
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CENTAUREA (ASTERACEAE) CİNSİ  

CHEIROLEPIS (BOISS.) O.HOFFM.  

SEKSİYONUNUN MORFOLOJİK, KARYOLOJİK VE MOLEKÜLER 

REVİZYONU 

Tuna UYSAL 

DOKTORA TEZİ 

BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI 

KONYA–2006 

 

 

 

 

T.C. 



 II

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

TÜRKİYE CENTAUREA (ASTERACEAE) CİNSİ  

CHEIROLEPIS (BOISS.) O.HOFFM. SEKSİYONUNUN 

MORFOLOJİK, KARYOLOJİK VE MOLEKÜLER REVİZYONU 

 

 

Tuna UYSAL 

 

DOKTORA TEZİ 

 

BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI 

 

 

Bu tez 10/02/2006 tarihinde aşağıda belirtilen jüri tarafından oybirliği ile  

kabul edilmiştir. 

 

 

 

----------      ---------             --------- 

Prof. Dr.          Prof. Dr.             Prof. Dr. 

Kuddisi ERTUĞRUL    Mustafa KÜÇÜKÖDÜK         Leyla AÇIK 

(Danışman)        (Üye)    (Üye) 

 

----------            --------- 

Doç.Dr.          Doç.Dr. 

Hüseyin DURAL   Ahmet DURAN 

(Üye)           (Üye) 

ÖZET 

Doktora Tezi 



 III

 

TÜRKİYE CENTAUREA (ASTERACEAE) CİNSİ  

CHEIROLEPIS (BOISS.) O.HOFFM.  

SEKSİYONUNUN MORFOLOJİK, KARYOLOJİK VE MOLEKÜLER 

REVİZYONU 

 

Tuna UYSAL 

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Ana Bilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Kuddisi ERTUĞRUL 

2006, XII +184 Sayfa 

Jüri: Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK 

Jüri: Prof. Dr. Leyla AÇIK 

Jüri: Doç. Dr. Hüseyin DURAL 

Jüri: Doç. Dr. Ahmet DURAN 

 

Araştırma materyalini 2002–2005 yılları arasında ülkemizin farklı 

bölgelerinden toplanan örnekler ve çalışılan taksonlara ait tip örnekleri 

oluşturmuştur. Cheirolepis L. seksiyonunda yer alan taksonların örnekleri üzerinde 

morfolojik, karyolojik (kromozom sayımları) ve moleküler (DNA dizi analizleri) 

çalışmalar yapılmıştır. Morfolojik çalışmalar sonucunda taksonların benzerlik ve 

farklılıkları ortaya çıkarılmıştır. Kromozom sayımları sonucunda seksiyonun temel 

kromozom sayısı x=9 olarak belirlenmiştir. Çalışılan taksonlardan Centaurea 

drabifolia Sm. subsp. drabifolia, C. drabifolia subsp. austro-occidentalis Wagenitz, 

C. drabifolia subsp. cappadocica (DC.) Wagenitz, C. isaurica Hub.-Mor., C. 

derderiifolia Wagenitz, C. nivea Wagenitz, C. paphlagonica (Bornm.) Wagenitz, C. 

cankiriense A.Duran & H. Duman, C. odyssei Wagenitz türlerinin kromozom sayıları 

2n=18 olarak tespit edilmiştir. C. drabifolia subsp. detonsa Wagenitz, C. drabifolia 

subsp. glabrousa Uysal & Ertuğrul, C. kotschyi (Boiss. & Heldr.) Hayek var. 

kotschyi, C. kotschyi var. persica (Boiss.) Wagenitz, C. decumbens (Wagenitz) Uysal 

& Ertuğrul, C. sericea Wagenitz türlerinin kromozom sayısı 2n=36 olarak tespit 

edilmiştir. Sadece C. deflexa Wagenitz türünün kromozom sayısı 2n=54 olarak tespit 
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edilmiştir. Kromozomal sonuçlarımız Cheirolepis seksiyonunda poliploidi olduğunu 

göstermektedir. Dizi analizleri sonucunda Cheirolepis ve yakın ilişkili seksiyonların 

birlikte (Pteracantha Wagenitz, Plumosipappus (Czerep.) Wagenitz) monofiletik bir 

grup olduğu tespit edilmiştir ve bu monofiletik gruba ait genetik kod ortaya 

çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen bu araştırmalar sonucunda yakın seksiyonlardan 

Pteracantha Wagenitz ve Plumosipappus (Czerep.) Wagenitz seksiyonları sinonim 

yapılmıştır ve Cheirolepis seksiyonunun sınırları genişletilmiştir. Her taksonun 

geçerli adı, ilk yayınlandığı literatür, tip örnekleri, önceki revizyonları, geniş 

betimleri, yetişme ortamı ve yüksekliği, Türkiye ve varsa komşu ülkelerdeki yayılışı, 

ve tehlike kategorileri verilmiştir. Araştırma sonucunda büyük çoğunluğu endemik 

olan bu seksiyon hakkında elde edilen veriler doğrultusunda bazı taksonların 

sistematik durumları yeniden belirlenmiş, bilim dünyasına C. drabifolia Sm. subsp. 

glabrousa Uysal & Ertuğrul sp. nova, C. paphlagonica (Bornm.) Wagenitz subsp. 

turkeliensis Uysal & Ertuğrul sp. nova, C. decumbens (Wagenitz) Uysal & Ertuğrul 

stat. nova sunulmuştur. Yapılan morfolojik ayrımlar aynı zamanda kromozom sayı 

ve DNA sekans çalışmalarıyla desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Centaurea, Cheirolepis, Pteracantha, Plumosipappus, 

Revizyon, Türkiye 
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The research material was composed between years of 2002-2005 with 

specimens collected from different regions of Turkey and type specimens belong to 

the studied taxa. The morphological, caryological (counts of chromosome) and 

molecular (analysis of DNA sequence) studies were made on specimens concerning 

with taxa of the section Cheirolepis L. It was occured that the similarity and 

dissimilarity of taxa by the result of morphological studies. At the result of the 

chromosome counts, the chromosome number of section was determined as x=9. The 

chromosome numbers of C. drabifolia Sm. subsp. drabifolia, C. drabifolia subsp. 

austro-occidentalis Wagenitz, C. drabifolia subsp. cappadocica (DC.) Wagenitz, C. 

isaurica Hub.-Mor., C. derderiifolia Wagenitz, C. nivea Wagenitz, C. paphlagonica 

(Bornm.) Wagenitz, C. cankiriense A. Duran & H. Duman, Centaurea odyssei 

Wagenitz were determined as 2n=18. The chromosome number of these species, C. 

drabifolia subsp. detonsa Wagenitz, C. drabifolia subsp. glabrousa Uysal & 

Ertuğrul, C. kotschyi (Boiss. & Heldr.) Hayek var. kotschyi, C. kotschyi var. persica 

(Boiss.) Wagenitz, C. decumbens (Wagenitz) Uysal & Ertuğrul, C. sericea Wagenitz 

were determined as 2n=36. Only, the chromosome number of Centaurea deflexa 
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Wagenitz species was determined as 2n=54. Our chromosomal results showed the 

occurance of poliploidy at Cheirolepis section. At the result of the sequence analysis, 

Cheirolepis and together with close relation of sections were determined as a 

monophyletic group and genetic code of this monophyletic group was occured. As a 

result, the sections of Pterecantha Wagenitz and Plumosipappus (Czerep.) Wagenitz 

which are close sections were made synonym and borders of Cheirolepis section was 

made larger. The valid name of every taxon, the first published literature name, type 

samples, previous revisions, large description, the growing habitat and altitute, 

distribution in Turkey and neighbour countries if there are and danger catagories 

were given. At the result of the research, the systematic position of some taxons were 

determined again with obtained datasets pertaining to the sections included most of 

endemic species. C. drabifolia subsp. glabrousa Uysal & Ertuğrul sp. nova, C. 

paphlagonica subsp. turkeliensis Uysal & Ertuğrul sp. nova, C. decumbens 

(Wagenitz) Uysal & Ertuğrul stat. nova were presented to the science. At the same 

time, morphological distinctions which were made, were supported by chromosome 

number and DNA sequence studies. 

 

Key Words: Centaurea, Cheirolepis, Pteracantha, Plumosipappus Revision, Turkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 Doktora çalışmam süresince her zaman destek ve yardımlarını benden 

esirgemeyen değerli danışmanım Prof. Dr. Kuddisi ERTUĞRUL’a teşekkürü bir 

borç bilirim. 



 VII

Moleküler çalışmalarımın Barselona Botanik Enstitüsünde gerçekleşmesinde 

maddi destek sağlayan TUBİTAK’a teşekkür ederim. Barselona Botanik Enstitüsü, 

Moleküler Biyoloji laboratuarlarının tüm imkanlarını bana sunan ve sekanslama 

çalışmaları konusunda beni yetiştiren Prof.Dr. Nuria Garcia Jacas’a ve Enstitünün 

Direktörü Prof.Dr. Alfonso Susanna’ya ve dostça davranan tüm Barselona Botanik 

Enstitüsü personeline teşekkür ederim. 

 Her zaman bilgi, beceri ve yorumlarından faydalandığım değerli hocalarım ve 

Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK ve Doç.Dr. Hüseyin DURAL’a, Moleküler 

Biyoloji Laboratuar çalışmalarında desteklerini gördüğüm Prof.Dr. Leyla AÇIK’a 

teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca benimle bazı arazi çalışmalarına katılan ve tezim 

sırasında desteklerini gördüğüm Yrd.Doç.Dr. Osman TUGAY’a da teşekkür 

ediyorum. 

Tip örneklerini gönderen Kew, Edinburgh, Genova herbaryumlarına ve bizzat 

örnekleri görmem için beni davet eden Viyana Herbaryumları yöneticilerine teşekkür 

ederim. Ayrıca ülkemizdeki ISTF, ANK, EGE, GAZİ, HUB, KNYA, Uludağ 

Üniversitesi Herbaryumu, Eskişehir Fen Fakültesi Herbaryumu, Eskişehir Eczacılık 

Fakültesi Herbaryumu, Niğde Fen Edebiyat Fakültesi herbaryumu sorumlularına 

örneklerini görmem hususunda gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür ederim. 

Doktora çalışmalarım süresince sabırlarını ve yardımlarını benden 

esirgemeyen değerli aile büyüklerime, moral ve azim kaynağım eşim Ayşe UYSAL 

ve çocuklarım H.Hilal ve Halil Berk’e teşekkür ederim. 

Tezin yazımı sırasında yardımlarını gördüğüm Yüksek Lisans 

öğrencilerinden Volkan BAĞÇE’ ye teşekkür ederim. 

Bu doktora tez çalışması Selçuk Üniversitesi 2003/052 nolu Bilimsel 

Araştırma Projeleri kordinatörlüğünce desteklenmiştir. Desteği sağlayan BAP’a 

teşekkür ederim. 

2006, Konya               Tuna UYSAL 

İÇİNDEKİLER 

ÖZET......................................................................................................................... III 

ABSTRACT ............................................................................................................... V 

ÖNSÖZ.....................................................................................................................VII 



 VIII

ŞEKİLLERİN LİSTESİ .......................................................................................... IX 

ÇİZELGELERİN LİSTESİ ....................................................................................XI 

SİMGELER VE KISALTMALAR .......................................................................XII 

1. GİRİŞ ...................................................................................................................... 1 

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI................................................................................... 7 

3. MATERYAL VE METOT .................................................................................. 17 

3.1. Materyal ........................................................................................................... 17 

3.2. Morfolojik Metot ............................................................................................. 18 

3.3. Karyolojik Metot ............................................................................................. 18 

3.4. Moleküler Metot .............................................................................................. 19 

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA ................................................. 25 

4.1. Taksonomik Sonuçlar ve Tartışma .................................................................. 25 

4.2. Kromozomal Sonuçlar ve Tartışma ............................................................... 124 

4.3. Moleküler Sonuçlar ve Tartışma ................................................................... 134 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER ................................................................................... 166 

6. KAYNAKLAR.................................................................................................... 174 

 

 

 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil No            Sayfa No 

Şekil 1.1. Kloroplast genomu diyagramı……………………………................... 3 
Şekil 2.1. ITS ve ETS bölgelerinin şematik görünümü …….…………………... 13 
Şekil 4.1.1. Centaurea odyssei Wagenitz taksonunun  yayılışı ………………… 36 
Şekil 4.1.2. C. odyssei taksonunun doğal görünümü……..…….………………. 36 



 IX

Şekil 4.1.3. C. odyssei taksonunun involukrum, aken, pappus ve 
  yaprak görünümü……………………………………………………….. 37 
Şekil 4.1.4. C. xylobasis taksonunun dünya yayılışı …………………………… 39 
Şekil 4.1.5. C. xylobasis taksonunun (A) Genel ve (B) Kapitula görünümü …… 40 
Şekil 4.1.6. C. xylobasis taksonunun involukrum, aken, pappus, yaprak  
 görünümü………………………………………………………………… 41 
Şekil 4.1.7. C. drabifolia taksonunun aken ve pappus görünümü……………… 42 
Şekil 4.1.8. C. drabifolia taksonunun Türkiye yayılışı …………..……...…….. 43 
Şekil 4.1.9. C. drabifolia subsp. drabifolia taksonunun  
 (A) Doğal ve (B) Kapitula görünümü…………………………….……… 46 
Şekil 4.1.10. Centaurea drabifolia subsp. drabifolia taksonunun  
 involukrum ve yaprak görünümü …………………………………..……..46 
Şekil 4.1.11. C. drabifolia subsp. austro-occidentalis taksonunun  
 (A) Genel ve (B) kapitula görünümü……………………………….…….. 49 
Şekil 4.1.12. Centaurea drabifolia subsp. austro-occidentalis  
 taksonunun involukrum ve yaprak görünümü………………………….. 49 
Şekil 4.1.13. C. drabifolia subsp. detonsa taksonunun  
 (A) Doğal ve (B) Kapitula görünümü……………………………………. 52 
Şekil 4.1.14. Centaurea drabifolia subsp. detonsa taksonunun  
 involukrum, aken, pappus, yaprak görünümü………………..…………. 53 
Şekil 4.1.15. C. drabifolia subsp. glabrousa taksonunun  
 (A) Doğal ve (B) Kapitula görünümü…………………………………….. 55 
Şekil 4.1.16. Centaurea drabifolia subsp. glabrousa taksonunun  
 involukrum, aken, pappus, yaprak görünümü…………………………… 56 
Şekil 4.1.17. C. drabifolia subsp. cappadocica taksonunun  
 (A) Genel ve (B) Kapitula görünümü…………………………………….. 59 
Şekil 4.1.18. Centaurea drabifolia subsp. cappadocica taksonunun  
 involukrum, aken, pappus, yaprak görünümü……………………….…… 60 
Şekil 4.1.19. C. isaurica taksonunun yayılışı ……………………….…………… 65 
Şekil 4.1.20. C. isaurica taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası… 65 
Şekil 4.1.21. C. isaurica taksonunun involukrum, aken, pappus,  
 yaprak görünümü………………………………………………………. 66 
Şekil 4.1.22. C. kotschyi taksonlarının Türkiye yayılışı……………………….. 69 
Şekil 4.1.23. C. kotschyi var. kotschyi taksonunun  
 (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası…………………………………. 71 
Şekil 4.1.24. C. kotschyi var. kotschyi taksonunun involukrum, aken,  
 pappus, yaprak görünümü……………………………………………… 72 
 
 
Şekil 4.1.25. C. kotschyi var. persica taksonunun  (A) Doğal Görünümü  
ve (B) Kapitulası………………………………………………………………….. 75 
Şekil 4.1.26. C. kotschyi var. persica taksonunun  
 involukrum, aken, pappus, yaprak görünümü…………………………… 76 
Şekil 4.1.27. . C. decumbens taksonlarının aken, pappus genel görünümü……… 78 
Şekil 4.1.28. C. decumbens taksonlarının yayılışı……………………………….. 79 
Şekil 4.1.29. C. decumbens subsp. decumbens’ in  
 (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası…………………..……………… 81 



 X

Şekil 4.1.30. C. decumbens subsp. decumbens taksonunun  
 involukrum, aken, pappus, yaprak görünümü……………………………. 82 
Şekil 4.1.31. C. decumbens subsp. floccosa taksonunun  
 (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası………..………………………… 84 
Şekil 4.1.32. C. decumbens subsp. floccosa taksonunun  
 involukrum, aken, pappus, yaprak görünümü…………………………… 85 
Şekil 4.1.33. C. derderiifolia taksonunun yayılışı………………………………. 89 
Şekil 4.1.34. C. derderiifolia taksonunun  
 (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası………………………………….. 89 
Şekil 4.1.35. C. derderiifolia taksonunun involukrum,  
 aken, pappus, yaprak görünümü…………………………………………. 90 
Şekil 4.1.36. C. nivea taksonunun yayılışı………………………………………. 93 
Şekil 4.1.37. C. nivea taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası……. 93 
Şekil 4.1.38. C. nivea taksonunun involukrum, aken, pappus, 
 yaprak görünümü………………………………………………………… 94 
Şekil 4.1.39. C. deflexa taksonunun yayılışı…………………………………….. 97 
Şekil 4.1.40. C. deflexa taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası…... 97 
Şekil 4.1.41. C. deflexa taksonunun involukrum, aken, pappus,  
 yaprak görünümü ………………………………………………………… 98 
Şekil 4.1.42. C. paphlagonica taksonunun yayılışı……………………………… 100 
Şekil 4.1.43. C. paphlagonica subsp paphlagonica taksonunun  
 (A) Genel Görünümü ve (B) Kapitulası……………………….………… 102 
Şekil 4.1.44. C. paphlagonica subsp. turkeliensis  taksonunun  
 (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası……………………………….… 104 
Şekil 4.1.45. C. paphlagonica subsp. . turkeliensis  taksonunun  
 involukrum, aken, pappus, yaprak görünümü…………………………..... 105 
Şekil 4.1.46. C. sericea taksonunun yayılışı…………………………………….. 108 
Şekil 4.1.47. C. sericea taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası…... 108 
Şekil 4.1.48. C. sericea taksonunun involukrum brakte ve apendajlarının  
  görünümü, aken ve pappus genel görünümü, pappus detay, 
  yaprak genel görünümü, yaprak ucu ve marjininin görünümü,  
  tüy ve salgı durumu……………………………………………….……… 109 
Şekil 4.1.49. C. cankiriense taksonunun yayılışı………………………………… 113 
Şekil 4.1.50. C. cankiriense taksonunun  
 (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası…………………………………. 113 
Şekil 4.1.51. C. cankiriense taksonunun involukrum brakte ve apendajlarının  
  görünümü, aken ve pappus genel görünümü, pappus detay, 
  yaprak genel görünümü ve tüy durumu,  
  yaprak ucu ve marjininin görünümü, …….…………………..…..……. 114 
Şekil 4.1.52. C. ensiformis taksonunun yayılışı……………………..………… 116 
Şekil 4.1.53. C. ensiformis taksonunun  
  (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası………………………..……… 117 
Şekil 4.1.54. C. ensiformis taksonunun involukrum brakte ve  

apendajlarının görünümü,aken ve pappus genel görünümü,  
pappus detay, yaprak genel görünümü,  
tüy ve salgı durumu.……………………………………………………. 118 

Şekil 4.1.55. C. saligna taksonunun yayılışı…………………………………… 121 



 XI

Şekil 4.1.56. C. saligna taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulası… 121 
Şekil 4.1.57. C. saligna taksonunun involukrum brakte ve 

apendajlarının görünümü, aken ve pappus genel görünümü, 
pappus detay, yaprak genel görünümü, tüy ve salgı durumu……………. 122 

Şekil 4.2.1. Cheirolepis (Centaurea) seksiyonuna ait bazı taksonların  
 Somatik Metafaz safhalarının görünümü…………….………………… 131 
Şekil 4.2.2. Cheirolepis (Centaurea) seksiyonuna ait bazı taksonların  
 Somatik Metafaz safhalarının görünümü………………………………. 132 
Şekil 4.2.3. Cheirolepis (Centaurea) seksiyonuna ait bazı taksonların  
 Somatik Metafaz safhalarının görünümü……………………………….. 133 
Şekil 4.3.1. ITS sekanslarına ait Bayesiyan analizleri ile oluşturulmuş  
 Cheirolepis seksiyonuna ait filogenetik akrabalığı gösteren soyağaç ........ 136 
Şekil 4.3.2. ITS sekanslarına ait Parsimoni konsensus analizleri  
 ile oluşturulmuş Cheirolepis seksiyonuna ait filogenetik  
 akrabalığı gösteren soyağaç..................................................................... 137 
Şekil 4.3.3. ETS sekanslarına ait  Parsimoni konsensus analizleri 
  ile oluşturulmuş Cheirolepis seksiyonuna ait filogenetik  
 akrabalığı gösteren soyağaç ...................................................................... 139 
Şekil 4.3.4. ETS sekanslarına ait Bayesiyan analizleri  
 ile oluşturulmuş Cheirolepis seksiyonuna ait  
 filogenetik akrabalığı gösteren soyağaç .................................................... 140 
Şekil 4.3.5. ITS+ETS sekanslarının birleştilmiş sekanslarına ait Bayesiyan  
 analizleri ile oluşturulmuş Cheirolepis seksiyonuna ait  
 filogenetik akrabalığı gösteren soyağaç .................................................... 156 
Şekil 4.3.6. ITS+ETS sekanslarına ait  Parsimoni konsensus  
 analizleri ile oluşturulmuş Cheirolepis seksiyonuna ait  
 filogenetik akrabalığı gösteren soyağaç ...................................................... 157 
 
 
 

ÇİZELGE LİSTESİ 

Çizelge No            Sayfa No 
 

Çizelge 4.1.1. Seksiyonların birleştirilmesinde dikkate alınan karakterlerin 
kıyaslaması……………………………………………………………   29 

Çizelge 4.3.1. Cheriolepis -Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS  
bölgelerinin birleştirilmiş genetik kodu................................................ 141-154 

SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

Simgeler                                                          Açıklamalar 
m-------------------------------------------------- Metre 
mm------------------------------------------------ Milimetre 
cm------------------------------------------------ Santimetre 
km------------------------------------------------- Kilometre 
µ-------------------------------------------------- Mikron 



 XII

°C------------------------------------------------ Santigrat derece 
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Tris------------------------------------------------- Tris (hidroksimetil) amino metan 
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1. GİRİŞ 

 

Bir ülkenin en önemli doğal kaynaklarõndan birisi de bitki örtüsüdür. Bu 

nedenle her ülke kendi florasõna ait bitkileri tespit etmekte, onlar üzerinde 

dökümantasyon, gen kaynaklarõnõn belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bitkilerin 

doğal ortamlarõnda korunmasõ gibi benzer konularda çalõşmalar yapmaktadõr. Bu tip 

çalõşmalarõn devamlõlõğõnõ ve dinamik bir yapõ kazanmasõnõ sağlayacak en önemli 

veriler flora, revizyon ve monografi çalõşmalarõndan sağlanmaktadõr. Yapõlan 

floristik araştõrmalarla çalõşõlan alanõn doğal floristik zenginlikleri tespit 

edilmektedir. Aynõ zamanda bu tip çalõşmalar bilim dünyasõ için yeni taksonlarõn ve 

Türkiye için yeni kayõtlarõn ortaya çõkarõlmasõna imkan tanõmaktadõr. Tüm dünyada 

bazõ cinsler üzerinde revizyon çalõşmalarõ yapõlmakta yeni düzenlemeler 

getirilmektedir. Üzerinde çalõşõlan taksonomik kategorilere yeni veriler girilmekte 

veya değişiklikler yapõlmaktadõr. Ülkemizde de üzerinde bilgi eksikliği hissedilen 

cinsler veya seksiyonlar üzerinde revizyon çalõşmalarõ yapõlmakta ve bilim dünyasõna 

yeni bilgiler kazandõrõlmaktadõr (Aytaç, 1997; Yõldõrõmlõ, 1988; Dinç, 2002). Tüm 

dünyada cinsler üzerinde gerçekleştirilen sõnõflandõrma çalõşmalarõnda büyük 

cinslerin revizyonlarõ alt cins veya seksiyonlara bölünerek yapõlõrken, tür sayõsõ az 

olan cinslerin revizyonu bütün olarak yapõlmaktadõr. 

 

Revizyon neticesinde elde edilen bilgiler oluşturulan veri tabanlarõna 

aktarõlmakta ve değişik alanlarda kullanõlmak üzere saklanmaktadõr. 

 

Günümüzde teknolojinin hõzla ilerlemesi ile modern tekniklerin getirdigi 

imkanlardan revizyon çalõşmalarõnda da faydalanõlmaya başlanmõş, taksonlar pür 

sistematik çalõşmalar dõşõnda moleküler, biyokimyasal, palinolojik ve sitolojik 

yöntemler aracõlõğõyla daha detaylõ olarak incelenmiştir. Ancak DNA dizi çalõşmalarõ 

ve diğer modern sõnõflandõrma çalõşmalarõnõn artmasõyla yeni filogenetik bilgilerin 

ortaya çõkardõğõ akrabalõk durumu ile morfolojik benzerlik ve farklõlõğa dayanan 

sõnõflandõrma arasõnda bir çelişki ortaya çõkmõştõr. Önceki sõnõflandõrmalarõnõn 

hiçbirinin çiçekli bitkilerin filogenetik akrabalõğõnõ tamamen yansõtmamasõ ve eski 

sõnõflandõrma düzenine başvurmanõn zorlaşmasõ nedeniyle problemlerin çözülmesi 
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için filogeni ve sistematik çalõşanlar DNA dizi çalõşmalarõna ve diğer modern 

çalõşmalara yönelmiştir (Felstein, 1985). 

 

Moleküler çalõşmalarõn kritik dönemeç noktasõ Watson ve Crick�in DNA çift 

sarmalõnõn yapõsõnõ açõklamasõ olmuştur; 1980 li yõllarõn başlarõnda Karl Mullis�in 

PCR keşfetmesinden sonra ise gizemli bir yapõ olan genetik materyal hakkõnda daha 

geniş bilgiler elde edilmeye başlanmõş olup genlerin yapõsõ ve fonksiyonu üzerinde 

daha detaylõ incelemelerin gerçekleşmesi mümkün olmuştur. Özellikle 1990�lõ 

yõllarõn başlarõ tohumlu bitkilerin filogenisinin yeniden düzenlenmesi için bir 

basamak olmuştur. Bu aşamada hõzlõca elde edilen DNA dizilerine ait veriler 

filogenetik gelişim teorisini çok daha ileriye götürmüştür. Ve bu süreç çok büyük 

veri setlerinin analizlerinin yapõlmasõna imkan sağlamõştõr. Bu amaç doğrultusunda 

kullanõlan değişik metotlarla bireylerin filogenetik soyağacõnda yerleri verilmiş ve 

sõnõflandõrõlmalarõ gerçekleştirilmiştir (Bremer ve ark., 2003). 

 

Basit yapõlõ canlõlarõn gen yapõlarõ, gen organizasyonunu ve fonksiyonunun ve 

aralarõndaki ilişkilerin tespit edilmesi, gen şifrelerinin çözülmesi ile birlikte bu 

endüstride primerlerin ve bu gen parçacõklarõnõn araştõrõlmasõnda kullanõlacak 

kimyasallarõn pazarlanabilecekleri bir potansiyelin doğuşuna sebep olmuştur. 

 

Filogenetik analizlerin gerçekleşmesinde uygun genin ve uygun bir sürecin 

seçilmesi son derece önemlidir. Revizyon çalõşmalarõ sõrasõnda canlõlarõn evrimsel 

ilişkilerinin ve akrabalõk derecelerinin ortaya çõkarõlmasõnda değişik metotlar 

kullanõlmaktadõr. Fakat kullanõlan tüm metotlarõn kendine özgü avantaj ve 

dezavantajlarõ da bulunmaktadõr. Bu söz konusu durumlarõn göz önüne alõnarak 

çalõşõlacak taksonomik seviye ve evrimsel soruna çözüm getirecek uygun moleküler 

veri setlerinin kullanõlmasõ önemlidir. Bu fikirden yola çõkarak birçok araştõrmacõ 

hangi genomik bölgenin hangi taksonomik seviyede problemleri çözmede en iyi 

yöntembilim olduğu noktasõnda çalõşmalarda bulunmuşlardõr (Soltis ve ark., 1998). 

 

Bitki sistematiği alanõnda kloroplast genomu, nüklear genom ve mitokondrial 

genom üzerinde yukarõda sözü edilen konularda kapsamlõ çalõşmalar yapõlmõştõr. 
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Kloroplast genomunun genel yapõsal özellikleri, avantajlarõyla birlikte 

dezavantajlarõ, kloroplast genomunun kullanõmõ ciddi biçimde araştõrõlmõştõr (Soltis 

et al., 1992; Whitfelt and Bottomley, 1983; Palmer 1985a, 1985b, 1986, 1987, 1991; 

Zurawski and Clegg, 1987). Bu araştõrmalar sonucu elde edilen veriler doğrultusunda 

kloroplast DNA sõnõn taksonomik sorunlarõn çözümünde tür ve cins seviyesinden 

familya seviyesine, hatta daha yüksek kategorilerde bile kullanõlabileceği sonucuna 

varõlmõştõr. 

 

 
Şekil 1.1. Kloroplast genomu diyagramõ (Soltis ve ark., 1998) 

 

Nüklear genom üzerinde yapõlan araştõrmalar taksonomik problemlerin 

çözülmesinde çok geniş bir spektrumda faydalanabileceğini ortaya çõkarmõştõr. 

Nüklear genom çok sayõda gen içermesi ile birlikte farklõlaşmõş genlere sahip 

olmasõndan dolayõ Angiospermlerde yeniden filogenetik yapõnõn oluşturulmasõnda, 

tür seviyesinden en yüksek sistematik basamağa kadar tüm taksonomik kategorilerde 

ve populasyon analizlerinde faydalõdõr. Özellikle büyük ölçüde korunmuş kodlayõcõ 

bölgeler içeren nüklear genom bölgeleri (18S, 26S, 5.8S) familya ve üst seviyede 

problemlerin çözülmesine imkan verirken, hõzlõ bir biçimde evrimleşen ITS ve ETS 

bölgeleri yakõn akraba cinslerin ilişkilerinin ortaya çõkarõlmasõnda ve tür düzeyindeki 

analizlerde kullanõlmaktadõr (Appels and Dvorak, 1982; Appels and Honeycutt, 
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1986; Riven et al., 1986; Rodger and Bendich, 1987; Jorgensen and Cluster, 1988; 

Bobola et al., 1992; Govindaraju and Culli, 1992; Hamby and Zimmer, 1992). 

 

Bitki nüklear genomunda uzunluğu 1 kb�dan 8 kb�a kadar çeşitlilik gösteren 

varyasyon oluşumunda katkõsõ büyük olan bölgelere IGS adõ verilir. ITS-1 ve ITS-2 

bölgelerinin uzunluğu ise Angiospermlerde benzer olup uzunluk değişimleri oldukça 

dar bir aralõkta gerçekleşir. Yalnõzca koniferlerde ITS-1 bölgesinin uzunluğunda 

büyük varyasyonlar rapor edilmiştir (Soltis ve ark., 1998). 

 

Moleküler tekniklerin bitki sistematiği alanõnda kullanõlmaya başlanmasõ ile 

bitki sistematigi çalõşanlarõ farklõ taksonomik kategorilerde yeniden çalõşmalar 

yaparak bitkileri yeniden düzenlemek için revizyon çalõşmalarõna girişmişlerdir. Bu 

çalõşmalar sõrasõnda sistematikçiler öncelikle çalõştõğõ taksonomik kategorilerle ilgili 

temel gruplarõn tespit edilmesi üzerinde durmuşlardõr. Temel gruplarõn tespit 

edilmesine paralel olarak ilgilendikleri diğer bir konu da gruplar arasõndaki evrimsel 

ilişkileri tespit etmek olmuştur. Bu amaç doğrultusunda vasküler ve tohumlu 

bitkilerin evrimsel ilişkilerini tespit etmek için fosil bitkilerin kullanõlmasõ moleküler 

bitki sistematiği çalõşmalarõ açõsõndan çarpõcõ bir örnek olarak karşõmõza çõkmaktadõr 

(Bremer, 2003). 

 

Çiçekli bitkilerin en geniş familyalarõndan birisi olan Asteraceae son yapõlan 

sõnõflandõrmalara göre 3 alt familya ve 17 oymakta düzenlenmiş 1535 cins ve 23000 

civarõnda türden oluşmaktadõr. Bu familya tüm dünyada geniş bir alana yayõlmõş olup 

özellikle Meksika ve Amerika Birleşik Devleti�nin güneybatõsõnda, Brezilya�nõn 

güneyinde, Orta ve Güneybatõ Asya�da, Güney Afrika�da ve Avustralya�da yaygõn 

olarak bulunur. Filogenetik açõdan bu familyanõn coğrafik orjininin ise Güney 

Amerika olduğu kabul edilmektedir (Bremer, 1994).  

 

Asteraceae familyasõna ait Türkiye florasõn�da toplam 1156 tür kaydedilmiş 

olup tür sayõsõ bakõmõndan ilk sõrada yer alõr. Bu türlerin 430�u endemik olup 

endemizm oranõ % 38�dir. Bu familyanõn 133 cinsi bulunmaktadõr. Cins sayõsõ 
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bakõmõndan Türkiye florasõnõn ikinci büyük familyasõnõ teşkil etmektedir. Bu 

cinslerden bir tanesi endemiktir (Davis et al., 1988). 

 

 Araştõrma konusu olan Centaurea cinsi monofiletik bir oymak olan Cardueae 

de yer almaktadõr. Bu oymak 4 alt oymağa ayrõlõr. Bunlar; Echinopsidinae, 

Carlininae, Carduinae ve Centaureinae alt oymaklarõdõr. Centaurea cinsi 

Centaureinae alt oymağõnda yer almaktadõr.  

  

 Centaurea cinsi için Türkiye genetik farklõlaşma merkezlerinden birisidir. 

Türkiye florasõnda üçüncü büyük cins olan Centaurea� nõn toplam tür sayõsõ 187, 

toplam takson sayõsõ ise 247 olup 32 alttürü ve 28 varyetesi vardõr. Endemik takson 

sayõsõ en yüksek cinslerden birisidir. Bu cinsin 187 türünden 109�u, 32 alt türünden 

18�i, 28 varyeteden 16�sõ endemiktir (Güner ve ark., 2000). 

 

Cheirolepis seksiyonu sekiz tür içermektedir. Centaurea drabifolia Sm. dört 

alt tür içerir. Centaurea kotschyi (Boiss. & Heldr.) Hayek dört varyete içerir. 

Dolayõsõyla toplam takson sayõsõ 14�tür. Centaurea drabifolia ve Centaurea kotschyi 

birbirine oldukça yakõn, sinonimleri oldukça çok ve problemli olan türlerdir. 

Wagenitz tarafõndan rapor edilen verilere göre; Centaurea nivea (Bornm.) Wagenitz, 

Centaurea deflexa Wagenitz ve Centaurea sericea Wagenitz da birbirlerine yakõn 

olan türlerdir. Bu türlerden Centaurea deflexa ve Centaurea nivea arasõnda tam bir 

ayrõm yoktur. Centaurea sericea türünün ise iyi olmayan bir örnekten bilinmesi 

nedeni ile türle ilgili olarak tam bir ayõrõm yapõlamamõştõr. Centaurea derderiifolia 

Wagenitz yakõn akrabasõ bulunmayan oldukça farklõ bir türdür. Centaurea saligna 

(C.Koch) Wagenitz ise çok farklõ ve izole bir tür olup ilginç bir benzerlik gösterdiği 

Centaurea ensiformis P.H. Davis türünden pappusunun farklõ oluşu ile ayrõlõr. Ayrõca 

Türkiye için Cheirolepis seksiyonundan yeni bir tür olarak yayõnlanan Centaurea 

cankiriense türü de Cheirolepis seksiyonuna ait diğer nadir endemik bir türdür 

(Duran & Duman, 2002). 

 

Çalõşmamõzõn konusu olan Cheirolepis seksiyonunun birçok taksonu 

endemizim oranõnõn yüksek olmasõ ve yayõlõş alanlarõnõn sõnõrlõ olmasõ nedeniyle 
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Türkiye bitkileri kõrmõzõ kitabõnda tehdit altõndaki bitkiler kategorisine alõnmõştõr 

(Ekim ve ark., 2000). 

 

Bu revizyon çalõşmasõ Türkiye�de yayõlõş gösteren Centaurea cinsi 

Cheirolepis seksiyonu ve yakõn seksiyonlarõn türlerini kapsamaktadõr. Türkiye 

florasõnda daha önce yapõlan revizyona göre türler hakkõndaki verilerin yetersiz 

olmasõ, teşhis anahtarõnõn kullanõşsõz olmasõ, ayõrt edici karakterlerin az ve oldukça 

değişken olmasõ, türlerin büyük bir kõsmõnõn tek tip örnekten veya yalnõzca tek bir 

lokaliteden bilinen nadir endemik türler olmasõ, herbaryumlardaki teşhislerin bir 

kõsmõnõn yanlõş olmasõ, bazõ örneklerin çok eski tarihli verilmesi, seksiyonlar arasõ 

ilişkilerin tam olarak belirtilmemesi ve yeterli biçimde sõnõrlarõnõn tespit edilmemiş 

olmasõ nedeniyle bu seksiyonun revizyonu araştõrma konusu olarak seçilmiştir. 

 

Bu çalõşmada morfolojik revizyona destek olarak türlerin karyolojik ve dizi 

analizi bilgileri kullanõlmõştõr. Bu araştõrma ile Centaurea cinsi Cheirolepis 

seksiyonunun revizyonu yapõlarak ileride yapõlacak diğer çalõşmalara temel olmasõ 

ve Türkiye florasõna katkõ sağlanmasõ amaçlanmõştõr.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

  

 Asterales tüm dünyada çiçekli bitkiler arasõnda 26.000�den fazla tür sayõsõyla 

en zengin ordolardan birisidir (Lundberg, 2001). Yaklaşõk 1500 cins, 23.000 türden 

oluşan Asteraceae familyasõ çiçekli bitki familyalarõ arasõnda tür sayõsõ bakõmõndan 

en büyük familyadõr (Wagstaff & Breitmieser, 2002). Asteraceae familyasõnõn 

dördüncü büyük cinsi olan Centaurea cinsi tüm dünyada 400 civarõnda tür içerir 

(Wagenitz & Hellwig, 1996).  

  

 Centaureinae altoymağõnda birçok araştõrmacõ tarafõndan sõnõflandõrma 

çalõşmalarõ gerçekleştirilmiştir. Linne (1753), bu alt oymağõ Carthamus, Centaurea, 

Cnicus, Serratula ve Zoegea olmak üzere beş cinse ayõrmõştõr. Cassini (1819), 

Carduncellus, Carduus, Carthamus, Centaurea, Cynara, Circium, Galactites, Lappa, 

Onopordum, Serratula, Stoehelina, Zoegea olamak uzere 12 cinse ayõrmõştõr. 

Hoffman (1894), Carduncellus, Carthamus, Centaurea, Cnicus, Crupina, Russowia, 

Serratula, Tricholepis, Zoegea olmak üzere dokuz cinse ayõrmõştõr. Dittrich (1977) 

yedi, Bremer (1994) 31 ve Susanna ve ark., (2001) 33 cinse ayõrmõştõr. Bu çalõşmalar 

Centaureinae alt oymağõnda cins düzeyinde evrimin olduğunu göstermektedir. 

 

Centaurea cinsinin yer aldõğõ Centaureinae altoymağõ monofiletikdir ve 

öncelikle kuzey yarõmkürede yayõlõş gösterir. Tüm dünyada Centaurea yaklaşõk 200, 

Colymbada 130, Psephellus 80, Klasea 65, Rhaponticoides 32, Cyanus 25, 

Rhaponticum 20, Carthamus 17, Tricholepis 18, Volutaria 13 türle temsil 

edilmektedir (Bremer, 1994). 

  

 Centaurea cinsini alt bölümlere ayõrmak için peş peşe birçok çalõşma 

gerçekleştirilmiş ve buna yönelik teklifler sunulmuştur. Fakat bu çalõşmalarõn hiçbiri 

sonuca ulaşmamõştõr (Cassini, 1819; Boissier, 1873; Löve & Löve, 1961; Dostal, 

1969; Holub, 1973). Centaurea ve yakõn cinslerin sõnõflandõrõlmasõnda en önemli 

ayõrtedici karakterler olarak involukrum brakteleri ve apendaj yapõlarõ öne çõkar ki 

Linnaeus da yapõlan ilk sõnõflandõrmalarda bu temele dayandõrõlmõştõ. 
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 Boissier (1849), Centaurea cinsini hayat formu, kapitula, involukrum ve aken 

yapõsõna göre 16 seksiyona ayõrmõştõr. Bunlar; Hyalea DC., Phalolepis DC., Jacea 

Cass., Cyanus DC., Ammocyanus Boiss., Acrolophus Cass., Acrocentron Cass., 

Seridioides DC., Balsamitaphyllum Lam, Crododylium Vaill, Microlophus Cass., 

Tetramorphaea DC., Mesocentron DC., Calsitrapa Cass., Seridia DC., Pectinastrum 

Cass. seksiyonlarõdõr. 

  

 Centaurea cinsi içerisinde alt bölümlerin belirlenmesi için Bentham (1873) ve 

Hoffmann (1889-1894) ve özellikle Hayek (1901) çalõşmalar yapmõşlardõr. Bentham 

çalõşmasõnda involukrum braktelerinin yapõsõna göre cinsi 22 seksiyona, Hoffman ise 

41 seksiyona ayõrmõştõr. Fakat çalõşmalarõnõn tam anlamõyla alt bölümleri 

belirleyememesi, iletişimin bugünkü kadar iyi olmamasõ nedeniyle aralarõnda bu 

konuda bir fikir birliğinin sağlanamamasõ ile Cardueae oymağõnda gerçekleştirilen 

son çalõşmalar bu araştõrmacõlarõn sõnõflandõrmalarõna göre daha çok benimsenmiştir 

(Dittrick, 1977; Bremer, 1994; Susanna ve ark.,1995; Wagenitz ve Helwing, 1996). 

 

Dittrich (1968), Centaurea cinsi akenleri üzerine yapmõş olduğu morfolojik 

araştõrmalar neticesinde bu cinse ait seksiyonlarõn tipik aken yapõlarõna sahip 

olduklarõnõ ve seksiyonlar arasõnda önemli farklõlõklarõn olduğunu tespit etmiştir.  

 

Dittrich (1968), Carduaeae ve Centaureinae altoymağõ türlerinin aken 

yapõlarõnõ incelemiş ve bu altoymağõn 3 farklõ hilum tipine sahip olduğunu 

bildirmiştir. Bunlar; lateral (Centaurea montana L.), caudatum (Centaurea ruthenica 

Lam.), basal tip Rhaponticum carthamoides (Wild.) Iljin�dir. 

 

Wagenitz (1974)., Centaurea cinsine ait seksiyonlar üzerine yapmõş olduğu 

araştõrmasõnda Seridia seksiyonuna ait türlerden Akdeniz bölgesinde yayõlõş gösteren 

doğu türlerinin oldukça farklõ tipik türler olduğuna karar vermiş ve bu türleri 

Pseudoseridia Wagenitz adõ altõnda yeni bir seksiyon içerisinde düzenlemiştir. 

Araştõrmacõ Pseudoseridia seksiyonu içerisinde yer alan Centaurea cheirolepidoides 

Wagenitz, Centaurea drabifolioides Hub.-Mor. ve Centaurea pseudokotschyi 

Wagenitz türlerinin birçok karakter bakõmõndan Cheirolepis seksiyonunda yer alan 
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türlere benzediğini ifade etmiş ve Pseudoseridia seksiyonunun Cheirolepis 

seksiyonuna yakõn olduğunu belirtmiştir. 

 

Türkiye florasõnda Centaurea cinsinin revizyonunu yapan Wagenitz, cinsi 

fillari apendajlarõnõn şekli temel olmak üzere, marjinal çiçeklerin radiant olup 

olmayõşõ, vejatatif karakterlerin büyüme şekli, kök yapõsõ, aken ve pappus özellikleri, 

anther tüpü, hayat formu, merkezi ve uç çiçeklerdeki renk değişikliklerine dayalõ 

morfolojik özelliklerine bağlõ olarak 34 seksiyona ayõrmõştõr. Daha önce cins olarak 

değerlendirilen Cheirolepis, yine aynõ otör tarafõndan Centaurea cinsine ait bir 

seksiyon olarak düzenlenmiştir. Birçok tür sinonim yapõlmõştõr (Davis,1975). 

 

 Centaurea cinsi taksonomik bakõmdan çok daha fazla çalõşõlmasõ gereken 

oldukça karmaşõk bir cinstir. Bu cins içerisindeki bazõ seksiyonlar açõk bir biçimde 

cinsden ayrõlmõş olup, farklõ bir cins olarak değerlendirilebilecek durumdadõrlar. 

Ancak böyle bir çalõşma sadece yakõn doğu Centaurea cinsinin tüm gruplarõna ait 

türlerin hala yetersiz olan sitolojik verileri çalõşõldõktan sonra gerçekleştirilebilir. 

Bazõ türlerin morfolojik açõdan arada olmalarõndan, tür sõnõrlarõ çoğu seksiyonda 

problemlidir. Ayrõca yakõn akrabasõ olmayan çok sayõda sõnõrlõ (izole) endemik tür 

vardõr. Hibridizasyon Avrupa�nõn merkezinde ve güneyindeki türler arasõnda iyi 

bilinmesine rağmen, bu konu ile ilgili Türkiye florasõndaki gözlemler hala azdõr 

(Davis, 1975). 

 

Centaurea cinsinde yapõlan monografik çalõşmalara göre Türkiye ve 

komşularõ Irak, İran ve Transkafkasya bölgeleri Centaurea cinsi için ana farklõlaşma 

merkezidir. Bu durumu özellikle tür ve seksiyon sayõsõnõn fazla oluşu destekler. 

Araştõrmacõ Türkiye�nin Asya bölümüyle Balkan Yarõmadasõnõ karşõlaştõrarak 

Centaurea taksonlarõ arasõnda ilginç bir rapor hazõrlamõştõr. Bu rapora göre 

Türkiye�nin cins sayõsõ Balkan yarõmadasõnõn iki katõndan daha fazla bulunmuştur. 

Araştõrmacõ bu iki alan arasõnda yaygõn biçimde yayõlõş gösteren tür sayõsõnõn 25 

civarõnda olmasõnõ da şaşõrtõcõ bulmuştur (Wagenitz,1975). 
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 Centaurea cinsinde devam eden taksonomik problemlerden biri de cinse ait 

sõnõrlarõn belirlenememiş olmasõdõr. Özellikle bu cinsten ayrõ bir cins olarak 

ayrõlmasõ düşünülen seksiyonlarõn bulunmasõ ve yakõn akrabasõ olmayan izole 

türlerin varlõğõ morfolojik olarak kesin sõnõrlarõn belirlenmesini zorlaştõrmaktadõr 

(Dittrick, 1977).  

  

 Wagenitz ve Hellwig (2000), Önceden Centaurea cinsine ait bir seksiyon 

olan Psephellus (Cass.) DC. morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik 

araştõrmalar neticesinde elde edilen bilgilere dayalõ olarak cins kategorisine 

yükseltilmiştir. Bu cinsle birlikte aynõ zamanda Psephelloideae (Boiss.) Sosn., 

Hyalinella Tzvel., Aetheopappus (Cass.) O. Hoffm, Amblyopagon (DC.) Sosn., 

Heterolophus Cass., Czerniakovskya Czerep., Odontolophoideae Tzvel, 

Odontolophus Cass., Xanthopsis (DC.) Tzvel., Uralepis DC. ve Sosnovskya Takht. 

seksiyonlarõna ait toplam 75�80 tür (Özellikle Türkiye ve İran�dan) Centaurea 

cinsinden ayrõlmõştõr. 

 

Susanna ve Garcia Jacas (2001), Centaureainae altoymağõnda yapmõş 

olduklarõ moleküler çalõşmalarõnda Centaurea cinsinde yer alan Psephellus 

seksiyonunu ayrõ bir cins olarak teklif etmişlerdir. Avrupada şu anda cins olarak 

değerlendirilen Psephellus Türkiye florasõnda hala Centaurea cinsine ait bir seksiyon 

olarak tasnif edilmiş durumdadõr. Araştõrmacõlar aynõ zamanda elde ettikleri 

moleküler verilere göre bu alt oymağõn Jacea, Cyanus, Acrocentron ve Carthamus 

olmak üzere dört büyük gruba ayrõldõğõnõ belirtmişlerdir. Bu gruplar içerisinde 

birbirlerine en yakõn olanlarõ Cyanus ve Jacea gruplarõdõr.  

 

Centaurea cinsindeki bu taksonomik problemler son zamanlarda birçok 

araştõrmacõnõn dikkatini çekmiş ve bu konudaki çalõşmalarõ hõzlandõrmõştõr. 

Ochsmann (2000), polimorfik bir cins olan Centaurea�nõn geniş bir grubunun (Sect. 

Acrolophus) 600�e yakõn türünün sadece klasik metotlarla sõnõflandõrmasõnõ 

yapmõştõr. 

 Centaurea cinsine ait bazõ morfolojik karakterlerin evrimi ile ilgili 

gerçekleştirilen çalõşmalar sonucunda aken, brakte ve apendajlarõnõn seksiyonlarõn 
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ayrõlmasõnda temel karakterler olabileceği belirtilmiştir. Ancak bu çalõşmada apendaj 

yapõlarõnõn ara formlar sergilediği ve oldukça çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir 

(Ertuğrul ve ark., 2004). 

  

 Bazõ araştõrmacõlara göre taksonomik karmaşõklõğõn çözümünde 

yararlanabilecek en iyi yol morfolojik, karyolojik ve polen çeşitliliğinden 

faydalanmaktõr (Bremer, 1994; Susanna ve ark.,1995). 

 

Porras ve ark. (2000), Asteraceae familyasõ türlerinin çoğunda aken 

heteromorfizminin olduğunu rapor etmişlerdir.  

 

Kaya ve ark. (1996), Türkiye�nin bazõ endemik Centaurea türleri üzerine 

polen incelemeleri yapmõşlardõr. Çalõşmalarõnda Centaurea drabifolia subsp. austro-

occidentalis Wagenitz türünün polen tipinin üç oluklu ve şeklinin küresel olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

 

Polen heteromorfizmi Angiospermlerde yaygõndõr. Polen heteremorfizmi bir 

bitkinin tüm çiçeklerindeki birkaç polenin deliklerinin sayõsõnõn farklõ olmasõ olarak 

tanõmlanõr (Nadot ve ark., 2000). 

 

Villodre ve Garcia-Jacas (2000), Centaurea cinsinin Jaceae grubu üzerinde 

elektron mikroskobu ile polen çalõşmasõ yapmõşlardõr. Araştõrmacõlara göre 

Centaurea cinsi içinde filogeniyi tespit etmek için en güvenilir karakteristik 

özelliklerden birisi de polen tipidir.  

  

 Tüm dünya tohumlu bitki familyalarõnõn sõnõflandõrmalarõnõn 

modernleştirilmesi ve revize edilmesi amacõyla filogenetik çalõşmalar 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalõşmalar kapsamõnda özellikle familya ve daha üst 

seviyedeki taksonomik kategorilerde dizi analizi çalõşmalarõ yürütülmektedir. 

Çalõşõlan taksonomik kategorilerde yer alan çiçekli bitkilerin evrimsel ilişkileri ve 

yakõnlõklarõ tesbit edilerek yeniden sõnõflandõrmalar yapõlmaktadõr (APG, 2003). 
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 Asteraceae familyasõnõnda içinde yer aldõğõ 50 familya ve yaklaşõk 100 cinse 

ait örnekler üzerinde bir dizi filogenetik analizler gerçekleştirilmiştir (Bremer ve 

ark., 2001). 

 

 Bitki moleküler sistematiği alanõnda devam eden gelişmeler neticesinde tüm 

taksonomik düzeylerin spektrumunu ortaya çõkarmak ve çözümler ortaya koymak 

amacõyla DNA dizi analizi çalõşmalarõ yapõlmaya başlanmõştõr (Soltis ve ark., 1991). 

  

 Baldwin (1992), Asteraceae familyasõnõn sõnõflandõrõlmasõnda ITS dizilerinin 

çok yararlõ olduğunu ifade etmiştir. Daha sonralarõ bu familyaya ait cinslerin 

sõnõrlarõnõn belirlenmesi ve filogenetik problemlerin çözülmesi amacõ ile farklõ 

oymaklara ait sekans çalõşmalarõ yapõlmõştõr. Bu oymaklar; Astereae (Noyes & 

Rieseberg, 1999), Cardueae (Susanna et al., 1995), Gnaphalieae (Breitwieser et al., 

1999) Inulae (Eldenas et al., 1998). Bu famiyanõn farklõ altoymaklarõna ait diğer 

çalõşmalar şunlardõr; Centaureinae (Garcia jacas et al., 2001), Engelmanninae 

(Clevinger& Panero, 2000),Helianthinae (Schilling & Panero, 1996), Madiinae 

(Baldwin, 1992), Sonchinae (Kim et al., 1996). Asteraceae familyasõnõn farkli 

cinslerine ait çalõşmalar ise şöyledir; Anaphalis (Glenry& Wagstaff, 1997), 

Antennaria (Bayer et al., 1996), Argyranthemum (Francisco-Ortega et al., 1997), 

Artemisia (Kornkven et al., 1998; Torrell et al., 1999), Aster (Noyes & Rieseberg, 

1999), Bidens (Kim et al., 1999), Ganders et al., 2000), Blepharizonia (Baldwin et 

al., 2001), Calycadenia (Baldwin, 1993), Castrilanthemum (Oberprieler & Vogt, 

2000), Centaurea (Garcia- Jacas et al., 2000), Cheirolophus (Susanna et al., 1999), 

Coreopsis (Kim et al., 1999), Dendroseris (Sang et al., 1994; Erigeron (Noyes, 

2000), Eupatorium (Schmidt & Schilling, 2000), Krigia (Kim & Jansen, 1994), 

Lactuca (Koopman et al., 1998), Lessingia (Markos & Baldwin, 2001), Robinsonia 

(Sang et al.,1995b),Senecio (Bain & Jansen, 1995). 

 

 Moleküler biyoloji çalõşanlarõ için en önemli verilerden biri DNA sekansõ 

çalõşmalarõdõr. DNA sekansõ bir DNA parçasõndaki nükleotitlerin sõrasõnõ kesin bir 

biçimde belirleyebilir. DNA dizi analizi metodu 1965 yõlõndan bu yana 

kullanõlmaktadõr. Sekanslamanõn hõzlõ ve etkili biçimde kullanõlmasõ 1970�lerden 
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sonra mümkün olmuştur. Bu süreçte hemen hemen eş zamanlõ iki farklõ teknik 

geliştirilmiştir. Sanger ve Coulson (1977), zincir sonlanma metodunu ve Maxam ve 

Gilbert (1977), degredasyon metodunu geliştirmişlerdir. Her iki teknik radikal bir 

biçimde farklõdõr fakat denk biçimde değerlidir. Her iki yöntem de birkaç kilobaytlõk 

DNA dizilerinin minimum zamanda seçilebilmesine imkan vermektedir (Brown, 

1995). 

Çoğu moleküler filogeni çalõşmalarõ Ribozomal DNA ve RNA sekans 

çalõşmalarõna dayanõlarak gerçekleştirilir. Bitkilerde Ribozomal DNA'lar 

kloroplastlarda, mitokondride ve nukleusda mevcuttur. rDNA� nõn sedimantasyon 

katsayõsõ değişmesine rağmen biri büyük 26S, biri küçük 18S olmak üzere iki alt 

ünitesi vardõr. 18S ve 26S rDNA genlerinin her ikisini 5S ve 5.8S genleri 

oluşturmaktadõr. Bu genler ribozomlarõn büyük alt ünitelerine katkõda bulunurlar 

(Soltis ve ark., 1997). 

 

ITS bölgesi 18S ve 26S nüklear rDNA bölgeleri arasõnda bulunan kõsõmlardõr 

(Şekil 2.1). ITS dizi analizi çalõşmalarõ özellikle Angiospermlerde cins ve tür 

düzeyinde sõnõflandõrma çalõşmalarõnda odak noktasõ olmuştur. Bu nedenle ITS 

dizileri angiospermlerde yeniden filogenetik düzenlemelerin yapõlmasõnda değerli bir 

yöntem olmuştur (Baldwin ve ark., 1995). 

 

 
Şekil 2.1. ITS ve ETS bölgelerinin şematik görünümü (Soltis ve ark., 1998) 
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Susanna ve ark. (1999), Cheirolophus cinsinin moleküler filogenisini 

çalõşarak cinsi yakõn akrabasõ olan bir başka cins Paleocyanus ve büyük bir cins olan 

Centaurea ile kõyaslamõşlardõr. Sonuç olarak monofiletik bir tür olan Paleocyanus 

crassifolius türünün Cheirolophus cinsine dahil edilmesini önermişlerdir. 

 

Garcia-Jacas ve ark. (2000), yaptõklarõ dizi analizi çalõşmalarõnda Centaurea 

cinsi Cheirolepis seksiyonuna en yakõn seksiyonun filogenetik açõdan % 93 oranõnda 

benzerlik gösteren Plumosipappus olduğunu tespit etmişlerdir. Her iki seksiyonda da 

aken plumoz pappusludur. 

 

Centaurea cinsi polifiletik bir grup olarak uzun süredir tanõnmasõna rağmen 

taksonomik karõşõklõk cinsin yapay olarak ayrõlabilmesini engellemektedir. Temelde 

morfoloji, polen tipi, karyoloji ve DNA dizisini ilk çalõşanlar cins içinde 5 informal 

grubu tanõmlamõşlardõr (Acrocentron, Centaurea sensu stricta, Cyanus, Jacea ve 

Psephellus). Bununla birlikte bu gruplarõn ve akraba gruplarõn sõnõrlarõ geniş ölçüde 

bilinmemektedir. En yeni ITS ve mat K filogenileriyle moleküler uygulamalar bu 

problemleri çözmede temeldir. Polen tipi evrimi ve morfolojisi çalõşmalarõna ilaveten 

karyoloji ve Mat K filogenisi çalõşmak önerilmektedir (Garcia-Jacas ve ark., 2001). 

 

Filogenetik tür çalõşmalarõ tür seviyesinde filogeniyi yeniden yapõlandõrmaya, 

yani daha yüksek cins gibi gruplar içinde türler arasõndaki akrabalõklarõ ölçmeye 

odaklanmõştõr. Yeniden filogenetik yapõlandõrma moleküler verilerden ilerlemiş bir 

bilimdir (Timothy, 2001). 

 

Centaurea cinsi temel kromozom çalõşmasõ x=7 ile x=16 arasõnda değişen 

karmaşõk bir diploid kromozom serileri gösterir (Garcia-Jacas ve ark., 1996).  

 

Garcia-Jacas ve ark. (1991), Centaurea cinsi Acrocentron seksiyonunun 

karyolojisini incelemişler ve sekiz türün kromozomunu çalõşmõşlardõr. 
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Hellwig (1994), Cardueae oymağõnda yer alan türlerin kromozomlarõnõ 

çalõşmõştõr. Çalõşmasõnda farklõ seksiyonlara ait toplam 33 türün kromozom sayõlarõnõ 

tespit etmiştir. 

 

Hellwig ve ark. (1994), Centaurea cinsinden yedi farklõ seksiyona ait 10 

türün kromozom sayõlarõnõ rapor etmişlerdir. 

 

Garcia-Jacas ve ark. (1997), Türkiye�de yayõlõş gösteren Centaurea cinsine ait 

dokuz tür üzerinde kromozom sayõmõ yapmõşlardõr. Centaurea drabifolia subsp. 

detonsa�nõn hekzaploid kromozom sayõsõnõ 2n=6x=54 olarak tespit etmişlerdir. Bu 

Cheirolepis seksiyonun temel kromozom sayõsõ hakkõnda ilk kayõttõr. 

 

Centaurea cinsinin 23 türü üzerinde gerçekleştirilen kromozom sayõmõ 

çalõşmalarõ sonucunda Jacea grubunun Türkiye ve doğusunda yer alan  komşu 

ülkelerde yayõlõş gösteren türlerinin temel kromozom sayõsõnõn x=9 olduğu rapor 

edilmiştir (Romaschenko ve ark., 2004). 

 

Centaurea cinsine ait bazõ türler özellikle İtalya gibi Avrupa ülkelerinde 

geleneksel olarak tõbbi amaçlõ kullanõlmaktadõr. C. scabiosa L. ve C. cyanus L. gibi 

türlerden elde edilen droglar özellikle soğuk algõnlõğõna karşõ kullanõlmaktadõr. 

Ayrõca yaralanma sonucu meydana gelen acõyõ azaltmak ve tedavi etmek amacõyla 

biberle karõştõrõlmak suretiyle kullanõlmaktadõr. Kuvvet verici ve diüretik olarak 

kullanõlmakla birlikte kanser tedavisinde kullanõlmalarõ da söz konusudur (Grieve, 

1995; Flamini ve ark., 2001). 

 

Son zamanlarda taksonomik karmaşõklõklarõ ortadan kaldõrmak ve yeni 

çözümler ortaya atmak amacõyla gerçekleştirilen modern çalõşmalardan birisi de 

bitkilerdeki temel yağlarõn karakterizasyonu üzerine yapõlan kimyasal çalõşmalardõr. 

Öksüz (1987), Centaurea kotschyi var. kotschyi�den 11 flavonoidin ve varyetesi 

bilinmeyen Centaurea kotschyi�den dört seskuterpenin karakterizasyonunu rapor 

etmiştir. 
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Ertuğrul ve ark. (2003), Centaurea kotshyi var. decumbens Wagenitz ve 

Centaurea kotshyi var. kotschyi taksonlarõnõn taze kapitulasõndan elde edilen temel 

yağlarõ çalõşmõşlardõr. Her iki taksonunda temel yağ komponentinin sesquiterpenler 

olduğunu tespit etmişlerdir. Centaurea kotshyi var. decumbens de germacrene D (% 

29.4), β caryophyllen (% 11.2), β cedren (% 7.1), Centaurea kotshyi var. kotschyi de  

ise germacrene D (% 29.4), β caryophyllen (% 11.2) ve bicyclogermacrene (% 5.5) 

oranõnda önemli komponentler olarak tespit edilmişlerdir. 

 

Dural ve ark. (2003), Türkiye�den iki endemik tür Centaurea mucronifera ve 

Centaurea chryshantha türlerinin temel yağlarõnõ çalõşmõşlardõr. Bu iki türün benzer 

temel yağlar içermesine rağmen temel yağlarõ açõsõndan taksonomik olarak 

ayrõlmalarõ için birçok farklõlõklarõn bulunduğu tespit edilmiştir. 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

3.1. Materyal 

 

Çalõşma materyalini Haziran-Ağustos 2002�2005 yõllarõ arasõnda farklõ 

lokalitelerden topladõğõmõz Centaurea cinsi, Cheirolepis seksiyonuna ait örnekler 

oluşturmaktadõr. Toplanan örneklerin bir kõsmõ kurutularak herbaryum materyali 

haline getirilmiş ve KNYA herbaryumundaki dolaplara yerleştirilmiştir. Arazi 

çalõşmalarõ sõrasõnda toplanan türlere ait taze ve temiz yaprak örnekleri moleküler 

çalõşmalarda kullanõlmak üzere silika jel içerisine alõnmõştõr. Bitki örneklerine ait 

tohumlar moleküler ve kromozom çalõşmalarõnda kullanõlmak üzere toplanmõştõr. Bu 

tohumlar çimlendirilerek kök meristemlerinden kromozom sayõlarõ hesaplanmõştõr. 

Bu genç fidelerin taze yapraklarõndan DNA izolasyonlarõ gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalõşmada Cheirolepis seksiyonuna ait türlerin lokaliteleri, daha önce yapõlmõş 

yöresel, bölgesel, floristik çalõşmalar neticesinde elde edilmiş verilere ve Türkiye�nin 

önemli herbaryum merkezlerindeki kayõtlara göre belirlendi. Ayrõca seksiyona ait 

türlerin Türkiye Çiçekli bitkiler veri servisinden (TUBİVES) coğrafi dağõlõm 

sorgulamasõ yapõlarak bölgesel ve yöresel dağõlõmõ da tespit edildi. 

 

Arazi çalõşmalarõndan önce ülkemizin önemli herbaryumlarõ (KNYA, EGE, 

ISTF, GAZI, ANK, HUB, BULU, ESSE, ANES, Balõkesir ve Niğde Fen Edebiyat 

Fakültesi Herbaryumu) sorumlularõndan izin alõnarak ziyaret edilmiş çalõşõlan 

seksiyona ait türlerle birlikte yakõn seksiyonlara ait türler�de incelenmiş ve coğrafi 

yayõlõşlarõnõn tespitleri yapõlmõştõr. Barselona Botanik Enstitüsü herbaryumunda 

örnekler yerinde incelenmiştir. Edinburgh (E), Genova (G), ve Kew (K) 

hebaryumundaki tip örnekleri ve diğer örnekler incelenmiş ve kayõtlarõ barkot 

numaralarõ ile birlikte çalõşmamõzda verilmiştir. Ayrõca Konya ve çevresinde veya 

diğer il ve yörelerde floristik çalõşmalarda bulunan bölümümüz elemanlarõndan 

seksiyonumuza ait materyaller ödünç olarak alõnmõş ve bu materyaller üzerinde de 

çalõşmalar gerçekleştirilmiştir. 
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3.2. Morfolojik Metot 

 

Herbaryum materyali haline getirilen örneklerin Türkiye Florasõ adlõ temel 

eserden faydalanõlmak suretiyle teşhisleri yapõlmõştõr. Bu araştõrmanõn revizyon 

çalõşmasõ olmasõ nedeniyle Türkiye florasõn�da yer alan deskripsiyonla uygunluk 

göstermeyen türler ayrõlmõştõr. Seksiyona ait türlerin ayrõmõnda ve yeni 

düzenlemenin yapõlmasõnda kullanõlabilecek yeni morfolojik karakterlerin 

belirlenmesi amacõyla mümkün olduğunca fazla örnek üzerinde çalõşõlmõştõr. Daha 

önceki sõnõflandõrmalarda benimsenen bir veya birkaç ayõrt edici karakter kullanmak 

yerine mümkün olduğunca fazla ayõrt edici karakterin ortaya çõkarõlmasõna dikkat 

edilmiştir. Morfolojik çalõşmalarõmõz sõrasõnda her türe ait populasyon gözlemleri 

sõrasõnda tutulan notlardan faydalanõlmõştõr. Türlerin morfolojik özellikleri incelenen 

populasyonlardaki tüm bireyler göz önüne alõnarak belirlenmiştir. Tüm türlerin 

habitatlarõnda resimleri çekilmiştir. Apendaj, aken, pappus, gövde, yapraklarõ 

Olympus U- TV1X marka mikroskopta incelenmiş ve Camedia Master C3030 marka 

elektronik kamera ile resimleri çekilmiş ve ayõrt edici noktalarõna işaret edilmiştir. 

Türlere ait tip örnekleri ve orijinal makaleleri temin edilmiştir. Türkiye�nin yakõn 

komşularõna ait floralar�dan da çalõşma sõrasõnda faydalanõlmõş ve İran da yayõlõş 

gösteren seksiyona ait Centaurea drabifolia subsp. detonsa ve Centaurea kotschyi 

var. persica olmak üzere bir alt tür ve bir varyeteninde kontrolleri yapõlmõştõr. 

Türlerin yayõlõşõnõ gösteren haritalar ESRİ adlõ özel bir proğramla oluşturulmuştur. 

GPS ile alõnan koordinatlara göre arcView GIS (versiyon 3.1) programõ ile türlerin 

dağõlõmõ harita üzerinde gösterilmiştir. 

 

3.3. Karyolojik Metot 

 

Karyolojik çalõşmalarda taksonlarõn kromozom sayõlarõ tespit edilmiştir. Bu 

nedenle arazi çalõşmalarõmõz sõrasõnda taksonlarõn olgun ve verimli tohumlarõ itina ile 

kağõt zarflara konulmuştur. Alõnan bu tohumlar çimlendirilmek üzere petri kabõna 

transfer edilmiştir. Çimlenmeye teşvik etmek amacõyla seyreltik gibberellin 

kullanõlmõştõr. Tohumlar 1-2 haftalõk süreçte oda sõcaklõğõnda bekletilmek suretiyle 

çimlendirilmiştir. Kromozom sayõmõnda kullanõlacak materyalin eldesi için iki yol 
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izlenmiştir. Birincisinde direk çimlenen ve yaklaşõk 20 mm kadar uzayan primer kök 

meristemleri kullanõlmõştõr. İkincisinde ise bu 20 mm uzunluğundaki primer kökler 

botanik bahçesine transfer edilerek genç fide haline getirilmiştir. Bu genç fidenin 

köklerinden birçok çalõşma materyali elde edilmiştir. 

 

Kromozom sayõmlarõ ezme tekniği kullanarak somatik metafazda yapõlmõştõr 

(Goldblatt & Johnson, 1996). Metafaz kromozomlarõnõ görebilmek için kök uçlarõ 

önce sekiz saat 4 °C� de 8 hidroksikinolinle muamele edilmiştir. Materyal düşük 

sõcaklõkta 24 saat carnoy ile fikse edilmiştir. Boyamadan önce materyal oda 

sõcaklõğõnda bir saat 5 N HCI ile hidroliz edilmiştir. % 45 asetik asit eklenmiş % 1 lik 

asetik orsein ile materyal boyanmõştõr. Daimi preparat haline getirmek için CO2 ile 

donduruldu. Preparatlar kanada balzamõ ile kapatõlõp etanolle dehidre edilmiştir. Ve 

sonra Olympus BX 51 mikroskobu ve Olympus 5050 dijital kamera ile resimleri 

çekilmiştir.  

 

3.4. Moleküler Metot 

 

Total genomik DNA�nõn ekstraksiyonu ve dizi analizleri Türkiyenin değişik 

lokalitelerinden toplanarak silika jel içerisine kurutulmuş yapraklardan veya kültürü 

yapõlmõş bitkilerin yapraklarõndan Soltis tarafõndan modifiye edilen Doyle�un 

metodu kullanõlarak gerçekleştirilmiştir (Soltis ve ark. 1991). Bazõ durumlarda ise 

herbaryum materyali gerekli analizlerde kullanõlmõştõr. Çalõşmamõzdaki Centaurea 

hermanii, C. cheirolopha, C. cheirolepidoides, C. lycopifolia, C. ptosimopappoides 

türlerine ait ITS ve ETS bölgelerine ait gen kaynaklarõ ise daha önce Jacea grupta 

tarafõmõzdan gerçekleştirilen analizlerden ve Barselona Botanik Enstitüsü gen 

bankasõndaki kaynaklardan sağlanmõştõr(Jacas ve ark, 2001;Uysal ve ark., 2005.) 

 

Çalõşmalarõmõzda ITS ve ETS bölgeleri Soltis tarafõndan gerçekleştirilmiş 

aşağõdaki protokola göre PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu ) kullanõlarak ayrõ ayrõ 

çoğaltõlmõştõr. 
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PCR ürünleri QIAquick PCR saflaştõrma Kiti (Qiagen Inc., Valencia, CA) ile 

saflaştõrõlmõştõr. 

Çoğaltõlan DNA parçalarõ doğrudan �Terminator Cycle Sequencing v3.1�kiti 

ile sekanslanmõştõr (PE Biosystems, Foster City, CA). Nükleotit dizileri Barselona 

Üniversitesi, Bilim teknik servisin�de ABI PRISM 3730 DNA Analiz makinasõnda 

yapõlmõştõr (PE Biosystems, Foster City, CA). 

 

Nükleotit dizileri TextPad proğramõnda düzenlenmiştir ve Chromas veya 

BioEdit ile hizalanmõştõr. 

 

Filogenetik analizlerde DNA dizileri görsel olarak baz çiftlerinin 

kõyaslanmasõyla hizalanmõştõr ve veri matrisleri oluşturulmuştur (Swofford & Olsen, 

1990). Parsimoni ve Bayesiyan analizleri PAUP 4.0b 10 sürümü ile 

gerçekleştirilmiştir (Swofford, 1999). 

 

Çalõşmalarõmõz 6 aylõk bir sürede Barselona Botanik Enstitüsü Moleküler 

Biyoloji laboratuarlarõnda modern alet ve teknikler kullanarak gerçekleştirilmiştir.  

 

3.4.1 DNA İzolasyonu 

  

 0.01 gr yaprak materyali eppendorf tüpüne konur. Üzerine 500 µl CTAB 

ekstraksiyon tamponu eklenir ve plastik çubukla homojen bir çözelti oluncaya kadar 

mekanik parçalama gerçekleştirilir. Örneğimiz 65 ºC�de 4 saat muamele edilir. 

14.000 rpm�de 1 dakika santrifüj edilir. Üzerine 500 µl kloroform ilave edilir. 5 

dakika 14.000 rpm�de santrifüj edilir. Sõvõ kõsõm yeni bir eppendorf tüpüne aktarõlõr. 

Üzerine tekrar 500 µl kloroform ilave edilir. 5 dakika 14.000 rpm�de santrifüj edilir. 

Açõk krem renkli sõvõ kõsõm tekrar yeni bir eppendorf tüpüne aktarõlõr. Üzerine 

amonyum asetat ve izopropanol eklenir. 3 dakika 14.000 rpm�de santrifüj edilir. Sõvõ 

kõsõm atõlõr ve eppendorf tüpünün dibinde pellet kalõr. 1 ml % 70� lik etanol eklenir. 3 

dakika 14.000 rpm�de santrifüj edilir. Sõvõ kõsõm atõlõr. Pellet kõsmõnõn kurumasõ için 

eppendorf tüpü 30 dakika vakumda bekletilir. 30 dakikanõn sonunda eppendorf 
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tüpüne 50 µl 1x TE ilave edilir. 15 dakika 65 ºC�de su banyosunda tutulur. Daha 

sonra % 0.7� lik agaroz jele yüklenerek bantlar gözlenir. 

 

3.4.2. PCR-ITS (İç transkribe bölgelerin polimeraz zincir reaksiyonu ile 

çoğaltõlmasõ) 

 

İzole edilen total DNA�nõn 10 µl�si, 90 µl�lik PCR karõşõmõna eklenmek 

suretiyle polimeraz zincir reaksiyonu için hazõrlanõr. Karõşõmõn içeriği(Mix) 

aşağõdaki gibidir. dNTP karõşõmõ (16 µl), tampon (10 µl), Primer 1 (2 µl), Primer 2 (2 

µl), H2O (55 µl), Mg (5 µl). 

 ITS bölgesi çoğaltõlmasõ için düz primer olarak 17 SE ve ters primer olarak 

26 SE primeri kullanõlmõştõr. Amplifikasyon 94 ºC de 2 dakika, 80 ºC�de 5 dakika 

devam ettikden sonra Polimeraz enzimi ilave edilmiştir (Ecotaq, Ecogen S.R.L., 

Barcelona, Spain). Bazõ türlerin DNA çoğaltõlmasõ için düz primer olarak 1046 F 

(Nickrent et al., 1994), ters primer olarak ITS4 primeri (White et al., 1990) 

kullanõlmõştõr. Primerlerin birleşme basamağõ için 55 ºC�den daha az sõcaklõk 

derecesi uygulanmõştõr. 

 

Diğer 30 döngülük aşama 94 ºC�de 1.5 dakika, 57 ºC�de 2 dakika, 72 ºC�de 3 

dakika (ilave uzama basamağõ olarak 72 ºC�de 15 dakika) devam ettirilmiştir. 

  

 PCR sonrasõ tüpler getirilerek örnek�den 5 µl DNA çekilir; 2 µl distile su, 2 

µl Bromofenol mavisi ile karõştõrõlarak % 1.2� lik agaroz jele yüklenir. Yaklaşõk 30 

dakika sonra yürütmeye son verilir. Jel 10 dakika etidyum bromür içinde yõkanõr. 

Sonra 5 dakika saf suda tutulur. Ve görüntüleme sisteminde bantlar izlenir. Ve 

fotoğrafõ çekilir. 
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3.4.3. PCR-ETS (Dõş transkribe bölgelerin polimeraz zincir reaksiyonu ile 

çoğaltõlmasõ) 

 

İzole edilen total DNA�nõn 10 µl�si, 90 µl�lik mix ile karõştõrõlmak suretiyle 

polimeraz zincir reaksiyonu için hazõrlanõr. Karõşõmõn içeriği(Mix) aşağõdaki gibidir. 

dNTP karõşõmõ (16 µl), Tampon (10 µl), Primer 1 (2 µl), Primer 2 (2 µl), H2O (55 

µl), Mg (5 µl)  

ETS bölgesinin çoğaltõlmasõ için düz primer olarak ETS 1F ters primer olarak 

18S-2L primerleri kullanõlmõştõr (Linder et al. 2000). İlk denaraturasyon basamağõ 95 

ºC�de 5 dakika�da gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 30 döngü için; 94 ºC�de 45 saniye 

(denaraturasyon), 50 ºC�de 45 saniye (primerlerin birleşmesi) ve 72 ºC�de 40 saniye 

(primerlerin uzamasõ). Final döngü 72 ºC�de 7 dakika da gerçekleştirilerek 

primerlerin uzamasõ tamamlanmõştõr. ETS-PCR sonrasõ aşamalar; ITS bölgesinin 

çoğaltõlmasõndan sonraki aşamalar ile tamamen aynõdõr. 

 

3.4.4. PCR ürününün Saflaştõrõlmasõ  

 

PCR-ITS ve PCR-ETS ürünlerinin saflaştõrma işlemi tamamen aynõ biçimde 

gerçekleştirilmektedir. 

 

PCR sonrasõ 100 µl DNA örneği yeni bir tüpe alõnõr. Üzerine 500 µl PB 

tamponu eklenir. Elde edilen total hacim yeni bir tüpe aktarõlõr. Ve 13000 rpm�de 1 

dakika santrifüj edilir. Alttaki sõvõ kõsõm dökülür. Üzerine 600 µl tam etanol ve 150 

µl PE tamponu eklenir. 1 dakika 13000 rpm�de santrifüj edilir. Sõvõ kõsõm dökülür. 

Tekrar aynõ süre ve rpm�de santrifüj gerçekleştirilir. Santrifüj sonrasõ 40 µl EB 

eklenir. 1 dakika beklenir. Sonra 1 dakika 13000 rpm�de santrifüj edilir ve sonuçta 

tüpümüzde 40 µl DNA kalõr.  

 

% 1.2� lik jele; 1 µl DNA, 4 µl H2O, 2 µl bromofenol mavisi karõştõrmak 

suretiyle yüklenir. 30 dakikalõk yürütmeden sonra bantlarõ görmek için 

gerçekleştirilen aşama PCR� daki aşamanõn tamamen aynõsõdõr. 
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3.4.5. Dizi analizi reaksiyonu 

 

Reaksiyon için; 1 µl Primer, 4 µl saflaştõrõlmõş DNA, 4 µl karõşõm (V3.1 

Cycle Sequencing RR- 100), 11 µl H2O PCR tüpüne eklenir. Dizi analizi reaksiyonu 

için PCR aletine konur (Thermal Cycles). PCR dizi analizi reaksiyonu sonrasõ 20 

µl�lik DNA; 63 µl % 95 etanol ile 17 µl distile sudan oluşan karõşõmõnõn üzerine 

eklenir. Böylece yeni tüpümüzün toplam hacmi 100 µl olur. Sonra 20 dakika 13000 

rpm�de santrifüj edilir. Santrifüj sonrasõ sõvõ kõsõm atõlõr. Tüpün dibinde şeffaf pellet 

kalõr. Sonra % 70�lik 200 µl etanol eklenir. 2 dakika 14000 rpm�de santrifüjlenir ve 

sõvõ kõsõm atõlõr. Etanol ile çöktürme işlemi 3 kez daha aynõ şekilde 

gerçekleştirildikden sonra son kez sõvõ kõsõm atõlõr ve vakumda 30 dakika kurutulur. 

Ve dizi analizi reaksiyonu sonuçlandõrõlan örnekler nükleotit dizilerinin okunmasõ 

için otomatik dizi analizi yapan ABI PRISM 3730 DNA Analiz makinasõnda 

performe edilir. 

 

3.4.6. Moleküler çalõşmalarda kullanõlan kimyasal maddeler 

 

Kloroform, izoamil alkol, izopropanol, amonyum asetat, etanol, tris, EDTA, 

agaroz jel, TBE, metilen mavisi, Mg, PVP (Polivinil pirolidon), borik asit, 

Na2EDTA, HCI, NaOH, SDS, merkaptoetanol, gliserol, ksilen siyanol, sarkozil 

bromofenol mavisi, etidyum bromür gibi kimyasal maddeler Sigma-Aldrich 

firmasõndan sağlanmõştõr. 

 

3.4.7. Moleküler çalõşmalarda kullanõlan tampon ve çözeltiler 

 

CTAB (Heksadeziltrimetilamonyumbromid)tamponu; 1 M Tris (pH 8.0), 5 M 

NaCI, 0.25 M EDTA, 2 merkaptoetanol, PVP. 

EDTA (0.25 M, pH 8.0); 1 litre için 93.05 EDTA disodyum tuzu, 800 ml saf 

suya eklenir. Üzerine 10 gr NaOH eklenir. 

TE tamponu; 10 mM tris (pH 8.0), 1 mM EDTA Na2  

Ekstraksiyon tamponu; 10 mM tris-HCI, 2mM EDTA, 10 mg/ml dihidretol, 

%1 SDS 
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  TBE tamponu (pH 8.8-9.0); 81 gr Tris-baz, 13.75 gr borik asit, 4.75 gr 

Na2EDTA.2H2O 

Tris çözeltisi (pH 8.0); 1 M tris-HCI= 121.1 gr tris/lt  

% 0.7 agaroz çözeltisi (200 ml için); 20 ml 10x TBE, 180 ml distile su, 1.4 gr 

agaroz. 

% 1.2 agaroz çözeltisi (200 ml için); 20 ml 10x TBE, 180 ml distile su, 2.4 gr 

agaroz. 

Etidyum bromür; 10 mg/ml konsantrasyonda hazõrlanan çözelti koyu 

şişelerde oda sõcaklõğõnda muhafaza edilmiştir. 

Bromofenol mavisi (Yükleme tamponu); 20 mM EDTA, % 5 gliserol, % 1 

sarkozil bromofenol mavisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

4.1. Taksonomik Sonuçlar ve Tartõşma 
  

 Centaurea cinsi Asteraceae familyasõna mensuptur. Klasik sõnõflandõrmalara 

göre Asteraceae�ye en yakõn akraba Dipsacaceae familyasõdõr. Günümüzde devam 

eden modern sõnõflandõrmalar sonucunda ise bu familyaya genetik olarak en yakõn 

familyalar Campanulaceae (Phyteuma comosum L.), Lobeliaceae (Pratia 

pedunculata (R.Br.) Benth), Goodeniaceae (Goodenia incana), Calyceraceae 

(Boopis scapigera Remy), familyalarõ olmaktadõr. 

 

Asteraceae (Compositae) 

 

Genellikle çok yõllõk çalõmsõ yarõ çalõmsõ ve otsu bitkiler, küçük ve orta 

büyüklükte ağaçlar veya bazen tek yõllõk sarõlõcõ bitkiler. Yapraklar alternat veya 

opposit, basit veya değişik şekillerde bölünmüş, stipulsuz. Çiçekler bir veya birkaç 

seri bitişik veya ayrõ braktelerden meydana gelen involukrum ile çevrilmiş bir 

kapitula içinde toplu halde. Resaptakulum brakteleri çõplak veya bal peteği şeklinde; 

genellikle dõşbukey, nadiren uzamõş veya çukurlaşmõs. Çiçekler hermafrodit, erkek 

veya dişi, nadiren dioik, dõştakiler sõklõkla ligulet (ray), içtekiler tubüler veya hepsi 

ligulet. Kaliks çok fazla modifiye olmuş, tüy benzeri (pappus), nadiren kuru veya 

kabuksu veya bazen yok. Korolla bileşik petalli, 3�5 dişli, valvat, aktinomorf veya 

zigomorf, nadiren bilabiat. Stamenler 5 veya nadiren 4, epipetalli, çoğunlukla korolla 

tüpünün içerisinde; filamentler birbirinden serbest; anter bir tüp içinde bitişik 

(singeneziyus) veya nadiren ayrõ iki lokullu, uzunlamasõna açõlõr. Ovaryum alt 

durumlu, 1 lokullu, 1 ovüllü; hermafrodit çiçeklerin stilusu çoğunlukla 2 parça veya 

değişik biçimlerde 2 loblu; ovül tabandan dik. Aken sapsõz, bazen gagalõ; tohum 

endospermsiz; embriyo düz plano-konveks kotiledonlu. 
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CENTAUREA L. 

 

Tek yõllõk, iki yõllõk veya çok yõllõk otsu bitkiler, nadiren dikensi dallõ küçük 

çalõlar, herdem yeşil yapraklõ daha büyük çalõmsõlar; çok hücreli tomentoz, skabroz 

veya hirsut tüylü, sõklõkla sapsõz salgõ tüylü. Gövde basit veya dallõ, erekt, askending, 

prostrat veya dekumbent. Yapraklar almaşlõ, çok değişken, genellikle diken taşõmaz, 

bazen küçük dikenli (belirgin biçimde Centaurea odyssei ve Centaurea 

xylobasis�de); linear, lanseolat, oblong, pinnatipartit or pinnatifit, dekurrent veya 

aurikuleyt (bazen half clasping), tüylü veya tüysüz. Kapitula heterogam, diskiform ya 

da radiyant. İnvolukrum ovoid, subgloboz, hemisferikal, silindirik, oblong, fusiform 

veya obliget; involukrum brakteleri çok sõralõ, imbrikat, sert yapõlõ ve esnemez, 

genellikle yeşil olmayan ince, kuru kabuksu, samansõ, zarõmsõ veya derimsi dokul;. 

apendaj tam veya parçalõ, dikenli veya dikensi, silli kenarlõ, orbikular, lanseolat veya 

triangular. Resaptakulum düz ser tüylü. Çiçekler pembe, menekşe, siyahõmsõ 

menekşe, mavi, beyaz, sarõ renkli; kenar çiçekler cinsiyetsiz, fan şekilli, 5�8 veya 

daha fazla sayõda parçalõ veya hemen hemen filiform ve çok gösterişsiz 4�5 linear 

segmentli. Merkezdeki çiçekler hermafrodit. Olgun akenler genellikle tüysüz, lateral 

olarak sõkõşmõş, apex trunkat veya yuvarlak. Hilum tabana yakõn lateral, sõklõkla 

elazomlu. Pappus basit veya eşit olmayan iki sõra halinde; skabroz, barbellat, plumoz, 

dökülücü veya değil, iç halka genellikle daha kõsa veya yok. 
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Cheirolepis (Boiss.) O.Hoffm. 

Generis Centaõõrea L. sect. Mesocentron (Cass.) DC. Prodr. VI. 592 (1837), p.p. min. 

Cheirolepis Boiss., Diagn. ser. 1 (10): 106 (1849).- Generis Chartolepis; Cass. 

subgen. Cheirolepis (Boiss.) Jaub. et Sp. 3. pl. or. 3: 136 (1847- 1850). Generis 

Centaurea L. sect. Seridia (Juss.) Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pl. 2: 481 (1873), 

p.p. non DC.- Generis Phaeopappus (DC.) Boiss. sect. Cheirolepis (Boiss.) Boiss. § 

Eucheirolepidei Boiss. FI. or. 3: 594 (1875). Generis Centaurea L. sect. Cheirolepis 

(Boiss.) Hottm. in Engl. und Pr. Ptlanzenf. IV, 5: 330 (1894). Plumosipappus Czerep 

in Commentationes de systematica Centaureinarum, II., Ded Sci. URSS 20. 457- 

489(1960). Syn. nov. Generis Centaurea section Pteracantha Wagenitz. Syn. nov. 

Generis Centaurea sect. Plumosipappus (Czerep) Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 206 

(1963). 

Çok yõllõk, rizomlu veya rizomsuz, odunsu köklü, verimsiz sürgünler var veya 

yok. Basit veya dallanmõş, kanatlõ veya kanatsõz gövdeli, çok yõllõk dik, yükselici 

veya sürünücü bitkiler. Tomentoz, yünsü, skabroz veya glabroz, genellikle salgõlõ. 

Yapraklar genellikle saplõ, tam veya lirat, pinnatilob, pinnatipartit veya pinnatisekt 

bazen sadece kenarlarda küçük dişli, genellikle linear, lanseolat, spatulat nadiren 

romboid, basit, dentikulat veya auriculat. İnvolukrum ovoid, oblong, umblikat. 

Apendaj yükselici, rekurved veya dik, dekurrent veya değil; triangular, oblong, oval, 

orbikular, zarõmsõ veya kabuksu dokulu, uçta genellikle daha uzun, bazen eşit, 

dikensi, yanlarda dikencik, sil veya saçak şeklinde indirgenmiş, kahverengi, siyah 

veya saman renginde. Çiçekler sarõ, nektarlõ, marjinde genellikle radiant değil. Aken 

linear, lanseolat, ovoid veya oblong, pappusdan kõsa veya uzun, bazen eşit uzunlukta, 

hilum lateral, pappus basit veya çift sõra, skabroz, barbellat veya plumoz. Temel 

kromozom sayõsõ x=9, poliploidi (diploidi, tetraploidi ve hekzaploidi) görülür. 

 

Cheirolepis seksiyonunda yer alan türler, Pseudoseridia Wagenitz ve 

Rhizocalathium Tzvelev seksiyonunda yer alan türlerle oldukça benzerlik gösterir. 

Ancak bu yakõn seksiyonlara ait türlerin moleküler ve karyolojik verileri 

tamamlanmadõğõndan taksonomik yerleri ve seksiyonlarõn birbirleri ile olan ilişkileri 

henüz net değildir. Ancak bu seksiyonlara ait türler üzerinde kõsmen gerçekleştirilen 
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araştõrmalar sonucunda elde edilen verilere göre bazõ türlerin bu yakõn 

seksiyonlardan diğerine transfer edilmesi [Örneğin C. steveni�nin temel kromozom 

sayõsõ x=8�dir. Pseudoseridia seksiyonunda yer alan ve kromozom temel sayõlarõ 

belirlenen diğer türlerin temel kromozom sayõlarõ x=9�dur. Ancak Rhizocalathium 

seksiyonuna ait türlerde kromozom temel sayõsõ x=8�dir (Poddubnaja-Arnoldi, 

1931)]. veya seksiyonlarõn birleştirilebilme durumlarõ ortaya çõkmaktadõr. Literatürde 

belirtildiği gibi gerçekten bu seksiyona ait türler birbirine çok yakõndõr (Wagenitz, 

1974). Ayrõca araştõrma bulgularõmõza göre pappuslarõn plumoz, barbellat veya 

skabroz oluşu, basit veya çift sõra olmasõ seksiyonlarõn ayrõlmasõnda değil sadece 

taksonlarõn ayrõlmasõnda kullanõlabilir. Şu andaki bilgiler doğrultusunda Pteracantha 

ve Plumosipappus seksiyonlarõ Cheirolepis seksiyonunun sinonimi yapõldõ. 

Pseudoseridia seksiyonunda kapsamlõ araştõrmalarõn tamamlanmasõ sonucunda 

Cheirolepis seksiyonuyla olan filogenetik ilişkisi tamamen ve açõk bir biçimde ortaya 

konacaktõr. 
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Çizelge 4.1.1. Seksiyonlarõn birleştirilmesinde dikkate alõnan karakterlerin kõyaslamasõ 
Seksiyonlar  ► 

▼  Karakterler 
Cheirolepis *Pteracantha *Plumosipappus 

Hayat Formu Çok yõllõk, kalõnlaşmõş 
odunsu köklü 

Çok yõllõk, kalõnlaşmõş 
odunsu köklü 

Çok yõllõk, kalõnlaşmõş 
odunsu köklü 

Tüy skabroz, tomentoz, 
woolly veya glabrouz 

tomentoz scabroz 

Gövde 
Dik, yükselici veya 
sürünücü, basit veya 
dallõ 

Dik, basit veya dallõ  Dik, basit veya dallõ  

Yapraklar 
Tam veya birkaç dişli 
veya loblu, uçlarõ zayõf 
dikenli 

Tam veya bölünmüş, 
uçlarõ güçlü dikenli 

Tam veya Bölünmüş, 
uçlarõ zayõf dikenli 

Involukrum 

Ovoid, oblong, 
umblikat, pluseriat 
brakteli; linear-
lanseolat, lanseolat, 
tüylü veya tüysüz 

Ovoid-oblong, pluseriat 
brakteli; lanseolat, tüylü 
veya tüysüz 

Ovoid-oblong, pluseriat 
brakteli; linear-
lanseolat, lanseolat, 
tüysüz 

Apendaj 
Dekurrent veya değil, 
kabuksu veya zarõmsõ 
dokulu 

Dekurrent değil, 
kabuksu dokulu 

Dekurrent, merkezde 
kabuksu, marjinde 
zarõmsõ dokulu 

Çiçek Sarõ, nektarlõ, marjinde 
radiant değil 

Sarõ, nektarlõ, marjinde 
radiant değil 

Sarõ, nektarlõ, marjinde 
radiant değil 

Aken 
Linear,linear lanseolat, 
lanseolat veya ovoid, 
çizgili veya değil, 
tüysüz 

Linear- lanseolat, 
lanseolat, çizgili veya 
değil, tüysüz 

Linear- lanseolat, 
lanseolat, çizgili veya 
değil, tüysüz 

Pappus  Tek veya çift sõra, 
dökülücü veya değil 

Tek veya çift sõra, 
dökülücü veya değil 

Çift sõra, dökülücü değil 

Temel kromozom 
sayõsõ 

x=9 x=9 x=9 

Seksiyonlarda 
Genetik kod 
(ITS+ ETS) 
 

Korunmuş bölge aynõ Korunmuş bölge aynõ Korunmuş bölge aynõ 

 
Cheirolepis seksiyonunun Uluslar arasõ Botanik Adlandõrma Koduna (2001) 

göre bitkiler alemindeki yeri aşağõdaki gibidir. 

 

Alem (Regnum) Vegatabile (Bitkiler alemi) 

Bölüm (Divisio) Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) 

Sõnõf (Classis) Dicotyledoneae (Çiftçenekliler) 

Takõm (Ordo) Asterales 

Aile (Familia) Asteraceae 

Cins (Genus) Centaurea 

Seksiyon (Şube) Cheirolepis  
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 Geleneksel olarak seksiyonlarõn ilkkez sõnõflandõrõldõğõ tarihden (Cassini, 

1819) bugüne kadar yapõlan çalõşmalarda involukrum brakte ve apendaj yapõlarõ ana 

karakter olarak kabul edilmiştir. Ancak bu karakterler oldukça değişken karakterler 

olmalarõ nedeniyle sõnõflandõrmada tek başõna güvenilir ayõrtedici bir karakter olarak 

değerlendirilemez. Bu nedenle çalõştõğõmõz seksiyona ait taksonlarõn 

sõnõflandõrõlmasõnda bir veya birkaç ayõrt edici karakter kullanmak yerine çok sayõda 

ayõrt edici karakter belirlenmiştir. Bu karakterler;  

 

Taksonomik Karakterler: 

1-Taksonun Genel görünüşü(Habit).  

2-Bitkinin Boyu 

3-Kök yapõsõ (kalõnlaşmõş odunsu veya değil) 

4-Gövde durumu (Dik, yükselici veya sürünücü), ana gövdenin yan gövdelere oranõ, 

gövdede çizgi durumu, gövdede kanatlanma durumu, gövdede dallanma, gövdeden 

dallanmanõn yeri; aşağõdan, ortadan veya sadece üstte, tüy durumu.  

5-Verimsiz sürgünlerin durumu (var veya yok). 

6- Taban yapraklarõnõn şekli ve ölçüsü, çiçeklenme dönemindeki durumu (var veya 

yok), petiol ölçüsü, tüy durumu; gövde yapraklarõnõn şekli ve ölçüsü, petiollü olup 

olmayõşõ, varsa ölçüsü, gövdede sõklõk durumu, tüy durumu; üst gövde yapraklarõnõn 

şekli, ölçüsü ve kapitulayla olan pozisyonu. 

7- İnvolukrum brakteleri(fillari) şekli; çizgi taşõmasõ ve tüy durumu 

8- İnvolukrum brakteleri apendajõnõn şekli (triangular, oblong, oval, palmat, 

orbikular), dokusal özelliği (kabuksu veya zarõmsõ), ölçüsü, rengi, dekurrent olup 

olmayõsõ, uç dikenin şekli (erekt veya defleksed) ve ölçüsü, yan dikencik veya 

sillerin; yapõsõ, sayõsõ, rengi.  

9- Çiçek yapõsõ, ölçüsü, rengi, çiçek loblarõnõn uzunluğu. 

10- Aken şekli; linear, lanseolat veya ovoid, çizgili veya çizgisiz, ölçüsü, rengi, 

yüzeyinin tüy durumu 

11- Pappus yapõsõ; tek sõra veya çift sõra, plumoz, barbellat veya skabroz tüylü, 

dökülücü veya dökülücü değil. 
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 Morfolojik çalõşmalarõmõzda bu karakterler esas olmak üzere toplam 72 

karakter kullanõlmõştõr. Bu karakterlerin 44 tanesi nicel (ölçülemeyen), 28 tanesi 

kantitatif (ölçülebilen) karakterlerdir. 

 

Morfolojik Ölçümler; 

 

 Bitkinin boyu toprak seviyesinden kapitulanõn ucuna kadar olan kõsõm 

ölçülerek verilmiştir. Taban yapraklarõnõn uzunluk değerlerine petiol dahil edilmiştir. 

Gövde yapraklarõnõn ölçümleri alt ve üst gövde yapraklarõ olarak ayrõ ayrõ ölçülerek 

verilmiştir. Gövde yapraklarõ olarak bitki boyunun orta merkez noktasõndan 1/6 aşağõ 

ve 1/6 yukarõsõndaki yapraklar ölçülmüştür. Üst gövde yapraklarõ olarak ise bitki 

boyunun orta noktasõndan bitki boyunun 1/4 uzunluğunun üstündeki yapraklardan 

kapitulaya kadar uzanan yapraklardan ölçümler yapõlmõştõr. İnvolukrum�a ait 

ölçümlerde çiçek kõsmõ dahil edilmemiştir. Apendaj lamina uzunluğuna diken veya 

dikencik ve siller dahil edilmemiştir. Uç diken, dikencik veya sillerin ölçümleri 

laminaya birleştiği nokta dikkate alõnarak yapõlmõştõr. Aken ve pappus ölçüleri ayrõ 

ayrõ verilmiştir. Çift sõra pappusa sahip türlerin iç ve dõş halka uzunluklarõ ayrõ ayrõ 

ölçülmüştür. 
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Cheirolepis Seksiyonu Taksonlarõnõn Listesi 

 

1- Centaurea odyssei Wagenitz 

2- C. xylobasis Rech.fil. 

3- C. drabifolia Sm. 

 C. drabifolia subsp. drabifolia 

 C. drabifolia subsp. austro-occidentalis Wagenitz 

 C. drabifolia subsp. detonsa (Bornm.) Wagenitz 

 C. drabifolia subsp. glabrousa Uysal & Ertuğrul sp. nov. 

 C. drabifolia subsp. cappadocica (DC.) Wagenitz 

4- C. isaurica Hub.-Mor. 

5- C. kotschyi (Boiss. & Heldr.) Hayek 

6- C. decumbens (Wagenitz) Uysal & Ertuğrul comb. & stat. nov. 

 C. decumbens subsp. decumbens sp. nov. 

 C. decumbens subsp. floccosa Uysal & Ertuğrul sp. nov. 

7- C. derderiifolia Wagenitz 

8- C. nivea (Bornm.) Wagenitz  

9- C. deflexa Wagenitz 

10- C. paphlagonica (Bornm.) Wagenitz 

 C. paphlagonica subsp. paphlagonica 

 C. paphlagonica subsp. turkeliensis Uysal & Ertuğrul sp. nov. 

11- C. sericea Wagenitz 

12- C. cankiriense A.Duran & H.Duman 

13- C. ensiformis P.H.Davis 
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Cheirolepis Seksiyonu Teşhis Anahtarõ 

 

1. Apendaj zarõmsõ dokulu veya en azõndan kenarlarda zarõmsõ, kõsmen dekurrent 

 2. Gövde sürünücü, pappus 15�20 mm -----------------------------------------9. deflexa 

 2. Gövde dik, pappus daha kõsa 

 3. Yapraklar bölünmüş, apendaj üçgenimsi, uç diken güçlü------10. paphlagonica 

 3. Yapraklar tam, apendaj dairesel, uç diken zayõf (1�4 mm) 

 4. Pappus tek sõra, uç diken küçük bir mukro, 1�2 mm-----------------11. sericea 

 4. Pappus çift sõra, uç diken daha büyük, 2�4 mm-----------------12. cankiriense 

1. Apendaj kabuksu dokulu ve dekurrent değil 

 5. Pappus skabroz, tek sõra veya çift sõra 

6. Apendaj oval, düz veya sadece kenarda düzensiz yõrtõlmõş--------13. ensiformis 

 6. Apendaj üçgenimsi, yan dikencikli veya silli 

 7. Gövde yapraklarõ kõsmen aurikulat, uç diken 4�7 mm---------------4. isaurica 

 7. Gövde yapraklarõ dekurrent veya basit, uç diken 10�20 mm 

 8. Pappus çift sõra------------------------------------------------------------1. odyssei 

 8. Pappus tek sõra ---------------------------------------------------------2. xylobasis 

 5. Pappus barbellate veya plumoz, tek sõra 

 9. Gövde dik 

 10. Pappus 6�8 mm----------------------------------------------------3. drabifolia 

 10. Pappus 9�15 mm ----------------------------------------------------5. kotschyi 

 9. Gövde sürünücü veya yükselici 

 11. Pappus 15�25 mm 

 12.Gövde yapraklarõ çok sayõda (30�60 adet), tomentoz------7. derderiifolia 

 12. Gövde yapraklarõ az sayõda (10�20 adet), skabroz----------6. decumbens 

 11. Pappus 5�10 mm 

 13.Gövde yapraklarõ şeritsi-lanseolat--------------------------------3. drabifolia 

 13. Gövde yapraklarõ genişce lanseolat-rombik-------------------------8. nivea 
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1. Centaurea odyssei Wagenitz in Willdenowia 2: 464, f. 4 (1960). 

Syn. C. parolinii auct. non DC. (1838) sensu Boiss., Fl. Or. Suppl. 315 (1888); C. 

parolinii DC. var. alpina Boiss., Fl. Or. Suppl. 315 (1888)! 

Şekil 4.1.1, Şekil 4.1.2, Şekil 4.1.3. 

 

10�20 cm boyunda, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz sürgünlü, genellikle basit 

gövdeli, kümeli gruplar halinde, çok yõllõk dik bitkiler. Yapraklar tam veya 

bölünmüş, undulat, şeritsi-lanseolat, yan damarlanmalar belirginleşmemiş, yünsü, 

salgõlõ, çok sayõda ve overlapping, kenarlar pürüzlü değil. Taban yapraklarõ 2�3 x 

0.5-1 cm, lanseolat, tam veya 2-4 çift kõsa loblu, petiolsüz; gövde yapraklarõ 1-1.5 x 

0.5-1 cm taban yapraklara benzer veya kenarlari birkaç küçük dişli, loblarõ 1-10 mm 

sarõmsõ bir diken ile sonlanõr, üst gövde yapraklarõ 0.5-1 x 0.3-0.7 cm. İnvolukrum 

1.8-2.5 x 1-1.5 cm, silindirik; involukrum brakteleri şeritsi, çizgisiz, yoğun tüylü; 

apendaj kabuksu, üçgenimsi dar laminalõ (0.5-1 cm), brakteleri kuşatmaz, rekurved, 

kahverengi, uç diken yan dikenciklerden en az 4 kat daha uzun, 10-20 mm, yan 

dikencikler 2-5 mm, her kenarda 2-4 adet. Çiçek 2�2.5 cm, sarõ, nektarlõ, loblar 5 

mm, uçtaki çiçekler radiant değil. Aken şeritsi, 4�5 x 1.5-2 mm, kahverengi, çizgisiz; 

pappus skabroz, çift sõra, dõş halka 4-5 mm, iç halka 1-2 mm, krem, dökülücü değil. 

Kromozom sayõsõ: 2n=18. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği, sarõçiçek 

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Taşlõk eğimli yerler, orman açõklõğõ ve orman sõnõrõ üzerindeki alanlarda 

yayõlõş gösterir.  

Yükseklik: 1600�1700 m. 

 

Tip: . [Türkiye] B1 Balikesir: M: Ida (Kaz Da.) in Marmor. Mont. Szu Szus Dagh, 

17/20.7.1883, Sintenis 507 (holo. LD iso. B! E! G! GB, GOET! W, Z). 
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B1 Balikesir: Kaz Dağõ Milli Parkõ, Sarõkõz Tepesi, 1700 m, 16.7.2003, T.Uysal 520 

(KNYA); Kaz Da. complex, Baba da., Slopes above Altinoluk, 1600 m, 5.8.1946, 

Watson 1946 (K!). 

 

Türkiye yayõlõşõ: Türkiye� nin batõsõnda yayõlõş gösterir. Lokal. 

Fitocoğrafik bölge: Doğu Akdeniz elementi. 

Endemik. 

 

Bu nadir endemik tür, adalardan bilinen C. xylobasis türüyle yakõn akrabadõr. 

Fakat gövdesinin basit, yapraklarõnõn yoğun tomentoz ve pappusunun açõk biçimde 

çift halka oluşu ile bu türden ayrõlõr. Yayõlõş alanõnõn coğrafik olarak dar olmasõ 

nedeniyle varyasyon derecesi populasyonlar arasõnda oldukça düşük olarak 

gözlemlenmiştir. 2001 IUCN kriterlerine göre bu tür için tarafõmõzdan önerilen 

tehlike kategorisi Tehlikede (EN) dir. Tip lokalitesi olan Balikesir Kazdağlarõnõn 

Milli Park olmasõ nedeni populasyonlarõnõn direk bir olumsuz etki ile karşõlaşmasõ 

mümkün olmadõğõndan, koruma stratejisi olarak türe ait tohumlarõn tohum bankasõ 

oluşturarak saklanmasõnõ önerebiliriz. Alpinik bir bitki olmasõndan dolayõ habitat 

açõsõndan Centaurea drabifolia subsp. drabifolia türüylede oldukça benzerlik 

gösterir. Fakat yastõksõ (cushion) kök yapõsõ ve populasyonunun meydana getirdiği 

toplu gruplar halinde yayõlõş göstermesi ile de bu türden ilk bakõşta ayõrt edilebilir. 

Ayrõca yaprak uçlarõndaki ve kapituladaki gösterişli ve güçlü dikeni bu türü 

Centaurea drabifolia subsp. drabifolia� türünden ayõrõr. 
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Şekil 4.1.1. Centaurea odyssei taksonunun yayõlõşõ 

 
 
 

 
Şekil 4.1.2. Centaurea odyssei taksonunun (A) Doğal (B) Kapitula görünümü 
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Şekil 4.1.3. Centaurea odyssei taksonunun (a) involukrum brakte ve apendajlarõnõn görünümü,  
(b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay görünümü, (d) Yaprak genel görünümü,  
(e) Yaprak ucu ve kenarõ, (f) Tüy ve salgõ durumu. 
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2. Centaurea xylobasis Rech. fil. in Feddes Rep. 43: 145 (1938) & in Phyton 1: 217 

(1949), descr. emend. Ic.: Rech., Fl. Aeg. t. 14, f. 1 (1943). 

Şekil 4.1.4, Şekil 4.1.5, Şekil 4.1.6. 

 

 

5�15 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz sürgünlü, gövde tabandan başlamak 

suretiyle dallõ, çok yõllõk dik bitkiler. Yapraklar bölünmüş, lanseolat, yan 

damarlanmalar belirgin, skabroz veya flokkos-tomentoz, salgõlõ, kenarlar pürüzsüz, 

taban yapraklarõ 2�2.5 x 0.5-1 cm, lanseolat, elsi- loblu ve saplõ (0.5-1 cm), 

çiçeklenme döneminde kurumaya başlar; Gövde yapraklarõ 1-1.5 x 0.2-0.5 cm, taban 

yapraklarõna benzer, yaprak loblarõ dikencik taşõr (1-2 mm), yapraklar kapitulayõ 

kõsmen örter. İnvolukrum 1.5-2 x 0.5-0.9 cm, silindirik; İnvolukrum brakteleri şeritsi, 

çizgisiz, hafifçe tüylü. Apendaj kabuksu, krem, brakteleri kuşatmaz, rekurved, 

üçgenimsi dar laminalõ (0.5-1 cm), uç diken yan dikenciklerden en az 4 kat daha 

fazla uzunlukta, 15-20 mm, yan dikencikler 3- 4 mm, her kenarda 2 şer adet. Çiçek 

1.8-2 cm, lob 5 mm, sarõ, nektarlõ, uçtaki çiçekler radiant değil. Aken şeritsi, 4-5 x 2-

2.2 mm, kahverengi. Pappus skabroz, basit, krem, 5-6 mm, kolayca dökülücü.  

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Kireçtaşõ kayalõklar üzerinde yayõlõş gösterir. 

Yükseklik:1000�1500 m. 

 

Tip: [Is. Samos] Samos, Gipfel des Kerki, Kalkfelsen, etwa 1480 m, mit Retsen 

vorjahriger Hüllschuppen und Blatter, 15.4.1934, Rechinger 4108a (W). 

 

A1 Samos. Kerki Mts., 1200 m, 2.8.1960, Runemark & Nordenstam 16931 (E!). 

Türkiye yayõlõşõ: Sadece Samos adasõndan bilinir. Lokal bir taksondur. 

Fitocoğrafik bölge: Doğu Akdeniz elementi. 
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Şekil 4.1.4. Centaurea xylobasis taksonunun Dünyadaki yayõlõşõ 

 

  Bu tür vejetatif karakterleri bakõmõndan C. odyssei türüne benzer. Bu tür 

Türkiye�de yayõlõş göstermediği için toplanamamõş, tehlike durumu 

belirlenememiştir. C. odyssei ile C. xylobasis türleri seksiyonun ve cinsin tüm diğer 

türlerinden yapraklarõnda güçlü ve 10 mm� ye kadar uzayabilen dikenlere sahip 

olmalarõyla ayrõlõrlar. Aslõnda Cheirolepis seksiyonuna dahil olan diğer türlerde bu 

özellik zayõf dikencik şekline indirgenmiş bir durumda gözlemlenmiştir. Bu yakõn 

akraba iki türün yaprak ve yaprak loblarõnda taşõdõklarõ bu dikenlerin aynõ 

seksiyondaki diğer türlere oranla daha güçlü ve uzun olmasõnõn nedenini türlerin 

ekolojik toleranslarõ ve yaşamak zorunda olduklarõ habitatlarõ ile ilişkilendirebiliriz. 

Örneğin C. odyssei türü taşlõk kayalõk alanlarda yetişmesi ve bakõ gibi sebebler 

nedeniyle fizyolojik faaliyetleri için yeteri kadar sudan faydalanamamaktadõr. 

Terlemeyi azaltmak için yaprak yüzeyini mümkün olduğu kadar daraltmak ve 

rüzgarõn etkisini de asgari seviyeye indirgemek zorundadõr. Bu hipotezimizin 

doğruluğunu seksiyonumuzdaki diğer türlerde habitatlarõna bağlõ olarak yaprak 
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uçlarõnda dikencik oluşum düzeyini gözlemleyerek tespit ettik. Dikencikler kaya 

üzerinde veya taşlõk çakõllõ alanlarõ tercih eden türlerin tümünde gözlemlenirken 

orman açõklõklarõnda, dağ etekleri ve yamaçlarõnda, yol ve tarla kenarlarõnda 

yumuşak toprakta yetişen türlerde dikenciklerin çok zayõfladõğõ veya yok olduğu 

görülür. 

 Daha önce Wagenitz tarafõndan yapõlan sõnõflandõrmaya göre bu 2 tür farklõ 

bir seksiyonda değerlendirilmişti (Davis, 1975). Fakat yapõlan detaylõ morfolojik 

incelemeler neticesinde bu iki türün Cheirolepis seksiyonuna ait türlerin genel 

özelliklerine sahip olduğu ve farklõ bir seksiyonda değerlendirilmesine gerek 

olmadõğõ sonucuna varõldõ. Özellikle seksiyonlarõn belirlenmesinde ayõrtedici 

karakter olarak kullanõlan pappusun yapõsõ (çift sõra veya basit, skabroz veya plumoz) 

ile ilgili karakterler sadece tür seviyesinde türlerin ayrõmõnda kullanõlabilir. 

 

 
Şekil 4.1.5. Centaurea xylobasis taksonunun (A) Genel ve (B) Kapitula görünümü [Runemark & 

Nordenstam 16931 (E!)] 
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Şekil 4.1.6. Centaurea xylobasis taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve apendajlarõnõn 
görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay görünümü, (d) 
Yaprak ucu görünümü, (e) Yaprak kenarõ, (f) Tüy durumu. 
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3. Centaurea drabifolia Sm. in Sibth. & Sm, Prodr. Fl. Graec. 2: 202 (1813). 

Şekil 4.1.7, Şekil 4.1.8. 

 

5- 45 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz rozet yapraklõ, gövdesi basit veya 

birkaç dallõ, çok yõllõk dik veya yatõk bitkiler. Yapraklar parçalõ veya tam, şeritsi 

veya lanseolat, undulat veya değil, yünsü, tomentoz veya skabroz, salgõlõ, yan 

damarlanma belirgin veya değil; taban yapraklarõ 2�6 x 0.2-1 cm, çiçeklenme 

döneminde mevcut, saplõ, gövde yapraklarõ 1-3 x 0.1-0.5 cm, kapitulayõ örter veya 

örtmez. İnvolukrum 1-2 x 0.5-1.5 cm, yumurtamsõ veya silindirik. İnvolurum 

brakteleri çizgili veya çizgisiz, şeritsi-lanseolat, tüylü veya tüysüz; Apendaj ince 

kabuksu dokulu, saman sarõsõ, kahverengi veya siyahõmsõ kahverengi, brakteleri 

kuşatmaz, rekurved, üçgenimsi, dar laminalõ (1�1.5 mm), uç diken genellikle yan 

dikenciklerden daha uzun, 2�15 mm, yan dikencik düzenli saçak veya fimbril 

şeklinde 1.5�3.5 mm, her kenarda 2�6 adet. Çiçek sarõ, nektarlõ, loblar genellikle 

kõrmõzõmsõ siyah çizgili, uçtaki çiçekler radiant değil. Aken (tohum) şeritsi-lanseolat, 

4�6 x 2�2.5 mm, kahverengi veya siyah (olgunlukta), genellikle krem çizgili, parlak. 

Pappus 6.5�8 mm, basit, barbellat, krem veya kahverengi, dökülücü veya değil.  

 

 

 

 
 

 
Şekil 4.1.7. C. drabifolia taksonunun (a) genel aken-pappus yapõsõ ve (b) pappus detay görünümü 
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1. Taban yapraklarõ parçalõ veya lirat 

   2. Gövde yapraklarõ tam, uç diken yan dikenciklerden en az 3 kat daha uzun; 5�8 

mm ----------------------------------------------------------------------------subsp. drabifolia 

   2. Gövde yapraklarõ lirat, uç diken yan dikenciklerle eşit uzunlukta veya çok az 

uzun; 1�4 mm ----------------------------------------------------subsp. austro-occidentalis 

1. Taban yapraklarõ tam (tam) veya her kenarinda 1�2 dişli 

   3. Bitki tüysüz, taban yapraklarõ spatulat --------------subsp. glabrousa subsp. nova 

   3. Bitki tüylü, taban yapraklarõ linear-lanseolate 

     4. Bitki 5�15 cm, skabroz, apendaja ait uç dikencik 6�15 mm-subsp. cappadocica 

     4. Bitki 20�45 cm, tomentoz, apendaja ait uç dikencik 1�5 mm-----subsp. detonsa 

 

 

 

 

 
Şekil 4.1.8. Centaurea drabifolia taksonunun Türkiye yayõlõşõ 
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Centaurea drabifolia subsp. drabifolia 

Syn: Cheirolepis drabifolia (Sibth. & Sm.) Boiss., Diagn. ser. 1 (10): 107 (1849)! 

Chartolepis drabifolia (Sm.) Jaub. & Spach, III. Pl. Or. 3: 136 (1847- 1850). Ch. 

drabifolia subsp. dentata Fenzl in Tchih. As. Min. II: 329 (1860); idem, Diagn. pI. 

orient. observ. Bot 67, (1860). Phaeopappus drabifolius (Sibth. et Sm.). Boiss. FI. 

Or. 3: 594, (1875).- Ic.: Sibth. et Sm. FI. Gr. X, tab. 910.- exs.: Bornm. PI. exs. Anat. 

or. 1889, No 1096  

Şekil 4.1.9, Şekil 4.1.10. 

 

5- 15 cm boyunda, yatõk gövdeli, yünsü, taban yapraklarõ lanseolat, lirat veya birkaç 

minik dişli, undulat, yaprak uçlarõ minik dikencikli, gövde yapraklarõ tam veya 

birkaç minik dişli fakat kesinlikle lirat veya parçalõ değil. İnvolukrum 1�1.5 x 0.5-1 

cm, yumurtamsõ. Apendaj üçgenimsi, saman rengi veya açõk kahverengi, uç diken 5-

8 mm, yan dikencikler 2-3 mm, her iki kenarda 2-4 adet. Pappus dökülücü değil. 

Alpinik. 

 

Yerel adõ: Gelin düğmesi 

Çiçeklenme: Temmuz-Ağustos 

Olgun meyve: Ağustos-Eylül 

Habitat: Alpinik taşlõk-kayalõk alanlarda yayõlõş gösterir. 

Yükseklik: 1300- 2100 m 

 

Tip: [Türkiye] A2 Bursa: in olympo Bithyno monte (Ulu Da.) 2100 m. 8. 1873, 

Sibthorp (holo. OXF, photo, iso.?BM). 

A2 Bursa: Uludağ, Zirve, 8. 1945, Başarman s.n, (G!); Uludağ, Zirve, Düzlük 

Kayalar üzeri, 2000- 2100 m, 30.7.2004, T.Uysal 569 (KNYA). 

B2 Balõkesir: Dursunbey, Umurlar dağõ, zirve kayalar üzeri, 1300m. T.Uysal 554 

(KNYA); Kütahya: d, Gediz, Şaphane Da., 2000m, D. 18471 

C2 Burdur, Dirmil� in 6 km güneyi, 1600- 1660 m, 28. 6. 1948, Hub.- Mor. 8690 

(G!) 
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Türkiye yayõlõşõ: Kuzey Batõ Anadoluda ve Kuzey Batõ Anadolu ile İç Anadolu 

Bölgesi arasõndaki geçiş kuşağõnda yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: Doğu Akdeniz elementi. 

Endemik. 
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Şekil 4.1.9. Centaurea drabifolia subsp. drabifolia�nõn (A) Doğal ve (B) Kapitula 
görünümü. 

 

 
Şekil 4.1.10. Centaurea drabifolia subsp. drabifolia taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b)Yaprak genel görünümü, (c) Yaprak ucu, kenarõ ve tüy 
durumu. 
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Centaurea drabifolia subsp. austro-occidentalis Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 160, t. 

13 (1963) 

Şekil 4.1.11, Şekil 4.1.12. 

 

5�10 cm boyunda, genellikle sürünücü gövdeli, tomentoz, taban yapraklarõ ters 

lanseolat, lirat veya parçalõ, undulat, yaprak uçlarõ minik dikencikli, gövde yapraklarõ 

taban yapraklarõna benzer. İnvolukrum 1�1.5 x 0.5-1 cm, dar yumurtamsõ- silindirik. 

Apendaj elsi, koyu kahverengi; uç diken 1�4 mm, yan dikencikler 1�2 mm veya uç 

dikene eşit uzunlukta, her iki kenarda 2�3 adet. Pappus dökülücü değil. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Orman sõnõrõ kireçtaşõ kayalar ve taşlõk kayalõk alanlarda yayõlõş gösterir. 

Yükseklik: 1050�2350 m 

 

Tip: [C3 Türkiye] Antalya: Bozburun Da., N. side, 2300 m, 25.7.49, Davis [& 

Karamanoğlu] D 15661 (holo. E! İso. GOET!). 

 

B2 Balikesir: Harmancõk- Bursa karayolu, Pinus orman açõklõğõ, taşlõk kayalõk 

yamaçlar, 1050 m, 39 43 633 N, 029 03 680 E, 30.06.2004, T.Uysal 565 (KNYA).  

C2 Burdur: Kõzõlhisar-Yeşilova, Pinus pallasiana açõklõklarõ, Salda gölü, Köpek 

deli, 1180 m, 30.6.1964, Hub.-Mor. 16996 (G!); Denizli: Bozdağ, 1800�2100 m, D. 

13415! Muğla: Çal Dağõ Güney yamaçlarõ, orman sõnõrõ, Pinus nigra orman açõklõğõ, 

kireçtaşõ kayalar üzeri, 1900�2000 m, 9.7.1984, 36º50 N, 29º08´E, Hartvig, Seçmen, 

Strid 23448 (G!); Antalya: Elmalõ, Akdağ, Felssteppe, 2200 m, 11.7.1968, Sorger 

68- 26- 31 (G!). 

C3 Antalya: Tahtalõ Dağ (Antalyanõn yaklaşõk 50 km güney batõsõ, Yukarõ Beycik 

köyünün batõsõ). Orman sõnõrõ kireçtaşõ kayalar üzeri, 2000�2350 m, 17.7.84. 36º 33´ 

N, 30º 28´ E, Görk, Hartwig, Strid, 23645 (G!); Isparta: Diopyraz (Dedegöl) Dağõ, 

2200, D.15991! Diopyraz (Dedegöl) Dağõ, Doğu zirveleri ağaç sõnõrõ üzerindeki 
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kayalõk alanlar, 2050- 2450 m, . 37º 42´ N, 31º 19´ E, Görk, Hartwig, Strid, 24125 

(G!); Denizli: Honey dağ, alt. 2300- 2500 m, 14- 19.8.1932, Cregel (G!)  

 

Türkiye yayõlõşõ: Güney Batõ Anadoluda ve Güneybatõ Anadolu ile İç Anadolu 

arasõndaki geçiş bölgesinde yayõlõş gösterir. Genellikle Alpinik. 

Fitocoğrafik bölge:  Doğu Akdeniz elementi. 

Endemik. 

 

Davis (1975), Wagenitz Huber Morath�õn 16996 numaralõ örneklerini C. 

drabifolia subsp. cappadocica olarak değerlendirmiştir. Oysa bu örnekler gövdeden 

çikan lirat yapraklarõ, sürünücü ve bodur gövdesi ile tipik C. drabifolia subsp. 

austro-occidentalis taksonudur. 
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Şekil 4.1.11. Centaurea drabifolia subsp. austro-occidentalis taksonunun (A) Genel ve (B) 
kapitula görünümü 

 

 

 
Şekil 4.1.12. Centaurea drabifolia subsp. austro-occidentalis taksonunun (a) İnvolukrum brakte 
ve apendajlarõnõn görünümü, (b) Yaprak genel görünümü, (c) Yaprak ucu, kenarõ ve tüy 
durumu. 
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Centaurea drabifolia subsp. detonsa (Bornm.) Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 163, t. 13 

(1963) 

Syn: Phaeopappus floccosus Boiss., Fl. Or. 3: 595 (1875)! Ph. floccosus Boiss. 

subsp. detonsus Bornm. in Feddes Rep. Beih. 89: 370 (1944)! Ph. floccosus Boiss. 

var. calvescens Bornm, loc. cit. (1944)! Ph. kotschyi (Boiss.& Heldr.) Boiss. var. 

linearis Bornm, loc. cit. (1944)! Cheirolepis floccosa (Boiss.) Czerep. in Not. Syst. 

(Leningrad) 20: 469 (1960)! Centaurea drabifolia Sm. subsp. detonsa (Bornm.) 

Wagenitz var. calvescens ( Bornm) Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 164 (1963)! C. 

drabifolia Sm. subsp. detonsa (Bornm.) Wagenitz var. linearis (Bornm.) Wagenitz, 

op. cit. 164 (1963)! 

Şekil 4.1.13, Şekil 4.1.14. 

 

15- 40 cm, dik gövdeli, yünsü, taban yapraklarõ linear-lanseolat, tam veya birkaç 

dişli, undulat, gövde yapraklarõ taban yapraklara benzer. İnvolukrum 1.8-2 x 0.8-1 

cm, dar yumurtamsõ, apendaj kremsi kahverengi, uç diken 3-5 mm, yan dikencikler 

1-2 mm, her iki kenarda 3-4 adet. Pappus dökülücü değil.  

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Haziran 

Olgun meyve: Temmuz 

Habitat: Dağ etekleri veya tepe yamaçlarõnda yumuşak toprak üzerinde veya 

hareketli çakõllõ yerlerde yayõlõş gösterir. 

Yükseklik: 800�1350 m 

 

Lektotip: [Türkiye] A4 Çankõrõ: Paphlagonia: in apricis aridis regionis calidae ad 

oppidulum Çankri (Tschangri Germanicopolis) 800 m, 28.06.1929, Bornmüller 

14293 (B! K! G!).  

 

A3 Bolu: Bolu-Göynük, Sünet Gölü, 1200 m, 27. 7. 1988, Nydegger 43901 (G!).  

A4 Ankara: Beynam Ormanõ açõklõklarõ, step, 1200 m, Eyce 386! Haymana Yenice 

karayolu, yol kenarlarõ, T.Uysal 999 (KNYA). 

A6 Tokat: Tokat, 5. km, 14. 6. 1939, Reese (G!) 
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B2 Eskişehir: Eskişehir- Kütahya Karayolu, Kütahyaya 18 km kala, yolun sağõndaki 

yamaçlar, taşlõk çakõllõk alanlar, 910 m, 39.33.362 N, 30.03.881 E, 30.6.2004, T. 

Uysal 580 (KNYA); Kütahya Afyon arasõ, yol kenarlarõ 1100 m, 39.14.094 N, 030. 

07.046 E, 30.06.2004, T. Uysal 583 (KNYA); Kütahya�dan Eskişehire 15. km, 

metamorfik kayalar üzerinde, 22.6.1962, Dudley 36103! Bozhüyükden Kütahya ya 

15 km kala, yolun sağõndaki yamaçlar, 905 m, 39.33.400 N, 30.03.842 E, 19.6.2003, 

T.Uysal 501 (KNYA). 

B3 Kütahya (Phrygien): Kütahya- Bozöyük, Bozöyük� ün 18 km kuzeyi, 900 m, 

25.6.1954, Hub.-Mor. 12232 (G!); Kütahya- Gediz arasõ (Phrygien), Kütahya� nõn 21 

km güneyi, Göksuyu, taşlõk- kayalõk alanlar, 960 m, 14. 6. 1954, Demiriz 12231 

(G!); Kütahya- Afyon karayolu, İzmir yol ayrõmõ, beyaz taşlõ tepe yamaçlarõ 957 m. 

39.º22. 092N, 030º03. 982 E, T.Uysal 581. 

B6 Sivas: Divriği, Dumlucadağ, 30.5.1968, Baytop 12926 (E!); Sivas- Gürün arasõ, 

Gürün� e 1 km kala, 1350 m, 28.6.1953, Hub.-Mor. 11967 (G!). 

 

Türkiye yayõlõşõ: Yaygõn, İç Anadolu, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu�da yayõlõş 

gösterir. 

Dünya yayõlõşõ: Türkiyede ve İranõn batõsõnda yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

 

Nydegger tarafõndan Bolu�dan toplanõlan 43901 nolu örnekler apendaj yapõsõ 

bakõmõndan oldukça farklõ görünmesine rağmen genel özellikleri bakõmõndan C. 

drabifolia subsp. detonsa� nõn tip örneğine benzemektedir. Ancak bu türe ait 

populasyonlar üzerinde çalõşmalara devam edilmesi gerekmektedir. 
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Şekil 4.1.13. Centaurea drabifolia subsp. detonsa taksonunun (A) Doğal ve (B) Kapitula görünümü 
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Şekil 4.1.14. Centaurea drabifolia subsp. detonsa taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve apendajlarõnõn 
görünümü, (b)Yaprak genel görünümü, (c) Yaprak ucu ve kenarõ, (d) Tüy ve salgõ durumu. 
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Centaurea drabifolia subsp. glabrousa Uysal & Ertuğrul sp. nov.  

 

15- 30 cm boyunda, dik gövdeli, glabroz veya subglabroz, taban yapraklarõ tam, lirat 

veya spatulat, gövde yapraklarõ bazen lirat, lanseolat, taban yapraklarõna benzemez. 

İnvolukrum 1.5-2.2 x 0.8-1.2 cm, yumurtamsõ. Apendaj üçgenimsi, kahverengi, uç 

diken 2�3 mm, yan dikencik 0.5-1 mm, her iki kenarda 3-4 adet. Pappus dökülücü 

değil. 

Şekil 4.1.15, Şekil 4.1.16. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği, çakõrdikeni 

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Uçurum kalker kayalar üzerinde yayõlõş gösterir  

Yükseklik: 1100�2300 m. 

 

Tip: [Türkiye] C3 Konya: Seydişehir, Huğlu kasabasõ, Durak Köyü, Rize Beli 

mevki, Akdağ doğu sõrtlarõ, uçurum kalker kayalõklar, 2000 m, 12.7.2003, T. Uysal 

505 (holo. KNYA, iso. KNYA). 

 

B5 Kayseri: Gürün- Kangal Karayolu, Kangal� a 40 km kala yolun sol yamaçlarõ, 

Jipsli Kayalar üzeri, 1800 m, 38. 57. 09 N, 037. 16. 42 E, 26.07. 2003, T. Uysal 529 

(KNYA); Põnarbaşõ� nõn 15 km güneyi, Sapandağõ, 1590- 1620 m, 22.6.1951, Hub.-

Mor. 10868 (G!) 

B7 Erzincan: Yaylabaşõ Köy, Kozankaya Dağ, 1500- 2300 m, 7.8.1980, Yõldõrõmlõ 

3822 (G!);Erzurum: Munzur Silsilesi, Tayran Dağõnõn Güney Batõ yamaçlarõ, 1500�

1800 m, 14.7.1967, Albury, Cheese ve Watson 3274! Tunceli: Tunceli- Pülümür 

arasõ, Tuncelinin 46 km kuzeyi, 1100 m, 7. 7. 1959, Hub.- Mor. 16040 (G!). 

C3 Antalya/Konya: Manavgat- Seydişehir Arasõ, Seydişehir�in 30 km güneyi, 1760 

m, 17.7.1978, Nydegger 13235, 220749 (G!); Manavgat- Seydişehir arasõ, õrmasan 

gediği, 1525 m, 3.7.1976, Nydegger (G!). 

C4 Karaman: Ermenek�in 13 km batõsõ, 1640 m, 7. 7. 1964, Hub. Mor., 16995(G!). 
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Türkiye yayõlõşõ: Yaygõn, İç Anadolu da ve Doğu Anadoluda yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

Endemik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.1.15. Centaurea drabifolia subsp. glabrousa taksonunun (A) Doğal ve (B) Kapitula görünümü 
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Şekil 4.1.16. Centaurea drabifolia subsp. glabrousa taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b)Yaprak genel görünümü, (c) Yaprak ucu ve kenarõ, (d) Tüy ve salgõ 
durumu. 
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Centaurea drabifolia subsp. cappadocica (DC.) Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 162 

(1963). 

Syn: Centaurea cappadocica DC., Prodr. 6:595 (1838)! Cheirolepis cappadocica 

(DC.) Boiss., Diagn. Ser. 1(10):107 (1849)! Chartolepis cappadocica (DC.) Jaub. & 

Spach, III. Pl. Or. 3: 137 (1850)! Phaeopappus cappadocicus (DC.) Boiss., Fl. Or. 3: 

594 (1875)! 

Şekil 4.1.17, Şekil 4.1.18 

 

5�25 cm boyunda, dik gövdeli, skabroz, taban yapraklarõ tam, şeritsi, gövde 

yapraklarõ taban yapraklarõna benzer, önceki yõla ait yaprak kalõntõsõ mevcut, 

İnvolukrum 1�2.5x1�2 cm, yumurtamsõ. Apendaj üçgenimsi, siyahõmsõ kahverengi, 

uç diken 5�11 mm, yan dikencik 3�4 mm, her iki kenarda 3�5 adet. Pappus 

dökülücü. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği, çakõrdikeni 

Çiçeklenme: Temmuz-Ağustos 

Olgun meyve: Ağustos-Eylül 

Habitat: Yalçõn Kayalõklar üzerinde yayõlõş gösterir  

Yükseklik: 1340�3000 m 

 

Tip: [B7 Türkiye] Cappadocia ad Euphratem, Aucher 3147 (holo. G-DC, iso. G! K! 

W). 

 

B5 Kayseri: Põnarbaşõ� nõn 15 km güneyi, Sapan dağ, Serpentin kayalõklar üzeri, 

1590�1620 m, 22.6.1951, Hub.-Mor. 16480 (G!). 

B6 Sivas: Sivas Malatya arasõ, Felhan Dağ, Kayalõklarda, 1620 m, 10.7.1956, Birand 

& Karamanoğlu, 118 (G!); Distr. Kangal, (Cataonien), Kangal- Tecer arasõ, Tecer� in 

12 km güneydoğusu, Kayalõk üzeri, 1750�1800 m, 28.6.1955, Hub.-Mor. 13245 

(G!). 

B7Cappadocia: Qlh. Dagh, 2600 m, 2.8.1890, Bornmüller 10966(G!). 

C2 Burdur: Gölhisar- Korkuteli arasõ, Altõnyayla civarõ (Dirmil), 1560 m, 

11.7.1978, Nydegger 13154 (G!). 
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C3 Antalya: Elmalõ, Bey Dağ, 2000 m, 28.7.1960, Coll, Khan, Prance, Ratchliffe 

275 A (E!) 

C4 Konya: Ermenek-Mut arasõ 1340 m, 13.6.1950, Hub.-Mor. 9661 (G!); 

Karaman: Ermenek, Kazancõ kasabasõ, Kõrkkuyu mevkine dönmeden, kayalõklar 

üzeri 1700 m, 13.07.2003, T.Uysal 516 (KNYA); Ermenek, Kazancõ Kasabasõ, 

Kõrkkuyu Mevki, Çõplak kayalõklar üzeri,1800 m, T.Uysal 517 (KNYA). 

C5 Niğde: Bolkar dağlarõ, Bulgar madeni, 2300 m, 37.27.484 N, 34.40.654 E, 

28.07.2004, T.Uysal 855(KNYA); Ulukõşla, Bolkar dağlarõ, Karagölün doğu yamacõ, 

Koyunaşagõ batõ yamacõ, kayalõk alanlar, c.2900 m, 01.09.2003, T.Uysal 537 

(KNYA); Bolkar dağlarõ, Bulgar madeni, 1900 m, 37.27.507 N, 34.40.138 E, 

28.07.2004, T.Uysal 854 (KNYA); Kõzõltepe, Kalkfelsen 2700 m, 8.1895, Siehe 258, 

(G!); Tauri alpes, Bulgar Dagh, in monte Gisyl Deppe eopiose alt 8000 ped. Die 14. 

Jul, 31.8.1853, Kotschy 295 (G!). 

C6 Kahramanmaraş: Göksun ilçesi, Kõrõkkoz köyü, oğlak kayasõ kayalõklarõ 

(arpaçukuru mevki) 2350m, 28.07.2003, T.Uysal 531 (KNYA); Göksun ilçesi, 

Kõrõkkoz köyü, Berit dağõ zirve kayalõklarõ, 2700 m, 37.00.47 N, 036.50.07 E, 

28.07.2003, T.Uysal 532 (KNYA); Çardak, Berit Dağ, above Ericek, 2200 m, 

27.7.1952, Davis 20399, Dodds, Çetik ( E!). 

 

Türkiye yayõlõşõ: Yaygõn, İç Anadolu, İç Anadolu ile Akdeniz bölgesi arasõndaki 

geçiş bölgelerinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

Endemik. 
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Şekil 4.1.17. Centaurea drabifolia subsp. cappadocica�nõn (A) Genel ve (B) Kapitula görünümü 
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Şekil 4.1.18. Centaurea drabifolia subsp. cappadocica taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b)Yaprak genel görünümü, (c) Yaprak ucu ve kenarõ, (d) Tüy ve salgõ 
durumu. 
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 Cheirolepis seksiyonu içinde Centaurea drabifolia taksonomik açõdan en 

kompleks ve zor türlerden birisidir. Özellikle şimdiye kadar kapsamlõ bir revizyon 

çalõşmasõ ve populasyon gözlemleri yapõlmamõş olmasõ, önceki sõnõflandõrmalarda 

ayõrtedici karakterlerin yetersiz belirtilmiş olmasõ bu türlerin floristik çalõşma yapan 

araştõrmacõlar tarafõndan tayinini zorlaştõrmõş ve karõşõklõğa yol açmõştõr. 

Herbaryumlardaki lokalite tesbitleri sõrasõnda genellikle bu türe ait taksonlarõn yanlõş 

teşhisleriyle karşõlaşõlmõştõr. Wagenitz tarafõndan anahtarda verilen uç dikenciklerin 

uzunluğuna bağlõ yapõlan tasnif yüzünden genellikle diğer karakterlerin ağõrlõklarõ 

gözardõ edilmiştir. Oysa populasyon gözlemlerimiz apendaj diken, dikencik veya sil 

yapõlarõnõn oldukça değişken olduğunu ve tek başõna ayõrt edici karakter olarak 

kullanõlamayacağõnõ göstermiştir. Seksiyon içinde gerek türiçi gerekse türler arasõ 

doğru sõnõflandõrmalarõn yapõlmasõ için populasyon gözlemlerimiz ve 

mikromorfolojik çalõşma verilerine göre en az varyasyon gösteren kararlõ 

karakterlere dayalõ bir ayrõm yapmayõ doğru bulduk. 

 

 C. drabifolia subsp. austro-occidentalis taksonomik açõdan tür içindeki 

taksonlar arasõnda C. drabifolia subsp. drabifolia taksonuna en yakõnken, diğer 

türlerden de C.  xylobasis türüne morfolojik görünüş açõsõndan benzerlik gösterir. Bu 

alt tür; taban yapraklarõnõn lirat veya segmentli oluşu, undulat yaprak yapõsõ ve bodur 

oluşu ile C. drabifolia subsp. drabifolia alt türüne benzer, fakat gövde tapraklarõnõn 

parçalõ olmasõ ile farklõdõr. Bu özelliği yakõn türlerden C. xylobasis (pappus skabroz) 

ile benzerlik gösterirse de pappus ve apendaj terminal diken yapõlarõnõn farklõ olmasõ 

ile birbirlerinden ayõlõrlar. 

 

 C. drabifolia subsp. drabifolia alt türü diğer alt türler içinde C. drabifolia 

subsp. cappadocica alt türüne oldukça benzerlik gösterir. Her iki taksona ait 

bireylerin populasyonlarõnda güçlü ve gösterişli apendaj dikenleri dominant ve 

kararlõ bir durumdadõr. Fakat C. drabifolia subsp. drabifolia türünün yünsü, 

yapraklarõn undulat, taban yapraklarõnõn parçalõ, gövde yapraklarõnõn birkaç minik 

dişli olmasõ ile skabroz ve tam yapraklõ C.drabifolia subsp. cappadocica 

taksonundan kolayca ayrõlõr. Ayrõca C. drabifolia subsp. cappadocica alt türünün 
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tüm populasyonlarõnda olgun pappuslarõnõn kolayca dökülücü olmasõ bu taksonu 

diğer alt türlerden ayõrõr. 

 

 Geniş yayõlõşlõ olan C. drabifolia subsp. detonsa tür içinde en geniş yayõlõşlõ 

takson olmasõ nedeniyle morfolojik açõdan da en çok varyasyon gösteren alt türdür. 

Yapraklarõ ipliksi formdan şeritsi-lanseolata kadar değişiklik gösterirken, tüy 

durumundada flokkoz-tomentozdan yünsüye değişen bir varyasyon gözlemlenmiştir. 

Bu alt türe ait farklõ populasyonlarda aşõrõ derecede farklõlõklar apendaj diken ve 

dikenciklerindede gözlemlenmiştir. Diken ve dikencik uzunluğunda aynõ populasyon 

içindeki bireylere ait kapitulalarda bile farklõlõklar gösterirken, dikencik veya sil 

sayõlarõndada populasyonlar arasõ olağanüstü bir varyasyon gözlemlenmiştir. Bu alt 

tür ilk kez bizim tarafõmõzdan bilim dünyasõna tanõtõlan C. drabifolia subsp. 

glabrousa alt türüyle oldukça benzerlik gösterir. Daha önce bu alt türe ait örnekler 

herbaryumlarda C. drabifolia subsp. detonsa var. linearis olarak tayin edilmiştir. 

Arazi çalõşmalarõmõz sõrasõnda bu yeni alt türü topladõğõmõz zaman dikkatimizi çeken 

en önemli unsur uçurum kayalõklarda yetişmesi ve C. drabifolia subsp. detonsa alt 

türünün populasyonlarõndan farklõ olmasõ idi. Daha sonra devam eden morfolojik 

araştõrmalarõmõz neticesinde bu taksonun C. drabifolia grup içerisindeki mevcut 

diğer alt türlerden oldukça farklõ olduğuna karar verilmiştir. Bu alt tür glabroz 

olmasõ, taban yapraklarõnõn spatulat, taban ve gövde yapraklarõnda bazen liratlõk 

göstermesi ile yakõn alt türlerden ayrõlõr. Bu alt tür ve subsp. cappadocica taksonlarõ 

yaprak tabanõnda bir önceki yõla ait kalõntõlarõ taşõmalarõ ile birbirlerine benzerlik 

gösterip diğer alt türlerden ayrõlõrlar. 

 

 Bu tür içerisinde yer alan tüm taksonlar için Tehtid altõna girebilir (NT) 

tehlike kategorisini önerebiliriz. 
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4. Centaurea isaurica Hub.-Mor. in Bauhinia, 3: 323, t. 30 (1967). 

Şekil 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21. 

 

30�60 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz sürgünlü, basit veya birkaç dallanmõş 

gövdeli, yünsü, çok yõllõk dik gövdeli bitkiler. Yapraklar tam veya lirat, lanseolat, 

tomentoz veya yünsü, undulat veya değil, kenarlar pürüzsüz. Taban yapraklarõ 10�18 

x 1�1.5 cm, petiolate, lirat, 2�3 dik meyilli lanseolat segmentli, yan damarlanmalar 

belirgin; Gövde yapraklarõ 2�3.5 x 0.5�1 cm, lanseolat, tabana doğru birkaçõ bazen 

lirat, dekurrent, uçlarda 2�5 mm uzunluğunda bir diken ile sonlanõr. İnvolukrum 1.5�

2x1�1.5 cm, yumurtamsõ; İnvolukrum brakteleri çizgisiz ve tüysüz. Apendaj 

üçgenimsi, geniş laminalõ (3 x 3 mm) , saman renginde, kabuksu, brakteleri 

kuşatmaz, deflexed, uç diken 4�7 mm, yan dikencik 2�5 mm, her kenarda 3�5 adet, 

yükselici; Çiçek 2�2.5 cm, loblar 6 mm, kõrmõzõmsõ çizgili, marjinal çiçekler radiant 

değil. Aken 5 x 2.5 mm, şeritsi, fildişi renkli, tüysüz. Pappus skabroz, çift sõra, dõş 

halka 4�5 mm, iç halka 1 mm, morumsu kahverengi, dökülücü değil. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz 

Olgun meyve: Ağustos 

Habitat: Yalçõn kayalõklar üzerinde yayõlõş gösterir  

Yükseklik: 1300- 2000 m. 

 

Tip: [Türkiye] C4 Konya: distr. Karaman, Karaman-Ermenek, Kalkfelsen in N-

Exposition, 64 km westlich von Karaman, 1430 m, 8. 6. 1948, Huber-Morath 17529 

(holo. Hb. Hub.-Mor. iso. E!) 

 

C4 Konya, Hadim, Beyreli Yolu, 13. km taşlõk yerler, 1840 m, 20. 08. 2001, 

O.Tugay 2180!(KNYA); Bozkõr- Kuruçay, Quercus açõklõğõ, 1300 m, 17.06.1968, 

Çetik 311,(G!); Seydişehir-Antalya Yolu Üzeri, Tõnaz tepe civarõ, Quercus-Cedrus 

Karõşõk orman açõklõklarõ, kayalar üzeri, 1500-1550 m, 37.17. 178 N, 032. 53. 770 E, 

13.07.03, T.Uysal 506 (KNYA); Bozkõr, Sorkun Kasabasõ, Aşağõ sorkun yaylasõ, 

zirve kayalõklar Üzeri, 2000 m, 13.07.03, T.Uysal 509 (KNYA); Hadim, Korualan- 
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Dedemli arasõ, yol kenarõ, 1480 m, 09. 07. 2001, O.Tugay 1625 (KNYA); Bozkõr, 

Sorkun kasabasõ, Aygõr sõrtõ, kaya üzeri, 1580 m, 23. 07.02, O.Tugay 2585 (KNYA); 

Bozkõr, Kovanlõk Y., Tufan deresi, kayalõk yerler, 1800 m, 25.07.02, O.Tugay 2935 

(KNYA). 

 

Türkiye yayõlõşõ: İç Anadolu bölgesinde yayõlõş gösterir. Lokal 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

Endemik 
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Şekil 4.1.19. Centaurea isaurica taksonunun yayõlõşõ 

 

 
Şekil 4.1.20. Centaurea isaurica taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.21. Centaurea isaurica taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, (d) 
Yaprak genel görünümü, (e)Yaprak ucu ve kenarõ, (f) Tüy ve salgõ durumu. 
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 Centaurea isaurica seksiyon içinde C. kotschyi var. kotschyi türüyle benzerlik 

gösterir. Fakat C. isaurica�nõn gövde yapraklarõ dekurrent, pappusu çift sõra ve 

skabrozdur. Ayrõca bu tür her zaman kayalar üzerinde yayõlõş gösterir. Bu tür ile 

Pseudoseridia seksiyonu içerisinde yer alan C. cheirolepidoides, C. pseudokotschyi, 

C. drabifolioides türleri arasõnda vejatatif ve generatif karakterler açõsõndan bir 

benzerlik söz konusudur. Bu türlerin hepsinin pappuslarõ çift sõra olup skabroz 

tüylüdür. Ortalama aken ve pappus ölçüleride birbirlerine yakõndõr. Bu nedenle bu 

türlerin Cheirolepis seksiyonunda yer alan türlerle morfolojik olarak yakõndan ilişkili 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 Türkiye florasõnda bu tür çiçeklenmemiş tek bir örnekden tanõmlanmasõ, 

yetersiz belirtilen lokalitesi ve yakõn zamana kadar yeniden toplanamamõş olmasõ 

nedeniyle iyi bilinmeyenler kategorisinde değerlendirilmişti (Davis, 1975). 

Çalõşmalarõmõz sonunda bu türün C4 karesinde birkaç farklõ lokaliteden toplanmasõ 

mümkün olmuştur. Populasyonlar üzerinde yapõlan gözlemlerimiz sõrasõnda 

Seydişehir Maden civarõndaki populasyon hariç diğer populasyonlarõn iyi durumda 

olduğu gözlemlenmiştir.  

 Bu nedenle bu bitkinin kategorisi �Tehlikede (EN)�olarak önerilmiştir.. 
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5. Centaurea kotschyi (Boiss. & Heldr.) Hayek in Centaureae Exsicc. Crit. III: No. 

140 (1921). 

Şekil 4.1.22. 

 

20�60 cm, odunsu depo köklü, verimsiz sürgünlü veya değil, dallõ, çok yõllõk dik 

bitkiler. Yapraklar tam, yünsü veya skabroz, salgõlõ, yan damarlanma belirgin, 

kenarlar pürüzlü; taban yapraklarõ lanseolat, 10�15 x 1�2.5 cm, çiçeklenme 

döneminde mevcut ve saplõ, gövde yapraklarõ şeritsi lanseolat, 2.5-6 x 0.6-1.5 cm, üst 

gövde yapraklarõ 1-2.5 x 0.1-0.6 cm, gövdeyi kõsmen sarar. İnvolukrum 1.5- 2.5x 1�

1.5 cm, dar yumurtamsõ. İnvolukrum brakteleri lanseolat, çizgili veya değil, seyrek 

tüylü; Apendaj sert kabuksu dokulu, brakteleri kuşatmaz, rekurved, üçgenimsi 

laminalõ (1�2 mm), uç diken genellikle yan dikenciklerden daha uzun ve daha kalõn, 

saman sarõmsõ veya kremsi-kahverengi, 5�15 mm, yan dikencik düzenli saçak 

şeklinde, 3�5 mm uzunluğunda, her kenarda 2�5 adet; Çiçek 2�2.5 cm, sarõ, nektarlõ, 

loblar 5�6 mm, genelikle kõrmõzõmsõ siyah çizgili, uçtaki çiçekler radiant değil; Aken 

lanseolat, 6�7 x 2.5�3 mm, kahverengi, krem çizgili. Pappus basit, plumoz, yumuşak 

tüylü, kremsi kahverengi, dökülücü veya değil, 9�15 mm. 

 

1. Apendaj dar üçgenimsi; uç diken yan dikenciklerden 3 kat veya daha fazla 

uzunlukta 

var. kotschyi 

 

1. Apendaj geniş üçgenimsi; uç diken yan dikenciklerden en fazla 2 kat uzunlukta 

var. persica 
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Şekil 4.1.22. Centaurea  kotschyi taksonlarõnõn Türkiye yayõlõşõ 
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Centaurea kotschyi var. kotschyi 

Syn: Cheirolepis kotschyi Boiss. & Heldr. in Boiss., Diagn. ser. 1 (10): 107. (1849); 

Centaurea balsamita auct. non L.: Fenzl in Kotschy, PI. exs. Tauri, No 260- C. 

macrolopha Fenzl in Kotschy, l. c., Chartolepis cappadocica auct. non Fenzl: Jaub. 

et Sp. III. PI. or. III: 37 (1850) - Ch. kotschyi (Boiss. et Heldr.) Fenzl in Tchih. As. 

Min. II :328 (1860)., Diagn. pt. orient. observ. bot. 66,(1860). Phaeopappus kotschyi 

(Boiss. et Heldr.) Boiss. FI. Or. 3: 595 (1875)., Ic: Bot  Jahrb. 82: t. 14 f. 5 (1963). 

Şekil 4.1.23, Şekil 4.1.24. 

 

5- 40 cm, gövde üstte birkaç dallõ, yapraklar lanseolat, taban yapraklarõ 5�15 x 0.5-2 

cm, skabroz, gövde yapraklarõ flokkoz-tomentoz, kenarlar pürüzlü. Apendaj 

üçgenimsi, uç diken 7-15 mm, yan dikencikler, 2-5 mm, her kenarda 2-3 adet. Aken 

6�7 mm, kahverengi, krem çizgili. Pappus 8�10 mm, basit, plumoz, kremsi 

kahverengi, kolayca dökülücü. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Yol kenarlarõ ve step alanlar 

Yükseklik: 1050�1800 m 

 

Lektotip; [Türkiye] C4 Konya: ad radices montis Karadagh prope Larenda 

(Karaman), 22. 6. 1845, Heldreich (G!). 

 

B4 Ankara: Konya yolu 180. km , Yavşan stepi, 16.7.1953, Rul.-Mun. 1501(G!). 

B5 Kayseri (Cappadocien): İncesu-Develi, Eruptivegestein İncesu� yun 3 km 

güneyi, 1050 m, 17.6.1951, Hub.-Mor. 10863 (G!); Cappadocien: 7.1941, 

Heilbronn (G!); Cappadocien: Şarkõşla-Kayseri arasõ, Şarkõşlanõn 43 km güneyi, 

1350 m, 5.7.1953, Hub.-Mor.11968 (G!); Kõrşehir: Kayseri�Kõrşehir arasõ, Kayseri� 

nin 60 km kuzeybatõsõ, 1180 m, 23.7.1958, Hub. Mor. 16039 (G!). 

C3 Konya: Konya-Beyşehir yolu, Apa barajõna varmadan 1 km kala, yolun 

sağõndaki dere yamaçlarõ, 1455 m, 12.7.2003, T.Uysal 503,  
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C4 Konya: Karapõnar, Koruma-Araştõrma alanõ, 1800 m, 30.07.2003, T.Uysal 535 

(KNYA); ibid., T.Uysal 536 (KNYA);Karaman: Ayrancõ Barajõ, 1170 m, 28.7.1992, 

Nydegger 46871 (G!). 

 

Türkiye yayõlõşõ: Yaygõn, İç Anadolu Bölgesinde yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan Bölgesi 

Endemik. 

 
 
 
 

 
Şekil 4.1.23. Centaurea kotschyi var. kotschyi taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.24. Centaurea kotschyi var. kotschyi taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve apendajlarõnõn 
görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, (d) Yaprak ucu ve kenarõ, (e) Tüy 
ve salgõ durumu.  
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Centaurea kotschyi var. persica (Boiss.) Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 169 (1963) 

Syn: Cheirolepis persica Boiss. Diagn. ser. 1 (10): 108 (1849)! Ph. kotschyi (Boiss. 

Heldr) var. persicus (Boiss.) Boiss. FI. Or. 3: 595 (1875)! Phaeopappus cheirolophus 

Boiss ex Grossh., Fl. Kavk. 4: 205 (1934), nom. illegit. Ic: Fl. URSS 28: t . 19 ( 

1963); Takhtajan & Federow, Fl. Erevana, ed. 2: f. 97 (1972); in Kotschy PI. exs. 

Pers. bor. ,No 62 p. 

Şekil 4.1.25, Şekil 4.1.26. 

 

30�60 cm, dik veya yükselici gövdeli, gövde tabandan başlamak süretiyle dallõ. 

Yapraklar lanseolat, skabroz, gövdeye bağlandõğõ yerde sarõcõ veya değil, kenarlar 

pürüzlü. Apendaj elsi, uç diken 5�7 mm, yan dikencik 3�5 mm, her kenarda 3�5 

adet. Aken 5�6 x 2�2.5 mm, krem veya kahverengi, çizgili veya çizgisiz. Pappus 10�

15 mm, basit, plumoz, kahverengi, dökülücü değil. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Yol ve tarla kenarlarõ, tepe yamaçlarõ 

Yükseklik: 700�1500 m 

 

Lektotip:[N. İran] In declivibus meridiem versus spectantibus ad radices m. 

Demawend pr. Pagum Ask., 30. 7. 1843, Kotschy 629 (G, iso. BM, GOET! JE, W, E! 

K!). 

 

A4 Çankõrõ: Çankõrõdan Kalecik�e 5 km, 700- 750 m, 20. 6. 1958, (G00016425!), A. 

Huber Morath 16037. 

B3 Eskişehir: Alpu-Ağapõnar arasõ, 771 m, 29.06.2004, 39. 48. 214 N, 30 47 017 E, 

T.Uysal 579 (KNYA); Mihaliçõk, Yayla Köyüne varmadan 4 km kala, Demirtaşözü 

mevki, tarla kenarlarõ, 1000 m, 15.7.2003, T.Uysal 518 (KNYA);Eskişehir-Sivrihisar 

arasõ, Balcõhisar Yakõnõ,, 950 m, kalkerli step., 7.7.1962, Davis 37180! 

B4 Ankara: Haymana, Haymana Yenice yolu, tarla kenarlarõ, 1350 m, 24.7.2003, 

35. 25. 43 N, 032. 33. 02 E, T.Uysal 522 
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B5 Kõrşehir: Malya çiftliği, rüzgar erozyonuna uğramõş tarlalar, 7.7.1956, Birand, 

Karamanoğlu 9 (G!). 

B6 Sivas: Sivas�õn 27 km güneyi 1450 m, 27.6.1955, Hub.-Mor. 13244. (G!); Sivas- 

Malatya arasõ, Sivas� a 27 km kala, 1430 m, 14.06.1992, Nydegger 46267. (G!); 

Sivas-Tecer arasõ, Sivas� a 26 km kala, 1450- 1480 m, 21.7.1958, Hub.- Mor. 16038 

(G!); Sivas �Erzincan arasõ, Zara� ya 8 km kala, 1390 m, 21.7.81, Nydegger 16995 

(G!); Hafik (Celalli İlçesi), Süleymaniye- Bakõmlõ Köyü arasõ, yol kenarlarõ, 1400 m, 

26. 7. 2003, 39. 42. 12 N, 037. 29. 30 E, T.Uysal 527 (KNYA). 

C3 Antalya: Korkuteli- Elmalõ Karayolu, Elmalõya 35 km kala, yol kenarlarõ, 1350 

m, 30.06.2004, 36. 54. 300 N, 30. 02. 737 E, T.Uysal 592(KNYA); Elmalõ-Korkuteli 

arasõ, Korkuteli� ye 13�16 km kala, 1200 m, 14.7.1978, Nydegger 220570 ( G!); 

Burdur: Burdur-Tefenni arasõ, Burdur�a 9 km kala, 975 m, 5.6.1981, Nydegger 

16191 (G!). 

C4 Konya: Hadim; Hadim Merkez mezarlõğõ kenarlarõ, 1400 m, 12.07.2003, T.Uysal 

507 (KNYA); Konya- Hadim karayolu, Eğiste deresi civarõ, Konya�ya 100 km kala, 

yol kenarlarõ, 23.7.2003, T.Uysal 698 (KNYA). 

 

Türkiye yayõlõşõ: Yaygõn, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz bölgesi ve bu 2 bölge 

arasõndaki geçiş kuşağõnda yayõlõş gösterir. 

Dünya yayõlõşõ: Bu takson aynõ zamanda İran�õn batõ kõsõmlarõnda yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan Bölgesi 
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Şekil 4.1.25. Centaurea kotschyi var. persica taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.26. Centaurea kotschyi var. persica taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, (d) 
Yaprak genel görünümü, (e) Yaprak kenarõ ve yüzeyi, (f) Tüy ve salgõ durumu. 
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 Seksiyon içinde C. drabifolia türü ile birlikte en geniş yayõlõşlõ olan 

taksonlardan biriside C. kotschyi�dir. Bu tür genellikle C. drabifolia subsp. detonsa 

ile karõştõrõlmaktadõr. Wagenitz tarafõndan bu türler gövde yapraklarõnõn yapõsõ ve 

genişliği, yan damarlanmalarõn belirgin olup olmadõğõ ve gövdede dallanma 

özelliğine bağlõ olarak birbirinden ayrõlmõştõr. Ancak her iki türde de bu özellikler 

benzer durumlar göstermekte ve bu karakterlerle ayõrõm yapõlmasõ mümkün 

görülmemektedir. Örneğin Wagenitz� in (Davis, 1975) sõnõflandõrmasõna göre C. 

drabifolia türünün gövde yapraklarõnõn yan damarlanmalarõnõn belirgin olmamasõ 

gerekir, oysa C. drabifolia subsp. detonsa türüne ait bazõ populasyonlardaki tüm 

taksonlarõn hem yapraklarõ geniş lanseolat hemde yan damarlanmalarõ belirgindir. 

Ayrõca bu grupta gövdenin basit veya dallõ oluşu kesinlikle ayõrtedici bir karakter 

olarak kullanõlamaz, çünkü bu özellik kesinlikle değişkendir. Populasyonlar arasõnda 

farklõlõklar gözlemlendiği gibi aynõ populasyonda bile basit veya dallõ gövdeli 

bireyleri görmek mümkündür. Bu iki türün ayrõlmasõnda kullanabileceğimiz 

karakterler İnvolukrum ve pappus yapõlarõndaki ölçümler sonucu ortaya çõkan 

oldukça kararlõlõk gösteren büyüklük farklõlõklarõdõr. C. drabifolia pappus 6-8 mm (9-

15 mm değil), İnvolukrum 1-2 x 0.5-1 cm (1.5-2.5 x 1-1.5 cm değil). Ayrõca C. 

kotschyi türünün taban yapraklarõnõn genişliği 1�2.5 cm iken C. drabifolia türünün 

taban yaprağõ genişliği en çok 1 cm�ye kadar büyür. 

 

 C. kotschyi var. kotschyi endemik bir varyetedir. C. kotschyi var. persica�dan 

üçgenimsi apendaj yapõsõ (elsi değil) ve gösterişli ve hakim uç dikeni (uç diken yan 

dikenciklerden 3 katdan daha fazla uzunlukta) ile ayrõlõr. C. kotschyi var. 

kotschyi�nin pappus yapõsõ 8�10 mm iken C. kotschyi var. persica türünün pappus 

uzunluğu 10�15 mm�dir. C. kotschyi var. persica oldukça geniş yayõlõşlõdõr ve bu 

nedenle oldukça polimorfikdir.  

 

 Bu türe ait taksonlar için tehtid altõna girebilir (NT) tehlike kategorisini 

önerebiliriz.  
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6. Centaurea decumbens Uysal & Ertuğrul stat. nov. 

Şekil 4.1.27, 4.1.28. 

 

10�35 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, basit gövdeli veya tabandan yukarõ doğru 

birkaç yan dallõ, verimsiz yapraksõz, toplu birlikler halinde çõkan çok yõllõk sürünücü 

bitkiler. Yapraklar tam, gövdeye bağlandõğõ noktaya doğru dereceli olarak incelme 

var veya yok, yan damarlanmalar belirgin veya değil, skabroz veya tomentoz, salgõlõ, 

kenarlar pürüzlü veya değil. Taban yapraklarõ lanseolat, tam veya nadiren lirat, 9-15 

x 1-2 cm (petiol dahil) çiçeklenme döneminde mevcut, uzun saplõ (3-8 cm), gövde 

yapraklarõ taban yapraklarõna benzer, 2-5 x 0.5-1 cm, kapitulayõ örter. İnvolukrum 

20�35 x 10�16 mm dar yumurtamsõ veya silindirik; İnvolukrum brakteleri çizgili 

veya çizgisiz, şeritsi lanseolat, tüylü; Apendaj kabuksu dokulu, brakteleri kuşatmaz, 

yükselici, palmat (elsi); 2�3 x 2�4 mm genişliğinde, uç diken genellikle yan 

dikenciklerle eşit veya çok az uzun, kõrmõzõmsõ kahverengi veya saman renkli 

(krem), 2�7 mm, yan dikencikler düzenli silsi, 1-4 mm, 3-5 adet. Çiçek 2.5-3 cm, 

sarõ, nektarlõ, loblar 6-7 mm, kõrmõzõmsõ siyah çizgili, uçtaki çiçekler radiant değil. 

Aken yumurtamsõ, 6�7 x 3.5�4 mm, açõk kahverengi, çizgisiz. Pappus basit, plumoz, 

yumuşak tüylü, parlak kahverengi, dökülücü değil, 15�20 mm. 

 1. Yapraklar skabroz, terminal diken 2�4 mm 

subsp. decumbens 

 1. Yapraklar flokkoz-tomentoz, terminal diken 4�7 mm 

subsp. floccosa 

 

 

 
Şekil 4.1.27. Centaurea decumbens taksonlarõnõn Aken-pappus genel ve (c) Pappus detay görünümü 
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Şekil 4.1.28. Centaurea decumbens taksonlarõnõn yayõlõşõ 
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Centaurea decumbens subsp. decumbens 

Syn: Centaurea kotschyi (Boiss.& Heldr.) Hayek var. decumbens Wagenitz in Bot. 

Jahrb. 82: 169, t. 14 (1963). 

Şekil 4.1.29, Şekil 4.1.30. 

 

10�25 cm, genellikle dallanmõş gövdeli, sürünücü, çok yõllõk bitkiler. Taban 

yapraklarõ skabroz, kenarlari pürüzlü, gövde yapraklarõ taban yapraklarõna benzer. 

İnvolukrum dar 20�25 x 10�14 mm, yumurtamsõ, İnvolukrum brakteleri çizgisiz. 

Apendaj elsi, kõrmõzõmsõ kahverengi, terminal diken 2�4 mm, yan dikencikler 1�3 

mm, her kenarda 2�3 adet.  

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Taşlõk kayalõk tepe yamaçlarõ 

Yükseklik: 1200�1900 m. 

 

Tip: [C5 Türkiye] in monte Tauro, 1836, Kotschy 260 (holo. G!, İso G!, GOET!, 

(K!, E!,JE, WE). 

 

C4 Konya: Taşkent- Alanya yayla yolu üzeri, Taşkentden 9. km, Belpõnar beline 

varmadan, taşlõk alanlar, 1800 m. 12.07.2003, T.Uysal 508 (KNYA); Bozkõr, Sorkun 

yaylasõ, Dikilitaş yaylasõ, 1800 m,13.07.2003, T.Uysal 511 (KNYA); Sille, büyük 

gevele tepesi, kuzey yamaçlar, haraketli çakõllar üzeri, 1650 m, 08.07.2003, T.Uysal 

502 (KNYA); Bozkõr, Sorkun yaylasõ, Dikilitaş yaylasõna varmadan, sarnõç mevki, 

15.7.2003, 1750 m, T.Uysal 510 (KNYA); Bozkõr- Hadim, Bozkõr�a 2 km kala, 1150 

m, 20.7.1980, Nydegger 15401,(G!); Bozkõr-Hadim yolu, Bozkõr�õn 54 km kuzeyi, 

serpantin kayalar üzeri, 1250 m, 15.6.1948, Hub. Mor. 8691 (G!); Bozkõr, Korualan- 

Hadim yolu 7. km, step, 1870 m, 17.3.1999, Aytaç 7740 (E!); Bozkõr-Dikilitaş 

yaylasõ, 6.8.1967, Çetik 11(G!) Karaman: Taşkent Ermenek yolu, Başyayla 

dönüşünden 6. km, yol kenarõ, step, 1750 m, 13.07.03, T.Uysal 513 (KNYA); 

Ermenek- Tekeçatõ arasõ, Akpõnar Mevki, 1500 m, 13.07.2003, T.Uysal 514(KNYA); 
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Antalya: Taşkent-Alanya arasõ, yayla yolu, Beyreli Köyü, yol kenarlarõ, T.Uysal 695 

(KNYA). 

Türkiye yayõlõşõ: İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz bölgesi arasõndaki geçiş kuşağõnda 

yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

Endemik. 

 

Nydegger 15401 nolu örnekler taban yapraklarõnõn lirat olmasõ ve yoğun 

tomentoz tüy durumu ile Centaurea decumbens subsp. decumbens alt türünden 

farklõlõk gösteriyor. Bu örneklere ait populasyon gözlemlerinin yapõlarak tekrar 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 
Şekil 4.1.29. Centaurea decumbens subsp. decumbens� in (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.30. Centaurea decumbens subsp. decumbens taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b) Yaprak genel görünümü, (c)Yaprak ucu ve kenarõ, (d) Tüy ve salgõ 
durumu. 
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Centaurea decumbens subsp. floccosa Uysal & Ertuğrul comb.&stat.nov. 

Syn: Phaeopappus kotschyi (Boiss.& Heldr.) Boiss. var. floccosus Boiss. Fl. Or. 3: 

595, (1875)!. C. kotschyi var. floccosa ( Boiss.) Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 170 

(1963). 

Şekil 4.1.31, Şekil 4.1.32. 

 

20�35 cm, genellikle basit gövdeli, sürünücü çok yõllõk bitkiler. Taban yapraklarõ 

çiçeklenme döneminde kurur, flokkoz- tomentoz tüylü, kenarlari skabroz ( pürüzlü), 

gövde yapraklarõ taban yapraklarõna benzer. İnvolukrum 30�35 x 13�16 mm, 

silindirik, invoukrum brakteleri boyuna paralel çizgili. Apendaj dar elsi, krem, uç 

diken yükselici, 4�7 mm, yan dikencikler 1�4 mm, her kenarda 3�5 adet. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Taşlõk kayalõk tepe yamaçlarõ, Alpinik 

Yükseklik: 1500�2300 m. 

 

Tip: [Türkiye ] C6 Maraş: in graminosis montis Kara Biyukle Syriae borealis inter 

Aintab (Gaziantep) et Marasch, 11. 7. 1865, Haussknecht s.n. (holo. G! iso. B! JE, 

W) 

 

B5 Kayseri: Põnarbaşõ, Põnarbaşõ�nõn güneyi, Şirvan Dağõ zirvesi, Radar yolu üzeri, 

yolun sağõndaki kayalõklar üzeri, 2210 m. 29. 07. 2004, T. Uysal 868. 

B6 Sivas: 20 km W. of Divriği, 1500 m, Sorger 69�44-16 Maraş: Akher Da (Ahir 

Da.), c.1950- 2300 m, Haradj. 1710. 

 

Türkiye yayõlõşõ: İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi arasõndaki 

geçiş kuşağõnda yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

Endemik. 
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Şekil 4.1.31. Centaurea. decumbens subsp. floccosa taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) 
Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.32. Centaurea decumbens subsp. floccosa taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b) Yaprak genel görünümü, (c)Yaprak ucu ve kenarõ, (d) Tüy ve salgõ 
durumu. 
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 Davis (1975), Daha önce Wagenitz tarafõndan C. kotschyi türü içerisinde 

endemik bir varyete olarak değerlendirilen C. decumbens�e ait taksonlarõn yapmõş 

olduğumuz çalõşmalar sonucunda farklõ bir türe air olduğu sonucuna varõlmõş ve 

statüsü değiştirilerek tür seviyesine çõkarõlmõştõr. Bu tür C. kotschyi�den toplu gruplar 

halinde çõkõşõ, sürünücü gövdesi ve aken ve pappus yapõsõ ile kolayca ayõrt edilir. 

Akeni yumurtamsõ (şeritsi değil) olup pappusu C. kotschyi�den çok daha fazla 

uzundur (15�20 mm).  

 

 Bu endemik tür daha çok C. derderiifolia türüne benzerlik gösterir. Her iki 

türde dekumbent gövdeli ve bireyleri toplu öbekler halinde bulunur. C. decumbens 

türünün pappuslarõ plumoz, C. derderiifolia türününkü ise barbellattõr. Ayrõca C. 

derderiifolia çok daha uzun gövdelidir. 

 

 C. decumbens subsp. floccosa involukrum braktelerinin çizgili, apendajlarõnõn 

saman renginde ve yükselici, yapraklarõnõn flokkoz tomentoz olmasõ, çizgisiz 

brakteli, kõrmõsõmsõ, defleksed apendajlõ ve skabroz yapraklõ olmasõ ile C. decumbens 

subsp. decumbens alt türünden ayrõlõr. 

 

 Bu türe ait taksonlarõn tehlike kategorisi zarar görebilir (VU) olarak 

önerilmiştir. 
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7. Centaurea derderiifolia Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 171, t. 13 (1963) 

Syn: Phaepappus cataonicus Boiss. & Hausskn. in Boiss. Fl. Or. 3: 596 (1875)! 

Cheirolepis cataonica (Boiss. & Haussk.) Czerep. in Nat Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. 

Sci. URSS, 20: 469 (1960). 

Şekil 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35. 

 

25�65 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz yapraksõz, basit veya birkaç dallanmõş 

gövdeli, toplu birlikler halinde çõkan çok yõllõk sürünücü, devasa bitkiler. Yapraklar 

tam, flokkoz- tomentoz, salgõlõ, şeritsi-lanseolat, kenarlar pürüzlü, yan damarlar 

belirgin, taban yapraklarõ 4�7 x 1�1.5 cm çiçeklenme döneminde kurur, çok kõsa 

saplõ, gövde yapraklarõ 2�5 x 0.3�0.7 cm, çok sayõda, derimsi sağlam dokulu, 

tabanda gövdeyi kõsmen sarar (half clasping), üst gövde yapraklarõ kapitulayõ örter. 

İnvolukrum kupa şeklinde, 2.5�3.5 x 1.5�2 cm, İnvolukrum brakteleri geniş grimsi 

kahverengi çizgili, lanseolat ve yoğun tüylü. Apendaj elsi, deflexed, ince kabuksu 

dokulu, brakteleri kuşatmaz, dar üçgenimsi laminalõ; 3�4 x 1.5�2 mm, uç diken 

genellikle yan dikenciklerden daha uzun, kremsi kahverengi, geriye doğru kõvrõk, 3�

7 mm, yan dikencikler 1�4 mm düzenli saçak şeklinde, 4�6 adet. Çiçek 3�3.5 cm, 

sarõ, nektarlõ, loblar 7�8 mm, kõrmõzõmsõ siyah çizgili, uçtaki çiçekler radiant değil. 

Aken şeritsi-lanseolat, 6.5�7.5 x 3�3.5 mm, kahverengi, çizgisiz. Pappus basit, 

barbellat, kahverengi, dökülücü değil, 20�25 mm. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz 

Olgun meyve: Ağustos-Eylül 

Habitat: Küçük tepe yamaçlarõ 

Yükseklik: 1000�1900 m. 

 

Lektotip: [Türkiye] B7 Elazõğ: in agris lapidosis Belchandagh ditionis Karput 

(Harput nr Elazõğ) Cataoniae septentrionalis, 22. 9. 1865, Haussknecht (G! iso. G! 

JE!) 
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B6 Kayseri: Gürün-Divriği yolu, Divriğiye 18 km. kala, yol kenarlarõndaki küçük 

tepeler üzeri, Karasar geçidinden 1950 m 1500�1600 m, 27.7.2003, 39º16.�53N, 037º 

59 �27E, T.Uysal 530 (KNYA). 

B7 Elazõğ: Elazõğ-Pertek arasõ, Pertek�e 16 km kala, Saklaya köyü, yukarõ dere 

mevki, üzüm bağlarõ içleri, 1002 m, 02.08.2004, 38 46 097 N, 39 12 350 E, T.Uysal 

902(KNYA); Elazõğ�dan Malatya�ya c. 20 km, step, 1.9.1954, Davis 24800 (E!), 

Tunceli: Hozat to Pertek, 1600 m, Marlõ tepeler, 22.7.1957, Davis 31562. (E!); 

Sivas: Sincan-Divriği, Sincan�a 8 km, 1380 m, 14.7.1982, Nydegger 17143 (G!). 

 

Türkiye yayõlõşõ: Orta ve Doğu Anadolu bölgesinde yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

Endemik. 
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Şekil 4.1.33. Centaurea derderiifolia taksonunun yayõlõşõ 

 

 

 
Şekil 4.1.34. Centaurea derderiifolia taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.35. Centaurea derderiifolia taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay (d) 
Yaprak genel görünümü, (e)Yaprak ucu ve kenarõ, (f) Tüy ve salgõ durumu. 
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 Orta ve Doğu Anadolu bölgesinde yayõlõş gösteren nadir endemik bir türdür. 

Seksiyonun türlerinden gövdeden çõkan çok sayõda yaprağõ ve büyük görünümlü 

olmasõyla ile kolayca ayõrt edilir. Türkiye florasõnda Wagenitz tarafõndan bu tür 

yakõn akrabasõ olmayan oldukça kendine özgü bir tür olarak değerlendirilmiştir 

(Davis, 1975). Fakat morfolojik çalõşmalarmõz neticesinde bu türün C. decumbens 

türü ile yakõn akraba olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 Bu tür için Tehtid altõna girebilir (NT) tehlike kategorisini önerebiliriz. Ekim 

(2000) Kõrmõzõ kitabõnda bu tür için düşük riskli tehlike kategorisini önermişti. 

Ancak populasyon gözlemlerimize göre bu türün yayõlõş gösterdiği 

populasyonlarõnda birey sayõlarõnda azalma olduğu tespit edilmiştir. Ve genellikle bu 

lokalitelerin büyük çoğunluğu yerleşim alanlarõna yakõn yerde olup yol kenarlarõnda 

yer almaktadõr. Bazõ populasyonlar ise bağ ve bahçe içlerinde bulunmuştur. Bu 

nedenle bu populasyonlarõn yol yapõmõ veya ekim alanõ açma gibi nedenler göz 

önüne alõnarak (NT) kategorisinde yer almasõ kanõmõzca daha uygundur. 
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8. Centaurea nivea ( Bornm.) Wagenitz in Engl. Bot. Jahrb. 82: 171, t. 13 (1963). 

Syn: Phaeopappus declinatus Boiss. var. niveus Bornm. in Feddes Rep.5:167 (1908)! 

Şekil 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38. 

 

10�15 cm, odunsu depoköklü, verimsiz yapraklar yok, genellikle basit, bazen üstte 1 

veya 2 dallõ, çok yõllõk sürünücü bitkiler. Yapraklar tam veya lirat, romboid, spatulat 

veya genişçe lanseolat, aküminat, undulat, kenarlar birkaç minik dişli veya serrulat, 

gövdeye bağlandõğõ noktaya doğru dereceli olarak incelmiş, yan damarlanmalar 

belirgin değil, tomentoz, kenarlar pürüzsüz; Taban yapraklarõ 5�8 x 1�1.5 cm, saplõ 

(1�4 cm), çiçeklenme döneminde mevcut, gövde yapraklarõ taban yapraklarõna 

benzer ve saplõ, 2.5-4 x 0.8-1.2 cm, kapitulayõ örter. İnvolukrum 2�2.5 x 1.5-2 cm, 

kupa şekilli; İnvolukrum brakteleri çizgisiz, üçgenimsi-lanseolat ve yoğun tüylü. 

Apendaj ince kabuksu dokulu, tam veya değil, brakteleri kuşatmaz, dik-yükselici, dar 

üçgenimsi laminalõ, kremsi, 3�4 x 1�2 mm, uç diken genellikle yan dikenciklerden 

daha uzun, krem, 1�3 mm, yan dikencikler düzensiz kõsa sil biçimine indirgenmiş. 

Çiçekler 2�2.5 cm, açõk sarõ, kõrmõzõmsõ siyah çizgili, uçtaki çiçekler radiant değil, 

Aken lanseolat, 4.5�5 x 2-2.5 mm, parlak kahverengimsi siyah, çizgisiz. Pappus 

basit, barbellat, kremsi kahverengi, dökülücü, 9�11 mm. Kromozom sayõsõ 2n=18 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Haziran-Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz 

Habitat: Jipsli tepeler üzerinde yayõlõş gösterir. 

Yükseklik: 900�950 m. 

 

Tip: [Türkiye] B2/3Phrygia: inter Caraja et Dudasch, 2 vi 1901, Warburg & 

Endlich 875 (B!) 

B3 Eskişehir, Mihaliçik Alpu yolu 20. km, yol kenarõndaki jips topraklõ tepeler, 950 

m, 15.7.2003, T. Uysal 519 (KNYA)! 

Türkiye yayõlõşõ: İç Anadolu Bölgesi, Lokal. 

Fitocoğrafik bölge: İran- Turan 

Endemik 
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Şekil 4.1.36. Centaurea. nivea taksonunun yayõlõşõ 

 

 

 
Şekil 4.1.37. Centaurea  nivea taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.38. Centaurea nivea taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve apendajlarõnõn 
görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, (d) Yaprak genel 
görünümü, (e)Yaprak ucu ve kenarõ, (f) Tüy ve salgõ durumu. 



 

 

95

 Oldukça nadir dar yayõlõşlõ endemik bir türdür. Sürünücü gövde yapõsõyla C. 

decumbens ve C. deflexa türleriyle benzerlik gösterirse de genel morfolojik yapõsõ 

itibari ile yakõn akrabasõ olmayan oldukça farklõ bir türdür. Seksiyon içerisinde 

romboid yapraklõ olan tek türdür. Ayrõca bu türün gövdesi ve kapitulasõ oldukça 

kõrõlgan bir yapõya sahiptir. İnvolukrum braktelerinin koyu yeşil renkli olmasõ da 

göze çarpan morfolojik farklõlõklarõdõr. 

 

 Bu tür için Çok tehlikede (CR) kategorisi önerilmiştir. Bu türün yayõlõş 

alanõnõn oldukça lokal olmasõ, üç yõl boyunca süren populasyon gözlemlerimiz 

sõrasõnda her geçen yõl birey sayõsõndaki azalma bu tür için ciddi korumaya alõnmasõ 

zorunluluğunu ortaya koymuştur. 

 

 

9. Centaurea deflexa Wagenitz in Notes R.B.G. Edinb., 33(2): 229 (1974). 

Syn: Cheirolepis declinata (Boiss.) Czerep. in Nat Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. 

URSS, 20: 471 (1960).Phaeopappus declinatus Boiss., in FI. Or. 3: 595 (1875). non 

Centaurea declinata Bieb. (1819); Centaurea nivea (Bornm.) Wagenitz var. 

declinata (Boiss.) Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 172 (1963)! 

Şekil 4.1.39, Şekil 4.1.40, Şekil 4.1.41. 

 

5�35 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz yapraklar var, basit veya birkaç 

dallanmõş gövdeli, toplu birlikler halinde çõkan çok yõllõk sürünücü bitkiler. 

Yapraklar tam veya lirat, undulat, gövdeye bağlandõğõ noktaya doğru dereceli olarak 

incelmiş, yan damarlanmalar belirginleşmemiş, yünsü, salgõlõ, marjin pürüzsüz; taban 

yapraklarõ 10�12 x 1-1.5 cm, şeritsi- lanseolat, lirat veya kenarlarde birkaç derin 

dişli, çiçeklenme döneminde mevcut, kõsa petiollü (1-2 cm), gövde yapraklarõ 1.5-4 x 

0.2-0.6 cm, şeritsi- lanseolat, yaprak uçlarõ minik dikencikli, kapitulayõ kõsmen örter. 

İnvolukrum 2.5-3.5 x 1.5-1.8 cm, silindirik (meyveye geçerken fan şeklinde açõlõr), 

İnvolukrum brakteleri ince çizgili ve kenarlarde tüylü. Apendaj zarõmsõ, kõsmen 

brakteleri kuşatõr, dik-yükselici, dairesel laminalõ 5-8 x 4-6 mm, lamina merkezde 

kahverengi, kenarlarde krem, uç diken 1-4 mm, kõrmõzõmsõ kahverengi, yan 

dikencikler zarõmsõ, sil şeklinde indirgenmiş, uç dikencikden daha kõsa. Çiçek 3�3.5 
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cm, sarõ, nektarlõ, loblar 7 mm, kõrmõzõmsõ siyah çizgili, uçtaki çiçekler radiant değil. 

Aken geniş lanseolat, 6-7 x 2.5-3 mm, kahverengimsi siyah, kremsi çizgili. Pappus 

basit, barbellat, krem, 15- 20 mm, dökülücü değil. Kromozom sayõsõ 2n=6x=54 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz 

Olgun meyve: Ağustos 

Habitat: Küçük tepe yamaçlarõ ve yol kenarlarõ 

Yükseklik: 1650�1800 m. 

 

Lektotip:[Türkiye] C2 Antalya: in lacunosis prope Elmalu Lyciae, 9.7.1860, 

Bourgeau 152 (G! İso. GOET! W G! E!) 

 

C4 Antalya: Gevne vadisi, küçüklü köyü, 1750�1800 m, 7.7.2004, 36.49.710 N, 

032.27.461 E, T.Uysal 693 (KNYA); Konya: Taşkent Ermenek Yolu, Belbaşõ mevki 

1650 m, 7.7.2004, 36.48.198 N, 032.36.992 E, T.Uysal 691 (KNYA); Taşkent-

Ermenek Yolu, Taşkent�den 22. km, yol kenarlarõ, 1650 m, 10.7.2003, T.Uysal 512 

(KNYA); Karaman: Ermenek, Beşkuyu- Hamitseydi, 16.8.1949, Davis 16252 (E!). 

 

Türkiye yayõlõşõ: İç Anadolu Bölgesinin Güneyinde ve Akdeniz� de yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: Akdeniz 

Endemik 
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Şekil 4.1.39. Centaurea deflexa taksonunun yayõlõşõ 

 
 

 
Şekil 4.1.40. Centaurea deflexa taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.41. Centaurea deflexa taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, 
(d) Yaprak genel görünümü, (e) Yaprak ucu ve kenarõ, (f) Tüy ve salgõ durumu. 
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 Batõ ve orta toroslara özgü nadir endemik bir türdür. Yakõn zamana kadar 

sadece iki farklõ lokaliteden bilinen bu tür bu çalõşma kapsamõnda ve farklõ 

araştõrmacõlar tarafõndan Ermenek Taşkent ve Gevne vadisi üçgeni arasõnda 

lokalitelerden toplanmõştõr. Bu tür apendaj yapõsõ bakõmõndan C. sericea, C. 

cankiriense ve C. paphlogonica türleriyle benzerlik gösterir. Bu türlerin tümünde 

apendaj zarõmsõ dokuludur, terminal diken mukro biçiminde ve yan dikencikler sil 

şekline indirgenmişdir. Bu türler içerisinde en fazla C. sericea türüne benzerlik 

gösterir. Her iki türde de pappus basitdir. C. cankiriense ve C. paphlagonica 

türlerinin ise pappuslarõ çift sõradõr. Bu türler içerisinde sadece C. deflexa türü 

sürünücü gövdelidir. 

 

 Bu tür için Zarar görebilir (VU) tehlike kategorisi önerilmiştir. Özellikle 

Taşkent-Ermenek yolu üzerinde yer alan populasyonlar kum ocaklarõnõn çalõşmalarõ 

nedeniyle baskõ altõndadõr. 2001�2005 yõllarõ arasõndaki populasyonlar üzerindeki 

gözlemlerimiz bu alanlardaki birey sayõsõnõn her geçen yõl azaldõğõnõ göstermiştir. 

Daha önce tip lokalitesi olarak belirlenen Elmalõ�dan bu türün tarafõmõzdan yoğun 

aramalara rağmen toplanmasõ mümkün olamamõştõr.  

 

 

10. Centaurea paphlagonica (Bornm.) Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 206 (1963). 

Şekil 4.1.42. 

 

15�60 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz sürgünlü veya değil, basit veya dallõ, 

kanatlõ (2�4 mm) ve köşeli gövdeli çok yõllõk dik bitkiler. Yapraklar elsi parçalõ, 

uzun skabroz, salgõlõ. Taban yapraklarõ 5�17 x 1�3 cm, lanseolat, yan damarlanmalar 

belirginleşmemiş, çiçeklenme döneminde kurur veya kurumaz, uzun petiollü (3�10 

cm), gövde yapraklarõ pinnatipartit, 3�5 çift lanseolat veya şeritsi yan parçalõ, üst 

yapraklar kapitulayõ örtmez veya kõsmen örter. İnvolukrum 2�4 x 1.5-3 cm, kupa 

şeklinde, İnvolukrum brakteleri çizgisiz, tamamen tüysüz. Apendaj üçgenimsi- 

lanseolat veya oval laminalõ, 5�12 x 3�9 mm, merkezde kabuksu, uçlara doğru 

zarõmsõ, brakteleri kuşatõr, lamina merkezde iki koyu kahverengi benekli, krem 

renkli, Uç diken yan dikenciklere oranla daha gösterişli 2�10 mm, yan dikencikler 
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düzensiz sil şekline indirgenmiş, 1�3 mm, Çiçekler sarõ, radiant değil, nektarlõ, loblar 

kõrmõzõ çizgili. Aken dar biçimde şeritsi-lanseolat, 4.5�5 x 2 mm, parlak, boyuna 

krem çizgili kahverengi(alaca). Pappus çift sõra, barbellate, dõş halka 8�9 mm, iç 

halka 1.5�2 mm, dökülücü değil. Kromozom sayõsõ 2x=18. 

 

 1. Basit gövdeli veya 1- 2 verimsiz dallõ, kapitula 3- 4 x 2-3 cm 

subsp. paphlagonica 

 1. Çok sayõda verimli dallõ, kapitula 2- 2.5 x 1.5- 1.8 cm  

subsp. turkeliensis 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.1.42. Centaurea. paphlagonica taksonlarõnõn yayõlõşõ 
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Centaurea paphlagonica subsp. paphlagonica 

Syn:. Phaepappus macrocephalus Freyn et Sint. in Öst. Bot. Zeitschr. 44: 219 

(1894)! nom. illegit.; Ph. paphlagonicus Bornm, in Beih. Bot. Centr. 59B: 304 

(1939)! Ph. paphlagonicus Bornm. var. galaticus Bornm. in Feddes Rep. Beih. 89: 

371 (1944)! Plumosipappus macrocephalus (Freyn et Sint.) Czerep in Nat Syst. 

Herb. Inst. Bot. Acad. URSS 20:458(1960)! Centaurea paphlagonica (Bornm.) 

Wagenitz var. galatica Bornm. Wagenitz in Bot. Jahrb. 82: 206 (1963)! 

Şekil 4.1.43. 

 

10�55 cm, genellikle basit gövdeli, nadiren üst kõsõmda 1�2 yan dallõ (genellikle 

dallar verimsiz kapitulalõ), İnvolukrum 30�40 x 20�30 mm, kupa şeklinde. Apendaj 

büyük, tabanda İnvolukrum braktelerini örter, lamina dar oval, 10�12 x 7�9 mm, 

merkezde siyah, uçlara doğru kahverengi, uç diken zayõf 2�4(-8) mm, yan 

dikencikler düzenli sil halinde her iki kenarda 8�15 adet. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Subalpin çayõrlõklar 

Yükseklik: 1500�1700 m. 

 

Tip: [Türkiye] A5 Kastamonu: Paphlagogonia ad Tossia: in pratis subalpinis inter 

Kylköi et Daltschadagh,  15.7.1892, Sintenis 4626 (B! BM, BREM, GOET! GZU, K! 

LD, W,WU,) 

 

A5 Kastamonu: Çorum-Tosya, Gegen Çakõrlar, 1580 m, 7.8.1989, Nydegger 44659 

(G!). 

 

Türkiye yayõlõşõ: Orta Karadeniz bölgesinde yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: Avrupa -Sibirya 

Endemik 
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Şekil 4.1.43. Centaurea paphlagonica subsp paphlagonica taksonunun (A) Genel Görünümü ve (B) 
Kapitulasõ 
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Centaurea paphlagonica subsp. turkeliensis Uysal & Ertuğrul sp. nov. 

25�75 cm, yoğun biçimde dallõ ve verimli kapitulalõ. İnvolukrum, 20�25 x 15�18 

mm, yumurtamsõ, Apendaj üçgenimsi laminalõ, 5�8 x 3�5 mm, İnvolukrum 

braktelerini tabanda örtmez, sõnõr merkezde siyahõmsõ kahverengi, uçlara doğru 

kremsi, uç diken gösterişli, 7�10 mm, yan dikencikler düzeni sil halinde her kenarda 

8�10 adet. 

Şekil 4.1.44, Şekil 4.1.45. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Subalpin çayõrlõklar ve yol kenarlarõ.  

Yükseklik: 1330�1700 m. 

 

Tip: [Türkiye] C4 Konya: Çukuryurt Geçidi-Gevne vadisi arasõ, Taşkent�den 25 

km, 1700 m, 01.8.2002, (holo. T.Uysal, Ertuğrul, Garcia-Jacas & Susanna 2289, 

KNYA!)  

A4 Ankara: Ankara- Çankõrõ Karayolu, Tekebeli Geçidi, 1330 m, 20.07.03, T.Uysal 

523 (KNYA); Kõzõlcahamam civarõ, Işõk Dağ, 1700 m, Khan et al. 708! 

B4 Ankara: Elmadağ, Ankara yakõnõ, 1892, Bornm. 3206! 

 

Türkiye yayõlõşõ: İç Anadolu bölgesinde ve İç Anadolu ile Akdeniz bölgesi 

arasõndaki geçiş kuşağõnda yayõlõş gösterir.  

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

Endemik 
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Şekil 4.1.44. Centaurea paphlagonica subsp. turkeliensis taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) 
Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.45. Centaurea paphlagonica subsp. turkeliensis. taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, (d) Yaprak genel 
görünümü ve tüy durumu, (e) Yaprak ucu kenarõ.  
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 Wagenitz tarafõndan yapõlan revizyon neticesinde Centaurea paphlagonica, 

monotipik Plumosipappus (Czerep.) Wagenitz seksiyonunun bir türü olarak 

düzenlenmiş ve yakõn akrabasõ olmadõğõ belirtilmişti (Davis, 1975). Ayrõca otör 

tarafõndan bu seksiyonun Chartolepis seksiyonu ile ilişkili olduğu ve yakõnlõk 

gösterdiği belirtilmişti. Ancak tarafõmõzdan yapõlan araştõrmalar neticesinde bu türün 

Cheirolepis seksiyonu türleriyle de oldukça benzer morfolojik özelliklere sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Cheirolepis seksiyonu türlerinin büyük bir kõsmõnõn sipselasõ 

C. paphlagonica türün olduğu gibi plumoz pappusludur. Ayrõca apendaj 

laminasõndaki merkez eksenden dõşa doğru hyalin dokudan membranõmsõ dokuya 

doğru bir geçiş bu seksiyonun türlerinin evrimsel apendaj başkalaşõmõnda ara bir 

durum sergilemektedir. Seksiyon içerisindeki apendaj hipotezimize göre kabuksu 

dokulu tip laminaya sahip olan C. odyssei, C. xylobasis, C. drabifolia, C. kotschyi, C. 

decumbens, C. derderiifolia ve C. isaurica türleridir. Bu türlerin hiçbirinin 

apendajlarõ involukrum braktelerini sarmaz. Seksiyonun diğer türlerinde apendajlar 

involukrum braktelerini kõsmen veya tamamen sarar. C. deflexa, C. ensiformis ve C. 

paphlagonica türlerinde apendajlarõn laminalarõ merkezde ince kabuksu dokulu olup 

eksenden kenarlara doğru ise dereceli olarak membranlaşõr. C. sericea ve C. 

cankiriense türlerinde ise laminalardaki membranlaşma daha fazla ve karakteristik 

bir durum teşkil eder. Sonuç olarak C. deflexa, C. ensiformis ve C. paphlagonica 

türlerinde apendaj laminalarõnõn merkezde ince kabuksu dokulu olmasõ ve eksenden 

kenarlara doğru dereceli olarak membranlaşmasõ bu seksiyon içerisinde kabuksu ve 

zarõmsõ dokulu apendaj tipleri arasõnda bir geçiş formu oluşturmaktadõr. 

 

 Apendaj dokusu bakõmõndan C. paphlagonica kõsmen Chartolepis (Cass.)DC. 

seksiyonuna ait türlerlede benzerlik gösterir. Chartolepis seksiyonuna ait türlerin 

apendaj sõnõrlarõ tamamen zarõmsõ dokulu olup uçta diken taşõmazlar. Fakat C. 

paphlagonica ve bu türle yakõn akraba Cheirolepis seksiyonundaki türlerin hepsinde 

apendajlarõn ucunda diken güçlü formdan zayõf mukro formuna kadar değişen bir 

yapõ teşkil eder.  

  

 Bu türe ait taksonlar için En az endişe verici (LC) tehlike kategorisini 

önerebiliriz. 
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11. Centaurea sericea Wagenitz in Notes R.B.G. Edinb., 33(2): 222 (1974). 

Şekil 4.1.46, Şekil 4.1.47, Şekil 4.1.48. 

 

20�50 cm, odunsu köklü, basit gövdeli veya dallõ, verimsiz sürgünlü, çok yõllõk dik 

bitkiler. Yapraklar tam şeritsi-lanseolat veya lanseolat, gövdeye bağlandõğõ noktada 

incelme yok, yan damarlanmalar belirgin değil, parlak tomentoz, kenarlar pürüzsüz. 

Taban yapraklarõ lanseolat, 11�12 x 0.6-0.7 cm, saplõ, çiçeklenme döneminde 

kurumaz, gövde yapraklarõ şeritsi, 2-5 x 2-3 mm, gövdeyi tabanda sarmaz, kapitulayõ 

örtmez. İnvolukrum 20�35 x 10�20 mm, yumurtamsõ; İnvolukrum brakteleri çizgisiz 

ve tüysüz, geniş lanseolat. Apendaj zarõmsõ, brakteleri kõsmen kuşatõr, yükselici, 

dairesel laminalõ 4�5 x 2�4 mm, merkezde koyu kahverengi, yanlara doğru 

kõrmõzõmsõ kahverengi, uç diken küçük mukro şeklinde, 1�3 mm, kõrmõzõmsõ 

kahverengi, yan dikencikler minik siller haline indirgenmiş veya düzensiz saçak 

şeklinde. Çiçek 2.5 cm, loblar 6 mm. Aken 5�6 x 2.5-3 mm, lanseolat, siyahõmsõ 

kahverengi. Pappus basit, barbellat, kahverengi, 10- 15 mm, kolayca dökülücü. 

Kromozom sayõsõ 2n=36. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz 

Olgun meyve: Ağustos- Eylül 

Habitat: Pinus orman açõklõklarõnda yayõlõş gösterir 

Yükseklik: 900�950 m. 

 

Tip: [Türkiye] B2 Balikesir: Dursunbey, 24.5.1947, Sevim & Mehpare 333 & 

[Heilbronn] (holo. E!) 

 

C3 Eskişehir: Eskişehir-Kütahya Yolu, Pinus orman açõklõklarõ, 1140 m, 14.7.2005, 

T.Uysal & Tugay 3647 (KNYA). 

 

Türkiye yayõlõşõ: İç Anadolu Bölgesi, Lokal. 

Fitocoğrafik bölge: İran- Turan 

Endemik  
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Şekil 4.1.46. Centaurea sericea taksonunun yayõlõşõ 

 

 
Şekil 4.1.47. Centaurea sericea taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.48. Centaurea sericea taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve 
apendajlarõnõn görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) 
Pappus detay, (d) Yaprak genel görünümü, (e)Yaprak ucu ve marjininin 
görünümü, (f) Tüy ve salgõ durumu. 
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  Nadir ve endemik bir türdür. Bu tür önceden Türkiye florasõnda (Davis, 

1975), tek tip lokaliteden ve yetersiz bir örnekten bilinmekteydi. Sevim & Mehpare 

tarafõndan 1947 yõlõnda tip lokalitesi Dursunbey�den toplandõğõ andan itibaren 

günümüze kadarda toplanamamõştõ. 2002�2005 tarihleri arasõnda 5�8. aylarda 

Dursunbey�de Çamlõk ve Alaçam ormanlarõndan Akdağ (Kütahya) bölgesine kadar 

geniş bir alan taramasõ yapõlmasõna rağmen bu bitki tip lokaliteden toplanamamõştõr. 

2005 yõlõnõn temmuz ayõnõn başlarõnda başka bir proje araştõrmamõz nedeniyle 

Eskişehirdeki çalõşmalarõmõz sõrasõnda farklõ bir lokaliteden bu bitkinin yeniden 

toplanõlmasõ mümkün olmuş ve tarafõmõzdan türün yeniden detaylõ deskripsiyonu 

hazõrlanarak bilim dünyasõna kazandõrõlmõştõr.  

 

 Bu tür C. cankiriense türü ile oldukça yakõn akrabadõr. C. sericea türünde 

pappus basit, C. cankiriense türünde ise çift sõradõr.  Her iki türde de apendaj benzer 

biçimde zarõmsõ dokuludur. Ancak C. sericea�da uç diken 1�2 mm uzunluğunda bir 

mukro haline indirgenmişken C. cankiriense türünde uç diken 2�4 mm 

uzunluğundadõr. C. sericea türünün apendajõ tam, ciliate veya lacerate marjinli iken,  

C. cankiriense türünde apendaj genellikle tam veya nadiren kenarlarde laceratdõr. 

Ayrõca bu türün kapitulasõ C. cankiriense türüne oranla daha büyüktür. C.  sericea 

türü Pinus orman açõklõklarõnda yayõlõş gösterirken C. cankiriense türü daha çok step 

alanlarda yayõlõş gösterir.  

 

 Bu tür için sadece tek tip lokaliteden bilinmesi, lokal ve yayõlõş alanõnõn dar 

olmasõ nedeniyle Çok tehlikede (CR) kategorisi önerilmiştir. 
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12. Centaurea cankiriense A.Duran & H.Duman in Ann. Bot. Fennici 38: 43�48 

(2002). 

Şekil 4.1.49, Şekil 4.1.50, Şekil 4.1.51. 

 

10�40 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz sürgünlü, genellikle basit gövdeli, 

bazen 1 veya 2 dallõ, çok yõllõk dik bitkiler. Yapraklar tam, yan damarlanmalar 

belirgin değil, tomentoz, undulat, salgõlõ, kenarlar pürüzlü. Taban yapraklarõ şeritsi-

lanseolat, 6�11 x 0.5-0.7 cm, çiçeklenme döneminde mevcut, saplõ, gövde yapraklarõ 

şeritsi, 1-4 x 0.1-0.3 mm, kapitulayõ örtmez. İnvolukrum 2�3 x 0.8-1.7 cm, dar 

yumurtamsõ- silindirik, İnvolukrum brakteleri çizgisiz, şeritsi- lanseolat. Apendaj 

zarõmsõ, brakteleri çok az kuşatõr, tüysüz, dairesel laminalõ, 5�15 mm x 6�18 mm, 

krem ve ortada uzunluğuna kahverengi merkezli, uç diken oldukça indirgenmiş 2�4 

mm, yan dikencikler düzensiz; sil veya saçak şeklinde. Çiçek 2.5�3 cm, sarõ, 

uçtakiler radiant değil, nektarlõ, kõrmõzõmsõ siyah çizgili. Aken tüysüz, 4�5 x 2�2.5 

mm, kremsi kahverengi, beyaz düzensiz çizgili, Pappus çift sõra, dõş halka plumoz 8�

10 mm, iç barbellat, 2�3 mm, kahverengi. Kromozom sayõsõ 2n=18. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Step, taşlõk alanlar 

Yükseklik: 1400�1500 m. 

 

Tip: [Türkiye] C4 Çankõrõ: Atkaracalar, Dumanlõ Dağ, Taşlõk-Harmanyeri, 1500 

m, 21.7.1994, A. Duran 1974 (holo. GAZI! iso. ANK! ADO, HUB!) 

 

Paratipler: A4 Çankõrõ: Atkaracalar, Dumanlõ dağ, around Bozyazõ, 1500 m, 

30.7.1991, A. Duran 1359 (GAZI!), ibid., around Taşlõk,1500-1550 m, 18.7.1991, A. 

Duran 1477 (ADO), Harmankaya valley, north of Ararözü, 1400 m, 30.7.1991, 

A.Duran 1424 (GAZI!). 
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A4 Çankõrõ: Kalfat- Atkaracalar Yolu, Nebieysesi Mevkine varmadan tarla içleri, 

1455 m, 26.7.2003, 40.41.49 N, 033.05.27 E, T.Uysal 524 (KNYA). 

 

Türkiye yayõlõşõ: İç Anadolu Bölgesinin kuzey bölümü ile Karadeniz bölgesi 

arasõndaki geçiş kuşağõnda yayõlõş gösterir. Lokal. 

Fitocoğrafik bölge: İran- Turan 

Endemik. 

 

 Bu nadir endemik tür için CR (Çok Tehlikede) kategorisinde 

değerlendirilmesini öneririz. 
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Şekil 4.1.49. Centaurea cankiriense taksonunun yayõlõşõ 

 

 

 
Şekil 4.1.50. Centaurea cankiriense taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.51. Centaurea cankiriense taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve apendajlarõnõn görünümü, 
(b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, (d) Yaprak genel görünümü ve tüy durumu, 
(e)Yaprak ucu ve marjininin görünümü.  
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13. Centaurea ensiformis P.H.Davis in Notes R.B.G. Edinb. 22: 67 (1956). 

Şekil 4.1.52, Şekil 4.1.53, Şekil 4.1.54. 

 

25�45 cm, odunsu depoköklü, verimsiz sürgünlü, genellikle basit veya üstte birkaç 

kõsa dallõ, toplu birlikler halinde çõkan çok yõllõk dik bitkiler. Yapraklar tam, uzun 

lanseolat, gövdeye bağlandõğõ yere doğru dereceli olarak incelmiş, yan 

damarlanmalar belirgin, tomentoz, salgõlõ, marjin pürüzsüz, taban yapraklarõ 15�23 x 

1.5�2.5 cm, çiçeklenme döneminde kurumaz, petiollü (3�4 cm), gövde yapraklarõ 4- 

12 x 0.5-1.2 cm, taban yapraklarõna benzer, üst gövde yapraklarõ kapitulayõ örtmez. 

İnvolukrum 2.5-3 x 2-2.5 cm, yumurtamsõ; İnvolukrum brakteleri çizgisiz, tüysüz. 

Apendaj ince kabuksu dokulu, ovale, 9�15 x 6�10 mm, krem renkli, kenarlar 

düzensiz yõrtõlmõş veya parçalõ, İnvolukrum braktelerini tabanda örter, uç diken 

oldukça zayõf, 3�5 mm, yan dikencikler düzensiz, lamina eksenine dikey minik 

çõkõntõlar biçiminde indirgenmiş. Çiçek 2.5-3 cm, sarõ, nektarlõ, çiçek loblarõ 8-10 

mm, uç çiçekler radiant değil. Aken lanseolat, 7 x 3�3.5 mm, parlak krem renkli. 

Pappus çift sõra, skabroz, dõş halka 6�7 mm, iç halka c.1 mm, kolayca dökülücü.  

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Haziran- Temmuz 

Olgun meyve: Temmuz-Ağustos 

Habitat: Pinus nigra orman açõklõklarõnda Serpantin kayalar üzerinde yayõlõş 

gösterir. 

Yükseklik: 1700 m. 

 

Tip:[ Türkiye] C2 Muğla: Dist. Köyceğiz (Caria), Sandras Dağ, above Ağla, nr. 

Gökçe Ova, 1700 m, on serpentine in open Pinus nigra subsp. pallasiana forest, 

23.7.1947, Davis & Bilger [Karamanoğlu], D. 13510 (holo E! iso. GOET! K?). 

 

C2 Muğla: Köyceğiz, Sandras Dağõ, Ağladan 13 km uzaklõkta, serpentin üzeri, 1700 

m, 22. 7. 2002, T. Uysal, Ertuğrul, Garcia Jacas ve Susanna 2251 (KNYA! BC!); 

Köyceğiz to Sandras Da., 9.6.1969, Fitz & Spitz 
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Türkiye yayõlõşõ: Ege bölgesi ile Akdeniz bölgesi arasõndaki geçiş kuşağõnda 

oldukça izole bir alanda Sandras dağõnda yayõlõş gösterir. Oldukça nadir ve lokal bir 

türdür. 

Fitocoğrafik bölge: Avrupa-Sibirya 

Endemik 

 

 Oldukça nadir, lokal endemik ve yakõn akrabasõ olmayan izole sepantin 

türüdür. Apendajlarõnõn tabanda involukrum braktelerini örtmesi bakõmõndan C. 

saligna, C. sericea ve C. cankiriense türleriyle benzerlik gösterir. 

  

 Bu tür için Tehlikede (EN) kategorisinde değerlendirilmesini önerebiliriz. 

 

 

 
Şekil 4.1.52. Centaurea ensiformis taksonunun yayõlõşõ 
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Şekil 4.1.53. Centaurea. ensiformis taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.54. Centaurea ensiformis taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve apendajlarõnõn görünümü, 
(b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, (d) Yaprak genel görünümü, (e) tüy ve salgõ 
durumu. 
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14. Centaurea saligna (C.Koch) Wagenitz in Engl. Bot. Jahrb.82: 172 (1963). 

Syn: Chartolepis saligna C.Koch in Linnaea, 24: 421(1851); Ch. schizolepis Kotschy 

et Boiss. in Kotschy, PI. exs. it. cilic.-kurd., .no 319. nomen, (1859) Ch. schizolepis 

var. angustijolia Kotschy et Boiss. in Kotschy, PI. exs. It. cilic.-kurd., no 499, 

nomen, (1859); Centaurea schizolepis (Kotschy et Boiss.) Trautv. in acta Horfi 

Petrop. 2: 553 (1873); Phaeopappus salignus (C. Koch) Boiss. Fl. Or. 3: 596 (1875). 

Şekil 4.1.55, Şekil 4.1.56, Şekil 4.1.57. 

 

10�40 cm, kalõnlaşmõş odunsu köklü, verimsiz yapraksõz, gövde basit veya birkaç 

dallõ, subglabroz veya scabroz septat tüylü, çok yõllõk dik bitkiler. Yaprak sağlam 

derimsi dokulu, tam, lanseolat, yaprak ucu aküminat, yan damarlanmalar 

belirginleşmiş; taban yapraklarõ 15�20 x 1�2 cm, lanseolat, petiollü, çiçeklenme 

döneminde kurur, gövde yapraklarõ basit veya dekurrent, 4�11 x 0.8�2 cm, kapitulayõ 

örter. İnvolukrum 3�3.5 x 2.5-3 cm, geniş yumurtamsõ- silindirik, İnvolukrum 

brakteleri çizgisiz, tüysüz. Apendaj kağõtsõ dokulu, oval-orbikular, 7�10 x 10�12 

mm, krem renkli, kenarlar düzensiz yõrtõlmõş veya parçalõ, uç diken oldukca zayõf, 1�

1.5 mm, yan dikencikler düzensiz, lamina eksenine paralel yõrtõlmalar biçiminde. 

Çiçek 3�3.5 cm, sarõ, nektarlõ, çiçek loblarõ c.10 mm, marjinal çiçekler radiant değil. 

Aken lanseolat, 7 x 3.5-4 mm, kahverengi. Pappus basit, plumoz, 17�23 mm. 

 

Yerel adõ: Peygamber çiçeği 

Çiçeklenme: Temmuz-Ağustos 

Olgun meyve: Ağustos-Eylül 

Habitat: Yalçõn kayalõklar üzerinde yayõlõş gösterir  

Yükseklik:1400�2200 m. 

 

Tip: [Türkiye] B9 Erzurum: im Gaue Gökssu auf Kalk und Trachyt, c. 1830 m, 

C.Koch (destroyed in B!). 

Neotip: [Türkiye] B9 Erzurum: Karayazõ- Göksu yolu, Göksu vadisine inerken, 

dere yatağõ, 2200 m, 30. 07. 2004, 34. 39. 602 N, 42. 08. 529 E, T.Uysal 

891(KNYA). 
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B7 Erzincan: Ilõa- Kemaliye, Bei sahili, 1400 m. 19.7.1988, Nydegger 43839(G!); 

Elazõğ, Harput-Khan, Kezzin, 6.7.1906, Post 339 (G!). 

B8 Muş: Bulanõk- Muş, Hasanguran� õn 3 km kuzeyi, 1820 m, 14. 7. 1951, Renz, 

11734 (G!). 

B9 Muş: Solhan� a 16 km kala, jandarma karakol merkezinin civarõndaki yamaçlar, 

1660 m, 31.7.2004, 38.56.380 E, 41.09.016 E, T.Uysal 897(KNYA); Van: Van-

Şatak, Gerentaş, Micinger suyu nehri, taşlõk yamaçlar, 2000 m, 25.7.1954, Davis 

23171 (E!); Gevaş� õn 5 km batõsõ, 1700 m, 7.7.1951, Hub.-Mor. 11733 (G!); Van-

Hakkari arasõ, Van'dan 164 km, Semra Zap Deresi, taşlõk yamaçlar, 1800 m, 

18.7.1956, Berand & Karamanoğlu 413(G!); Van-Tatvan arasõ, Kusgungivan Geçidi, 

2235 m, 28.7.1983, Nydegger 18494(G!); Bitlis: Tatvan-Nemrut Dağõ, Tatvan�õn 4 

km kuzeyi, 1930 m. 19.7.1983, Nydegger 18322 (G!); Reşadiye� nin 30 km batõsõ, 

2100 m, 25.7.1977, Nydegger 12665(G!); Reşadiye-Gevaş arasõ, 2150 m, Rechinger 

49905 (G!). 

C10 Hakkari: Yüksekova�dan Şemdinli�ye 26. km, step yamaçlar, 2000m, 

15.6.1966, Davis 45124 (E!); Zap Geçidi, Başkale�nin 30 km güneyi, Taşlõk 

yamaçlar, 3.8.1954, Davis 23828 (K!); Yüksekova, 1 km nack Kreuzung, 1620 m, 

23.7.1983, Nydegger 18406(G!); Hakkari' den Van�a doğru 38. km, Semra-Zap 

Deresi, 19.7.1956, Berand & Karamanoğlu 439(G!). 

 

Türkiye yayõlõşõ: Doğu Anadolu Bölgesinde yayõlõş gösterir. 

Fitocoğrafik bölge: İran-Turan 

Endemik 
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Şekil 4.1.55. Centaurea saligna taksonunun yayõlõşõ 

 

 

 
Şekil 4.1.56. Centaurea saligna taksonunun (A) Doğal Görünümü ve (B) Kapitulasõ 
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Şekil 4.1.57. Centaurea saligna taksonunun (a) İnvolukrum brakte ve apendajlarõnõn 
görünümü, (b) Aken ve pappus genel görünümü, (c) Pappus detay, (d) Yaprak ucu, 
(e) Yaprak kenarõ, (f) tüy ve salgõ durumu. 
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Centaurea saligna Cheirolepis seksiyonunda yer alan türlerden morfolojik 

olarak apendaj dokusunun farklõ olmasõ, yapraklarõnõn katõ-derimsi dokulu 

olmasõ(cartilaginous) ve scabroz septat tüy taşõmasõ ile farklõlõk gösterir. Aynõ 

zamanda bu türün apendajõ belirsiz bir mukro haline indirgenmiştir. Bu özellik 

seksiyon içerisindeki türlerde sadece membranõmsõ apendaj dokulu türlerde görülür. 

C. salignada apendaj kenarlarda ise tamamen düzensiz yõrtõlmalar gösterir ve C. 

saligna�nõn apendajõndaki bu özelliği Cheirolepis seksiyonunda hiçbir taksonda 

görülmez. Apendaj yapõsõ bakõmõndan bu tür İran�dan bilinen C. imperialis Hausskn. 

ex Bornm. türüyle oldukça benzerlik gösterirse de, C. imperialis türünün kapitulalarõ 

çok sayõda ve gövdede başak benzeri bir yapõ göstermesi ve pembemsi mor 

çiçekleriyle C. saligna türünden tamamen farklõ özellikler gösterir. Türkiye 

florasõn�da (Davis,1975); Wagenitz C. saligna ile C. ensiformis türünün morfolojik 

olarak birbirine benzer olduğunu fakat pappus yapõlarõnõn farklõ olduğunu 

belirtmiştir. Ancak bu iki tür brakte ve apendaj yapõlarõda dâhil morfolojik açõdan 

tamamen farklõ türlerdir. C. saligna türünün apendajlarõ ince kabuksu-kâğõdõmsõ 

dokuludur, kenarlari tam veya düzensiz yõrtõlmõştõr. İnvolukrum ise ovoid-oblongtur. 

C. ensiformis türü ise membranõmsõ apendajlõdõr ve kenarlari dikey minik çõkõntõlõ, 

İnvolukrum şekli ovoid� dir. Her iki türün apendajlarõnõn tabanda involukrum 

braktelerini örtmesi ise benzerdir. C. saligna türünün pappusu basit ve plumoz�dur. 

C. ensiformis türünün pappusu çift sõra ve skabroz�dur. 

 

Moleküler sonuçlarõmõz bu türün Cheirolepis seksiyonuna ait olmadõğõnõ 

ortaya koymaktadõr. Bu sonuçlara göre bu tür Cheirolepis-Pseudoseridia kompleksi 

olarak nitelendirdiğimiz grubun dõşõnda yer almaktadõr. Ancak şu andaki morfolojik 

ayrõmõn yetersiz olmasõ nedeniyle bu türün Centaurea cinsi içerisindeki pozisyonu 

devam edilecek çalõşmalarda ortaya çõkarõlacaktõr. 

 

Bu türe ait tip örneğinin kullanõlamayacak biçimde hasar görmüş olmasõ 

nedeniyle bir neotip önerilmiştir. 

 

Bu türün en az endişe verici (LC) tehlike kategorisinde değerlendirilmesini 

önerebiliriz. 
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4.2. Kromozomal Sonuçlar ve Tartõşma 

 

 Asteraceae familyasõ ve Centaurea cinsi içerisinde kromozom sayõsõ ve 

morfolojisi sõnõflandõrmada önemli bir rol oynamaktadõr. Angiospermlerde 

kromozom sayõ ve morfolojileri özellikle cins ve tür düzeyinde sõnõflandõrmalarda 

önemli görülmektedir. Centaurea cinsi içerisinde yakõn seksiyonlarõn ayrõlmasõnda 

veya akrabalõk ilişkilerinin tesbitinde diğer karakterlerle desteklendiği takdirde temel 

kromozom sayõlarõ öne çõkmaktadõr. Centaurea cinsi içinde Acrolophus (Cass.) DC. 

seksiyonu ile Ammocyanus Boiss. seksiyonunda yer alan türler morfolojik olarak 

oldukça birbirlerine yakõn türler olmalarõna rağmen temel kromozom sayõlarõnõn 

farklõ olmasõ bu iki seksiyonun sõnõrlarõnõn belirlenmesinde önemli bir karakter 

olmaktadõr. Bu durum sadece seksiyonlarõn ayrõlmasõnda değil aynõ zamanda yakõn 

ilişkili seksiyonlarõn birleştirilmesi veya yanlõş seksiyon içerisinde konumlandõrõlmõş 

türlerin doğru pozisyonda yerleştirilmeleri bakõmõndan da önemlidir. Daha önce 

çalõşõlan seksiyon ve yakõn akraba gruplarla ilgili kromozom sayõ çalõşmalarõndan 

elde edilen veriler doğrultusunda daha sağlõklõ ve doğru sõnõflandõrmalar 

yapõlabilmesi mümkün olmuştur. 

 

Davis (1975), Türkiye florasõn�da Wagenitz tarafõndan yapõlan 

sõnõflandõrmada C. steveni M.Bieb. türü Pseudoseridia seksiyonunda 

değerlendirilirken türle ilgili yapõlan kromozom sayõlarõ (Poddubnaja- Arnoldi, 1931) 

ve ITS dizileri (Garcia Jacas et al., 2000) bu türün Rhizocalathium Tzvelev, 

seksiyonu içerisinde yer almasõ gerektiği zorunluluğunu ortaya çõkarmõştõr. 

Pseudoseridia seksiyonunda yer alan türler üzerinde gerçekleştirilen kromozom sayõ 

çalõşmalarõnda C. hermanii F.Herm ve C. lancifolia türlerinin temel kromozom 

sayõlarõ 2n=18 (x=9) olarak belirlenmiştir (Hellwig 1994). Gerçektende morfolojik 

özelliklerine görede C. steveni türü Rhizocalathium seksiyonu türleriyle oldukça 

benzerlik gösterir� ki bu seksiyona ait türlerin temel kromozom sayõlarõda x=8 dir. 

 

Centaurea cinsinde yapõlan ilk sõnõflandõrmalardan günümüze kadar devam 

eden çalõşmalarla, bazõ seksiyonlarõn cins düzeyine çõkarõlmasõ bu cinsin yer aldõğõ 

oymak içerisinde evrimleşmenin devam ettiğini göstermektedir. Özellikle son 
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yõllarda bu oymak üzerinde gerçekleştirilen moleküler ve kromozomal analizler bu 

bilgileri doğrulamaktadõr. Psephellus seksiyonu daha önceki sõnõflandõrmalarda 

Centaurea cinsi içerisinde değerlendirilmiş olmasõna rağmen moleküler, palinolojik 

ve kromozomal analizler bu seksiyonla birlikte yakõn seksiyonlarõn Centaurea cinsi 

içerisinden ayrõlarak yeni bir cins olarak tasnif edilmesi gerekliliğini ortaya 

çõkarmõştõr. Genellikle Centaurea cinsi içerisinde yer alan türlerin temel kromozom 

sayõlarõ x=8 10, 11 ve 13 arasõnda değişen seriler gösterir (Jacas & Susanna, 1992). 

 

Cins içerisinde yer alan ve temel kromozom sayõlarõ x= 10 ve 11 olan 

seksiyonlardan bazõlarõ en az 2 farklõ temel kromozom sayõsõna sahiptir. Bunlar 

Acrocentron (Cass.) DC., Cyanus (Mill.) DC. ve Mesocentron (Cass.) DC 

seksiyonlarõdõr. Bu seksiyonlar içerisinde yer alan türlerin temel kromozom sayõsõ x= 

10 veya 11 dir. Sadece Calcitrapa DC. seksiyonu türlerinin çoğunun temel 

kromozom sayõsõ x=10 olarak rapor edilmiştir (Jacas & Susanna, 1992; Jacas et al., 

1996,1997). Ülkemiz için endemik türlerden biri olan C. chrysantha Wagenitz türü 

önceki sõnõflandõrmada Acrocentron seksiyonunun içerisinde yer almõştõ. Fakat bu 

seksiyon içerisinde yer alan türlerin aksine bu türün temel kromozom sayõsõ x=9 

(2n=18) dur. Temel kromozom sayõsõ (Romaschenko et al., 2004) ve moleküler 

analizler (Uysal et al., 2005) bu türün Jacea grup içerisine aktarõlmasõnõ 

önermektedir. 

 

Psephellus seksiyonunda yer alan tüm türlerin temel kromozom sayõsõ ise 

x=15�tir. Tabi ki bu tek başõna cins olarak değerlendirilmesine kanõt olarak 

gösterilemez, diğer taksonomik karakterlerlede desteklenmesi gerekir. Centaurea 

sect. Centaurea içerisinde yer alan türlerden C. amasiensis Bornm, C. iconiensis 

Hub.-Mor. ve Afrika�dan bilinen C. africana Lam. türleri bu seksiyondan alõnarak 

Rhaponticoides seksiyonuna transfer edilmişlerdir. Bu türlerin temel kromozom 

sayõlarõ seksiyona ait türlerin çoğunluğunda olduğu gibi x=15�tir. Sadece bir türün 

kromozom sayõsõ 2n=26 olarak rapor edilmiştir (Bianco, D�Emerico & Medagli, 

1990). 
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Cheirolepis ve yakõn seksiyonlar üzerinde daha önce (Romaschenko et al., 

2004) ve tarafõmõzdan gerçekleştirilen kromozom çalõşmalarõ Cheirolepis-

Pseudoseridia kompleksi içerisinde yer alan türlerin temel kromozom sayõsõnõn x=9 

olduğunu ortaya çõkarmõştõr. Özellikle Jacea grup içerinde yer alan doğu türlerinde 

sõklõkla görülen temel kromozom sayõsõnõn x=9 olmasõ verilerimizin doğruluğunu 

kuvvetlendirmektedir. Bu kompleks içerisindeki türler kromozom sayõlarõ açõsõndan 

poliploidiye sahiptir. Bu türlere ait kromozom sayõlarõnda poliploidinin sõklõkla 

görülmesi özellikle Centaurea cinsi için ülkemizin ve doğu komşularõmõzõn ana 

farklõlaşma merkezi oluşunu açõklamaktadõr. Çünkü poliploidi Centaurea cinsinin 

farklõlaşmasõnda merkezi bir rol oynamaktadõr. 

 

Centaurea Sect. Cheirolepis L. 

 

Centaurea odyssei Wagenitz  

B1 Balikesir: Kaz Dağõ Milli Parkõ, Sarõkõz Tepesi, 1700 m, 16. 07. 2003, T.Uysal 

520 (KNYA). 

Kromozom sayõsõ:2n=18, Şekil 4.2.1.s. 

Bu takson diploiddir. Temel kromozom sayõsõnõn seksiyonun diğer türleri ile aynõ 

olmasõ seksiyon içerisindeki pozisyonunu kuvvetlendirmektedir. 

 

Centaurea drabifolia subsp. drabifolia  

A2 Bursa: Uludağ, Zirve, Düzlük Kayalar üzeri, 2000�2100 m, 30.7.2004, T.Uysal 

569, (KNYA). 

Kromozom sayõsõ: 2n=18, Şekil 4.2.1.h 

Bu takson diploiddir. 

 

Centaurea drabifolia subsp. austro-occidentalis Wagenitz 

B1 Balikesir: Harmancõk- Bursa karayolu, Pinus orman açõklõğõ, Taşlõk Kayalõk 

yamaçlar, 1050 m, 30.06.2004, 39 43 633 N, 029 03 680 E, T.Uysal 565 (KNYA), 

Kromozom sayõsõ: 2n= 18, Şekil 4.2.1.d 

Bu takson diploidir.  
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Centaurea drabifolia subsp. detonsa (Bornm.) Wagenitz 

B2 Kütahya: Kütahya Afyon arasõ, yol kenarlarõ 1100 m, 30.06.2004, 39. 14. 094 N, 

030. 07. 046 E, T.Uysal 583 (KNYA). 

Kromozom sayõsõ: 2n=4x= 36, Şekil 4.2.1. g. 

Bu tür tetraploiddir. Daha önce bu türle ilgili yapõlan hesaplamalar ile hekzaploid 

olduğu rapor edilmiştir. Ancak sonuçlarõmõz bu bilgileri doğrulamamaktadõr. Bu 

takson gibi geniş yayõlõşlõ türlerde poliploidi durumlarõ oldukça yaygõndõr.  

 

Centaurea drabifolia subsp glabrousa Uysal & Ertuğrul 

C3 Konya: Seydişehir, Huğlu kasabasõ, Durak Köyü, Rize Beli Mevki, Akdağ Doğu 

sõrtlarõ, Yalçõn Kayalõklar Üzeri, 2000 m, 12. 07. 2003, T.Uysal 505 (KNYA).  

Kromozom sayõsõ: 2n=4x=36, Şekil 4.2.1.e 

Bu tür tetraploiddir. Morfoloji ve Moleküler analiz sonuçlarõ bu taksonu açõk bir 

biçimde diğer alt türlerden ayõrmaktadõr fakat kromozom sayõarõ bakõmõnda tür 

içinde Centaurea drabifolia subsp. detonsa taksonu ile birlikte aynõ kromozom 

sayõsõna sahiptirler. 

 

Centaurea drabifolia subsp. cappadocica (DC.) Wagenitz 

C5 Niğde: Bolkar dağlarõ, Bulgar madeni, 2300 m. 28. 07. 2004, 37. 27. 484 N, 34 

40. 654 E, T. Uysal 855 (KNYA).  

Kromozom sayõsõ: 2n= 18, Şekil 4.2.1.f 

Bu takson diploiddir. Moleküler analizlere göre bu takson açõk bir biçimde C. 

drabifolia gruptan ayrõlõyor. Fakat ayrõ bir tür olarak değerlendirilebilmesi için 

çalõşmalara devam edilmesi gerekmektedir. 

 

Centaurea isaurica Hub.-Mor. 

C4 Konya: Seydişehir-Antalya Yolu Üzeri, Tõnaz tepe civarõ, kayalar üzeri, 1500- 

1550 m, 13.07.03, 37.17. 178 N, 032. 53. 770 E, T. Uysal 506 (KNYA),  

Kromozom sayõsõ: 2n=18, Şekil 4.2.1.n. 

Daha önceki sõnõflandõrmalarda taksonomik pozisyonu herhangi bir seksiyonda 

değerlendirilmemiş olan bu türün temel kromozom sayõsõ diğer Cheirolepis 

türlerinde olduğu gibi x=9 (2n=18) olup, diploiddir. Gerek morfolojik özellikleri 
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gereksede moleküler verilerle birlikte karyolojik deliller bu türün bu seksiyon 

içerisindeki yerini güçlendirmektedir. Ayrõca moleküler ve karyolojik analizler bu 

türün kendi gibi alpinik yalçõn kayalõklarda yetişen C. drabifolia subsp. cappadocica 

türüyle yakõn bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. 

 

Centaurea kotschyi var. kotschyi 

C4 Konya: Karapõnar, Koruma Araştõrma Alanõ, 1800 m, 30.07.03, T.Uysal 535 

(KNYA).  

Kromozom sayõsõ: 2n=4x=36, Şekil 4.2.1.k. 

Bu takson tetraploiddir.  

 

Centaurea kotschyi var. persica (Boiss.) 

B6 Sivas: Hafik (Celalli İlçesi), Süleymaniye-Bakõmlõ Köyü arasõ, yol kenarlarõ, 

1400 m, 26. 7. 2003, 39. 42. 12 N, 037. 29. 30 E, T. Uysal 527 (KNYA). 

Kromozom sayõsõ: 2n=4x=36, Şekil 4.2.1.õ. 

Bu takson tetraploiddir. Önceki çalõşmalarda bu taksonun hekzaploid olduğu rapor 

edilmiştir(Bakshi Khaniki, 1995; Garcia-Jacas et al., 1997). Fakat bizim sonuçlarõmõz 

bu bilgiyi doğrulamamaktadõr.  

 

Centaurea decumbens Uysal & Ertuğrul stat. nova 

C4 Konya: Taşkent- Alanya yayla yolu üzeri, Taşkent�den 9. km, Belpõnar beline 

varmadan, taşlõk alanlar, 1800 m. 12.07.2003, T. Uysal 508 (KNYA) 

Kromozom sayõsõ: 2n=4x=36, Şekil 4.2.1.o. 

Bu tür tetraploiddir. Morfolojik ve Moleküler veriler bu türün C. kotschyi gruptan 

ayrõ bir tür olduğunu desteklemektedir. Ancak temel kromozom sayõsõ bakõmõndan 

özellikle bu seksiyon içerisinde bir genelleme yapmak ve taksonlarõ kromozom 

sayõlarõna göre ayõrmak veya birleştirmek mümkün görülmemektedir. 
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Centaurea derderiifolia Wagenitz 

B7 Elazõğ: Elazõğ- Pertek arasõ, Pertek�e 16 km kala, Saklaya köyü, yukarõ dere 

mevki, üzüm bağlarõ içleri, 1002 m, 02.08.2004, 38 46 097 N, 39 12 350 E, T. Uysal 

902 (KNYA). 

Kromozom sayõsõ: 2n=18, Şekil 4.2.1. c. 

Bu takson diploiddir. 

 

Centaurea deflexa Wagenitz 

C4 Antalya: Gevne Vadisi, Küçüklü Köyü, 1750- 1800 m, 36. 49. 710 N, 032. 27. 

461 E, T.Uysal 693 (KNYA)  

Kromozom sayõsõ: 2n=6x= 54, Şekil 4.2.1.b. 

Bu tür hekzaploiddir. Daha önce Cheirolepis seksiyonu içerisinde bu durumun 

yaygõn olduğu rapor edilmiştir. Araştõrmacõlara göre C. kotschyi var. persica ve C. 

drabifolia subsp. detonsa türlerine ait hesaplamalarda 2n=6x=54 olarak bildirilmiştir 

(Bakshi Khaniki, 1995; Garcia-Jacas et al., 1997). Oysa tarafõmõzdan tekrar edilen 

analiz sonuçlarõ bu verileri desteklememektedir ve sadece bu türde hekzaploidi 

görülmektedir. 

 

Centaurea nivea Wagenitz 

B3 Eskişehir: Mihaliçõk-Alpu yolu 20. km, Yol kenarõndaki Jipsli Topraklõ Tepeler, 

950 m, 15.07.2003, T. Uysal 519 (KNYA). 

Kromozom sayõsõ: 2n=18, Şekil 4.2.1. m 

Bu izole ve nadir endemik tür diploiddir. 

 

Centaurea paphlagonica (Bornm.) Wagenitz 

C4 Konya: Çukuryurt Geçidi- Gevne vadisi Arasõ, Taşkent� den 25 km, 1700 m, 01. 

18. 2002, T.Uysal, Ertuğrul, Garcia- Jacas & Susanna 2289 (KNYA). 

Kromozom sayõsõ: 2n=18, Şekil 4.2.1.a. 

Bu türe ait temel kromozom sayõsõnõn x=9 olmasõ morfolojik ve moleküler analizleri 

desteklemekte ve Cheirolepis seksiyonu içerisinde yer almasõ gerektiği önerisini 

doğrulamaktadõr. 
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Centaurea cankiriense A.Duran & H.Duman 

A4 Çankõrõ: Kalfat- Atkaracalar Yolu, Nebieysesi Mevkine varmadan tarla içleri, 

1455 m, 26.7.2003, 40. 41. 49 N, 033. 05. 27 E, T.Uysal 524 (KNYA). 

Kromozom sayõsõ: 2n=18, Şekil 4.2.1.p. 

Bu lokal endemik tür ilk toplayõcõsõndan bu yana tip lokalitesinden toplanamayan ve 

yetersiz tek bir örnekten bilinen C. sericea türünden oldukça fakir sayõlabilecek 

morfolojik karakterlerle ayrõlarak yeni bir tür olarak yayõnlanmõştõ. Morfolojik 

verilere göre bu iki türün oldukça benzer olmasõna rağmen pappus yapõlarõnõn farklõ 

oluşu ile ayrõlmasõnõn yanõnda karyolojik verilerde bu taksonlarõn 2 farklõ takson 

olduklarõnõ açõkça desteklemektedir. Ancak C. sericea türünün bu yõl toplanmasõ ve 

moleküler analizlerinin tamamlanmamõş olmasõ nedeniyle 2 tür arasõndaki ilişkiler 

devam edilecek çalõşmalarda daha net ortaya çõkarõlacaktõr. 

 

Centaurea sericea Wagenitz 

C3 Eskişehir: Eskişehir-Kütahya Yolu, 1140 m, 39.46.250, 30.10.280, 14.7.2005, 

T.Uysal & O.Tugay 3647 (KNYA). 

Kromozom syõsõ: 2n=4x=36, 4.2.1.p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131

 

 

 
Şekil 4.2.1. Cheirolepis (Centaurea) seksiyonuna ait bazõ taksonlarõn Somatik Metafaz safhasõ (a) 
Centaurea paphlagonica, (b) Centaurea deflexa, (c) C. derderiifolia, (d) C. drabifolia subsp. austro-
occidentalis, (e) C. drabifolia subsp. glabrousa, (f) C. drabifolia subsp. cappadocica. 
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Şekil 4.2.2. Cheirolepis (Centaurea) seksiyonuna ait bazõ taksonlarõn Somatik Metafaz safhasõ (g) C. 
drabifolia subsp. detonsa, (h) C. drabifolia subsp. drabifolia, (õ) C. kotschyi var. persica, (k) C. 
kotschyi var. kotschyi, (m) Centaurea nivea, (n) Centaurea isaurica.  
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Şekil 4.2.3. Cheirolepis (Centaurea) seksiyonuna ait bazõ taksonlarõn Somatik Metafaz safhasõ (o) 
Centaurea decumbens, (p) Centaurea cankiriense, (r) Centaurea sericea, (s) C. odyssei(            10 µ ) 
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4.3. Moleküler Sonuçlar ve Tartõşma 

 

ETS ve ITS bölgeleri geniş ölçüde varyasyon göstermeleri nedeniyle özellikle 

Angiospermlerde yakõn akraba türlerin kõyaslanmasõnda önemli genetik markõrlar 

olarak kullanõlmaktadõr. Angiospermlerde daha önce yapõlan araştõrmalarda ITS 1 

bölgesi için belirleyici dizinin 163- 165, 5.8 S bölgesi için 187- 298, ITS 2 bölgesi 

için ise 187- 252 nükleotitleri arasõndaki bölgenin olduğu ve bu bölgelerin önemli 

ölçüde varyasyon gösterdiği ve Angiospermlerin sõnõflandõrmasõnda önemli bölgeler 

olduğu rapor edilmiştir (Baldwin et al., 1995). 

 Carduae oymağõnda gerçekleştirilen ITS 1 ve ITS 2 bölgelerindeki sekans 

çalõşmalarõ sonucunda varyasyon bölgelerinin ITS 1�de 248-267, ITS 2�de 210-221 

nükleotitleri arasõndaki bölgelerin olduğu belirlenmiştir (Susanna et al., 1995; 

Garcia-Jacas et al., 2000). Bu oymakda gerçekleştirilen dizi analizi çalõşmalarõndan 

elde edilen veriler Centaurea cinsi Jacea grubunda monofiliyi (tek bir atadan 

geldiğini) desteklemektedir. Aynõ zamanda bu dizi analizi sonuçlarõnõ bu gruba ait 

polen tipininde spesifik yani bu gruba özgü olmasõ ve karyolojik sonuçlar 

desteklemektedir.  

Bu çalõşmada bu altoymakta yer alan türlerin coğrafik dağõlõmõ ile ITS dizileri 

arasõnda bir uyum söz konusudur ki, revizyon konusu olan türlerde doğu orijinli 

türlerin yer aldõğõ monofiletik grupta yeralmõştõr. Bu grup güçlü bir biçimde 

filogenetik ağaçta desteklenmiştir (% 84). 

 Daha önceki çalõşmalarda birbirinden bağõmsõz olarak yapõlan ITS ve ETS 

dizilerine ait analizlerden sonra elde edilen filogenetik hipotezler ve veri setleri 

arasõnda bir uyumluluk gözlemlenmiştir. Her iki bölgede ölçülen evrimleşme oranõda 

benzerdir. ITS ve ETS bölgelerinde elde edilen sekanslarda C+G oranõ da birbirine 

yakõndõr. Bu oranõn benzer olmasõ da bu iki bölgenin birlikte evrimleştiği konusunda 

bir kanõt olarak gösterilmektedir. Her iki bölgeninde nüklear ribozomal DNA�nõn 

aynõ transkripsiyon ünitesine ait olmasõ nedeniyle benzer oranda evrimleşmesi ve 

sekanslar açõsõndan uyumluluk göstermesi normaldir. 
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ITS Analiz sonuçlarõ 

 

Cheirolepis seksiyonuna ait türlerin ITS bölgesi 631 baz çifti uzunluğundadõr. Bu 

seksiyonla ilgili informatik karakter ise oldukça düşük olup sadece 16�dõr. Tutarlõlõk 

indeksi (CI=) 0.8421 bulunmuştur.  

Cheirolepis seksiyonuna ait türlerin ITS dizileri yüksek oranda korunmuş 

bölgeler içermekte ve bu nedenle kullanõlabilcek varyasyon bölgeleri oldukça az 

görülmektedir. Cheirolepis-Pseudoseridia kompleksi içerisindeki tüm türler dõş grup 

olarak matrise konan C. cheirolopha ve C. ptosimopappoides türlerinden 180., 237., 

521. ve 618. sõralardaki tek nükleotit bölgesinin yok olmasõ ile (gap veya indel 

bölgesi) ayrõlõr. Dõş grupta farklõ olarak 180. dizide adenin, 237. ve 521. dizide timin, 

618. dizide guanin nükleotiti yer almaktadõr. Ayrõca seksiyona özgü korunmuş 

bölgelerde bu kompleksin kendine özgü genomunu ortaya koymaktadõr. 

 Sadece ITS sekans verileri ile yapõlan ağacõn rezülasyonu çok düşük 

bulunmasõna rağmen çalõşõlan grubun monofiletik bir grup olduğu yapõlan analizlerle 

güçlü biçimde desteklenmiştir (Bayesiyan pp:1, Parsimoni BS % 100). C. saligna her 

zaman bazal pozisyonda güçlü bir biçimde desteklenmiştir (Bayesiyan pp: 0.99, 

parsimoni BS: % 94). Analizler açõsõndan tek fark C. xylobasis türü C.odyssei ve 

C.thracica ile birlikte aynõ kladda bayesiyan analizleri ile iyi bir biçimde 

desteklenirken (pp: 0.99), parsimoni analizleri ile daha düşük desteklenmiştir (BS % 

76). 
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Şekil 4.3.1. ITS dizilerine ait Bayesiyan analizleri ile oluşturulmuş Cheirolepis seksiyonuna ait 
filogenetik akrabalõğõ gösteren soyağaç  
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Şekil 4.3.2. ITS dizilerine ait Parsimoni konsensus analizleri ile oluşturulmuş Cheirolepis 
seksiyonuna ait filogenetik akrabalõğõ gösteren soyağaç  
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ETS analiz sonuçlarõ 

 

Cheirolepis seksiyonuna ait türlerin ETS bölgesi 730 nükleotit uzunluğunda 

bulunmuştur. Sadece T.Uysal 507 nolu Centaurea kotschyi var. persica�ya ait ETS 

bölgesi 780 nükleotit uzunluğundadõr. Matriks uzunluğu 797 baz çifti 

uzunluğundadõr. Bu bölgede informatik karakter ise 33 dür. Tutarlõlõk indeksi (CI)= 

0.4935 olarak bulunmuştur. 

  

ETS sekans analizleri zayõf destekli değerlere sahip bulunmuştur. Özellikle 

Parsimoni analizleri sonucunda hiçbir klad % 70 in üzerinde desteklenmemiştir. Bu 

parsimoni analiz sonuçlarõ kombine analizler ile kõyaslandõğõnda sadece C. saligna, 

C. odyssei ve C. thracica dõş grup olarak ağaçta yer almõş ve bu pozisyonlarõ güçlü 

bir biçimde desteklenmiştir (pp= 0.96). 
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Şekil 4.3.3. ETS dizilerine ait Parsimoni konsensus analizleri ile oluşturulmuş Cheirolepis 
seksiyonuna ait filogenetik akrabalõğõ gösteren soyağaç  
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Şekil 4.3.4. ETS dizilerine ait Bayesiyan analizleri ile oluşturulmuş Cheirolepis seksiyonuna ait 
filogenetik akrabalõğõ gösteren soyağaç  
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ITS + ETS kombine veri analizleri 

 

Birleştirilmiş bölgenin matriks uzunluğu 1397�dir. Toplam sekans 1352 karakter 

içermekte olup bunlardan 45�i informatik karakterdir. Oluşturulan filogenetik ağacõn 

tutarlõlõk indeksi (CI)= 0.5385 olarak bulunmuştur. 

 

 

 
 

Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Devamõ) 
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Çizelge 4.3.1. Cheirolepis Pseudoseridia kompleksine ait ITS + ETS bölgelerinin birleştirilmiş genetik 
kodu (Son) 

 
 

ITS ve ETS bölgelerinin birleştirilmiş DNA sekans verileri bir grubun 

filogenisini elde etmek için en iyi sonuçlarõ veren bilgilerdir. Veri analizleri için en 

iyi rezulasyona Bayesiyan inference uygulamasõ ile ulaşõlmõştõr. 
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Çalõşma konumuzun içerisinde yer alan seksiyonlar Cheirolepis, 

Plumosipappus, Pseudoseridia, Pteracantha, Microlophus ve sistematik pozisyonu 

Centaurea cinsi içerisinde herhangi bir seksiyonda belirlenmemiş C. isaurica ve C. 

ensiformis türlerinin monofiletik bir grup olduğu Bayesiyan analizleri ile güçlü 

biçimde desteklenmiştir (pp= 1). C. saligna türü ise bu monofiletik grubun yakõnõnda 

bir yerde yerini almakta ve bu grubun yakõn akrabasõ olduğu fakat dõşõnda yer aldõğõ 

yüksek oranda desteklenmektedir(pp= 0.95). Sonraki kladda C. odyssei (sect. 

Pteracantha) ile C. thracica (sect. Microlepis) yer almaktadõr. Bu kladõn en 

yakõnõnda C. drabifolia subsp. cappadocica ve cins içerisindeki yeri belirsiz olan C. 

isaurica birlikte bulunmaktadõr. Bu kladda yer alan 2 türün yakõnlõğõnõ bayesiyan 

analizleri desteklemezken parsimoni analizleri desteklemektedir (BS = %75). Bu 

desteksiz klada geniş ölçüde politomiye sahip diğer klad yakõnlõk gösterir. Bu klad 

içerisinde C. cheirolepidioides, C. lycopifolia, C. deflexa, C. ensiformis, C. xylobasis, 

C. nivea, C. hermanii, C. paphlagonica, C. derderiifolia, C. cankiriense türleri ile 

birlikte problemli türler olan C.kotschyi varyeteleriyle, C. drabifolia alt türleriyle yer 

alõr. Bu politomi sadece bayesiyan analizleri ile desteklenmekte (pp=0.95) parsimoni 

analizleri ile ise desteklenmemektedir. Bu politomi içerisinde ise desteklenen sadece 

2 klad vardõr. Bir yanda C. drabifolia ve onun alt türleri (pp= 0.92) Bayesiyan 

analizleri ile desteklenirken, diğer yanda C. kotschyi ve varyeteleri ile gruplanmõş, C. 

paphlagonica, C. derderiifolia ve C. cankiriense türleri bayesiyan analizleri ile 

yüksek biçimde desteklenmiştir (pp=0.99). C. kotschyi kladõ içerisinde C. 

paphlagonica ve C. kotschyi var. floccosa çok yüksek destekli bayesiyan analizleri 

ile birleştirilmiştir(pp=99). Bu klada en yakõn yerde ise C. kotschyi var. decumbens 

yer almõştõr. C. kotschyi var. persica ve C. kotschyi var. kotschyi ise beraber bir 

kladda yer almõştõr ve bayesiyan analizleri ile güçlü biçimde desteklenmiştir (pp=97). 
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Şekil 4.3.5. ITS+ETS bölgelerinin birleştilmiş dizilerine ait Bayesiyan analizleri ile oluşturulmuş 
Cheirolepis seksiyonuna ait filogenetik akrabalõğõ gösteren soyağaç  
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Şekil 4.3.6. ITS+ETS dizilerine ait Parsimoni konsensus analizleri ile oluşturulmuş Cheirolepis 
seksiyonuna ait filogenetik akrabalõğõ gösteren soyağaç  
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Çalõşmamõzda ETS ve ITS bölgelerinin analiz sonuçlarõ ayrõ ayrõ 

değerlendirildiklerinde yeniden filogenetik yapõlandõrmayõ sağlama noktasõnda 

oldukça zayõf çözüm gücüne sahip bulunmuştur. ITS analiz sonuçlarõnõn filogeniyi 

desteklememesinin nedeni bilgilendirici (informatik) karakterlerin oldukça düşük 

olmasõ yani türlere ait sekanslar arasõnda varyasyonun oldukça düşük 

gözlemlenmesidir (sadece 16). ETS dizilerinda ise bu durumun sebebi taksonlarõn 

bazõlarõnõn hibrit veya hibrit orjinli olmalarõ nedeniyle aralarõndaki farklõlõğa karar 

verilememesi nedeniyledir. Çünkü hibritleşme nedeniyle dizilerin okunabilmesi 

mümkün olmamõştõr. Bu bölgeler bileşke formüller ile kodlanmõştõr. 

  

Bu nedenle yeniden filogenetik yapõlandõrma için güçlü bir kabulun oluşmasõ 

için 2 bölgenin birleşimi üzerinde tartõşacağõz. Birleştirilmiş analiz sonuçlarõmõza 

göre Pseudoseridia seksiyonu ait analizi yapõlan türlerin Cheirolepis seksiyonu 

içerisinde yer aldõğõ ortaya çõkmaktadõr. Fakat şu anda bu durumu Cheirolepis-

Pseudoseridia komplex olarak nitelendirmek durumundayõz. Çünkü Pseudoseridia 

seksiyonunda yer alan türlerin tamamõnõn morfolojik, karyolojik ve moleküler 

çalõşmalarõ tamamlanmõş değildir. Morfolojik düzeyde Wagenitz (1975) 

Pseudoseridia seksiyonunda yer alan türleri apendaj yapõlarõnõ temel alarak Batõ 

Akdeniz�den bilinen palmat apendaj tipli Seridia seksiyonundan ayõrmõştõ. Yine aynõ 

araştõrõcõ bu seksiyona ait türlerin Cheirolepis seksiyonunda yer alan türlerle ilişkili 

olduğunu vurgulamõştõ. Bununla birlikte Ertuğrul (2004)., her iki seksiyonda yer alan 

türlerin apendajlar bakõmõndan ara formlara sahip olduğunu ve bu karakterin hatalõ 

sõnõflandõrmalara neden olduğunu rapor etmişti. Gerçekten bu seksiyonlarda yer alan 

türlerin apendajlarõ oldukça çeşitlilik göstermekte ve sadece apendaj yapõlarõna göre 

seksiyonlarõn ayrõlmasõ hatalõ görülmektedir. 

  

Doğu Akdeniz bölgesinde yayõlõş gösteren ve Pteracantha seksiyonunda yer 

alan C. odyssei ve C. xylobasis türleri analiz sonuçlarõmõza göre açõkça Cheirolepis-

Pseudoseridia kompleksi içerisinde yer almaktadõr. Ayrõ seksiyonlar olarak 

değerlendirilmelerinde Pteracantha ve diğer iki seksiyon arasõndaki dikkate alõnan 

karakterler sadece vejatatif karakterler olduğu için bu seksiyonun sistematik 
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pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi ve bu kompleksin içerisine dahil edilmesi 

gerekmektedir.  

 

Analiz sonuçlarõmõzda karşõlaştõğõmõz bir anamoloji C. thracica türüyle 

ilgilidir. Bu tür morfolojik olarak oldukça farklõ bir seksiyonda değerlendirilmesine 

rağmen sekans özellikleri açõsõndan bu kompleksin içerisinde yer almõştõr. Bu 

durumla ilgili iki alternatif hipotezimiz olabilir. Birincisi; C. thracica hibrit orjinli bir 

tür olabilir veya İkincisi; Bu tür Microlepis seksiyonunda hatalõ sõnõflandõrõlmõş 

olabilir ve bu kompleks içerisine dahil edilmesi gerekir. Gerçektende karyolojik 

verilere göre Microlepis seksiyonunda yer alan türlerin çoğunluğunun temel 

kromozom sayõlarõ x=8 iken C. thracica türünün temel kromozom sayõsõ x=9 dur. Bu 

durum Cheirolepis-Pseudoseridia kompleksiyle uyumludur. Fakat yinede bu 

durumun açõklõğa kavuşmasõ için daha çok çalõşma yapmak gerekmektedir. 

  

Analiz sonuçlarõmõza göre C. lycopifolia Boiss.& Kotschy, C. hermanii 

F.Hermann, ve C. cheirolepidoides Wagenitz açõkça bu kompleks içerisinde yerini 

almaktadõr. Fakat daha önce Cheirolepis seksiyonunda sõnõflandõrõlan C. saligna türü 

Cheirolepis-Pseudoseridia kompleksinin yakõnõnda bir grupta dõşarõda yer 

almaktadõr. Bununla birlikte morfolojik olarak bu türün lokal endemik ve serpantin 

üzerinde yetişen C. ensiformis türüyle benzer olduğu rapor edilmişti. Fakat analiz 

sonuçlarõmõz bu izole serpantin türünün tamamen orijinal Cheirolepis seksiyonuna 

ait genom tipine sahip olduğunu göstermektedir. Ve moleküler bakõmdan C. saligna 

türünden oldukça farklõ görülmektedir. 

  

Moleküler verilerimize göre C. drabifolia alt türleriyle oldukça doğal bir 

gruptur. Ve tek bir alt tür dõşõndaki diğer alt türler tek atalõ bir grupta yer almõştõr. Bu 

durumu Bayesiyan analizleri yüksek oranda desteklemiştir (pp 0.92). Bu monofiletik 

kladõn dõşõnda yer alan C. drabifolia subsp. cappadocica, monofiletik C. drabifolia 

grubun uzağõnda yer almõştõr. Sekans analizlerine göre bu tür bu grubun dõşõnda yer 

almasõ nedeniyle yeni bir statüde değerlendirilmelidir. Ancak bu amaca yönelik 

destekleyici çalõşmalara devam etmek gerekmektedir. 
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Hibritleşme 

 

Centaurea cinsi içinde melezleşme aşõrõ derecede fazladõr ve bu durum 

özellikle yeniden filogenetik yapõlandõrma çalõşmalarõnda bir problemdir (Font et al., 

2001; Suárez-Santiago, 2005). Dizi analizi çalõşmalarõmõz sõrasõnda ITS ve ETS 

bölgelerinin PCR� õ yapõlõp jelde yürütüldükden sonra bazõ taksonlarda (TU- 505, 

TU-507, TU-516, TU-517, KE-2138) daima çift bantla karşõlaşõlmõştõr. Bu örnekler 

üzerinde gerçekleştirilen dizi analizi çalõşmalarõndan devamlõ olumsuz sonuçlar 

alõnmõştõr. PCR�õ bu şekilde sonuçlanan örneklere ait dizi analizi çalõşmalarõmõz 

sonucunda nükleotit dizileri içinde aynõ lokulusta birden fazla nükleotitin bulunmasõ 

nedeniyle bu bölgeler farklõ şifrelerle kodlanarak okunmuştur [(N= G, A, T, C), (V= 

G, A, C), (B= G, T, C), (H= A, T, C), (D= G, A, T), (K= G, T), (S= G, C), (W= A, 

T), (M= A,C), (Y= C, T), (R= A,G)]. Dizi analizlerinde bu durum çözüm gücünü 

düşürmüştür. 

  

T.Uysal 504, nolu populasyona ait örneklerin melez yeni bir türe ait olduğu 

dizilerimõzdan açõkça ortaya çõkmaktadõr. Özellikle ITS�e ait polimorfik sekans 

bölgeleri bu durumu doğrulamakta ve bu melez türün ebeveyni hakkõnda bize bilgiler 

vermektedir. Polimorfik bölgelere göre bu melez türün atalarõndan biri C. 

isaurica�dõr. Fakat morfolojik özellikler açõsõndan atasõndan oldukça farklõ özellikler 

kazandõğõ görülmektedir. Örneğin C. isaurica�da gösterişli ve güçlü apendaj diken ve 

dikencikleri bu melez türde oldukça indirgenmiş bir durumdadõr. Ayrõca bu melez tür 

atasal karakterlerden farklõ olarak gövdede 2- 5 mm genişliğinde bir kanata sahiptir. 

  

Sonuç olarak Centaurea içerisinde melezleşme yakõn gruplara ait türler 

arasõnda oldukça sõk karşõlaşõlan ve zaman içinde yeni gruplarõn oluşmasõnda önemli 

rol oynayan bir durumdur. Çalõşmalarõmõz açõkça ortaya koyuyor ki melezleme 

moleküler seviyede dizi analizi çalõşmalarõyla oldukça kolay bir biçimde tespit 

edilebilir. 

 Dizilerin hizaya konulmasõnda özellikle başlama ve bitiş kodonun tespit 

edilmesi ve gap (boşluk) bölgelerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Çünkü 
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filogenetik olarak birbirine yakõn akraba türlerin genomlarõnõn benzer topolojik 

özelliklere sahip olmasõ gerekir. 

  

Cheirolepis seksiyonuna ait türler üzerinde gerçekleştirilen dizi analizi 

çalõşmalarõmõz sonunda ETS ve ITS bölgelerinin kombinasyonunun 1397 nükleotit 

uzunluğunda olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgede seksiyona ait farklõ uzunluklarda 

toplam 22 adet korunmuş bölge bulunmuştur ve seksiyon içerisindeki tüm türlerde bu 

bölgeler tamamen aynõdõr. Aşağõda Cheirolepis seksiyonuna özgü ITS+ETS 

bölgelerindeki korunmuş bölgeler görülmektedir. 

 

 

Bölge 1: Pozisyon 14 � 46 

14 AGCAGAACGACCCGTGAACATGTAATCACAACC 46 

Segment Uzunluğu: 33 

Ortalama entropi (Hx): 0,0048 

 

Bölge 2: Posizyon 56 � 114 

56 

GGGATATGGTGCGAGCCTTAGCCCTGCGATGCTTGCTGGCATGCGTTCAA

GGTGCCTAT 114 

Segment uzunluğu: 59 

Ortalama entropi (Hx): 0,0054 

 

Bölge 3: Posizyon 116 � 180 

116 

TAGCCATCGTGGACGTTTTGTCGGCACAAAAACAAAACCCCGGCACGGC

ATGTGCCAAGGAAAAC 180 

Segment uzunluğu: 65 

Otalama entropi (Hx): 0,0097 
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Bölge 4: Posizyon 188 � 236 

188 

AAGAAGGGTGCGTCTCGTGTTGCCCCGTTTTCGGTGTGCATGCGGGTCG 

236 

Segment uzunluğu: 49 

Ortalama entropi (Hx): 0,0065 

 

Bölge 5: Posizyon 238 � 431 

238 

GCCTCTCATTAACCATAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACG

CATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAA

TCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCG

GCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCGCCCCA 431 

Segment uzunluğu: 194 

Ortalama entropi (Hx): 0,0024 

 

Bölge 6: Posizyon 443 � 460 

443 CCCATAGGGACGTTTGGT 460 

Segment Length: 18 

Ortalama entropi (Hx): 0,0088 

 

Bölge 7: Posizyon 462 � 484 

462 TGGGACGTAGATTGGTCTCCCGT 484 

Segment Uzunluğu 23 

Ortalama entropi (Hx): 0,0000 

 

Bölge 8: Posizyon 486 � 509 

486 CCGATGGTGCGGTTGGCCTAAAAA 509 

Segment Uzunluğu: 24 

Ortalama entropi (Hx): 0,0066 
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Bölge 9: Posizyon 522 � 571 

522 

GGCGGACGCACGGCTAGTGGTGGTTGTTAAGGCCTTCGTATCGAGCTGTG 

571 

Segment uzunluğu: 50 

Ortalama entropi (Hx): 0,0063 

 

Bölge 10: Posizyon 594 � 613 

594 TAAAGACCCTAATGTGTCGT 613 

Segment uzunluğu: 20 

Ortalama entropi (Hx): 0,0079 

 

Bölge 11: Posizyon 793 � 808 

Consensus: 

793 GGTTCGGTAATGGTGG 808 

Segment Uzunluğu: 16 

Ortalama entropi (Hx): 0,0396 

 

Bölge 12: Posizyon 843 � 886 

843 --TTGCTTTCGCGGGTTTGTTACTTTCGCATCGTTCGGTGCATT 886 

Segment Uzunluğu: 44 

Ortalama entropi (Hx): 0,0144 

 

Bölge 13: Posizyon 888 � 909 

888 TGGGGGCTGTTTTGGCTTTTGG 909 

Segment uzunluğu: 22 

Ortalama entropi (Hx): 0,0144 

 

Bölge 14: Position 933 � 949 

933 GGTGGGTTGCTACTAGT 949 

Segment uzunluğu: 17 

Ortalama entropi (Hx): 0,0186 
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Bölge 15: Posizyon 955 � 1000 

955 GGCTTTCGGGAATGTCGACCGGGGAGGTGCATGAGTGGTGATTGGT 

1000 

Segment uzunluğu 46 

Ortalama entropi (Hx): 0,0069 

 

Bölge 16: Posizyon 1002 � 1046 

1002 TGTTACGTGTGGATGGCTGTTTGCTTGCGCACCAACGTTCACGCT 

1046 

Segment uzunluğu: 45 

Ortalama entropi (Hx): 0,0070 

 

Bölge 17: Posizyon 1048 � 1087 

1048 CATACCTCTTCAGTTTTGCGTCAAGACTTGATTTGTCTTG 1087 

Segment uzunluğu 40 

 

Bölge 18: Position 1089 - 1121 

1089 GCATGTTGTGGGTTATCTGTGTTGCATACCTAA 1121 

Segment uzunluğu: 33 

Ortalama entropi (Hx): 0,0048 

 

Bölge 19: Posizyon 1123 � 1219 

TGATGGTAACGTGTGGGTTTTACGATTTTCCTTTTCGTCATGCGTCGTTCA

TGCGGCGTGGGATGAACAATGAAGCGGTCTTTGTGATCCACCATGC 1219 

Segment Uzunluğu: 97 

Ortalama entropi (Hx): 0,0131 
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Bölge 20: Posizyon 1221 � 1312 

1221 

GTTGTTTTGCAACAGTGATGTGGCCTATGAAGCATCGTTTGGTCTCTTGTA

TACGGAACCTGATGTGGGTTTGGGTCTTCATAAGATCTTCA 1312 

Segment Uzunluğu: 92 

Ortalama entropi (Hx): 0,0052 

 

Bölge 21: Posizyon 1336 � 1362 

1336 GCTTCTCCAAAACGATTGCCTGCCATG 1362 

Segment uzunluğu: 27 

Ortalama entropi (Hx): 0,0059 

 

Bölge 22: Posizyon 1364 � 1394 

1364 TACGGCTTGGCCTTTCATGGTGGGCTACGTC 1394 

Segment uzunluğu: 31 

Ortalama entropi (Hx): 0,0256 

 

Kombine edilmiş analizlerden elde edilen bu korunmuş bölgeler sadece 

Cheirolepis seksiyonuna ait türlere özgüdür.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştõrma sonuçlarõna göre revizyon konusu olan seksiyonun da yer aldõğõ 

Centaurea cinsinin taksonomik açõdan oldukça komplike ve problemli bir cins 

olduğu tespit edilmiştir. Bu cins içerisindeki problemlerin nedenlerini şöyle 

açõklayabiliriz: 

  

1- Bu cinsin Jacea grup olarak nitelendirilen doğu türlerine ait gen merkezinin 

Türkiye, İran ve Kafkasya üçgeninde yer alan bölge olmasõ ve bu grupla batõ türleri 

arasõndaki genetik uzaklaşma: Wagenitz (1975), tarafõndan bildirilen kõyaslama 

raporuna göre Centaurea cinsinin Türkiyede ki tür sayõsõ Balkan yarõmadasõnõn 2 

katõndan fazladõr. Ayrõca Türkiye tür sayõsõ bakõmõndan doğu komşularõndan daha 

zengin konumdadõr. Türkiyedeki Centaurea türlerinin endemizm oranõnõn yüksek 

olmasõ da doğu türlerinin gen merkezi olmasõ fikrini desteklemektedir. 

  

2- Yakõn Gruplar arasõnda Melezlemenin oldukça fazla olmasõ ve melez türler 

hakkõndaki bilgi eksikliği. Herbaryum tip örnekleri ve doğal populasyonlar üzerinde 

gerçekleştirdiğimiz gözlemlere göre bazõ seksiyonlarda türler arasõ melezlemenin 

yaygõn olduğu sonucuna varõlmõştõr. İncelenen örneklerde merkezi çiçeklerin sarõmsõ, 

çevredeki çiçeklerin pembe veya mor olmasõ, taban yapraklarõnõn bazen tam bazen 

bölünmüş olmasõ apendaj yapõlarõndaki yüksek dereceki çeşitlilik morfolojik 

belirtiler olarak saptanmõştõr.  

  

3- Ülkemizde oldukça izole ve yakõn akrabasõ olmayan endemik türlerin varlõğõdõr 

(C. saligna ve C. antitauri gibi) 

  

4- Bu cins üzerinde şimdiye kadar gerçekleştirilmiş morfolojik, moleküler, 

palinolojik ve karyolojik çalõşmalardan elde edilen veriler arasõnda tam tatmin edici 

bir uyumun ve birbirini tamamlayõcõlõğõn elde edilememiş olmasõ, alt gruplar 

arasõnda bu bilgilerin çeşitlilik içermesidir. 
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5- Cinsin ilk tanõmlandõğõndan günümüze kadar devam eden taksonomik süreçte alt 

gruplarõn belirlenmesi için devam eden çalõşmalarda zamanla ortaya çõkan 

taksonomik karõşõklõklar ve yeni önerilen cins düzeyindeki düzenlemeler; morfolojik 

verilerle modern sistematik düzenlemeler arasõnda ortaya çõkan bir çelişkinin sonucu 

olarak cins içerisinden bazõ seksiyonlar yeni cins olarak teklif edilirken, bazõ türler 

ise farklõ cinslere transfer edilmiştir. Bu düzenlemeler sonucunda Centaurea 

seksiyonunun içerisindeki türler farklõ cinslere aktarõlmõş, bu seksiyonun içi 

boşaltõlmõştõr. Centaurea cinsinin doğal sõnõrlarõnõn belirlenmesi amacõyla 

gerçekleştirilen moleküler analizler sonucunda Centaurea cinsinin tip türü olan 

Centaurea centaurium L. (Sect. Centaurea) türünün, cins içerisinde yer alan türlerin 

büyük çoğunluğunu içeren monofiletik gruptan uzakta bazal bir pozisyonda yer 

almasõ nomenklatürel karõşõklõğõn ana nedeni olmuştur. Bu karõşõklõğõ ortadan 

kaldõrmak amacõyla (Garcia Jacas ve ark., 2001), monofiletik grubun özünde yer alan 

bir türü yeni tip örneği olarak önermişlerdir. Bu öneriyle sadece Centaurea 

seksiyonunda yer alan 17 türün ismi değiştirilmek suretiyle sorun giderilecekti. 

Bundan dolayõ ortaya çõkan nomenklatür anlaşmazlõklarõ ortadan kaldõrmak ve doğru 

sõnõflandõrmalarõn gerçekleştirilebilmesi için öncelikle doğal alt gruplarõn 

belirlenmesi ve o alt gruplar içinde türlerin yerlerinin belirlenmesi gerekir. 

  

Centaurea cinsi içerisindeki problemlerin ortadan kaldõrõlmasõ için özellikle 

türlere ait tüm genomlarõn detaylõ veri setlerinin elde edilmesi ve kombine analizlerin 

gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrõca bu tür genomik kõyaslamalarõ gerçekleştirirken 

türlerin coğrafik dağõlõmlarõda göz önüne alõnmalõ ve populasyon gözlemleri iyi 

yapõlmalõdõr. Geniş yayõlõşlõ türlere ait özel populasyon analizleri gerçekleştirilmeli 

ve farklõ coğrafik alanlarda yayõlõş gösteren geniş yayõlõşlõ türlerin genomlarõndaki 

farklõlaşma dereceleri tesbit edilmelidir (Polimorfizm). Çünkü genellikle geniş 

yayõlõşlõ türlerde polimorfizm yüksek derecelerde görülmektedir. Dolayõsõyla 

polimorfizm genetik farklõlaşma ve genetik uzaklaşmaya temel olmaktadõr. Aynõ 

coğrafik alanda yayõlõş gösteren türler arasõ meydana gelen melezler sağlõklõ genom 

çalõşmalarõnõn yapõlmasõnõ olumsuz yönde etkilemektedir. Bazen sistematik 

çalõşanlar tarafõndan bu hibrit türler farkõnda olunmadan yeni türler olarak 

yayõnlanmaktadõr. Bu türler üzerinde çalõşmalar yaparken dizi analizleri 
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gerçekleştirmek suretiyle hibrit orjinli olup olmadõğõ tesbit edilerek tanõtõmõnõn 

yapõlmasõnõ öneririz. 

 

Bu çalõşma sonucunda Cheirolepis seksiyonuna ait türlerinin Ribozomal 

DNA�larõ üzerindeki ITS ve ETS bölgelerinin genom analizleri yapõlmõş ve 

seksiyona özgü genetik kod tespit edilmiştir. Aynõ zamanda seksiyon içerisindeki 

türlerin birbirleriyle olan farklõlõk veya uzaklõklarõ Bayesiyan ve Parsimoni analizleri 

ile ortaya çõkarõlmõştõr. Filogenetik araştõrmalarda tür seviyesinde akrabalõk 

ilişkilerinin ortaya konmasõnda ve seksiyonlarõn sõnõrlarõnõn net olarak 

belirlenmesinde bu bölgelerin oldukça etkili çözüm gücüne sahip olduğu 

çalõşmamõzla da açõkça ortaya konmuştur. Hibrit türlerin ortaya çõkarõlmasõnda ITS 

ve ETS bölgelerindeki varyasyonlarõn etkili olduğu bulunmuştur. Biz aynõ zamanda 

bu tip çalõşmalarda kloroplast genomunda bulunan MatK bölgesinin çalõşõlmasõnõ 

öneririz. 

 

Bu çalõşmada her taksona ait kromozom sayõlarõ belirlenmiş ve seksiyona ait 

temel kromozom sayõlarõ tespit edilmiştir. Elde edilen hesaplamalar Centaurea 

sericea ve C. cankiriense gibi bazõ yakõn türlerin birbirinden net bir şekilde 

ayrõlmasõna imkan tanõrken bazõ durumlardada çok farklõ türlerde bile aynõ 

bulunmuştur. Bizim sonuçlarõmõzda ortaya çõkan durum Angiospermlerde 

kromozomal araştõrmalarla ilgili genel bilgileri doğrulayõcõ mahiyettedir. Çünkü 

sadece kromozomal çalõşmalarla bir düzenleme yapmak mümkün görülmemektedir. 

Kromozom sayõsõ revizyon çalõşmalarõnda morfolojik ve moleküler araştõrma 

sonuçlarõnõ desteklemede önemli bulunmuştur. Biz yakõn akraba türlerde kromozom 

sayõsõ yanõnda kromozom morfolojilerininde çalõşõlmasõnõ öneririz. Kromozom 

morfolojileri bazen aynõ tür içerisinde yer alan alt taksonlarõn bile ayrõlmasõna imkan 

tanõmaktadõr.  

 

Cheirolepis seksiyonu üzerinde gerçekleştirilen morfolojik çalõşmalar 

sonunda seksiyonla ilgili proplemler büyük ölçüde giderilmiştir. Cheirolepis 

seksiyonu içerisinde yer alan veya bu seksiyonla ilişkili olduğu belirtilen türlerin 

büyük çoğunluğunun tek tip lokaliteden ve yetersiz örneklerden bilinmesi 
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taksonomik problemlerin ana nedeni olarak bulunmuştur. Cinsin ilk 

tanõmlandõğõndan bu güne temel ayõrtedici karakter olarak İnvolukrum brakte ve 

apendajlarõnõn kullanõlmasõda hatalõ sõnõfadõrmalarõn ana nedenlerinden biri olarak 

tespit edilmiştir. Çalõşmamõzda vejatatif ve generatif karakterlerin tümü 

kullanõlmõştõr. Apendaj diken ve dikencik tipleri yerine apendajlarõn varyasyon 

göstermeyen dokusal özellikleri kullanõlmõştõr (kabuksu veya zarõmsõ dokulu).  

 

Dittrich (1968), bu cinse ait seksiyonlarõn tipik aken yapõlarõna sahip 

olduklarõnõ ve seksiyonlar arasõnda önemli farklõlõklarõn olduğunu rapor etmişti. 

Çalõşmamõzda Cheirolepis�e sinonim yapõlan seksiyonlara ait türlerin aken 

morfolojilerinin tipik olarak Cheirolepis türleriyle aynõ olduğu belirlenmiş ve bu 

seksiyonlarõn sinonim yapõlmasõnda aken morfolojisinin benzerliği de etkili olmuştur 

(Lateral tip). Ancak sadece aken morfolojisine bakarak bu cins içerisinde 

seksiyonlarõn sõnõrlarõnõn belirlenmesi mümkün değildir. Sonuçlarõmõza göre 

seksiyon içerisinde yer alan türlerin pappuslarõnõn skabroz, barbellat veya plumoz 

tüylü olmalarõ, çift halka veya tek sõra oluşlarõ, seksiyonun pappus özellikleri 

açõsõndan bir çeşitliliği kapsamasõna neden olmaktadõr. Daha önceki sõnõflandõrmaya 

göre seksiyonda yer alan türlerin tümünün pappuslarõ basit ve plumoz veya barbellat 

yapõlõ idi. Moleküler analizlerimizde ise soyağacõnda basit veya çift sõra, skabroz 

veya plumoz pappuslu türlerin aynõ kladlarda yer almasõ ve aynõ genetik kodu 

içermesi önceki klasik sõnõflandõrmada bir çelişkiyi ve hatayõ ortaya çõkarmõştõr. 

Sonuç olarak aken-pappus özelliklerinin türlerin ayrõlmasõnda etkili olduğu, seksiyon 

sõnõrlarõnõn belirlenmesinde ise önemli olmadõğõ bulunmuştur.  

 

İnvolukrum ve braktelerinin yapõsõ morfolojik farklõlõklarõn ortaya 

çõkarõlmasõnda etkili olmuştur. Cins içerisinde çiçek ve lob uzunluklarõ, anter yapõlarõ 

bazõ türlerin kolayca ayrõlmasõna imkan tanõmakta seksiyon sõnõrlarõ içerisinde ise 

genellikle kararlõ ölçüler göstermektedir. Yaprak şekli, yaprağõn gövdeye bağlanma 

biçimi, yaprağõn ucundaki diken yapõsõda genellikle kararlõ karakterler olarak tespit 

edilmiştir. Gövdenin kanatlõ veya kanatsõz olmasõ, türlere ait bireylerin toplu birlikler 

halinde yayõlõş göstermesi gibi karakterlerde sõnõflandõrmada faydalõ görülmüştür. 

Sonuç olarak morfolojik karakterler bu çalõşmanõn gerçekleştirilmesinde moleküler 
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ve kromozomal çalõşmalarla birlikte önemli derecede etkili olmuştur. Önceki 

sõnõflandõrmalarda C. nivea ve C. deflexa gibi birbirlerine çok yakõn akraba olarak 

nitelendirilen türlerin aslõnda birbirlerinden morfolojik olarak açõk farklõ türler 

olduğu net bir biçimde ortaya konmuştur. Aynõ tür içerisinde hatalõ sõnõflandõrõlmõş 

taksonlar bu karakterler yardõmõyla doğru pozisyonlarda tanõmlanmõşlardõr. Yakõn 

ilişkili seksiyon ve türlerin bu seksiyona olan ilgileri ortaya çõkarõlmõştõr. Daha önce 

Wagenitz tarafõndan tür ve alt taksonomik kategorilerin sõnõflandõrõlmasõnda 

kullanõlan tüy durumu bizim tarafõmõzdanda kararlõ taksonomik karakterler olarak 

bulunmuş ve etkili biçimde yeni düzenlemelerde kullanõlmõştõr. Anter ve tüpü, 

filament, stilus gibi generatif karakterler seksiyon içerinde oldukça kararlõlõk 

gösteren ve türler arasõ değişmeyen karakterler olarak tesbit edilmiştir. 

 

Bu revizyon çalõşmasõ ile birlikte Türkiye florasõnda 8 tür, 14 taksondan 

oluşan Cheirolepis seksiyonunun sõnõrlarõ genişletilerek, tür sayõsõ 14�e, takson sayõsõ 

20�ye çõkartõlmõştõr. 

 

Morfolojik ve moleküler çalõşmalar ile C. kotschyi türü içerisinde varyete 

olarak bulunan var. decumbens ve var. floccosa taksonlarõndan var. decumbens tür 

statüsüne yükseltilerek, var. floccosa bu türün alt türü yapõlmõştõr. C. drabifolia 

türüne ait yeni bir alt tür; Centaurea drabifolia subsp. glabrousa ilk kez bilim 

dünyasõna tanõtõlmõştõr. Bu alt türe ait örnekler daha önce herbaryumlarda C. 

drabifolia türüne ait mevcut alt türler olarak teşhis edilmiştir. Ancak morfolojik ve 

moleküler analizler bu yeni alt türün diğer alt türlerden farklõ yeni bir takson 

olduğunu açõkça ortaya koymuştur. Daha önce özellikle ülkemizin kuzeyinde yayõlõş 

gösterdiği bilinen C. paphlagonica türünün toroslardan toplanan örneklerinin bu türe 

ait yeni bir alt takson olduğu ortaya çõkarõlmõş ve yeni bir alt tür olarak önerilmiştir.  

 

Wagenitz (Davis, 1965) tarafõndan yapõlan sõnõflandõrmalarda Pteracantha 

seksiyonu içerisinde tanõmlanan C. odyssei, C. xylobasis türleri Cheirolepis 

seksiyonu içerisine transfer edilmiştir. Morfolojik olarak daha önce 

sõnõflandõrmalarda temel diagnoz olarak kabul edilen apendaj yapõlarõda dahil olmak 

üzere tüm özellikleri bakõmõndan tamamen Cheirolepis seksiyonuna ait olduğu 
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açõkca görülmektedir. Morfolojik verilerle moleküler veriler bakõmõndan ilginç bir 

durumdur ki, bu türler ve C. thracica türü arasõndada bir uyumluluk söz konusudur. 

Güçlü terminal dikenle birkaç zayõf yan dikencikli apendaj tipi bu üç türde de 

benzerdir. Ayrõca moleküler dizi analizlerinde bu üç tür birbirleriyle aynõ kladda yer 

almõştõr. Bu nedenle C. thracica türünün daha önce apendaj özelliğine göre hatalõ 

sõnõflandõrõlmõş olduğu kesindir. Bu türe ait toplamõş olduğumuz örnekler üzerinde 

yapmõş olduğumuz morfolojik incelemelerde önceki bilgilerin aksine apendajõn 

sadece uç diken şeklinde indirgenmediği tespit edilmiş ve populasyon içerisinde 

bireylerin büyük çoğunluğunda minik 1-2 yan dikenciklerin varlõğõ görülmüştür. 

Moleküler analizlerde açõkça Cheirolepis seksiyonu içerisinde yer alan ve tipik bu 

seksiyona özgü genetik koda sahip olan bu türünde ileriki çalõşmalarla transferi söz 

konusu olabilir. C. paphlagonica (Plumosipappus) içerisinde bulunduğu seksiyonun 

monotipik bir türü iken morfolojik, moleküler ve karyolojik verilerden elde edilen 

kombine bilgilere göre Cheirolepis seksiyonuyla olan ilişkisi kesinleştirilmiş ve bu 

seksiyonun içine dahil edilmiştir. Böylece Plumosipapus ve Pteracantha seksiyonlarõ 

bu revizyonla sinonim yapõlmõştõr. 

 

C. hermanii, C. cheirolepidoides, C. lycopifolia (Pseudoseridia) türleri 

üzerinde gerçekleştirilen analizler sonucunda Cheirolepis seksiyonu ile yakõndan 

ilişkili olduklarõ sonucuna varõlmõştõr. Morfolojik, moleküler ve karyolojik analizler 

bu türlerin Cheirolepis-Pseudoseridia kompleksi içerisinde olduğunu 

desteklemektedir. C. cheirolepidoides, C. drabifolioides ve C. pseudokotschyi türleri 

vejatatif karakterler bakõmõndan oldukça birbirlerine yakõn olan türlerdir. Bu türlerin 

tip örnekleri üzerinde gerçekleştirilen morfolojik araştõrmalara ve analiz sonuçlarõna 

göre bu türlerin birbirlerinden farklõ olmasõ kesin olmasõna rağmen çoğunlukla tek tip 

lokaliteden bilinmesi ve farklõ populasyonlarõna ait varyasyon sõnõrlarõnõn 

bilinmemesi nedeniyle hala bu türler üzerindeki bilgiler yetersiz görülmektedir. Bu 

nedenle özellikle bu üç türe ait populasyon analizleri yapõlmalõ, C. drabifolia ve C. 

kotschyi türlerine ait populasyonlarla kõyaslanmalõdõr. Bu türlerle C. drabifolia ve C. 

kotschyi grubunda yer alan türler arasõnda evrimsel açõdan önemli bir bağlantõ olduğu 

açõktõr. Bu konuyla ilgili Pseudoseridia seksiyonunun otorü de (Wagenitz, 1974) 

aynõ bilgiyi ilk tanõmlamasõnda rapor etmiştir. 
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Daha öncesi sistematik pozisyonlarõ değerlendirilememiş olan C. isaurica ve 

C ensiformis türleri bu seksiyon içerisine dahil edilmiştir. İlk kez toplandõğõ tarihten 

sonra günümüze kadar toplanamamõş olan C. sericea türü bu çalõşma kapsamõnda 

ikinci kez toplanmõştõr. 

 

Şimdiye kadar sadece revizyonu yapõlan seksiyonun değil aynõ zamanda 

ülkemizde ve doğusunda yayõlõş gösteren Centaurea türleri hakkõndaki hibritleşme 

ile ilgili bilgi eksikliği kõsmende olsa bu çalõşma ile giderilmiş, gözlem ve analiz 

sonuçlarõyla melezleme hakkõnda bilgiler verilmiştir. Bu çalõşmalar sõrasõnda 

Cheirolepis seksiyonunda özellikle C. kotschyi var. persica ile C. decumbens subsp. 

decumbens (TU-507) arasõnda ve C. isaurica ile C. cheirolepidoides (TU-504) 

arasõnda bazõ melez türler dizi analizleri sonucunda tespit edilmiştir. 

 

Bu revizyon çalõşmasõ bu seksiyonun yakõnõnda yer alan diğer seksiyonlardan 

Rhizocalathium ve Pseudoseridia seksiyonlarõnõn revizyonlarõnõn yapõlmasõ 

gerekliliğini, bu seksiyonlarõn içerisinde yer alan tüm türlere ait veri setlerinin 

tamamlanmasõ ihtiyacõnõ ortaya çõkarmaktadõr. Arzu edilen bu çalõşmalar sonucunda 

bu yakõn gruplarõn birbirleriyle ve Jacea grup içindeki ilişkileri daha net bir biçimde 

ortaya konmuş olacaktõr. 

 

Türkiyede yayõlõş gösteren Centaurea cinsi Jacea grubundaki türlerin tamamõ 

üzerinde gerçekleştirilecek bir çalõşma Doğu türleriyle ilgili problemlerin çözümünde 

önemli derecede bir katkõ sağlayacaktõr. Böylece morfolojik, karyolojik ve moleküler 

düzeyde yapõlacak olan bir çalõşmanõn sonucunda bu gruptaki türlerin birbirleriyle ve 

diğer yakõn gruplarla olan ilişkisinin de net bir biçimde ortaya konmasõ mümkün 

olacaktõr. 

 

Seksiyon içerisinde yer alan türlerin büyük kõsmõnõn ülkemiz için endemik 

olmasõ gen kaynaklarõmõz açõsõndanda önem teşkil etmektedir. Hatta bu türlerden 

bazõlarõ lokal endemiklerdir. Bu nedenle yaban gen kaynaklarõmõzõ korumak için bu 

türlerle ilgili tehlike kategorilerinden ve koruma önlemlerinden bahsedilmiştir. 

Özellikle C. nivea, C. cankiriense, C. sericea gibi nadir endemik türlerin �Tehlike 
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altõndaki türlerin ekosistemlerinde korunmasõ ve yönetimi� projesi kapsamõnda 

dikkate alõnmasõnõ öneririz.  

 

Bu cinse ait türlerin toplanmasõ sõrasõnda oldukça güzel kokulu olmalarõ 

dikkatimizi çekmiştir. Muhtemelen bu türlerin uçucu ve eterik yağlarõ ekonomik bir 

değere sahiptir. Ayrõca literatür kõsmõndada belirtildiği gibi bu cinse ait türlerden 

elde edilen droglarõn tõpda çeşitli alanlarda kullanõlmasõ söz konusudur. Özellikle 

kalp glikozidi ve kanser tedavisinde kullanõlmalarõ tõbbõ yönden önem arzetmektedir. 

Bundan dolayõ gruptaki türlerin etnobotanik yönden incelenmesini öneririz. Ayrõca 

seksiyonumuzda yer alan türlerin büyük çoğunluğunun kökleriyle iyi yer tutucu 

olmalarõ nedeniyle doğal ortamlarõnda erozyonun önlenmesinde önemli derecede 

katkõ sağlamaktadõrlar. Aynõ zamanda bu türler içerisinde diken ve dikencik yapõlarõ 

indirgenmiş ve toplu birlikler halinde çõkan türler bahçelerde yer örtücü süs bitkileri 

olarak kullanõlabilir. Bu nedenle ülkemizin doğal zenginlikleri olan bu tip bitki 

türlerine ait gen kaynaklarõnõn dikkatli bir biçimde korunmasõ ve gelecek nesillere 

aktarõlmasõ bizlerin asli görevidir. Tüm dünyada temel bilimlerde envanter ve 

dökümantasyon çalõşmalarõnõn sonunda gerçekleştirilen ekonomiye entegrasyon 

çalõşmalarõnõn ülkemizdede artõk etkili bir biçimde gerçekleştirilmesini ve bu 

bilgilerinde bu amaca hizmet etmesini dileriz. 
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