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Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus’un (Liliaceae)
Türkiye’deki Yayılışı
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Amaç: Hyacinthus genusuna ait H. orientalis L. subsp. chionophilus Wendelbo Türkiye’ye endemik 
bir alttürdür. Bu alttür hem yüksek rakımlı alanlarda yayılışa sahip olması hem de ekonomik değeri 
bulunması bakımından ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Muş ovasında yapılmış olan son 
floristik çalışmalarda türün B8 karesinde de yayılış gösterdiğini saptamıştır. Yapılmış olan bu 
çalışmalar ışığında, türün Türkiye’deki yayılışı hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini oluşturan H. orientalis subsp. chionophilus 
taksonu hakkında literatür çalışmaları yapılmış. Elde edilen veriler ışığında türün Türkiye’deki 
yayılış alanları saptanmıştır. Saptanan lokaliteler Türkiye haritası üzerinde işaretlenerek ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Ayrıca taksonun genel özellikleri hakkında da bilgiler derlenmiştir. 

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda H. orientalis subsp. chionophilus taksonuna ait yayılış 
alanlarının genişlediği ve türün Muş ili sınırları içinde de yayılış gösterdiği bulgusu elde edilmiştir.

Sonuç: Geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalarda ülkemiz için endemik olan H. orientalis subsp. 
chionophilus taksonunun ülkemizde 10 ilde yayılış gösterdiği saptanmış. Yaptığımız son 
çalışmalarla birlikte türün yayılış alanının 11 il sınırını kapsadığı tespit edilmiştir. Tarafımızdan 
yapılan çalışmada türün B8 karesinde de yayılışının bulunduğu gösterilmiştir. Bu bilgiler ışığında 
H. orientalis subsp. chionophilus alttürünün Türkiye’deki yayılışı, harita üzerinde grid kareleme 
sitemiyle birlikte sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus, Yayılış, Türkiye
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Amaç: Türkiye’de doğal olarak yetişen Ricotia L. cinsine ait türlerin popülasyon yapılarını ve 
Türkiye Florası’nda sadece birkaç lokaliteden bilinenlerden başka yeni yayılış alanlarını belirlemek.

Gereçler ve Yöntemler: 2011 ve 2012 yıllarında Ricotia cinsinin bütün yayılış alanlarını 
kapsayacak şekilde arazi çalışmaları yapılmış, 6 türe ait 29 popülasyon doğrudan arazide gözlenmiş, 
bu popülasyonların lokaliteleri, yoğunlukları, iştirak ettikleri vejetasyon tipleri, habitat ve ana kaya 
tipleri, çiçeklenme zamanları ve polinatör ya da parazit böcekleri kayıt altına alınmış ve bu veriler 


