayısı: 2n=22 

Yetişme ortamı: Deniz kenarındaki dik kayalıklar, orman açıklıkları, kalkerli 

topraklar, volkanik dağ yamaçları. 

Hayat formu: Hemikriptofit 

Yetişme yükseltisi: s.l.–800 m 

Tehlike kategorisi: LR (Lower Risk): Az tehdit altında 

Endemizm durumu ve yayılışı: Endemik değil. Türkiye, Kıbrıs 

Fitocoğrafik bölgesi: Doğu Akdeniz 

 

Tip: [Turkey C3 Antalya] in campis Pamphyliae prope ruinas urbis Perga 

Pamphyliae, Heldreich (iso. BM, K, foto!). 

 

Türkiye Kayıtları 

[C1] Muğla: Bardakçı, Bodrum’un 1 km güneybatısı, 5 m, 2.viii.1968, M.R.K. 

Lambert & T.K. Thorp 513 (K, foto!).  

[C3] Antalya: Akseki, Murtiçi, Eski Murtiçi, 550 m, yol kenarı, köy çevresi, 

13.ix.2003, A.Duran 6366; ibid., 15.viii.2005, A.Duran 7095; ibid., 4.vii.2007, 

A.Duran 7496; ibid., 26.viii.2007 A.Duran 7717 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!); Çakırlar, 

P.H.Davis 15420 (ANK!); Kumluca, Ceneviz koyu, 310 m, kıyı kumulu, 29.iv.1980, 

H.Peşmen 4859 (ANK!); Side, deniz kenarı, 1985, O.Ketenoğlu 2418 (ANK!). 

 

Türkiye dışındaki kayıtlar 

Flora of Cyprus, 24.ix.1932, EWK 669 (K, foto!). 
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Harita 6.5.1. Cachrys crassiloba’nın ülkemizdeki yayılışı 
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Resim 6.5.1. Cachrys crassiloba taksonunun tip örneği (K) 
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Resim 6.5.2. Cachrys crassiloba taksonunun doğal görünümü 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.5.3. Cachrys crassiloba taksonunun olgun meyve görünümü 
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Meyvenin Anatomik Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.5.4. Cachrys crassiloba meyvesinin anatomik yapısı. a. Genel görüntü, b. 

Dorsal sırtın görünümü 
 
 
         Epidermis tek tabakalı yassılaşmış hücrelerden meydana gelir. Sırtlar altında 

yerleşmiş büyük sklerankima kitleleri nedeniyle mezokarp odunlaşmış bir görünüme 

sahiptir. Mezokarp 5–10 tabakalı yassılaşmış parankima hücresinden ve odunlaşmış 

dokudan ibarettir. Endokarp tek tabakalı parankimatik hücreden oluşmuştur. Yoğun 

olarak vallekulalarda yerleşen iletim demetleri mezokarp tabakası boyunca 
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dağılmıştır. Vittalar genellikle vallekulalardaki iletim demetlerinin yakınında 

bulunmakla beraber bütün mezokarpta görülebilir. Ayrıca endokarp etrafında 

nispeten büyük salgı kanallarının oluşturduğu bir vitta halkası mevcuttur. Endosperm 

at nalı biçimindedir ve komissural bölgede uçları belirgin bir şekilde içe doğru 

kıvrıktır. Komissur merikarp genişliğinin yaklaşık 1/2'si genişliğindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 6.5.5. Cachrys crassiloba’nın kromozom fotoğrafı 
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Meyve Mikromorfolojisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 6.5.6. Cachrys crassiloba meyve yüzeyinin SEM görüntüsü. a. Genel şekli, b. 

Dış yüzeyin detaylı görüntüsü 
 
 
         Cachrys crassiloba merikarpı 5-sırt üzerinde daha belirgin olan küçük ibik-diş 

benzeri çıkıntılarla karakteristiktir. Detaylı SEM görüntülerinde merikarp yüzeyinde 

düzensiz yükseltiler görülmektedir.    
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Polen Yapısı 

 

         Cachrys crassiloba taksonunda polenler trikolpattır. P/E oranı 1.87 µm, 

subprolattır. Polar eksen uzunluğu (P) 31.82 µm, ekvatoral eksen uzunluğu (E) 16.99 

µm’dir. Ekzin yapısı tektattır. Ekzin kalınlığı (Ex) 1.48 µm ve intin kalınlığı (In) 0.85 

µm’dir. Kolpuslar kısa ve incedir. Polenin yüzey ornamentasyonu rugulattır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 6.5.7. Cachrys crassiloba poleninin ışık mikroskobu görüntüsü (x100) 
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Resim 6.5.8. Cachrys crassiloba’nın polen SEM görüntüsü. a. Genel görüntü, b. 

Detaylı görüntü 
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6.5.2. Cachrys cristata DC. in Prodr. 4: 238 (1830). 

 

Syn: Cachrys echinophora Guss., Fl. Sic. Syn. 1: 347 (1842); Hippomarathrum 

cristatum (DC.) Boiss., Fl. Or. 2: 932 (1872); D.F.Chamberlain, Fl. Turkey 4: 391 

(1972). 

 

         Çok yıllık, monokarpik, dik, 50–100 cm. Kök ±silindirik, vertikal, kalın, 1.5–3 

cm çapında. Gövde sert, biraz çizgili, tüysüz, yuvarlak ya da ±köşeli, tamamen çok 

dallanmış; lifli boyun 4–10 cm uzunlukta, 2.5–4 cm çapında. Taban yaprakları dış 

görünüşte obovat, 45–70 x 18–45 cm (petiol dâhil); petiol gelişmiş kın şeklinde, 

lamina 3–5 pinnat, birincil segmentler genellikle 2 çift, aralıklı; terminal segmentler 

linear ya da 2–3 kısa loblu, (3-)6–20(-30) x 0.5–1 mm, tüysüz, nadiren kenarları hafif 

pürüzlü, ±akuminat; petiol laminaya doğru ±köşeli ya da yuvarlak, 10–40 cm 

uzunlukta. Gövde yaprakları 3–5 pinnat, tepeye doğru gittikçe küçülmüş, üst gövde 

yaprakları 2 ya da 3 parçaya ayrılmış, nadiren tam, genellikle sapsız. Çiçek durumu 

çok dallı; dallar dik-yayık, genellikle karşılıklı ya da 3 veya daha fazla daldan oluşan 

halkasal dizilişli, sert, üst dallar oldukça yoğun. Umbellalar (6-)7–12(-15) ışınlı; 

ışınlar sert, oluklu-çizgili, 1.5–7 cm uzunlukta, ±eşit ya da farklı uzunlukta, tüysüz. 

Brakteler 5–8, 5–15 x c. 1 mm, linear-subulat, akuminat, tüysüz, kalıcı. Umbellulalar 

7–14 çiçekli, olgunlaştığında 2–10, ışıncıklar (3-)5–16 mm uzunlukta, özellikle 

tabanda nadiren hafif pürüzlü. Brakteoller 5–6, 2.5–5 x 0.5–1 mm, linear-subulat, 

akuminat, kenarları hafif pürüzlü. Sepaller az gelişmiş, deltoid, tüysüz, c. 0.5 mm, 

sarımsı-yeşil. Petaller sarı, 1–1.5 x c. 1 m, dikdörtgensi, belirgin bir şekilde içe doğru 

kıvrık, tüysüz. Stilopodium yassılaşmış, kenarları dalgalı, mantarımsı perikarpa 

gömülü değil; stilus meyvelenme zamanı geriye kıvrık, tüysüz, 2–2.5 mm uzunlukta; 

stigma subkapitat. Meyve büyük, merikarplar dorsalden oblong-elipsoid görünümlü, 

basık değil, birbirine eşit büyüklükte, soluk kahverengi, 7–11 mm uzunlukta, 5–8 

mm genişlikte, sırtlar belirgin, ibik-diş şeklinde çıkıntılı, sırtlar üzerindeki ibik ya da 

dişler c. 1 mm uzunlukta, hemen hemen kanat biçiminde.  
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Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran 

Kromozom sayısı: 2n=22 

Yetişme ortamı: Frigana, ekili alanlar, boş araziler 

Hayat formu: Hemikriptofit 

Yetişme yükseltisi: s.l.–750 m 

Tehlike kategorisi: LR (Lower Risk): Az tehdit altında 

Endemizm durumu ve yayılışı: Endemik değil. Türkiye, Ege Adaları, Balkanlar 

Fitocoğrafik bölgesi: Doğu Akdeniz  

 

Sintipler: [Aegean] in campis Archipelagi in Melo, Astypalaea, [Islands] Samo, 

d’Urville. 

 

Türkiye Kayıtları 

[A1] Balıkesir: Marmara adası, güney cephe, zeytin bahçeleri, 16.vi.1968, A.Baytop 

13695 & T.Avcıgil  (ISTE!); Çanakkale: Abide-Eceabat arası, Abide’den 20 km, 

22.vii.1975, N.Özhatay & E.Özhatay 33017 (ISTE!); Arıburnu koyu, 18.v.1970, 

A.Baytop 17897 & F.Öktem  (ISTE!); Burhanlı-Eceabat arası, sırtlarda, 29.vii.1975, 

A.Baytop 20739 (ISTE!); Kırklareli: Kırklareli-Yoğuntaş arası, Yoğuntaş yakını, 

17.vi.1975, A.Baytop 32028 (ISTE!) 

[B1] Balıkesir: Ayvalık, Küçük Maden Adası, 20 m, 16.iv.1998, K.Alpınar 75048 

(ISTE!); Bigadiç, Salmanlı Köyü, yol kenarı, c. 200 m, 27.v.2007, E.Akçiçek 4657 

(S.Ü. Eğt. Fak. Herb.!); Manisa: Akhisar yel değirmeni, 9.vi.1942, H. Bağda 704 

(ANK!); Spil Dağı Milli Park yolu, 7. km, 800 m, orman açıklığı, 18.vii.2004, 

A.Duran 6777 (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!)  

[B2] Balıkesir: Bigadiç-Sındırgı yolu, tarla kenarı, 12.vi.1966, A.Baytop, 

B.Çubukçu & T.Avcıgil 9887 (ISTE!); Bursa yolu, 10. km, Ayvatlar köyü, 100 m, 

yol kenarı, 28.vi.2003, A.Duran 6382 & Y.Menemen (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!); 

Dursunbey yolu, Balıkesir çıkışı, 160 m, yol kenarı, 7.vii.2007, A.Duran 7618 & 

M.Öztürk (S.Ü.Eğt.Fak.Herb.!); Manisa: Salihli-Vilayet, 26.vi.1905, St. Lager 2365 

(ISTE!).  

[C1] Aydın: Priene, sırtlarda, 30.v.1972, A.Baytop & T.Baytop 22065 (ISTE!); 

Muğla: Bodrum, Biter köyü, tarla içleri, 20.viii.1974, E.Tuzlacı 30802 (ISTE!); 
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Bodrum, Turgut Reis güneyi, Dorudağı batı etekleri, 16.v.1984, E.Tuzlacı 53775 

(ISTE!); Datça, Kocadağ güney etekleri, Mesudiye köyü üstleri, 200 m, 14.v.1984, 

E.Tuzlacı 53690 (ISTE!); Milas civarı, 20.v.1967, T.Baytop 11129 (ISTE!) 

[C2] Muğla: Köyceğiz, Sultaniye, Kersele deresi, 15-30 m., dere yatağı, metamorfik 

arazi, 21.v.1991, A.Güner 9170, M.Vural & H.Şağban (GAZI!); Denizli: Kale, 

Eskere Orman Đşletmesi çevresi, 740 m, yol kenarı, 20.6.1980, N. & E.Özhatay, 

E.Tuzlacı 44840 (ISTE!) 

[C3] Muğla: Fethiye, Kumlu dere, 1962, K.Karamanoğlu 837 (ANK!) 

 

Türkiye dışındaki kayıtlar 

Flora Bulgarica Exsiccata. ……  26.vii.1976, BK 75105 (SOM, foto!). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harita 6.5.2. Cachrys cristata’nın ülkemizdeki yayılışı 
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Resim 6.5.9. Cachrys cristata taksonunun doğal görünümü 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 6.5.10. Cachrys cristata taksonunun olgun meyve görünümü 
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Meyvenin Anatomik Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 6.5.11. Cachrys cristata meyvesinin anatomik yapısı. a. Merikarpın yatay 

kesiti, b. Dorsal sırtın görünümü 
 
 
 
         Epidermis tek tabakalı yassılaşmış hücreden meydana gelmiştir. Mezokarpta 

ribler altındaki bölgelerde sklerankima kitleleri bulunur. Mezokarp 5–7 tabakalı 

parankimadan ve odunlaşmış dokudan ibarettir. Endokarp tek tabaka parankimatik 

hücreden oluşmuştur. Yoğun olarak vallekulalarda yerleşen iletim demetleri bütün 
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mezokarp dokusu boyunca uzanmıştır. Mezokarp tabakasında küçük salgı kanalları 

görülebilir. Ayrıca endokarp etrafında nispeten büyük vittaların oluşturduğu bir halka 

vardır. Endosperm at nalı biçimindedir ve komissural bölgede uçları belirgin bir 

şekilde içe doğru kıvrıktır. Komissur merikarp genişliğinin yaklaşık 2/5’i 

genişliğindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 6.5.12. Cachrys cristata’nın kromozom fotoğrafı 
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Meyve Mikromorfolojisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resim 6.5.13. Cachrys cristata meyve yüzeyinin SEM görüntüsü. a. Genel şekil, b. 

Dış yüzeyin detaylı görüntüsü. 
 

 

         Cachrys cristata merikarpında kristat-dentat çıkıntılı 5-sırt bulunmaktadır. 

SEM görüntülerinde merikarp yüzeyinin striat özellikte hafif yükseltilerle karakterize 

olduğu görülmektedir. Cachrys cristata taksonu gerek merikarp yüzeyindeki kristat-
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dentat çıkıntıların ve sırtların gerekse merikarp yüzeyindeki katlanmış yapıların daha 

belirgin olması ile cinsin diğer üyesi Cachrys crassiloba’dan farklılaşır. 

 

Polen Yapısı 

 

         Cachrys cristata taksonunda polenler trikolpattır. P/E oranı 2.08, perprolattır. 

Polar eksen uzunluğu (P) 35.33 µm, ekvatoral eksen uzunluğu (E) 16.94 µm’dir. 

Ekzin yapısı tektattır. Ekzin kalınlığı (Ex) 1.58 µm ve intin kalınlığı (In) 0.71 µm’dir. 

Kolpuslar kısa ve incedir. Polenin yüzey ornamentasyonu rugulattır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.5.14. Cachrys cristata poleninin ışık mikroskobu görüntüsü (x100) 
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Resim 6.5.15. Cachrys cristata’nın polen SEM görüntüsü. a. Genel görüntü, b. 

Detaylı görüntü 
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Çizelge 6.5.1. Cachrys crassiloba ve Cachrys cristata taksonlarının genel özellikleri 
 

Karakterler Cachrys crassiloba Cachrys cristata 

Bitki boyu 70–150 50–100 

Lifli boyun 5–6 x 1.5–3 cm 4–10 x 2.5–4 

Taban yaprakları oblong-deltoid 

33–55 x 15–30 cm 

lamina 3–4 pinnat  

obovat 

45–70 x 18–45 

lamina 3–5 pinnat  

Terminal segmentler linear-filiform 

kenarları dikencikli 

20–100 x 1–2 mm 

linear-loblu 

kenarları hafif pürüzlü 

6–20 x 0.5–1 mm 

Umbella 4–6 ışınlı 7–12 ışınlı 

Brakte  4–5, 4–10 x 1–3 mm 

lanseolat  

5–8, 5–15 x c. 1 mm 

linear-subulat 

Sepal  puberulent tüysüz 

Petal  kenarları silli  

dış yüzey hafif pürüzlü  

tüysüz 

Stilus  1–2 mm, ±tüysüz 2–2.5 mm, tüysüz 

Meyve  oblong-ovat 

c. 10 x 9 mm 

oblong-elipsoid 

7–11 x 5–8 mm 

Sırtlar  kısa kristat çıkıntılı belirgin bir şekilde 

kristat-dentat 
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6.6. Türkiye Florasında Kaydı Bulunmasına Rağmen Arazi Çalışmaları 

Sırasında Toplanamayan Bilacunaria boissieri Taksonu 

 

Bilacunaria boissieri (Reut. et Hausskn. ex Boiss.) Pimenov et V.N.Tikhom. in 

Feddes Repert. 94: 152 (1983). 

 

Syn: Hippomarathrum boissieri Reut. & Hausskn. in Boiss., Fl. Or. 2: 933 (1872); 

D.F.Chamberlain, Fl. Turkey, 4: 392 (1972); Zohary, Fl. Pal. 2: 407 (1987). 

 

         Çok yıllık, dik, tüysüz ya da pürüzlü, kısa sert tüylü, bazen tabanda odunsu; 

kök kalın, iğ biçimli. Gövde lifli tabandan çatallaşarak çok dallı, 30–80 cm, çizgili, 

biraz pürüzlü, nodlarda şişkin değil. Taban yaprakları 20–40 cm, karşılıklı, 3–4 

pinnat bölünmüş; terminal segmentler 8–12 mm, ipliksi, kısa sert tüylü. Petiol pullu 

değil; birincil ışınlar 4–5, kısa, köşeli; lateral staminat umbellalar fertil umbellaların 

aşağısında. Petal dış yüzeyde kısa yumuşak tüylü. Meyve geniş, oval ya da 

subglobular, sırtlar 5 adet, kalın, yoğun bir şekilde pul benzeri siğillerle kaplanmış; 

çiçeklenme zamanı Mart-Haziran. 

 

         Türkiye florasında bu taksonun Kahramanmaraş civarından toplanan 

sintiplerinin bulunduğundan söz edilmektedir. Ayrıca bu taksonun Bilacunaria 

scabra türünden meyve ve petiol özellikleri bakımından farklılaşan yakın bir tür 

olduğundan bahsedilmektedir. Ancak 2005–2007 vejetasyon dönemlerinde belirtilen 

lokalitede yapılan kapsamlı arazi çalışmalarına rağmen Bilacunaria boissieri türüne 

rastlanamamıştır. Ülkemiz florası ile ilgili olarak yapılan literatür çalışmalarında da 

bu türün ülkemizde yetiştiğine dair herhangi bir kayıt bulunamamıştır.   

 

6.7. Moleküler Sonuçlar ve Tartışma 
 
 
         Bilacunaria ve Cachrys taksonlarına ait örneklerden öncelikli olarak 2XCTAB 

metoduna göre DNA izolasyonu yapılmıştır. Ancak bu yöntemle elde edilen DNA 

örnekleri ISSR ve RAPD amplifikasyonlarında iyi sonuç vermemiştir. Bu nedenle 

izolasyon işlemi silika jel içerisinde kurutulan örnekler kullanılarak Qiagen DNA 
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izolasyon kiti ile yeniden yapılmıştır. Kit izolasyonu ile elde edilen DNA 

örneklerinin yoğunluğu biyofotometrede belirlenmiştir. DNA yoğunluğunun düşük 

olması nedeniyle seyreltme işlemi yapılmadan PCR amplifikasyonunda 

kullanılmıştır.  

 

Çizelge 6.7.1. Bilacunaria ve Cachrys taksonlarının biyofotometrede okunan DNA 
değerleri 

 

Takson adı A230 A260 A280 A260/280 A260/320 

DNA 
konsantrasyonu 

(µg/ml) 
B. scabra 0.588 0.197 0.092 2.13 0.33 9.8 

B. microcarpa 0.517 0.111 0.071 1.56 0.21 5.5 

B. aksekiense 0.471 0.105 0.051 2.05 0.22 5.3 

B. anatolica 0.484 0.110 0.053 2.07 0.23 5.5 

C. crassiloba 0.526 0.142 0.114 1.25 0.27 7.1 

C. cristata 0.512 0.129 0.097 1.34 0.25 6.4 

 

 

Bilacunaria ve Cachrys taksonları diğer birçok umbellifer gibi yapılarında sekonder 

metabolitler bulundurmaktadır. Bu durumun, izolasyon işlemlerinde DNA 

yoğunluğunun düşük olmasına neden olduğu düşünülmektedir.  

  

         Bilacunaria ve Cachrys taksonlarının moleküler yakınlıklarını araştırmak 

amacıyla birçok ISSR ve RAPD primeri kullanılmıştır. PCR amplifikasyonlarında iyi 

sonuç veren ISSR primerleri Çizelge 4.1’de verilmiştir. Buna karşılık RAPD 

primerleriyle yapılan PCR amplifikasyonunun optimizasyonu yapılamadığından 

Bilacunaria ve Cachrys taksonlarının moleküler filogenetik yakınlıkları bu yöntemle 

tespit edilememiştir.    

 

         Bu çalışmada ISSR primerlerine bağlı olarak 136 bant elde edilmiştir. Bu 

bantların % 47’si polimorfik, % 53’ü monomorfik özelliktedir. Elde edilen bantlar 

dikkate alınarak taksonların moleküler yakınlıklarını gösteren bir dendogram elde 

edilmiştir. Prangos ilanae türü ise dış grup olarak kullanılmıştır.  
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Şekil 6.7.1. Türlerin M5 primeriyle PCR amplifikasyonundan elde edilen ürünlerin 

elektroforez jel görüntüsü; 1: B.scabra, 2: B.microcarpa, 3: 

B.aksekiense, 4: B.anatolica, 5: C.crassiloba, 6: C.cristata, 7: P.ilanae 
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Şekil 6.7.2. Bilacunaria ve Cachrys taksonlarının ISSR amplifikasyonları sonunda 
elde edilen dendogram 
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         ISSR primerlerinin PCR amplifikasyonuyla elde edilen moleküler verilerin 

değerlendirilmesiyle oluşturulan dendogram incelendiğinde araştırma konusu olan 

Bilacunaria ve Cachrys cinsleri ile dış grup olarak kullanılan Prangos cinsinin üç 

ayrı grup oluşturduğu görülür. Bilacunaria, Cachrys ve yakın takson olan Prangos 

merikarp ve yaprak özellikleri bakımından farklılık gösterir. Cachrys cinsi 

merikarplarının daha büyük olması, merikarp kesitlerinde sklerankima kitlelerine 

sahip olması, iletim demetleri ve vittalarının yerleşimi, endosperm biçimi ve 

merikarp yüzeyinde ibiksi-dikensi çıkıntılar bulundurması özellikleri ile Bilacunaria 

cinsinden belirgin olarak ayrılır. Prangos cinsi ise belirgin bir şekilde büyük 

merikarplara ve kalın mezokarp tabakasına sahip türlerden oluşur (Duran ve ark., 

2005).    

 

         Bilacunaria cinsine ait türler iki ayrı grup oluşturacak şekilde dallanmıştır. 

Dendogramda B. microcarpa ve B. scabra bir grup oluşturacak şekilde düzenlenirken 

B. aksekiense ve B. anatolica ayrı bir grup oluşturacak şekilde yerleşmiştir. B. 

microcarpa ve B. scabra türleri ülkemizin genel olarak doğu bölgelerinde yayılış 

gösteren Đran-Turan fitocoğrafik bölge elementleridir. Bu türlerin merikarplarına ait 

anatomik kesitler incelendiğinde iletim demetlerinin ve vittaların büyüklüğü ile 

endospermin biçimi özellikleri bakımından cinsin diğer üyelerine göre daha fazla 

benzerlik gösterdikleri görülmektedir. Her iki türde de endosperm komissural 

bölgede uçları hafif kıvrık bir at nalı biçimindedir. B. micocarpa ve B. scabra 

türlerinin ekolojik isteklerinin benzer olması ve merikarp anatomilerinin cinsin diğer 

üyelerine kıyasla daha fazla ortak özelliğe sahip olması bu türlerin moleküler verilere 

dayanarak oluşturulan dendogramda yakın ilişkili olarak yerleşmelerini anlamlı hale 

getirir. Bilacunaria cinsi içerisinde diğer bir alt grubu B. aksekiense ve B. anatolica 

türleri oluşturmaktadır. Doğu Akdeniz elementi olan bu taksonların Antalya-Akseki 

ve Muğla-Seki bölgelerinde yayılış gösteren lokal endemik türlerdir. Bu türler habitat 

özelliklerinin yanı sıra merikarp kesitlerinde endosperm biçiminin her iki tür için 

benzer olmasıyla da yakınlık göstermektedir. Ancak B. anatolica türü özellikle 

endokarp etrafında halka oluşturacak biçimde yerleşen vittaların daha büyük olması 

ve yuvarlak, dikensi özellikte yapraklara sahip olması ile bu çalışmada incelenen 
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diğer taksonlardan farklılaşır. Ayrıca meyve yüzeyinin tüy, tüberkül ve diken benzeri 

çıkıntılar taşımaması özellikleriyle de diğer taksonlardan ayrılır. 

 

         Cachrys cinsinin ülkemizde iki türü bulunmaktadır. Bu türlerin dendogramda 

ayrılmadıkları görülmektedir. Gövde ve yaprak özellikleri bakımından ortak 

özelliklere sahip olan C. crassiloba ve C. cristata taksonları esas olarak merikarp 

yüzeyleri farklılığına göre ayrılmaktadır. Ancak umbelladaki ışın sayısı, sepal ve 

petal yüzeyi de her iki tür için farklı özellik göstermektedir.  

 

         Sonuç olarak moleküler verilere göre oluşturulan dendogram geleneksel 

Hippomarathrum cinsinin, morfolojik ve karpolojik açıdan farklılık gösteren 

Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ayırımını desteklemektedir. Bilacunaria cinsi 

içerisindeki gruplaşmada morfolojik benzerliklerinin yanında ekolojik istekleri ile 

birlikte merikarp anatomilerindeki benzerliklerin de etkili olduğu söylenebilir.      

 

6.8. Nümerik Sonuçlar ve Tartışma 

 

         Geleneksel Hippomarathrum cinsinin yeni bir kombinasyon yapılarak 

Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ayrılması temel olarak taksonların meyve 

anatomilerindeki farklılıklara dayandırılarak gerçekleştirilmiştir. Buraya kadar 

Türkiye Hippomarathrum cinsine ait taksonlar morfolojik, karpolojik, moleküler, 

sitogenetik ve palinolojik özellikleri bakımından incelenmiştir. Türkiye 

Hippomarathrum taksonlarının Bilacunaria ve Cachrys cinslerine göre konumlarının 

belirlenmesi ve birbirleriyle fenetik yakınlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla 

türlerin nümerik sınıflandırması yapılmıştır. Buna göre 6 taksona ait 67 karakterden 

elde edilen veriler Çizelge 6.8.1’de verilmiştir. Taksonların nümerik sınıflandırması 

yapılırken sürekli ve kesikli verilerin (0 ve 1 olanlar) ayrı ayrı matriksleri 

oluşturulmuş ve bu matrikslerin ağırlıkları ölçüsünde oluşturulan ortak matrikse göre 

türlerin fenetik yakınlıklarını gösteren dendogram oluşturulmuştur. Karakterlerin 

NTSYS paket programında değerlendirilmesi ile oluşturulan fenogram kapsamında 

Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait türlerin filogenetik ilişkileri tespit edilmiştir 

(Şekil 6.8.1).  
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Çizelge 6.8.1. Taksonların nümerik taksonomisinde kullanılan karakterler 

 
 

 

 

 

 

 

 

Karakter B. micro. B. scab. B. aksek. B. anat. C. crass. C. crist. 
1 4 2 4.5 2 3.25 2.25 
2 4 4.5 4.5 2.5 5.5 7 
3 0 0 0 1 0 0 
4 75 65 100 55 110 75 
5 1 1 1 1 1 1 
6 1 2 0 3 0 0 
7 0 0 1 0 0 0 
8 2 2 2 1 2 2 
9 1 1 1 1 2 0 
10 2 1 1 1 1 1 
11 0 1 0 0 0 0 
12 50 40 65 25 45 60 
13 30 25 50 20 25 32 
14 0 4 2 2 3 1 
15 16.5 16 14.5 9 15.5 25 
16 0.85 1.75 1 1 2.5 0.75 
17 1 1 1 2 1 2 
18 0 0 0 2 1 2 
19 0 1 0 0 0 0 
20 1 0 0 0 0 0 
21 0 1 0 0 0 0 
22 20 10 42.5 5.5 60 13 
23 1.25 0.45 0.55 1.25 1.5 0.75 
24 0 2 0 2 0 1 
25 1 1 0 1 0 0 
26 0 0 0 0 1 1 
27 1 2 3 4 0 1 
28 1 2 1 0 2 2 
29 1 0 1 0 0 0 
30 1 0 0 1 0 1 
31 3 1.5 1.5 4 5.5 4.5 
32 0 1 0 0 0 1 
33 1 1 1 0 0 0 
34 1 0 0 0 0 1 
35 1 2 1 1 0 2 
36 1 1 1 1 0 0 
37 22.5 3 7.5 8 7 10 
38 0.75 1 1 1 2 1 
39 1 0 1 1 1 1 
40 7.5 2.5 5 9.5 9 10.5 
41 3.5 2 3.5 6.5 4.5 4 
42 0 1 0 0 1 0 
43 0 1 1 0 1 0 
44 1.75 2 5 2 1.5 2.25 
45 1 1 1 0 2 0 
46 0 0 0 1 1 1 
47 4 0 2 4 3 1 
48 5 5 5 5 10 9 
49 5 4.5 4.5 4.5 9 6.5 
50 1 1 1 0 1 0 
51 1 1 1 0 1 0 
52 0 0 0 0 1 1 
53 1 1 1 0 2 2 
54 1 0 1 1 0 2 
55 0 0 0 1 0 0 
56 0 0 0 0 1 1 
57 0 0 0 0 1 1 
58 1 1 1 1 0 0 
59 0 0 0 1 0 0 
60 0 0 0 0 1 1 
61 0 0 0 1 0 0 
62 1 1 1 2 1 1 
63 29.24 30.66 29.43 28.11 31.82 35.33 
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Çizelge 6.8.1. Taksonların nümerik taksonomisinde kullanılan karakterler 
(devam) 

 
64 13.99 16.76 15.35 15.27 16.99 16.94 
65 1.75 1.70 1.43 1.39 1.48 1.58 
66 0.81 0.87 0.75 0.66 0.85 0.71 
67 2.09 1.82 1.91 1.84 1.87 2.08 
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Şekil 6.8.1. Bilacunaria ve Cachrys taksonlarının nümerik sınıflandırması sonucu 

elde edilen fenogram 
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         Morfolojik, karpolojik ve palinolojik verilere dayalı fenogram incelendiğinde 

geleneksel Hippomarathrum cinsine ait taksonların Bilacunaria ve Cachrys şeklinde 

belirgin olarak ayrıldığı görülebilir. Bilacunaria ve Cachrys taksonları meyvelerinin 

morfolojik ve anatomik farklılıklarının yanı sıra yaprak, gövde ve petal gibi yapıların 

biçim, boyut ve yüzey özellikleri bakımından da farklılık gösterirler.  

 

         Nümerik karakterlerin değerlendirilmesiyle elde edilen dendogram 

incelendiğinde bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu düşündüğümüz Bilacunaria 

aksekiense türü ile Bilacunaria microcarpa türünün fenetik yakınlıklarının cinsin 

diğer türlerine göre daha fazla olduğu görülür. Her iki tür de B. scabra ve B. 

anatolica taksonlarından farklı olarak tüysüz gövdelere, linear-filiform biçimli 

terminal segmentlere, yükselici-dik karakterde ve proliferat özellikte umbellalara, 

linear-lanseolat biçimli braktelere sahiptir. Ayrıca meyvenin biçimi ve boyutu B. 

microcarpa, B. aksekiense ve B. scabra türleri için benzer özellikler gösterir. Her üç 

taksonda da merikarplar hemen hemen eşit boyutlarda ve oblong ya da globoz 

biçimlidir. Merikarp yüzeyinde tüberküler ya da verrukoz çıkıntılar mevcuttur. Ayrıca 

B. microcarpa, B. scabra ve B. aksekiense türlerinin merikarplarında iletim 

demetlerinin ve vittaların büyüklüğü ve sayısı birbirine yakındır. Bilim dünyası için 

başka bir yeni kayıt olduğu düşünülen ve Muğla-Seki’den toplanan Bilacunaria 

anatolica türünde ise iletim demetlerinin ve vittaların yerleşimi diğer türlerle benzer 

olmakla beraber bu yapıların büyüklüğü diğer türlerden farklılık göstermektedir. B. 

anatolica taksonunda cinsin diğer üyelerinden ve Cachrys cinsi taksonlarından farklı 

olarak büyük vittalar görülmektedir. B. anatolica’da meyve yüzeyinde tüy ve 

tüberkül gibi yapılara rastlanmaz.  Ayrıca bu taksonun yaprak biçimi ve boyutu da 

farklılık göstermektedir. Terminal segmentler Bilacunaria cinsinin diğer türlerinden 

farklı olarak kalınlaşmış ve dikensi özelliktedir. Bütün bu farklılıklar nümerik 

karakterler kullanılarak oluşturulan dendogramda B. anatolica türünün cins 

içerisinde ayrı bir grup oluşturmasına neden olur. 

 

         Cachrys cinsine ait taksonların morfolojik, karpolojik ve palinolojik karakterler 

bakımından Bilacunaria cinsinden ayrı olarak farklı bir grup oluşturduğu 

görülmektedir. 
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         Morfolojik, karpolojik ve palinolojik verilerin değerlendirilmesiyle elde edilen 

dendogram, morfolojik yakınlıkları fazla olan taksonların yakın gruplar 

oluşturduğunu göstermektedir. Geleneksel Hippomarathrum cinsinin Bilacunaria ve 

Cachrys cinslerine ayrılması fenetik dendogramla da desteklenmektedir. 
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7. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
 
 
 
         Geleneksel Hippomarathrum cinsi ile ilgili olarak yapılan nomenklatürel 

değişiklikler göz önüne alınarak Türkiye Hippomarathrum cinsinin taksonomik 

revizyonu gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Türkiye Florasında Hippomarathrum 

cinsi altında verilen taksonların Bilacunaria ve Cachrys cinslerine göre konumları 

morfolojik, anatomik (meyve), moleküler, sitogenetik ve palinolojik verilerin 

kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesiyle belirlenmiştir. Cinsler ve türler için 

kullanışlı teşhis anahtarları oluşturularak taksonların morfolojik betimleri yapılmıştır. 

Đncelenen bütün taksonlar dikkate alınarak cinslerin ve türlerin ayırımında 

taksonomik değeri olan karakterler değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında 

Bilacunaria ve Cachrys cinslerine ait türlerin morfolojik betimlerinin yanı sıra 

meyvelerinin anatomik özellikleri, korolojileri, çiçeklenme zamanı, yetişme 

yükseltisi, habitat özellikleri, tehlike kategorileri, endemizm durumları, palinolojik 

özellikleri, kromozom sayıları (B. anatolica hariç) ve nümerik sınıflandırmaya göre 

fenetik yakınlıkları verilmiştir. Ayrıca türlerin doğal ortamlarında çekilmiş resimleri 

ile birlikte herbaryumlardan alınan tip örneklerinin resimleri, merikarplarına ait yatay 

kesit görüntüleri, meyve ve polen yüzeylerinin SEM görüntüleri verilmiştir.  

 

         Türkiye Florasında Hippomarathrum cinsi beş tür ile temsil edilmektedir 

(Davis 1972). Ancak 12. Uluslar Arası  Botanik Kongresi’nde yazarların 

Hippomarathrum Link isminin Hippomarathrum P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 

homonimine karşı korunması önerisi reddedildiğinden Hippomarathrum cinsine ait 

türler Cachrys cinsi içerisinde değerlendirilmiştir. Daha sonra karpolojik farklılıklar 

esas alınarak Hippomarathrum’un YakınDoğu türleri yeni bir kombinasyon yapılarak 

Bilacunaria cinsine, Akdeniz türleri ise Cachrys cinsine aktarılmıştır (Pimenov & 

Tikhomirov 1983). Buna göre Türkiye Florasında Hippomarathrum cinsi altında 

verilen H. microcarpum, H. scabrum ve H. boissieri türleri Bilacunaria cinsi, H. 

cristatum ve H. crassilobum türleri ise Cachrys cinsi içerisinde değerlendirilmiştir.  

 

         Türkiye Bilacunaria ve Cachrys cinslerinin morfolojik, anatomik (meyve), 

moleküler, sitogenetik, palinolojik özellikleri ile meyvelerinin mikromorfolojik 
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özellikleri araştırılarak ortaya çıkarılan yeni türlerle birlikte bu cinslerin taksonomisi 

çalışılmıştır.  

 

         Türkiye Florasında Hippomarathrum cinsinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

türleri Bilacunaria cinsine girmektedir. B. microcarpa türü ülkemizde Kuzeydoğu, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılış göstermektedir. Dünya genelinde 

ise Anti-Lübnan ve Kafkasya’da görülmektedir. B. scabra türü ülkemizde 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yayılış gösterir. Bu taksonun genel dağılımı 

Suriye’dir. B. aksekiense ve B. anatolica ise yurdumuzun Akdeniz bölgesinde doğal 

olarak yetişen ve bu çalışma ile ortaya çıkarılmış lokal endemik türlerdir. Dağılış 

alanları dikkate alınarak B. microcarpa ve B. scabra’nın Đran-Turan, B. aksekiense ve 

B. anatolica türlerinin Doğu Akdeniz elementi olduğu belirtilmiştir. Cachrys cinsine 

ait türlerden C. crassiloba ülkemizin Güneybatı Anadolu bölümünde yayılış gösterir. 

Bu türün genel dağılımı Kıbrıs adasıdır. C. cristata ise ülkemizin batısında dağılış 

gösterir ve dünya genelinde Güney Balkan ülkelerinde yetişmektedir. Buna göre 

Cachrys cinsine ait taksonların Doğu Akdeniz elementi oldukları belirtilmiştir.  

 

         Bilacunaria ve Cachrys cinsleri arasındaki sınır temel olarak meyve 

anatomilerindeki farklılıklara göre çizilmiştir. Merikarp büyüklüğü, biçimi, sırtların 

gelişmişlik derecesi ve biçimi, iletim demetlerinin ve vittaların yerleşimi, mezokarp 

tabakasında sklerankima kitlelerinin varlığı ve endosperm biçimi gibi özelliklerin her 

iki cinsi ayırt edebilecek ölçüde farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca gövde, 

yaprak, brakte ve petal gibi yapılar da biçim, boyut ve yüzey özellikleri bakımından 

Bilacunaria ve Cachrys taksonları için ayırt edici karakterlerdir.   

   

         Türkiye Florasına göre Kahramanmaraş civarından kaydı bulunan Bilacunaria 

boissieri (Hippomarathrum boissieri) türünün ülkemizde yetişmediği 

düşünülmektedir. Türkiye Flora kaydına göre dar bir alanda yayılış göstermesi, bu 

türün neslinin ülkemizdeki populasyonunun yok olduğunu düşündürmekle beraber 

bu türün değerlendirilmesi sırasında yakın taksonlarla (B. scabra, B. microcarpa) 

karıştırılarak yanlış sınıflandırılmış olması da mümkündür. Bilim dünyası için yeni 

kayıt olduğunu düşündüğümüz türlerle birlikte ülkemizde Bilacunaria cinsinin dört 
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türü (B. microcarpa, B. scabra, B. aksekiense ve B. anatolica) ve Cachrys cinsinin 

iki türü (C. crassiloba ve C. cristata) doğal yayılış göstermektedir. 

 

         Antalya-Akseki’den toplanan ve bilim dünyası için yeni bir tür kaydı olduğunu 

düşündüğümüz Bilacunaria aksekiense taksonu morfolojik ve karpolojik özellikleri 

ile cinsin diğer üyelerinden ayrılmaktadır. B. aksekiense türü yakın takson olan B. 

microcarpa’dan merikarp biçimi ve yüzey özelliği ile belirgin bir şekilde 

farklılaşırken gövde, yaprak, petal gibi yapıların biçimi, boyutu ve tüylülük durumu 

da her iki tür için farklılık göstermektedir. Ayrıca B. aksekiense türüne ait örneklerde 

stilus, cinsin diğer üyelerine kıyasla belirgin bir şekilde daha uzundur.  

 

         Muğla-Seki’den toplanan Bilacunaria anatolica örneği, bu çalışma tespit edilen 

ve bilim dünyası için yeni olan türlerden ikincisidir. Bu tür Bilacunaria cinsi 

içerisinde değerlendirilmiş olmakla beraber cinsin diğer üyelerinden oldukça farklı 

olan bazı morfolojik ve karpolojik özelliklere sahiptir. B. anatolica taksonunda 

yaprakların biçimi Cachrys taksonlarına daha yakındır. Ancak yaprakların daha kısa, 

kalın, dikensi ve yuvarlak özellikte olması bu türün hem Bilacunaria hem de 

Cachrys taksonlarından ayrılmasını sağlar. Bilacunaria anatolica’nın merikarp 

özellikleri incelendiğinde, türün Bilacunaria cinsi içerisinde değerlendirilmesi 

gerektiği görülmüştür. Bu taksonda merikarpın biçimi ve boyutu, sırtların gelişmişlik 

derecesi, endospermin biçimi, iletim demetleri ve vittaların yerleşimi Bilacunaria 

taksonları ile uygunluk göstermektedir. B. anatolica’nın merikarp yüzeyinde tüy, 

tüberkül, diken gibi yapıların bulunmayışı, olgun merikarpının yeşilimsi-sarı renkte 

olması ve gerek sırtlar altındaki vittaların gerekse endokarp etrafındaki vittaların 

belirgin bir şekilde büyük olması türü cinsin diğer üyelerinden ayıran özelliklerdir.  

         B. aksekiense ve B. anatolica türlerinin ülkemizin Antalya-Akseki ve Muğla-

Seki illerinde yayılış gösteren lokal endemik taksonlardır. Buna göre Bilacunaria 

cinsinin ülkemiz için endemizm oranı % 50’dir. 

 

         Đncelenen taksonların yayılış alanları ve habitat özellikleri dikkate alınarak 

IUCN “Red Data Book” kategorileri belirlenmiştir. B. microcarpa türü, cinsin 

ülkemizde en fazla yayılış gösteren türüdür. Özellikle Anadolu’nun doğusunda sebze 
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ve hayvan yemi olarak kullanılmakla birlikte bu durum türe ait populasyonları tehdit 

edebilecek boyutlara ulaşmamıştır. Buna bağlı olarak B. microcarpa taksonunun 

tehlike kategorisi LR (Lower Risk) olarak belirtilmiştir.  

 

         Anadolu’nun doğu ve güneydoğu bölümlerinde yayılış gösteren B. scabra türü 

de gerek habitat özelliklerinin gerekse yayılış oranının populasyon varlığını tehdit 

eder boyutlarda olmaması nedeniyle LR (Lower Risk) kategorisinde 

değerlendirilmiştir.  

 

         Bilacunaria cinsinin ülkemiz için lokal endemik türler olan B. aksekiense ve B. 

anatolica taksonları ise sınırlı bir alanda yayılış göstermeleri ve başka bir kayıttan 

bilinmemeleri nedeniyle CR (Critically Endangered) kategorisinde 

değerlendirilmiştir.  

 

         Cachrys cinsine ait türler ülkemizin batısında yayılış göstermektedir. Kayalık 

yamaçlarda ve yol kenarlarında doğal olarak yetişen C. crassiloba ile frigana ve ekili 

alanlarda yetişen C. cristata türleri habitat özellikleri ve yayılış oranları dikkate 

alınarak LR (Lower Risk) kategorisinde değerlendirilmiştir.    

 

         Sitogenetik çalışmalar sonunda B. microcarpa, B. scabra, B. aksekiense, C. 

crassiloba ve C. cristata türlerinin kromozom sayısının 2n=22 olduğu görülmüştür. 

B. anatolica taksonuna ait tohumlar çimlendirilemediği için bu taksonla ilgili 

sitogenetik veri elde edilememiştir. Bu çalışma sonunda kromozom sayısının 

Bilacunaria ve Cachrys cinsleri için ayırt edici bir karakter olmadığı tespit edilmiştir.  

 

         Đncelenen taksonlar palinolojik özellikleri bakımından karşılaştırıldığında 

polenlerin türleri ayırt edebilecek ölçüde belirgin farklılıklara sahip olmadığı görülür. 

Bütün türlerin polenleri trikolpattır. Ayrıca polar eksen/ekvatoral eksen oranına göre 

B. microcarpa ve C. cristata türlerinin polenleri perprolat, B. scabra, B. aksekiense, 

B. anatolica ve C. crassiloba türlerine ait polenler subprolat tiptedir. Polenler 

üzerinde yapılan morfolojik ölçümler Çizelge 7.1’de verilmiştir. Polen yüzeyinin 
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ornamentasyonu bütün taksonlar için benzer özellikte olup striat-rugulat olarak 

tanımlanmıştır.  

 

Çizelge 7.1. Bilacunaria ve Cachrys taksonlarına ait polenlerin ölçümleri 
 

Türler P E Ex In P/E 

B. microcarpa 29.24 13.99 1.75 0.81 2.09 - perprolat 

B. scabra 30.66 16.76 1.70 0.87 1.82 - subprolat 

B. aksekiense 29.43 15.35 1.43 0.75 1.91 - subprolat 

B. anatolica 28.11 15.27 1.39 0.66 1.84 - subprolat 

C. crassiloba 31.82 16.99 1.48 0.85 1.87 - subprolat 

C. cristata 35.33 16.94 1.58 0.71 2.08 - perprolat 

 

 

         Bilacunaria ve Cachrys taksonlarının moleküler yakınlıklarını araştırmak 

amacıyla örneklerin ISSR ve RAPD primerleriyle PCR amplifikasyonu yapılmıştır. 

RAPD primerleriyle yapılan PCR amplifikasyonlarından taksonları ayırt edebilecek 

ölçüde moleküler veri elde edilememiştir. Bu durumun, kullanılan primelerin sıcaklık 

optimizasyonlarının iyi yapılamaması ve çok sayıda primerin denenmemesi gibi 

nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu yüzden türlerin moleküler 

yakınlıkları sadece ISSR primerleri kullanılarak elde edilen verilere göre 

belirlenmiştir. ISSR primerleriyle elde edilen moleküler veriler kullanılarak 

oluşturulan dendogram Hippomarathrum cinsinin Bilacunaria ve Cachrys cinslerine 

ayırımını desteklemiştir. 

 

         Yüksek lisans tez çalışması olarak gerçekleştirilen Türkiye Hippomarathrum 

cinsinin revizyonu, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin kullanılmasıyla 

hazırlanan kapsamlı bir çalışma olması nedeniyle sistematik botanikle uğraşan 

kişilere temel veri sağlayacaktır. Đncelenen taksonların kapsamlı betimleri ve renkli 

fotoğrafladan oluşan koleksiyonu gelecekte yeniden yazılması düşünülen Türkiye 

Florası için önemli katkıda bulunacaktır. Bu revizyon çalışmasının bilim dünyasına 

katkı sağladığı inancındayız.     
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