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Stachys longiflora’nın (Lamiaceae) Yeniden Keşfi
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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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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 


