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Stachys longiflora’nın (Lamiaceae) Yeniden Keşfi

Süleyman Doğu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D, 

Konya, suleymandogu@gmail.com

Amaç: Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında DD (Veri Yetersiz) kategorisinde bulunan ve sadece tip 
lokalitesinden bilinen endemik Stachys longiflora Boiss. & Balansa taksonun, yeni veriler ışığında 
tanıtılması ve taksonomik pozisyonunun netleştirilmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini, 2011 yılında toplanan hem çiçekli hem de meyveli 
dönemde toplanan örnekler oluşturmaktadır. Mersin ili Güzel Dere mevkiinden toplanan örneklerin 
teşhisi, mevcut tip örneklerin incelenmesi, herbaryumlardaki örneklerle karşılaştırılması ve orijinal 
betimlemesinin olduğu Flora of Turkey adlı eserden yararlanılarak yapılmıştır. Örneklere ait 
koordinat, habitat, popülasyon durumu ve ekolojik özellikleri verildi. Türe ait tehdit kategorisi 
IUCN 2001’e göre önerildi. Taksona ait örnekler Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Herbaryumu’nda muhafaza altına alındı.

Bulgular: Stachys longiflora 1855 yılında Balansa tarafından Mersin civarından toplanmış ve 1859 
yılında Boiss ve Balansa tarafından yayınlanmıştır. Sadece tip lokalitesinden bilinmektedir. 156 
yıldır bu taksona ait toplama kaydı yoktur. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında DD (Veri Yetersiz) 
kategorisinde bulunmaktadır. Yeniden keşfedilen bu türün morfolojik betimi genişletilerek 
sunulmuştur. Türkiye Florasında çiçeklenme dönemi Ekim ayı olarak verilirken, yapılan 
incelemelerde Temmuz ayı başlarında taksonun çiçekli olduğu, çiçek rengi mor olarak verilirken, 
çiçek renginin beyazdan mora kadar değiştiği gözlemlenmiştir. Stachys longiflora’nın habitatı 
kalker tepelerdeki mağaralar olarak verilmesine karşın kaya çatlaklarında olan örneklerde tespit 
edilmiştir.

Sonuç: Sadece tip lokalitesinden bilinen ve 156 yıldır taksona ait toplama kaydı olmayan S. 
longiflora’nın morfolojik betimi genişletilerek sunulmuştur. Türün yayılış verileri güncellenmiştir. 
Yeni veriler ışığında taksonomik pozisyonunun netleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Stachys longiflora, yeniden keşif, Mersin
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Manisa İli Florası ve Manisalı Bitkiler
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Amaç: Bu çalışmada, Manisa ili florası tespit edilerek, Manisa ilinde yetişen endemik, nadir ve 
önemli bitki türlerinin varlığını ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada Manisa il ve ilçelerinde daha önce yapılmış bilimsel 
çalışmalar detaylı olarak incelenerek literatür çalışması yapılmıştır. Daha sonra 2007-2010 
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yılları arasında Manisa ilinin tüm ilçelerine düzenli şekilde arazi çalışmaları yapılmış ve bitki 
örnekleri toplanmıştır. Toplanan bitkiler başta Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Davis 
1965-1985), (Davis vd. 1988), (Güner vd. 2000) olmak üzere flora kitaplarından ve herbaryum 
koleksiyonlarından yararlanarak tayin edilmiştir.

Bulgular: Manisa ilinde yapılan bu proje sonucunda 91 bitki ailesine ait toplam 831 bitki taksonu 
tespit edilmiştir. Bu türlerden 13’ü açık tohumlulara 818 taksonu ise kapalı tohumlulara aittir. 
Manisa ili florasında tespit edilen en fazla tür içeren bitki aileleri Graminae (96takson), Asteraceae 
(88 takson) ve 57 tür içeren Fabaceae’dir. Yapılan floristik çalışmalar sonucunda tespit edilen 831 
taksonun 94 tanesi endemik olup toplam floraya oranı yaklaşık % 11.3 tür.

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda bazı bitkilerin Manisa ve Manisa’ya özgü yerlerden isim 
aldığı tespit edilmiştir. Buna göre bu bitkilerin 12 tanesi adını Spil dağından 13 tanesi ise adını 
Salihli ilçesinde bulunan Sart şehrinden ve burada yaşamış olan Lidya uygarlığından aldığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endemik bitkiler, Flora, Manisa, Türkiye
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Türkiye Florası İçin Dört Yeni Tür Kaydı: Iris zagrica (Iridaceae), 
Tulipa systola (Liliaceae ), Allium calocephalum (Liliaceae ) ve 

Astragalus bruguieri (Fabaceae)
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Amaç: Hala dinamik bir halde bulunan ve güncel hali tam olarak tespit edilememiş olan Türkiye 
Florası’na katkı sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalleri 2000-2012 yıllarında, Türkiye Florasında kullanılan 
kareleme sistemine göre C9 karesinde bulunan Hakkari ilinden toplanmıştır. Toplanan örnekler 
arazide herbaryum kurallarına uygun olarak preslenmiş, tohum, soğan örnekleri alınmış, lokalite 
bilgileri ve popülasyon gözlemleri dikkatlice kayıt altına alınmış ve bitkilerin doğal halini en iyi 
şekilde yansıtabilecek makro ve genel fotoğraflar çekilmiştir. “Flora of Turkey and East Aegean 
Islands” adlı eser yardımıyla teşhis edilemeyen örnekler, ‘Flora of Iraq’ve ‘Flora Iranica’adlı 
eserlerle teşhis edilmiş ve Türkiye Florası için yeni kayıtlar oldukları tespit edilmiştir. Türlere ait 
detaylı betimler, ayırt edici karakterlerin ayrıntılı resimleri ile Türkiye ve dünyadaki yayılışlarını 
gösteren haritalar verilmiştir.

Bulgular: Iris L. cinsi’nin Hermodactyloides altcinsi’ne ait olan I. zagrica 2009 yılında İran’dan 
yayınlanmış olup bu çalışmaya kadar ikinci bir kaydı bilinmemektedir. Tulipa cinsi’nin Tulipa 
seksiyonuna dahil olan T. systola ise Irak, Batı İran ve Mısır’dan bilinmekte olup bu kayıtla beraber 
türün dağılımının Türkiye’ye kadar uzandığı tarafımızca tespit edilmiştir. Şimdiye kadar Irak 
endemiği olarak bilenen Allium cinsine ait Melanocrommyum seksiyonundan A. calocephalum’un 
Türkiye’de de yetiştiği tarafımızca tespit edilmiştir. İran florasında Anadolu, Suriye, Irak ve 
İran’dan bilindiği söylenen Astragalus cinsi Poterion secsiyonuna ait A. bruguieri türü ise “Flora 
of Turkey and East Aegean Islands” adlı eserde bahsedilmemektedir. Topladığımız örneklerle bu 


