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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 
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yılında ise bu cinsaltı sınıflandırmayı güncellemiştir. Arazide ve botanik bahçesinde gerçekleştirilen 
gözlemler sonucunda “Crocus Serisi”ne ait taksonların ayırıcı karakterleri üzerinde sorunlar 
saptanmıştır. Bu çalışma ile genetik ve morfolojik veriler yorumlanarak belirlenen sorunlara çözüm 
getirilmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Genetik akrabalığı belirleyebilmek amacıyla AFLP markör sisteminde 
yararlanılmış, NTSYS programı (NTSYS version 2.2 (Rohlf, 2004)) kullanılarak gen frekansları ile 
genotipler arasındaki genetik benzerlik matrisi hesaplanmıştır. Elde edilen matris Jaccard teoremini 
temel almaktadır.

Bulgular: 26 genotipte en düşük genetik benzerlik değeri 0.299, en yüksek genetik benzerlik değeri 
ise 0.864 olarak saptanmıştır. Hazırlanan dendrogram incelendiğinde 26 genotipin, 2 ana grup 
oluşturduğu görülmüştür. Grup 1 yalnızca 8 nolu genotipten oluşmakta ve bu genotip diğer genotipler 
belirgin derecede farklılık göstermektedir. Dendrogramda benzerlik derecesi en yüksek olan genotipler 
grup 2 içerisinde yer alan 6 ve 20 no’lu genotiplerdir. Bu sonuçlar genetik benzerlik matrisinde elde 
edilen veriler ile uyum sağlamaktadır. Aralarındaki genetik benzerlik değeri minumum (0.299) olan 8 
no’lu genotip grup 1’de yer alırken, 19 no’lu genotip ise grup 2 içerisinde yer almaktadır.

Sonuç: SC2 numaralı, Muğla ilinden toplanan ve C. mathewii Kerndorff & Pasche olarak teşhis 
edilen örnek Antalya’dan toplanan (locus classicus) örnekten genetik olarak oldukça uzaktır. Bu 
örnek yine Antalya’dan toplanan ve çiçek rengi bakımından C. mathewii ile benzerlik gösteren 
bireyleri barındıran SB60 numaralı populasyon ve Batı Ege Adaları’ndan toplanan, CJGR001, 
CJGR060 ve CJGR072 numaralı örneklerle yakın akrabalık ilişkisi içindedir.

Crocus pallasii subsp. dispathaceus (Bowles) Mathew ve C. pallasii subsp. turcicus Mathew 
alttürlerinin bu çalışmada tür olarak kabul edilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Crocus, Genetik Çeşitlilik, AFLP, Crocus Serisi

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 4155 numaralı YADOP 
projesi ile desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki Tulipa L. cinsi taksonomik açıdan yeniden revize edilmiştir. 

Gereçler ve yöntemler: Cinse ait kendi topladığımız yaklaşık 1000 taze örnek ile 2000 herbaryum 
örneği incelenmiş, morfolojik, sitotaksonomik ve palinolojik yöntemler kullanılmıştır. Morfolojik 
çalışmalarda, klasik ve numerik taksonomi metodları kullanılmış ve karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Daha önce Flora of Turkey’de Marais tarafından seksiyon statüsünde kabul edilen 
iki seksiyon van Raamsdonk ve de Vries’in sınıflandırma sistemi takip edilerek iki altcinse 
yükseltilmiştir: Eriostemones ve Tulipa. 


