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Gereçler ve Yöntemler: Malcolmia cinsine ait türler 2006-2011 yılları arasında 70 farklı 
lokaliteden toplanmıştır. Toplanan türler üzerine taksonomik, morfolojik, mikromorfolojik ve 
genetik benzerliğin belirlenmesi için ISSR çalışması yapılmıştır.

Meyve ve tohum morfolojileri, stereo mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile 
incelenerek taksonomik karakter olarak önemleri belirlendi.

Moleküler çalışmalarda ISSR primerleri kullanılarak DNA’ların coğaltılması yapılmış ve taksonlar 
arasındaki filogenetik ilişkilerin dendrogramı NTSYSpc 2.1 programı kullanılarak elde edilmiştir

Bulgular: Ülkemizde doğal yayılış gösteren iki Malcolmia türünün bulunduğu ortaya konulmaktadır: 
Malcolmia chia (L.) DC. ve M. flexuosa (Sibth. & Sm.) Sibth. & Sm. Türkiye Florası’nda varlığı 
tekrar kayıtlarla teyit edilmesinin gerektiği belirtilen M. graeca Boiss. & Spruner türünün ülkemizde 
yayılış göstermediği, M. micrantha Boiss. & Reut. türünün M. chia’nın sinonimi olduğu, M. 
crenulata (DC.) Boiss.’nın Zuvanda (Dvorak) Askerova cinsine ve M. africana (L.) W.T.Aiton’nın 
Strigosella Boiss. cinsine aktarıldığı tespit edilmiştir. Son yıllarda Türkiye Florası’na kaydedilen 
M. exacoides (DC.) Spreng.’in ise Zuvanda cinsine M. intermedia C.A.Mey.’nın ise Strigosella 
cinsine aktarıldıkları bulgularımızda desteklenmiştir.

Makro- ve mikromorfolojik karakterleri, meyve ve tohum şekilleri, boyu, renk, meyve sapı boyu, 
meyvede tüy ve yoğunluğu, tohumu örten desen, epidermal hücre şekli, antiklinal ve periklinal 
hücre duvarı incelemelerinde ve möleküler bulgularda cinsin içerdiği türlerin birbirleri ile ve yakın 
cinslerle olan ilişkileri detaylı olarak ortaya konmaktadır.

Sonuç: Türkiye Malcolmia cinsinin revize edilmesi ile Brassicaceae familyasına; türlerinin yayılış 
alanları belirlenerek fazla sayıda örnek ile tür betimleri yapılmış, tohum, meyve mikromorfolojileri 
belirlenmiş ve soyağacı ortaya konularak tüm bu bilgilerin ışığında tür tayin anahtarı yeniden 
düzenlenmiş bir cins kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malcolmia, Brassicaceae, Cruciferae, revizyon, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışmaya maddi desteklerinden dolayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Başkanlığına (2008 FED 123) teşekkür ederiz.
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Objectives: Lathyrus was represented in ten section in flora of Turkey. In this study, revision of 18 
taxa in section of Plathystylis (Sweet) Bässler was done.

Materials and Methods: The investigated taxa. belong to the the Lathyrus spp. L. investigation 
taxa except L. bitlisicus ve L. cyaneus var. pinnatus were collected from locations which they 
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live there in all around the Turkey between 2007-2010. We determined conversation situation and 
phytogeographic area and distribution of the species in Turkey. Every taxa general view and photo 
of the part of the flower with drawing, seed (LM and SEM), pollen (LM and SEM), photos belong 
to the micromorphology of somatic chromosomes by methods of Feulgen-grinding methods could 
be added to the study. Furthermore, similarities and differences of the collected samples were 
determined by molecular levels using RAPD method. 

Results: Sixty one percent of the investigated taxa were endemic. Description of studied species 
rewrited and loacalization, phytogeographic area and spread in Turkey were also confirmed. 
Every taxa general view and photo of the part of the flower with drawing, seed (LM and SEM), 
polen (LM and SEM) photos, caryotype and idiograms can also add to the study. Type of the 
seeds of taxa was spheroidal, subprolate and prolate, surface shape of the seeds was smooth and 
tuberculate and smooth and wide hilum. Pollen of examined taxa were 3-zonocolporate, spheroidal 
in shape, subprolate and prolate, general ornamentation was slightly tuberculate or big/small 
porus. Cariological study showed that somatic chromosome number in L. brachypterus is 2n:28, 
somatic chromosome number of other taxa in all localities is 2n=14, and base number is found as 
x=7. Findings from molecular research does not fully support the sequence in Flora of Turkey. 
When the distance is considered in putting the Lathyrus species together, taxonomic position of 
L. brachypterus var. brachypterus, L. brachypterus var. hausknectii taxa are redetermined and 
suggestions are presented belonging to these. 

Conclusion: Revision study of 18 taxa, 11 of which are endemic in Plathystylis section found in 
Turkey is conducted for the first time. As a result of this study, L. bhrachypterus and L. haussknechtii 
taxa are raised to species level from variety level. General appearence and flower parts, photos 
taken in terrain, seed, pollen and chromosome morphologies are determined for the first time with 
this study. L. atropatanus is a new record for the Flora of Turkey. 
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Amaç: Türkiye, Crocus L. taksonlarının sayısı bakımından dünyanın en zengin ülkesidir. Yapılan 
son çalışmalar, Türkiye’nin Crocus cinsi için çeşitlilik merkezi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Brian 
Mathew 1982 yılında yayınladığı monografta Crocus cinsini altcins ve serilere ayırmış, 2009 


