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Abstract: Campanula peshmenii Güner is a local endemic species in the province of Malatya,
Doğanşehir. It is known that this species has spread to only one location. With a new
population discovered in August 2018, the range of this species known as local endemic and
CR threated category have been extended and the IUCN category has been redefined and
updated.
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Campanula peshmenii Güner (Campanulaceae) için yeni tehlike kategorisi
önerisi
Özet: Campanula peshmenii Güner Malatya ili, Doğanşehir ilçesi sınırlarında yayılış
gösteren lokal endemik bir türdür. Bu türün günümüze kadar sadece tek bir lokalitede yayılış
gösterdiği bilinmekteydi. Ağustos 2018’de keşfedilen yeni bir popülasyonu ile lokal endemik
ve CR tehlike kategorisindeki bu türün, yayılış alanının sınırları genişletilmiş ve IUCN
kategorisi yeniden belirlenerek güncellenmiştir.
Anahtar kelimeler: Campanula, Endemik, Malatya, Yeni lokalite

Giriş

Ülkemiz

sınırları içerisinde yayılış gösteren
Campanula taksonlarına ilişkin gerçekleştirilen en
kapsamlı çalışma Dambolt (1978) tarafından Türkiye
Florası 6. cildinde yer alan Campanula cinsinin
revizyonudur. Diğer bir taraftan Campanula altında yer
alan birçok türün kendi aralarında morfolojik olarak
oldukça yakın türler olmaları, yeni keşfedilen türlerin
giderek artışı ve henüz keşfedilmemiş yeni tür
potansiyelinin yüksek oluşu ile taksonomik olarak
oldukça karışık bir gruptur.

Campanula L., Campanulaceae Juss. ailesinin en büyük
cinsidir ve dünya genelinde yaklaşık 420 tür ile temsil
edilmektedir (Alçıtepe, 2011; Lammers, 2007; Yıldırım,
2018). Campanula cinsinin gen merkezi Akdeniz ve
Kafkas bölgesinin dağlık alanlarıdır ve bu bölgelerde
yaklaşık olarak 150 kadar tür ile temsil edilmektedir
(Fedorov & Kovanda, 1976; Contandriopoulos, 1984).
Campanula cinsinin endemik türleri yoğunluklu olarak
Doğu Akdeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Türkiye’de
bulunmaktadır (Borsch vd. 2009; Khansari et al., 2011).
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Campanula cinsi ülkemizde 129 tür ve toplamda 139
takson ile temsil edilmektedir, bu taksonlardan 69'u
endemiktir, endemizm oranı ise %50 civarındadır
(Damboldt, 1978; Davis vd.,1988; Güner, 2000; İkinci,
2012; Yıldırım, 2013; Yıldırım ve Şenol, 2014; Mutlu ve
Karakuş, 2015; Yıldırım 2018, Yıldırım vd. 2019).
Damboldt (1978) yaptığı revizyonda Türkiye'deki türleri
toplamda 6 altcins (Campanula subgen. Megalocalyx
Damboldt, subgen. Rapunculus (Fourr.) Charadze,
subgen. Roucela (Dumort.) Damboldt, subgen.
Brachycodonia (Fed.) Damboldt, subgen. Sicyodon (Feer)
Damboldt ve subgen. Campanula) altında toplamıştır.
Bunlardan en büyüğü olan ve makale konusu olan türü de
içinde barındıran, 90'n üzerindetür sayısı ile göze çarpan
subgen. Campanula'yı Damboldt (1978) toplamda 13
seksiyona ayırmıştır.
Campanula peshmenii Güner bu söz konusu C.
subgenus Campanula altında yer alan “Rupestres”
seksiyonunda bulunur.
Rupestres seksiyonu altında yer alan taksonların çok
yıllık polikarpik ya da çok yıllık monokarpik türlerden
oluştuğu görülmektedir. Bu taksonların büyük bir
çoğunluğunun ortak özelliği ise kazmofit oluşlarıdır.
Kazmofitlik
bu
taksonların
yayılış
alanlarını
sınırlamasından dolayı endemizm oranının yüksek
olmasını sağlamaktadır. Çoğunlukla ana kaya
çatlaklarında yaşam şansı bulan ve bu zor şartlara uyum
sağlayan formların yanı sıra yoğun kireçli topraklar
arasında yer alan Jips ve Marn gibi topraklar üzerinde
yaşayan taksonlar da bulunmaktadır.
Malatya’da lokal yayılışa sahip endemik bir tür olan C.
peshmenii, 1983 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır
(Güner, 1993). Türkiye Kırmızı Bitkiler listesinde (Red
Data Book of Turkhis Plants) C. peshmenii, IUCN
kriterlerine göre “Kritik düzeyde Tehlikede” (CR)
kategorisinde değerlendirilmiştir (Ekim vd. 2000).
Şimdiye kadar tek noktadan bilinen C. peshmenii türü
makalenin yazarları tarafından 2018 yılındaki bir arazi
çalışmasında Malatya ilinde 2. lokalitesi tespit edilmiştir.
Tespit edilen ikinci lokaliteden elde edilen materyaller ile
bu türün betimine katkıda bulunulması, tür içi
varyasyonunun ortaya konulması ve türün her iki
popülasyonu ele alınarak IUCN tehlike kategorisinin
yeniden belirlenmesi amaçları ile bu çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmanın materyali Campanula peshmenii’dir. 2
Eylül 2018’de Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Kırlangıç
Köyü, Tahtasakal Mezresi civarında gerçekleştirilen bir
arazi çalışması esnasında toplanan Campanula cinsi
örneklerinin detaylı literatür çalışmaları sonucunda
(Boissier, 1875; Fedorov, 1957; Rechinger ve SchimannCzeika, 1965; Damboldt, 1976, 1978; Fedorov ve
Kovanda, 1976; Davis,1988; Güner vd., 2000), teşhis
edilerek, örneklerin C. peshmenii’ye ait olduğu sonucuna
varılmıştır.
Tür betimi hazırlanırken, yeni keşfedilen C. peshmenii
lokalitesinden
alınan
örnekler
ve
tarafımızca
gerçekleştirilen “Campanula subgenus Campanula”nın
morfolojik, anatomik ve moleküler revizyonu çalışması
esnasında tip lokalitesinde elde edilen örnekler ile
kombine edilerek total bir betim elde edilmiştir.
Arazi Çalışması esnasında C. peshmenii’ye ait, ayrıntılı
fotoğrafları çekilmiştir ve yayılış bölgesine, eşlik eden
türlere ilişkin veriler alınmıştır. Ege Üniversitesi Botanik
Bahçesi & Herbaryum Araştırma ve Uygulama
Merkezin’de korunan örnekler stereo mikroskop altında
ayrıntılı olarak incelenmiş ve gerekli ölçümler yapılmış,
detaylı fotoğrafları çekilmiştir. Materyal çalışması
tamamlandıktan sonra örnekler herbaryum kartonuna
yapıştırılarak
Ege
Üniversitesi
Herbaryumu
koleksiyonuna eklenmiştir.
Sonuçlar

Campanula peshmenii Güner, Notes Roy. Bot. Gard.
Edinburgh 41(2): 287. 1983 (Şekil 1-2)
Tip: Türkiye: Malatya: Doğanşehir, Eskiköy, Meletbaşı
Mezrası karşısı, kalker kayalık, 1800-200 m, 26.07.1971,
H. Peşmen 2717 (holotip: HUB!, holotip fotoğrafı: ANK!,
E! İzotip: EGE!).
Gri renkli, hirsut-tomentoz tüylü (0,7-1,3 mm
uzunluğunda), tabandan çok gövdeli, kespitoz, kazmofit,
çok yıllık bitkiler. Gövdeler 5-18 cm, yatık, tüm gövde
yapraklı, uçta yükselici, odunsu ve kalınlaşmış ana
gövdeli, dallanma göstermez veya bazen dallanma
gösterir, kırılgan, genelde fleksouz, yoğun hirsuttomentoz tüylü. Yapraklar yoğun hirsut-tomentoz ve kısa
kırvrık tomentoz tüylü. Taban yaprakları rozet oluşturur;
rozet yaprakları spatulat, orbikular, geniş eliptik, oval ilâ
oblong, petiol dahil 0,6-3 x 0,6-2,5 cm, uçta obtus ilâ akut,
kenarlar hafif dentat; petiol 5 cm'ye kadar. Gövde
yaprakları ovat, obovat, spatulat veya orbikular, petiol
dahil 4-12 x 3-10 mm, hafifçe dentat, atenuat yada 1 cm'ye

Materyal ve Yöntem
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kadar petiolat. Çiçekli gövdeler (1-)3-8 çiçekli, tamamen
yapraklı, hirsut-tomentoz tüylü; pedisel 7 mm'ye kadar
uzunlukta. Kaliks lopları triangular-lanseolat, 3,5-7 x 1,53,5 mm, dik, akut, kenarlardan hafifçe geriye kıvrık,
hirsut-tomentoz tüylü; apendajlar yok veya belli belirsiz.
Korolla silindrik ilâ hafifçe infundibular, 9-15 mm
boyunda koyu menekşe rengi ilâ açık morumsu-mavi, dış
yüzeyi yoğun kıvrık-tomentoz tüylü, iç yüzeyi yoğun ağsı
tüylü, 1/4-1/3'üne kadar parçalanma gösterir; korolla
lopları üçgensi-ovat 2-4,5 x 1,5-4 mm. Stamen 4-5 mm
boyunda; filament 1,5-2,5 mm boyunda, tabanda oblongeliptik şekilde genişlemiş, 1-1,5 x 1-2 mm, kenarları siliat;
anter 3-5 mm boyunda. Stilus 5-10 mm boyunda, korolla
tübünü geçmez. Stigma 3 (-4) parçalı, hafif kıvrık. Kapsül,
turbinat, 2-4 x 2,5-5 mm, dik duruşlu, yoğun hirsuthomentoz tüylü, tabanda 3 por ile açılır. Tohum, eliptik oblong, 0,6-0,8 x 0,3-0,4 mm, kahverengi, yüzey
ornemantasyonu striat.

Şekil 2. Campanula peshmenii: A-Çiçeği; B-Kapsülü; CStamenleri; D-Rozet yaprakları; E-Gövde yaprakları; FTohumları; G- Çiçek skalası.

Çiçeklenme: Temmuz-Ağustos (nadiren Eylül)
Habitat: Kalker uçurum anakaya çatlakları, 1630-1800 m.
Endemizm durumu: Endemik
Fitocoğrafya bölgesi: İran-Turan Fitocoğrafya elementi
Tespit edilen 2. Lokalite: Malatya: Yeşilyurt ilçesi,
Kırlangıç Köyü, Tahtasakal Mezrası, Kalker kayalık arazi,
Kuzey:38 14’ 23”, Doğu: 30 05’ 46”, Yükseklik: 1750
m, 02.09.2018, H.Yıldırım (7723), T.Özdöl (EGE!).

Türün Yayılışı, Yaşam alanı ve Ekolojisi
Campanula peshmenii Malatya iline has lokal bir
endemiktir. Malatya, Doğanşehir, Eskiköy civarında
bilinen tip lokalitesine kuş uçuşu yaklaşık 15 km uzaklıkta
yer alan ve tarafımızca tespit edilen ve Yeşilyurt ilçe
sınırlarında bulunan Kırlangıç köyü civarında bulunan
yeni lokalitesi ile toplam 2 lokalitede yayılış
göstermektedir (Şekil 3). Bu bölge karasal bir iklime sahip
olup sıcak ve kurak geçen yaz aylarını takip eden karlı kış
mevsimi ile karakterizedir. Baskın vejetasyon tipi steptir.

Şekil 1. Campanula peshmenii: A, B- Genel görüntüsü; C-Çiçek
durumu ve çiçekleri.
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C. peshmenii kalker kayalık uçurum ana kayalıkların

Güner (1983), bitkinin çiçek renginin süt beyazı olarak
vermesine karşın, bitkinin tip lokalitesinde koyu menekşe
rengi ilâ açık morumsu-mavi, nadiren beyaz albino
formlar mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun
popülasyon içindeki albino bireylerden kaynaklı olmadığı,
herbaryum örneklerinde bitkinin çiçek rengini tamamen
kaybedebildiği görülmüştür.
Şimdiye kadar tip lokalitesinden yalnızca bilinen C.
peshmenii’nin 2. lokalitesi tespit edilmiştir. Bu durum
türün “Kritik (CR) düzeydeki tehlike kategorisinin
“Tehlikede (EN)” kategorisine geçmesini sağlamıştır.
Fakat Yeşilyurt ilçesi, Kırlangıç Köyü, Tahtasakal
Mezrası civarı çok yoğun bir taş ocağı baskısı altındadır.
Yakın gelecekte keşfedilen lokalitenin taş ocağına
dönüştürülme olasılığı yüksek görülmektedir. Bu durum
C. peshmenii’nin 2. Lokalitesinin yok olmasına neden
olarak bu türün genel durumunu “Kritik” düzeyde tehlike
altına girmesine neden olabilir.
Tespit edilen alan sadece C. peshmenii türünü
içermemektedir, aynı zamanda Malatya’da oldukça lokal
yayışlışı bulunan ve halk arasında “Ağlayan Gelin” olarak
bilinen ters lale türü olan Fritillaria imperialis L. ’in küçük
bir popülasyonunu barındırmaktadır (Şekil 4). Bunların
yanısıra Endemik türlerden Campanula scoparia (Boiss. &
Hausskn.) Damboldt, Stachys cataonica R. Bhattacharjee
& Hub.-Mor., Silene brevicaulis Boiss., Centaurea
derderifolia Wagenitz, Iris sari Schott ex Baker, Fritillaria
aurea Schott ve Galium scopulorum Schönb.-Tem. gibi
önemli taksonlar da yayılış göstermektedir (Şekil 4).
Söz konusu bu bölgenin bitkisel endemik türlerce
zenginliği göz önüne alınarak taş ocağı tehtidine karşı
koruma altına alınması büyük bir önem arz etmektedir.

çatlaklarında yaşamakla beraber genel tercih olarak
kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu bakıları tercih eder.
Yayılış gösterdiği rakım ise 1630-1800 m aralığındadır.

Şekil 3. Campanula peshmenii ‘nin yayılış haritası (kırmızı
yıldız: tip lokalitesi; mavi yıldız: tespit edilen 2. lokalite).

IUCN Tehlike Kategorisi
Campanula peshmenii, Ekim vd. (2000) tarafından
hazırlanan
“Türkiye
Bitkileri
Kırmızı
Kitabı
(Pteridophyta ve Spermatophyta)” kitabına göre Kritik
düzeyde tehlikede kategorisinde “CR” ele alınmıştır.
Tarafımızca gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, tespit
edilen ikinci lokalite ile birlkte C. peshmenii’nin yayılış
alanı 15.59 km2 ve yaşam alanı da 8 km2 olarak
hesaplanmıştır. Toplam birey sayısı yaklaşık olarak 2000
birey olarak tahmin edilmektedir. Tüm bu veriler
değerlendirildiğinde
IUCN
(2016)’e
göre
C.
peshmenii’nin tehlike kategorisi (EN) B2ab(v); C2a(ii)
olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen 2. lokalite ciddi
anlamda taş ocağı tehtidi altında görülmektedir. Yakın
çevresindeki tüm kalker anakayalar taş ocağına
dönüştürülmüştür. Yakın gelecekte söz konusu 2.
lokalite’nin kalker kayalık habitat taş ocağına
dönüştürülürse bitkinin bulunan popülasyonu yok olma ile
yüz yüze kalabilir.
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Tartışma
Özlellikle gri renkli habitus'u, tüm gövdeyi saran
yaprakları, tam olarak bir apendaj oluşumu olmayan fakat
apendaj oluşturmak için kıvrılmış kalis lobları, ve oldukça
yoğun hirsut-tomentoz tüy yapısı ile karakterize bir türdür.
Son yıllarda keşfedilen C. malatyaensis (Mutlu ve
Karakuş, 2015) ile morfolojik olarak yakın bir türdür.
Moleküler verilerde bu durumu desteklemekle beraber,
kaliks ve korolla yapısı, tüy durumu ve çiçek sayısı
bakımından farklılıklar gösterir. Türün protolog'unda
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