
         

otsu
ççk petallerin dizilimi buruk

yumurtalık 1-odacıklı
plasenta genişlemiş,  

yumurtalığı kaplar ya da doldurur
myv kapsül 2- ya da 5-hücreli görülür

Amerika (çoğunlukla K Amerika’nın GB‘sı)

testa transfer hücreleri +

 Coldenia       1

 Euploca    y. 200

 Eriodictyon   y.10

 Ixorhea       1

 Pholistoma     3

 Hydrophyllum     8

 Romanzoffia     5

 Hoplestigma     2

 Cordia (Varronia dahil)  y.350

 Wigandia      6

 Turricula**      1

 Nemophila    11

 Ellisia        1

 Heliotropium   y. 200

 Cortesia       1

 Halgania     y. 20

 Ehretia      y. 40

 Lepidocordia     2

 Rochefortia      9

 Pholisma       3

 Phacelia       y. 200

 Myriopus    y. 25

 Bourreria     50

 Lennoa      1

 Nama      y.  50

 Tricardia      1

 Draperia       1

 Tiquilia      y. 28

 Eucrypta II*

 Codon        2

 Boraginaceae  

 Wellstedia      6

 Eucrypta I*

 Howellanthus     1

plasentalanma uçta
myv yassılaşmış kapsül, septumlardan yarılır

GB Afrika ve GB Arap yarımadası/ Afrika Kap Burnu

yatık otsu tek yıllıklar
ek kökler +

ççk 4 parçalı
trop. Asya ? (Tropikler’de baştan sona yaygın)

yaprak döken ağaçlar; tomurcuklar pullu
Ka birleşik, düzensizce parçalanmış, Ko 11-15, birleşik, düzensizce açılan,

A 20-35, 3 düzensiz seride 
Myv eriksi, endokarp bölünmemiş, 4-tohumlu

B Afrika

tek yıllıklar/çalılar ya da 
sarmaşıklar (Tournefortia)
stilus-stigma kompleksi +

pyrolizidin alkaloitler

 Heliotropiaceae

holorhizoparazitler
klorofilsiz

yprk katafile indirgenmiş
G ≥ 5

myv bir daire boyunca 
yarılarak açılan 

K Amerika’nın GBsı

Lennoaceae

 Ehretiaceae

çok yıllıklar
çoğunlukla 

herdem yeşil
çd braktesiz
thirsoidler, 

kısmen 1 ççke 
indirgenmiş

endokarp çok 
tabakalı
tohum 

taslakları ≤ 4

habit dikenli
Ko lobları 10–12, Ka lobları 10–12; nektaryum bölmeli +

GB Afrika

tohum taslakları ≤ 4

otlar, çalılar
P 5-parçalı, stilus ovaryum 

tabanından çıkar
myv fındıkçık (eremokarplar)

genellikle otsu
genellikle stigma tek-dallı/baş gibi

tohum transfer hücreleri yok

  Boraginales I

G iki karpelli
myv kapsül, lokulusit 

 Hesperochiron    2

 Emmenanthe     1

 Hydrophyllaceae

         HILGER HH, COLE TCH, DOĞRU-KOCA A (2020) BORAGINALES FİLOGENİ POSTERİ
HILGER HH, COLE TCH’ye ait Boraginales Filogeni Posteri‘nin Türkçe çevirisi

Turkish version of: HILGER HH, COLE TCH (2020) Boraginales Phylogeny Poster

• Boraginales Araştırma Grubu’nun önerilerini takip eden düzendedir
• hipotetik ağaç (2020’ye kadar olan) moleküler filogenetik veriye dayanmaktadır 
• karakterler Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV ve Luebert vd. (2016)‘dan alınmıştır

• dal uzunlukları ölçülü olup gerçek zaman ölçeğini ifade etmez 
• listelenen karakterlerin ilgili soyun tüm üyeleri için geçerli olması gerekmez 

• ağaç üzerinde çeşitli karakterlerin konumu belirsizdir
• Ehretiaceae: topoloji genel olarak hala belirsizdir ve yeniden ayrıntılı araştırılmaktadır (iletişim için M. Gottschling)

• Hilsenbergia, Bourreria’ya dahildir
• Namaceae’deki Nama çok atalıdır

• Tournefortia ve Argusia, Heliotropium’a dahildir

 * Hydrophyllaceae: G. Walden (iletişim için)‘e göre henüz yayınlanmamış topoloji
** G. Walden (iletişim için)‘a göre Turricula belirsizdir

yprk yaprak; ççk çiçek; myv meyva; Ka kaliks; Ko korolla
Kaynaklar 

Baldwin vd. (2012) The Jepson Manual, 2. baskı
Ferguson (1998) Syst. Bot. 23(3): 253-268

Gottschling vd. (2014) Mol. Phylogen. Evol. 72: 1-6
Hilger ve Diane (2003) Bot. Jahrb. Syst. 125(1): 19-51

Kubitzki, ed. (2016) FGVP XIV, Springer
Luebert vd. (2016) Taxon 65(3): 502-522

Walden ve Patterson (2012) Madroño 59(4): 211-222
Walden (2015) UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations, http://escholarship.org/uc/item/8tq9z0kb

 
ayrıca Stevens PF (2020) APweb – www.mobot.org/MOBOT/research/APweb‘ e de bakınız 

* Değerli yorumlarından dolayı Marc Gottschling ve Genevieve Walden’e teşekkürler

 Namaceae

  Boraginales II

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

 Codonaceae

 Wellstediaceae

 BKZ. Boraginaceae Filogeni Posteriyumurtalık eremokarpik, 
odacıklar 4 

tohum taslağı 1/odacık,  
tohumlar 4/myv

yumurtalık 1-/2-odacıklı
plasenta dar, kısmen ya da  
tamamen yumurtalığı böler
myv 2-odalı görünen kapsül

ççk petallerin dizilimi kiremitsi
Amerika (çoğunlukla  

K Amerika’nın güneybatısı)

çoğunlukla çalılar ya da ağaçlar
pan(yarı)tropikal

ağaçlar, iki eşeyli
İç Amerika & G Amerika’nın kuzey tarafları

çalılar (kısmen tırmanıcı odunsu), 
koltukaltları dikenli

ççk tek eşeyli
İç Amerika, Karayip Adaları

ağaçlar ya da çalılar (kısmen tırmanıcı odunsu)
Ka birbirine değen dizilişte

myv 4 üçgensi çekirdekli
Neotropikler ve D Afrika

çalılar ya da otlar (çoğunlukla yatık)
ççk iki eşeyli

myv 4 (ya da daha az) kuru fındıkçığa ayrılan şizokarp 
Amerika (çoğunlukla K Amerika’nın güneybatısı, Galapagos Adaları

çalılar
ççk genellikle mavi

anterler birleşik,  
silkeleme davranışı ile tozlaşma

Avusturalya

küçük çalılar
myvda involukrum kalıcı

KB Arjantin

ağaçlar ya da çalılar
Ka dizilimi kiremitsi
myv 1–4 çekirdekli

ççk 4–10-parçalı
stamenler 1 seride, teka tabanda paralel

ççk 8-parçalı
stamenler 2 seride, teka tabanda yayık

anterler uçta tüysüz,  
konnektifler dışarı uzamaz

subtrop.’den ılıman zona (Avustralya’da az)

genellikle Kranz klorenkima (C4)
anterler tüylü ya da papilloz uçlu,  

konnektif dışarıya uzamış

sarmaşıklar ya da yarıtırmanıcı çalılar
anterler tüylü ya da papilloz uçlu, konnektif dışarıya uzamış

myv genellikle eriksi
G & İç Amerika, Karayip Adaları

çalılar
güçlü kokulu reçine salgılayan trikomlar

merikarpidler uçta kanatlı
KB Arjantin

yarı çalılar
yoğun salgılı, yapışkan, kötü kokulu

tohumlar çizgili

myv kapsül, 
kıkırdaksı,  

lokulisit ya da 
septisit şekilde  

4 kapakçıkla 
açılır

yakıcı tüyler
stamenler eşit,  

eşit boylarda Ko tüpünün içinde kalır
G Amerika’dan İç Amerika’ya

herdem yeşil çalılar
stamenlerin boyu eşit (ya da değil),  

eşit (ya da değil) boylarda Ko tüpünün içinde kalır
staminal eklentiler indirgenmiş ya da kaybolmuş

Ko pulcuk yarı dairesel, ikili,  
filament tabanından bağımsız 

tohumlar 2-4

ççk uzamış pedunkullarda tekli
Ko pulcuk yok
tohumlar çok

tek yıllıklar
ççk genellikle sepaller arasında (geriye kıvrık) apendajlı 

Ko pulcuklar var ya da her filamenti sınırlayan  
salgı bezi çiftleri şeklinde indirgenmiş

tohumlar 1-8

tek yıllıklar
tohumlar 5-15

tek yıllıklar
Ko pulcuklar her filamentin tabanında indirgenmiş çiftler şeklinde

tohumlar 4-8

tek yıllıklar
ççk sarkık, Ko kağıtımsı olur

Ko pulcuk yok 
tohumlar 6-15

elaiozomlar

tek yıllıklar
tohumlar 5-15

yprk karşılıklı
Ko pulcuk yok

tohumlar 1-4

bitki tabanı soğanımsıdan yumruya
yprk tam kenarlı

Ko pulcuk yok 
Ko tüpü üzerinde bazen v-şeklinde kıvrımlar var

tohumlar 2-çok

yprk derince lobludan 1-2 pinnata değişen
kazıkkök

Ko pulcuk var, indirgenmiş ya da yok
odacıklar 2

tohumlar 1-çok

Ka loblar tabana kadar bölük, eşit değil, dıştaki 3 kalpsi,  
içteki 2 şeritsi, myvda iyice büyümüş

Ko pulcuklar şeritsi, ikili, filamentlerden bağımsız
tohumlar 4-8

tek yıllıklar; ççk genellikle sepaller arasında  
(geriye kıvrık) apendajlı 

Ko pulcuklar her  
filamentin tabanında çiftler halinde

tohumlar 1-20

yprk pinnatifitten pinnata; kökler lifli
Ko pulcuklar şeritsi,  

filamentlerin sınırında ama filamentlerden bağımsız
yumurtalık 1-odacıklı

tohumlar 1-3

stigmatik dallar 4
endokarp bölünmemiş

myv genellikle şişkin kaliks içinde kalmış, kısmen kanatlı
çenekler katlanmış

tüm dünyada 
yaygın

ağaçlar/çalılar

         

Heliotropiaceae

Lennoaceae

Ehretiaceae

Hydrophyllaceae

Namaceae

Cordiaceae

Coldeniaceae

Hoplestigmataceae

Codonaceae

Wellstediaceae

Boraginaceae

ççk iki eşeyli

myv kapsül,  
zarımsı ya da yarı-
kıkırdak benzeri,  

2 kapakçıkla  
lokulisit şekilde 

açılan

stamenlerin boyu yarı yarıya / eşit değil, yarı 
yarıya / farklı boylarda Ko tüpünün içinde kalır,

staminal eklentiler var ya da  
filament tabanı genişlemiş 

gövdesiz, kısa 
pleyikorm
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