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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.

Anahtar Kelimeler: Endemik, Liliaceae, Muscari mirum, morfoloji, taksonomi, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışmayı FEF 2011-32 no.lu proje ile maddi yönden destekleyen CBÜ BAP 
Koordinasyon Birimi’ne teşekkür ederiz.


