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belirtilen tür, L. belinensis’tir. Lathyrus lycicus’un tip örneğinin fotoğrafı Kew herbaryumundan 
istenmiştir. 1988 yılında Maxted & Goyder tarafından bilim dünyasına yeni tür olarak tanıtılan 
L. belinensis’in L. lycicus olduğuna karar verilmiştir. Aynı şekilde L. egirdiricus 2008 yılında 
Genç ve Şahin, L. nivalis subsp. sahinii 2009 yılında Genç tarafından bilim dünyasına yeni takson 
olarak tanıtılmışlardır. Yapılan çok sayıda arazi çalışmalarından toplanılan örnekler ile birlikte 
tip örneklerinin incelenmesi ve tüm özellikleriyle karşılaştırılması sonucunda L eğirdiricus’un L. 
cassius olduğu, L. nivalis subsp. sahinii’nin de L. nivalis olduğuna karar verilmiştir. Bu durumda 
endemik Lathyrus sayısı 23’dür.

Anahtar Kelimeler: Endemik, Lathyrus, Türkiye

Teşekkür: Bitkilerin bir kısmı TÜBİTAK tarafından desteklenen 107T127 No’lu proje 
çalışmaları gerçekleştirilirken toplanmıştır ve maddi desteğinden dolayı bu kuruma teşekkür 
ederim. Aşağıda adı geçen herbaryum başkanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Kew (K), 
Edinburg (E), Cenevre (G), ISTE, ISTF, ISTO, MUFE, EGE, ANK, GAZI, HUB, AEF, ATA 
olmak üzere VANF, ERC, KNYA, KATO, ESSE, DUF, FUH, BULU. MUĞLA ve OGU.

PB–237

Düzce’nin Orkideleri

Neval Güneş Özkan, Nihan Koçer, Necmi Aksoy
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Botaniği ABD & DUOF Herbaryumu, Konuralp 

Kampüsü, 81620 Beçiyörükler, Düzce, nevalgunes@duzce.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada yumru ve rizomlarının tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılması dolayısıyla 
doğal floradan toplanan, bu nedenle nesli tehlike altında olan orkidelerin Düzce ilindeki yayılışları, 
habitatları ve endemik olanların tehlike durumları belirlenerek koruma önlemlerine dikkat çekilmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Düzce, Avrupa-Sibirya flora alanında yer almakta olup, P.H. Davis’in 
kareleme sistemine göre A3 karesi içerisindedir.

Toplanan bitkilerin teşhis için gerekli organları taşımasına dikkat edilmiştir. Orkideler 
kuruduklarında teşhisleri genellikle zorlaştığından, mümkün olduğunca kurutma işleminden önce 
teşhis edilmiştir. Kuruyan örneklerin teşhisi ise arazide çekilmiş olan fotoğraflardan yararlanılarak 
yapılmıştır.

Bulgular: Düzce ilinin Hasanlar Barajı (Güneş, 2009), Samandere Vadisi (Koçer, 2012-devam 
ediyor), Elmacık Dağı (Aksoy, 2006) ve Akçakoca (Koca, 2003) yörelerinde farklı zamanlarda 
yapılan flora çalışmaları sonucunda 26 orkide taksonu tespit edilmiştir. Dactilorhiza bithynica H. 
Baumann ve Epipactis bithynica K. Robatsch endemik taksonlardır. Bu endemik taksonlar IUCN 
Kırmızı Liste kriterlerine göre LC kategorisindedir.

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard, Cephalanthera longifolia (L.) K. Fritsch, C. rubra (L.) 
L. C. M. Richard, C. damasonium (Mill.) Druce, Dactylorhiza bithynica H. Baumann- Endemik, D. 
iberica (Bieb. ex Willd.) Soo, Epipactis bithynica K. Robatsch- Endemik, Neottia nidus-avis (L.) 
L.C.M. Richard, Ophyris oestrifera Bieb. ssp. oestrifera, O. sintenisii Fleischm.&Bornm. (Syn: O. 
transhyrcana Czernjak.), O. apifera Hudson, O. sphegodes subsp. herae (M. Hirth & H. Spaeth) 
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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.) 


