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Kreutz, O. mammosa Desf, O. tridentata Scop., O. x angusticruris Franch. (O. purpurea x O. 
simia)- A3 için yeni, O. simia Lam., O. purpurea Hudson, O. papilionaceae L. var. papilionaceae- 
A3 için yeni, O. pinetorum Boiss. & Kotschy (Syn: O. mascula (L.) L. ssp. pinetorum (Boiss. & 
Kotschy) G.), O. pallens L., O. laxiflora Lam., O. coriophora L. subsp. coriophora, Platanthera 
bifolia (L.) L. C. M. Richard, Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. subsp. orientalis Greuter, 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall ve Steveniella satyrioides (Sprengel) Schlechter.

Sonuç: Düzce ili orkideleri de içeren zengin geofit florası, geofit bitki üretimine olanak veren 
jeomorfolojik ve iklimsel özellikleri ve bu bitkilerin ekoturizm potansiyelinden dolayı ekonomik 
anlamda ve doğa korumada bölgeye önemli katkılar sağlayacaktır.

Orkidelerin birçoğu yumru ve rizomlarının tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılması dolayısıyla doğal 
floradan toplanmaktadır. Bunların başında kökleri içecek olarak tüketilen ve dondurma yapımında 
kullanılan orkide türleri gelmektedir. Ayrıca gösterişli çiçekleri ticari değere sahip olduğu için 
izinsiz toplamalar ve yurt dışına ihraç edilmelerinden dolayı tehlike altındadırlar. Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde ise daha çok otlatma ve ormancılık faaliyetleri dolayısıyla tahrip olmaktadırlar. Bu 
nedenle flora çalışmalarıyla belirlenerek in-situ ve ex-situ korumalarının sağlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Orkide, Düzce, Hasanlar Barajı, Samandere Vadisi, Elmacık Dağı, Akçakoca
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Objectives: In this research, the taxonomic and ecologic features of some Crocus L. taxa have been 
studied on samples which were collected from the different region in Denizli between 2006-2011. 
Seven Crocus taxa of which three are endemics are introduced from Denizli. Typifications, synonym 
lists, ecology and phytogeography are provided for all Crocus taxa.

Materials and Methods: The taxonomic and ecologic features of some Crocus taxa have been 
studied on samples which were collected from the different regions in Denizli between 2006-2011. 
Seven Crocus taxa are introduced from Denizli. Crocus specimens for morphological studies were 
dried according to standard herbarium techniques and preserved in the Pamukkale University 
herbarium (PAMUH). The Flora of Turkey and the other sources were utilised in the identification 
of the specimens. Typifications, synonym lists, ecology and phytogeography are provided for all 
Crocus taxa.

Results: The genus Crocus is represented by about eighty species worldwide. Outside Turkey, the 
genus Crocus is distributed in Iran, Espania, France and Italy. In Turkey it is found principally 
south, west and north Anatolia regions as well as in the inner east and Aegean Islands. The genus 
Crocus is represented by 70 taxa in Turkey. In this research, the taxonomic and ecologic features 
of some Crocus taxa have been studied on samples which were collected from the different region 
in Turkey between 2006-2011. Seven Crocus taxa of which three are endemics are introduced from 
Denizli. These taxa are C. baytopiorum Mathew, C. biflorus Miller subsp. crewei (Hooker fil.) 
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Mathew, C. cancellatus Herbert subsp. mazziaricus (Herbert) Mathew, C. chrysanthus (Herbert) 
Herbert, C. flavus Weston subsp. dissectus T. Baytop & Mathew, C. fleischeri Gay and C. pallasii 
Goldb. subsp. pallasii. Typifications, synonym lists, ecology and phytogeography are provided for 
all Crocus taxa. The specimens were evaluated according to IUCN threat categories. Authors of 
plant names are written according to the Authors of Plant Names. The abbreviations used in the text 
are as follows: CR = Critically endangered; EN = Endangered; LC= Least concern.

Conclusion: Seven Crocus taxa which were collected from the different region in Turkey between 
2006-2011 are introduced from Denizli. Typifications, synonym lists, ecology and phytogeography 
are provided for all Crocus taxa. The specimens were evaluated according to IUCN threat categories. 
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Amaç: Türkiye’de endemik olarak yayılış gösteren, nesli tehlike altında olan ve Türkiye Florasında 
taksonomik olarak yeterince tanımlanmayan Muscari mirum Speta (Liliaceae) türünün morfolojik 
özellikleri yönünden ele alınması ve yeni taksonomik ölçütlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini oluşturan M. mirum türüne ait örnekler 2011 yılında 
çiçeklenme ve tohum oluşturma dönemlerinde toplanarak laboratuvara getirilmiş, tayinleri 
yapılmıştır. Bir kısmı preslenip kurutularak herbaryum materyali haline getirilmiş diğer bir kısmıda 
saksılara dikilmiştir. Türün farklı kısımlarının (yumru, skapa, yaprak, çiçek, meyve ve tohum) 
morfolojik özelliklerini belirlemek için çeşitli gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Polen morfolojisi 
hem “Işık” (LM) ve hem de “Taramalı Elektron Mikroskobu” (SEM) ile incelenirken, tohum yüzey 
morfolojisini belirleyebilmek için “Taramalı Elektron Mikroskobu” (SEM)’ndan yararlanılmıştır.

Bulgular: Ele alınan M. mirum türünün yumru, skapa, yaprak, çiçek, meyve, tohum ve polenlerine 
ilişkin detaylı morfolojik özellikler elde edilmiştir. Özellikle türün polenlerine ve tohumlarına ait 
morfolojik özellikler, SEM’de yapılan çalışmalarla türün taksonomisine büyük katkı sağlayacak 
niteliktedir. 

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen morfolojik özellikler ve bunlara ait veriler, Türkiye Florasında 
türle ilgili olan eksik bilgilerin tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Yayılışı az olan ve üzerinde 
hiçbir çalışmanın olmadığı türün, tohum ve polen özellikleri ilk defa bilim dünyasına kazandırılmış 
olacaktır.
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