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ÖZ :ST 

Bu çalıQma, Eskişehir böl~esinden toplanan Nen~ta L. 

türlerinin morfolojik ve anatomik özelliklerini belirlcnek 

amacıyla yapılmıştır. Türler in h ölgedeki y<:~yıl ı91arı :·~r::,.st ı-

rılmıştır. 

Çalışma bölp;esinP. dcı.~,ranr:ırı:ı.k, a~a)tıdı:ü:i l'i onclr~r..ik, 4 

tUr bulurunuş ve incelenmiştir; 

· 1 .·:,Nepeta i talica L. 

2. N ep eta nu.da s sp. -~da L. 

3 o N ep et<~ cone;esta var. congesta Fisch et .I--Tey. 

4. N ep eta stricta var. stricta. (Bank s et. Sol.) Hedr:,e et. 

IJamond 

İncelenen bitkiler arasında Nepete stricta var. stricta' 

nın Eskişehir bölgesi için yeni kayıt olduğu saptanmı0tır. 

Taksonamik sonuçlar, gerek arazi i~erekse herb::-.;.,:ryut:1 :),~nck

.ıeri üzerinde yapılan morfolojik ve anatomik incelemel ere r'.co.

yanmaktadır. Anatomik çalışmalar türlerin kök gövde ve ~.rar~·8k

larının orta bölgelerinden alınan kesitJ.2r üzerinde .':'·<·::ılnıs

tır. Ayrıca Nepeta L. türlerinin uçucu yai_t verir.ıli-cri b~_u_·,ın

muştur. 



This stud~r ·were carried out to deterr.ıine the r.ıorpholo

gical and anatemical properties of the Nepeta L. species 

collected from 3skişehi-r:- region. The regi.onal distribution 

of t~ese species were alsa investigated. 

In t.h~ area of inve~tigations the follovıing 4 s'pecies, 

o !'le b e ing an er..J.er:;ic taxon were fo und anC. investiga t ed; 

ı. Nepeta itali?a L. 

2. Ne;eeta nuda s sp._ nuda L. 

3 o Ne:eeta congesta var. ~gesta :l:1'isch .et .J'.Iey • 

V 

4. Ne;eeta stricta var. stricta (Banks et.Sol.) Heclp;e et. 

Lar.!lond 

Ar.::ıong the plan ts in'leatigated, N .stricta va:r. stri.C.ta 

was fotınd to be the new record for the region. 

Ta.xsonomic resul ts were based on hoth morphological and 

~.nı=ttomica.l investige.tions conducted on field and herbaritml 

materüı.l. Anatandcal studies were performed on cross sectio:ıs 

o: mictcUe zone of root s, ster.::ıs e.nd leı:~ves. In e.c~dition 

que.ntities of tile essential oils of the Nepeta species subject 

to this study were deterl'!lined. 



vi 

Çalışmalarım sırasındaki yakın ilgi ve desteklerirtden do

layı Sayın Tez Hocam Yrd.Doç_.Dr.Ayşen Özdemir'e, 

Her zaman yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm Biyoloji 

Bölümü Başkanı Sayın Hocam Prof.Dr.Yalçın Şahin'e, ve Bölüm 

Elemanlarnıa, 

Bitkilerin toplanmasındrı.ki yardımlarından ve çalı:smalarll!l 

sırasındaki yakın ilgilerinden dolayı Tıbbi Bitkiler Araştırma 

Merkezi Müdürü Sayın Hocam Prof.Dr.K.Hü:snü C.Başer'e, 

Morfolojik ve anatomik çalı.c;ımalarım sırasındaki yakın il

gilerinden dolayı Sayın Hocalarım Yrd.Doç.Dr.Fe.h:miye Koca'ya, 
; 

Yrd.Do·ç.Dt:eMelekper Heper'e, ve Yrd.Doç.Dr.Semra Erken'e, 

Uçucu yağ çalışmalarım sırasındaki yardımlarından dolayı 

-Yrd .Do·ç .Dr .Neşe Kırımer 'e ve TIBAM 'daki tüm arkadaşlarına , 

Ayrıca çalışmalarıma olanak sağlayan Ege Üniv. :Pen Fakül

tesi Herbaryumu ile İstanbul Üniv. Eczacı:lık :Fakültesi Herbar

yumu yetkililerine, 

Sonsuz maddi ve manevi desteklerinden dolayı Sevgili Aileme 

En içten teşekkürlerimi sunarım. 



vii 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

ÖZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • iv 

SUMMA.RY •••• •••• ~ •••••••• ~. •.• ••••••••••• o •••••••••••••• V 

':pEŞ'EI<JCtlli · .••••.•••••• ·• • • ••••••••.••••••••••••••••••••••• o vi 

. ·ŞEK __ İLLER Dİ ZİNİ ........... .- . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • ix 

KISALTMALAR .DİZİNİ ••• ~ ••••••••..•••••••••••••• o • o o ••••• 

ı. GİRİŞ . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 2 • lliATERYAL VE YÖNTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .ı. Materyal 

2.2. Yöntem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • • 

3 • BUL\;Mı.AR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

3 .ı. Morfolojik Ara0tırmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 3.ı.ı. Eskişehir'de bulunan Nepeta türleri için 

tayin anahtarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 • 1 .ı .; 1 • N • it al i ca L • • •••••••••••••••• 

3.ı.ı.2. N.nuda ssp. nuda L ••••••••••• 

3.1.1.3. 

3.1.1.4. 

N.congesta var. conp;esta F'isch 

et. I\1e~r. • ....•..•• . . . . . . . . . 
N.stricta var. stricta (Banks 

et.Sol.) Hedge et Lamond ••••• 

X 

ı 

3 

3 

3 

6 

8 

8 

lO 

15 

20 

25 

3.2. Anatomik Araştırmalar • • • . • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 29 

3. 2 .ı. 

3.2.2. 

Kök • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • • • • • • • 

Gövde ................................. 
29 

31 



İ ÇİNDE't::İLER (d evam) 

3.2.3. Yaprak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.3. Türlerin Uçucu Yağ Tayinleri ................. 

vii i 

Sayfa 

33 

35 

4. TAP.TI.ŞI!ıA VE SONUÇLAR •••••••••••••••••••• o •••••••• o. 36 

5 • EK AÇ IKLAtıTALAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 

A. Çalı;;;ma Bölgesinin CoiJ;rafik Konm:ıu ve İklimi 

B. 

c. 
Tubiflorae Takı.ını ••••••••••••••••••••••••• 

Labiatae (Lamiaceae) Familyası •••••••••••• 

. . . 

D. Nepeta L. Cinsi ••••••••••••••••••••oo•••••••••• 

44 

45 

46 

49 

E. Çiçeğin Gelişim Safhsları ••••••••••••••••••••o• 51 

.6. KA:::NAKTJAR DİZİNİ • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • 52 



ix 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil Savfa 

ı.ı. Araştırma bölgesindeki istasyonların özellikleri 

ve btt.l.unan türler . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

1.2. Türlerin bölgedeki yayılışı • • • • • •.• • • • • •• •.• •.• •• • • • • • • 7 

2.1. Nepeta italica'nın doi:,Ta. fotoğrafı .• • , • ..... • •• • •• • • • •• • 9 

2 .·2. Nepeta i talica 'nın genel görünüşü ....... ._ •••••••••••. • 

2.3. Nepeta italica'nın mor:foloj.isi ••••••••••••••••••••••. 

31 Nt d ~, d~ .f't•• +' • • ep e a nu a _.:>~.R .nua.a nın oga ...: o ogra .. ı ••••••••••••• 
~/ 

12 

13 

14 

3. 2. N ep eta nuda s~p. nuda 'nın genel görünüşü .. • • • .. • • • • • • 17 

3. 3 •. Nepeta nuda s sp .nudn 'nın morfolo jisi .• • • • • • • • • • • • • • • • ıS 
\ 

4 .ı. N ep eta congesta yar. con,gesta. 'nın doğa fotoğrafı • • • • • 19 

4•2• Nepeta congesta vaT.congesta'nın genel görünüşü .••••• 22 
\ \ 

4.3. N ep eta congest~ var ~congesta' nın morfoto jisi • • • • • • • • 23 

5 .. 1. Ne,Eeta stricta var.stricta'nın doğa fotoğrafı .......... 24 
\ 

5.2. Ne12eta stricta var.stricta'nın genel görünüşü ....... 27 
\ 

5.3. Ne ,E eta stricta var.stricta'nın morfolojisi. . . . . . . . . . . 
\ 

28 

6.1. N. congesta ~ar~coneesta'da kök enine kesit ••••••••• 30 
\ 

6.2. N.congesta.va~~ congesta'da gövde enine kesit .••••••• 32 

6. 3. N. congesta _var. congesta 'da ~ra prak enine kesit • • • • • • • 34 

7 .ı. Türler in uÇucu yağ miktarlar ı •.•••••••• • •·• • • • • •·• • • • .• •. 3 5 
8 .ı. 

8.2. 

8.3. 

Türlerde . gövde örtü tüylerinin görünüşleri ••.••••••• 

Türlerde ıraorak görünüsleri •••••..•••• · • • • • • • • · • • • • • tl .&: :> • 

Türlerde kal ik s, meyve kalilesi, bra.kt e ol. görünü~leri. 41 

8.4. Türlerde çiçek ve meyve gö~ünüşleri ••••••••••••••••• 42 

9.1. Türkiye Plora~sında uygulanan kare sistemi •••••••••• 43 

10.1. Çiçeğin gelüıim safhc-üarı ••••••.•.•..••. · •.• · • • · • • • • 51 



:'"'' 

KISALT~.TALAR Dİ ZİNİ 

Kısaltınalar 

ae 
bg 

f 

h b 

k 

ka 

kl 

kg 

ko 

k s 

ni 

öt 

öz 

pa 

pe 

pö 

PP 
s 

sö 

sp 

sp u 

st 

s ta 

stü 

tr 

tr k 

üe 

Açıklam al ar 

Alt epiderma 

Basit geçit 

Ploem 

Hücrelerarası boşluk 

Kutikula 

Kambiyum 

Kloroplast 

Kenarlı geçit 

Kollenkima 

Ksilem 

Nişasta 

Örtü tüyü 

Öz 

Parankima 

Periderma 

Primer özkolu 

Palizat parankiması 

Sklerenkima 

Sekonder özkolu 

Sühger parankiması 

Salgı pulu 

St oma 

Stoma alt boşluğu 

Salgı tüyü 

Trak e 

Trak e id 

Üst epiderma 

X 



ı 

l •. GİRİŞ 

Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinden, tropik<ü Afrika 

dağlarına kadar yayılış gösteren (Bailey, 1947; Everard and 

Marley, 1974; Heywood and Chant, 1982), Nepeta cinsi dünya üze

rinde 150-280 türle (Bailey, 194 7; Cavendish·, 1985; Everard 

and Marley, 1974; Pooter, 1987) temsil edilmektedir. Türkiye' 

de 33 kayıtlı türü bulun!D~ktadır (Davis, 1965) .. 'Bu türlerin 

J;.6' sı . endemik olup, Türkiye 'deki endemizm oranı %48 kadardır. 

Endemiklik bakımından G.Betı Anadolu 10 türle başta gelmekte

dir. Bunu 5 türle Doğu Anadolu ve 1 türle (Nepeta congesta 

_var.congasta) İç Anadolu Bölgesi izlemektedir. 

Nepeta cinsinin Eskişehir'de yayılış gösteren türleri üze-, 

rindeki ilk bilimsel kaynağa Flora Orientalis (Boissier, 1879) 

te rastlanmaktadır •. Bunun dışında türler, taksonamik olar::ı.k 

birçok-araştırıcı tarafından ele alınmıştır. (Babalonas and 

·Kok}cını,. 1982; Bad en, 1987; Boissier, 1949; Boni:ı.i.er and Lay en s, 

1889; _Bon.nier, 1911~1935; Bornmuelleri, 1908; Butcher, 1961; 
. . . 

diapham, etaı., 1959; Davis, 1965, 1982; Hayek, 1927; Hedge, 

1980; He=gi.,'l964; Henry and Gleason, 1963; Krause, 1937; Lec

hevalter, 1961; Polunin, 1969, 1980; Polunin and Huxley, 1981; 

Schmeil and Fi tschen, 196 5; St o janov, et al., 1967; Ta tl ı, ı 988; 

Tutin and Heywood, 1972). 

Yapılan sitoloj~k çalışmalarda Nepeta italica'nın kroco

zom sayısı 2n=l6 (Baden, 1983), Nepeta nuda'nın ise 2n=l8 
. ' 

olarak bulunmuştur (Babalonas and Kokkını, 1982; Federov, 1969). 

Nepeta nuda:'da kromozomlar l-3flm uzunluta olup çubuk şeklindedir, 

ve 1-2. B kromozomu içermektedir(Babalonas and Kokkını, 1982). 

Nepeta türleri ekonomik yönden önemli olup tıp alanında 

tedavi edici özellige sahiptirler. Bunlardan Nepeta cataria L. 

(Kedinanes~) yapraklarının çiğnenmesi he.lk arasında diş ağrı-

ları için kullanılmaktadır. Kedinanesi çayının; uykusuzluk, 

kansızlık, soğukalgınlı~ı, ishal, 1.ıaşağrısı, hazımsızlıl{, stres 
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ve tüberküloza iyi geldiği öğütlenmektedir. (Duke, 1986). Ay

rıca çiçek hastalığında da tedavi edici olarak kullanılmaktadır 

(Grive, 1982). Nepeta glechoma Bth. mide hastalıklarında ve 

hasımsızlıkta faydalıdır (Wien, 1975) o Nepeta eriostachy Bth. 

ekstraksiyonu sonucu elde edilen sıvı gözün zayıf görmesinde, 

Nepeta salviaefolia Royle. eks. Bth. yatıştırıcı olarak, Nepeta 

glutinosa Bth. zatürrüyede, Nepe.ta flocosa Bth. kanı tenizle

yici ve ateşli hastalıklarda kullanılmaktadır. (Atal and Kapur, 

1982). 

Bu çalışmada ekonomik önemi olan Nepeta cinsinin Eskişehir' 

de bulunan türlerinin belirlenmesi ve bu türlerin morfolojik, 

anatomik karakterlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ça

.lışmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için bir kaynak 

oluşturacağına inanılmaktadır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. M~teryal 

Çalışma konusunu oluşturan Nepeta türleri 1989 yılında 

bitkilerin hem çiçek açma. hem de meyveye geçme mevsimleri olan 

nisan-ağustos ayları arasında toplanmıştır. Bitkilerin bir 

kısmı tayinden sonra kurutula.ra.k herbaryum örneği haline geti

rilmiştir. Diğer bir kısmı ise anatomik gözlemler için ?'o70 'lik 

alkelde kavanozlara konularak etiketlenmiştir. 

2.2. Yöntem 

Türlerin tayinleri Flora of Turkey (Davis,l965) başta 

olmak lizere çeşitli flora kitaplarından yararlanılarak yapıl

mıştır (Babalonas and Kokkını, 1982; Baden, 1987; Boissier, 

1879, 1949; Bonnier and Layens, 1889; Boruıier,l9ll-1935; Born

muelleri, 1908; Butcher, 1961; Davis,l965, 1982 ; Hayek, 1927; 

Hedge, 1980;.Hegi, 1964; Krause, 1937; Lechevalter, 1961; Po

lunin, 1969, 1980; Schmeil and Fitschen, 1965; Stojanov, et al., 

196}; Tatlı, 1988; Tutin and Hpywood, 1972). Ayrıca Anadolu 

'Üniv. Bezacılık Fakliltesi Herbaryumu· (ESSE) nda, Ege, Üniv. F·en 

Fakültesi 'Rerbaryumu (EGE) nda-ve İstanbul Üniv. Eczacilık Fa

·_kültesi Herbaryumu (ISTE) nda:lci diğer örneklerlede karşl!laştı

rlilm llŞ t:ır-. 

İncelediğimiz Nepeta __ türlerinin bazı şekilleri normal 

. boyutlarında, bazı la sımlarının morfolojik şekilleri ise Wild 

bin üküler Stereo mikroskobu kullanılarak çizim tüpü ile çi

zilmiştir. Her türün önemli morfolojik karakterleri ve genel 

şekilleri gösterilip, çizimler arazide çekilen rehlcli fotoğ

raflarla zenginleştirilmeye çalışılmıştır. 

Anatomik çalışmalarda alkoldeki kök gövde ve yaprakla

rın orta bölg~lerinden alınan kesitler lugol eriği ve Sartur 

reaktifi ile boyanarak gliserin-jela.tin içine alınr.ıış v<. la-
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melin çevresi Kanada Bals~mı ile ka~atılmıştır. 

Lugol eriği: 2 gr "Potasyum iyodür 200 cm3 su içinde eri:.... 

tilir ve bu eriğe l eV İyot ilave edilir. 

Sartür reaktifi: Saf laktik asit 60 ml 

Soğukta. Sudan III ile doyurulmu:::_> 

Laktik asit ••••••.•• 45 ml 

Saf an il in • . • • . • . . • • 2 gr 

İyot ................ 0.20 gr 

Potasyum iyodur • • • • • 1 gr 
o 

Alkol 95 ••••••.•••• lO ml 

Distile su ..•••••••• 80 ml 

Gliserin-jelatin: 1 kısım jelatin 

7 kısım gliserin 

6 kısım su 

ve her 100 gr karışım için 1 gr fenol 

kullanılarak hazırlanır. 

Anatomik çalışmalar Lei tz \Vetzlar binoküler mikroskobu

nun xlO oküleri, x40 objektifi ve resim çizme tübü ya:.t~dımı:ır

la büyütülmüş görüntü kağıt üzerine aktarılarak çizilmiştir. 

Anatomik gözlemler sırasında çeşitli botanik ve anatomik ki

taplarından faydalanılmıştır (Dutta, 1979; Esau, 1965; Hill, 

et al., 1976; Rost and Barbour, 1976.; Yazgan, 1986; Yakar, 

1983; Yentür, 1984). 

Kimyasal çalıf:imalarda, türlerin uçucu yağ ile volumetrik 

nem miktar tayinleri ys.pılmı::;ıt ır. 

Uçucu yağ miktar tayini için Clevenger cihazı kullanıl

mıştır. 25-100 gr tam tartılmış bitki örneği elle kırılarak 

cihazın balonuna yerleştirilmi~, üzerine ı lt distile su ila

ve edilerek ısıtma işlemine baqlanmıstır. Kaynama başladık

tan 3 saat sonra işlem durdurulmuş, uçucu yağ r.üktarı okuna-
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rak verim hesaplanmı~tır. 

Uçucu yağ miktarı tayin edilen örneklerin volurDetrik nem 

miktarı da hesaplanmıştır. Bu amaçla 5-10 gr tam tartılmıs 

bitki örneği elle kırılarak volumetrik nem miktar tayini ci

hazının balonuna yerleştirilmiş 1 üzerine 100 ml su ile doyu:-:

rulmuş ksilen ilave edilerek ısıtma isıemine başlanmıstır . 

. Dereceli kısımda biriken su miktarı sabit kalınca işleme son 

verilmiş, okunan. su miktarından% nem hesaplanmıştır. 



3. BULGULAR 

Araştırma konusunu oluşturan Ne-peta cinsine ait 4 tür 

çalışma alanındaki 5 istasyondan toplanmrştır (Şekil 1.1.). 

İstasyanun adı Rakımı Tarihi Habitat Bulunan 
özellikleri türler 

Kızılinler 
900 26.5.1989 Kayalık N.italica 

köyü m 

Silr1diken Dağ,o 
1750 m 3.7.1989 Kayalık Karakütük N. nuda 

Bozdağ 1600 m 9.6.1989 Taşlık 
ssp. nudc: 

Esk.-Ank. kara- N.congestc:. 
yolu .Oğlakçı'nın 850 m 27.5.1989 Step ve 
5 km doğusu yamaçlık 

var. 
congesta 

Siv. Koçaş köyü 850 m 19.5.1989 Step No stricta 
Aslanlı mevkii 27.5.1989 var. stricta 

Şekil 1.1. Araştırma bölgesindeki istasyonların 

özellikleri ve bulunan türler 

6 
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Ölçek: 1/1.000.000 

Şekil 1.2. Türlerin bölgedeki yayılışı: 

0 N. italica 

111 N. nuda s sp. nuda 

D. N. congesta var. con~estcı. 

* N. stricta var. stricta 



3 .ı. ]IIorfolo jik Araştırmalar 

3.1.1. Eskişehir'de bulunan Nepeta türleri için 

tayin anahtarı 

8 

ı. Çiçek durumu spika (başak) (Şekil ~.2), çiçekler vertisil

lastrum ( halkasal) (ş e kil 2. 3-c ) • 

2 o Korolla beyaz, ll-12mr:ı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ı. italica 

2. Korolla mavi-mor,7-10mm ••.••••••.• 2. ~ ssp. ~ 

1. Çiçek durumu tirsus (piramidal) (Şekil 4.2), çi.çekler si

moz (küme) (Şekil 4.3~c). 

3. Yaprak kenarları oymalı (Şekil 8.2-c), çiçek duruı:ıu ye

şil, korolla beyaz-krem. • •• 3. congesta var. congesta 

3. Yaprak kenarları oymasız (Şekil 8 .2-d), çiçek durumu he-

n en hemen yeşil-ı:.ıor, korolla mavi. • .••.••••••••••••••• 

•••••••• 4. stricta var. stricta 
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~ekil 2.1. Nepeta italica 
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3.1.1.1. Nepeta italica L., Sp.Pl.57l (1753) (Şekil: 2.1,2.2,2.3) 

Syn: N. orientalis Miller, Gard. Dict. ed.B, no. lO 

(1768) 

N. marrubioides Willd., Em .. un. Pl. Horti B erol. 

603 (1809) 

N. leucostegia Boiss, et. Heldr. in Bois., Diagn. 

Ser. 1(12):62 (1853) 

N. tolypantha Stapf in Denkschr. Akad. \Vi ss. 

Wien, Math-Nat. Kl. 50(1):98 (1885) 

Çok yıllık, gövde dik, 30-60 cm, uç kısımları her.:en Lo

men kıvrık ve geriye yatık pubessent ile sublanat. Salgı bez

li, gövde yüzeyi belirgin çukur, gövde kalınlığı 1.5-2 mm.Yap

raklar; ovatyovat-oblong, 2.5-0.9 x 1.8-0.4 cm, grimsi-yeşil, 

villoz-tomentoz, kenarları krenat, tabanı kordat, salgı bezli 

ve 0.2-1.4 cnı saplı. 'Çiçek durumu; spike (başak), ba~aklar 

4-10 cm, saplı vertisillastrum (halkasal dizilişli), se .. plar 

l-2 mm, vertisillatrumların mesafesi 2-0.2 cm ve yaklaşıl<: 30 

çiçekli. Brakteoller; linear-lanseolat, 7-4.5 x 2-1.2 mm, 

· hemen hemen kalik_.$e e.şit ya da biraz kısa, ortası· açık yeşil 

kenarları beyaz zarımsı ve hafif dalgalı, saplı ve sapsız sal

gı bezli , hemen hemen tüylü, ucu sivri. Kaliks tübsü, üst 

kısımda biraz geniş, ağız kısmı hafif eğik, 7-9 x l-2 rrun, he

men hemen tüylü, Raliks dişleri linear:..lanseolat, ucu sivri, 

ortası yeşil, kenarları beyaz renkli, 3-2.5 x 0.25-0.50 wn, 

iç kısmı tüysüz ve salgı bezli. Kaliks tübü 4-6 x l-1.5 a~, 

.yoğun saplı ve sapsız salgı bezli meyve kaliksinde ovoid. Ko-
, rolla; beyaz, ll-12 mm list dudak 2wn, alt dudak 2 x 3 r:un, ça

nak şeklinde 7 loblu, pembe benekli. Korolla bağazı dik tüylü, 

dış yüzeyi tüylü ve sapsız salgı bezli. Pistil; 13 x 0.25 ~n 

beyaz, stigma iki loblu, 0.5-l rnm. Stamenler; didinam, üst 

stamenler 5 mm, alt stamenler 4 mm, anterler bordo-beyaz 0.5 mm. 
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Meyve; oblong, üç köşeli, 2-l.d x 1-0.8 mm, siyah, yüzeyi çı

kıntılı, tepesi basit tüylü, nuks. Meyvelerin tamamı gelişmiş. 

~iç ek açma zamanı: ~ayıs-Temmuz 

Yetişme ortamı : Volk&~ik yamaçlar, kuru dere yatakları, 

göl kenarları, kaya, kireç taşları, meşe 

ağaçlıkları. 

Rakını : 3 50-1800 m. 

Genel yay ıl ış ı : İtalya, K.Irak, B .Suriye, Lübnan, 

İspanya ve Türkiye. 

Türkiye 'deki yayılJ.şı: Bütün bölgeler. 

Bölgedeki yayılışı: B3: Eskişehir: Kızılinler köyü kaya

lıkları, 25.5.1989, Ayla Kaya, 

ESSE 8450. 



\' . 
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,; 
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; 

Ş:ekil 2~2. N.italica: Genel görünüş (xl.5) 
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a 

lmm e 
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b 

g 

.... 

.L 

Şekil 2. 3 ·• N. i tali ca: a-ya prak (x3. 3); b-kor olla (x4); c-v ert i

sillastrum (x4); d-gövde; e-kaliks(x5); f-brakteol (x5) 

g-meyve kaliksi· (x5.); h-meyve: (xl5). 
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Ş)ekil 3 .ı. N ep eta nuda s sp. nuda 
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~-
3.1.1.2. Nepeta nuda ssp.nuda L., Sp.Pl.570 (1753) Şekil:(3.1,3.2,3 

i 

Syn: N. pannonica L., Sp.Pl.570 (1753) 

N. tmolea Bois s. var. laxior Bo i ss., 1?1. Or. 4: 

655 (1879). 

N.nuda L. var. pastoralis Bornm.in !;Iitt. Thür. Bot. 

Ver. N.F. 20:41 (1905). 

N. nuda L. ssp. pannonica (L.)Gams in Hegi III.}~. 

Mittl .. Eur. 5(4) :2372(1927) 

Çok yıllık, dik, birkaç gövdeli, 20-90 cm. Tüyler kısB, 

seyrek,geriye yatık, salgı bezli. Gövde üst kısmı mor, alt 

kısımlar yeşil, yüzeyi hafif çukur, kalınlığı 2.5-5.5 m.rn. Yap

rak; ovat, ovat-oblong, 1.0-5.5 x 0.8-2.3 cm, üstte mor, altta 

yeşil, kenarları krenat, tabanı kordat, ya da hemeh hemen tu

runkat, yüzeyi yukarıya doğru yatık pubessent. Arka yüzeyi 

yoğun, iri, sapsız sa.lgı bezli, ve 0.5-2.5cm saplı. Çiçek du

rumu; spike (başak) yada hemen hemen tirsus (piramidal) , saplı 

vertisillastrum (halkasal diziliş). Saplar 3-5 mm, vertisillast

rum mesafesi 0.5-4.5 cm ve 10-60 çiçekli. Brakteoller; linear, 

2-3 x x 0.2 mm, kaliketen daha kLBa, mor renkli, tüylü, salgı 

bezli, ucu sivri, Kaliks tübsü , ağız kısmı hemen hemen geni~, 

4-6 x 1-2 mm kısa tüylü. Kaliks dişleri, linear-lariseolat, 

2-3 x 0.2 mm, iç kısmı tüylü, ucu sivri, Kaliks tübÜ 2.5-3.5 x 

·l.OJ.5 mm, damarlar mor, damar boşlukları yeşil renl-::te, yo-
.. 

ğun salgı bezli. Meyve kaliksi .ovoiıd. Korolla; ( 6-) 7-10 (-ll) 

mm, üst dudak 1.5 mm, alt dudak 1.5-2.0 x 2.0-3.0 mm, çukur 

ve 7 loblu. Korolla mavi-mor renkli, korolla boğazı açık leylak, 

.koyu mor benekli. Alt dudak iç kısmı uzun tüylü, korolla dış 

yüzeyi üst ve alt dudak tarafında, uzu.ri, diğer kısımlarda kısa 

tüylü ve salgı bezli. Korolla tübü çok hafif eğik. Pist il; 

9.0 x 0.25 mm, açık r:ıor, stignıa 2 loblu, o.5 mm. Stamenler; 

didinam, üsttekiler 4mm, alttakiler 3 mm, anterler koyu mor, 
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filamentler açık leylak. :Me;y-ve oblong üç köşeli 2xl mm, kah

verengi, yüzeyi hafif, tepesi yoğını siyah çikıntılı, nuks. 

:Meyvelerin tamamı gelişr.ıiş. 

Çiçek aç:rıa zamanı: Haziran-Ağl.ıstos 

Yetişme ortamı : Çayırlar, kireçli kayalar, nehir ke

narları, Juniperus ve Pinus alanları. 

Ra kım 

Genel yayılışı 

: (600)-1100-2250 m. 

: Balkanlar, Sibirya, Kafkasya, Kırım, 

İran, Lübnan, Suriye ve Türkiye. 

Türkiye'~eki yayılışı: Batı ve İç Anadolu 

Bölgedeki yayılışı :B3: Eskişehir: Bozdağ, Tandır köyü, 

kule çevresi, 1600 m, 9.7.1987,K.E.C. 

Başer, ESSE 7793, 7883 ; 18.7.1987, 

H.Malyer, K.Hotf.:Saşer, ESSE 7555_5; 

9.6.1989, Ayla Kaya, ESSE 8454; 

B3: Eskişehir: Sündiken dağları, Ka

rakütük orman deposu, 1750 m, 3.7. 

19d9, Ayla Ka;ya, ESSE 8451. 



Şekil 3. 2. N .nuda s sp. nuda: Genel görünüş 

(xl). 
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e ' f . lmm 

Şekil 3.3. N.nuda ssp.nuda: a-yaprak (x3.6); b-korolla (x4); c-ver

tisillastrum (x2); d-gövde; e-kaliiks (x6); f-h•~i"ıkt e ol (x6); 

p,-meyve kaliksi(x:6); h-neyve (xl5). 
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Şekil 4.1. Nepeta congesta var. congesta 
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3.1.1.3. Ne.peta congesta :Fisch et lley. var. congesta in Ann.Ser. 

4,1:34 (1854) Şekil: (4.1,4.2,4.3) 

Çok yıllık, dik, ( 25-) 30-47 ( 50) cm, tüYle.r geri;{ e yatık 

puberulous, sapsız salgı bezli, gövde yüzeyi hafif çukur, kalın

lığı 2.0-3.0 mm. Yapraklar; ovat-oblong, eliptik, 5.0-1.5 x 

· 2.2-0.4 cm, kenarları krenat, üst kısımlarda her:1en h.eme.n düz, 

tabanı kuneat, az tüylü , yaprak alt yüzeyi yo~'l.lll se~psız saL~ı 

bezli, O .ı-ı. 4 cm saplı. Çi çe};: duru.rn.u; g.P.nişce dallannıq tir

sus (piramidal). Çiçekler kimoz, 2-6 çiçek, kimoz sapları 3-·bm. 

Brakteoller; lanseolat, 4-6 x 0.25-0.50 mm, J:::.en:en i~a1en kaliks 

kadar. Az tüylü, salgı bez li , sivri uçlu. Kaliks her;ıen her:ıen 

çan, 5-6 x 2-3 mı~, tüylü, Kaliks dişleri; 2-3 x O. 25-C. 50 nu, 

üçgen şeklinde, ucu sivri iç kısmı tüysüz. İaliks tübü; 3.0-

3. 5 x 2 .0:...3 .O mm, dar.:ıa:.-larda tüylü, damarlar arasında sı:ügı 

bezli. Me;Vv~-~~aliksi hafif şişgin. Korolla; 5.0-6.0 mr.1, üst 

d udak 1 mm, alt d udak 2 .O x 2 .O mm çukur ve 7 küçük lobltı.. 

Korolla beyaz, krem. Korolla boeazı leylc:ı.k-r:ıavi benekli , iç 

dudak tüylü, korolla. tübü çok açık leylak, dış yüzeyi tüylü 

ve salgı bezli. Pistil; 4.0-5.0 r:ım, stigma iki loblu, e.çü: 

leylak, stilüs beyaz. Star:ıenler; didinam,üst stamenler 2.0r:ır.ı, 

alt stamenler 1.0 mm, anterler mavi. Heyve yuvarlakçı::. , üç 

köşeli, 1.5-2.0 x l.l-1.6mr:ı, kahve:rengi, yüzeyi hemen henen 

düz, tepesi çok az çıkıntılı, arka yüzeyi boyuna 3 çizcili. 

Nuks. Meyvelerin genellikle 2' si gelişmiş, 2 'si körelr:ı.iş, ba

zende 3'ü gelişmiş, l'i körelmiştir. 

Çiçek· açma zamanı: Nismı-Haziran 

Yetişme ortamı 

Rakım 

Genel yayılışı 

Kireçtaş ı çatlakla.''ı, taşlık yhr::açla~~, 

stepler, nadaslı veya bu~day tarlala::ı 

demiryolları. 

300-2100 m. 

Türkiye 
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Türkiye''deki yayılı$ı:- İç Anadolu Bölgesi 

Bölgedeki yayılışı : B3: Eskişehir: Sivrih:ii.sar, Oğlak-

çının 5 km doğusu, 27.5~1989, H. 

:rtralyer, K.H.C.Başer, A.Kaya, ESSE 

8452 • (ENDEMİK) 



22 

Ş: ek il 4. 2. N. conp;esta var. congesta: Genel görünüş (xl) . 
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f 

d 

Şekil 4.3. N.congesta var.congesta: a-yaprak (x3.2); b-korolla 

(x6); c-vertisillastrum (x3); d-gövde; e-kaliks (x6); 

f-brakteol (x6); g-meyve kaliksi (x6); h-meyve (xl5). 
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'./;~_ '~·e~·. 

~·~'1a-..;::iLt{·~~:.;~·''' 

Ş:ekil 5}.1. Ne.peta stricta var. stricta 



._ 
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3.1.1.4. Nepeta stricta (Banks et Sol.) Hedge et Lamond V.ar. 

:stricta inNotes p.B.G. Edin~.38:45(1980)~(Şek.5.1,2,3). 

Syn: Satureia stricta Banks et.Sol.in Rusnell, Aleppo 

ed. 2,225 (1794). 

Nepeta calycin:::. Fenzl in Flora 1843 (1): 400 

Çok yıllık, birkaç gövdeli, 22-50 cm, Tüyler yukarıya 

doğru yatık, puberulous,hemen hemen salgı bezli, gövd.e genel

likle yeşil, üst· kısı1mda gövde ve dallar mor çizgili, yüze~ri 

az çukur, kalınlıgı 1.5-3.0 r.ını. Yapraklar; oblong-ovat ye. da 

eliptik, 1.2-3.5 x 0.4-1.4 cm, kenarları genellikle oynasız, 

tabanı kuneat, örtU tLi.yü puberulous, sapları O.l-0.7 cm, salgı 

bezli, yapraklar genellikle yeşil olup üst kısımda yc;.prak ~e

narları hafif mor. Çiçek durur.ıu; genişçe dallannıış tirsus 

(piramidal), hemen hemen yeşil-mor, çiçekler kir:ıoz, kir:ıoz sap-

ları 2-5 mm, l-4 çiçekli. Brakteoller; linear-eliptik, 4-2 x 

0.25-0.50 mm,kalikse e~it ya da daha kısa, villoz, ucu siV-ri. 

Kalik~ hemen hemen çan, 4-5 x l-2 r.un, pubervıous ile tor:;ent~)Z, 

·kaliks dişleri 2x0.5 mr.ı., ucu sivri, kaliks· tübü 2·.s-3.5xl-l.5 :r..m. 

Meyve kaliksinde. tüb. kısmı Şü:;gin,~ 3.5-5 x 2.5-3.5' mm, yeŞil-· 

·mor. Korolla; 3.5-5.5 mm, üst dudak ı mm, alt dudak ı.o·x l.5Tn.". 

küçük loblu, Korolla m avi, korolla boğaz ı açık leylak, mavi-

mor benekli. Alt d udak iç kısmı tü~rlü, korolla dış yüzeyi yo

ğun tüylü, korolla tübünün alt kısmı tüysüz. Pistil; 3-3.5 rr~, 

mavi-mor. stigma .2 loblu,. Ste.r1enler; didinam, üsttekiler l.5r...r.ı: 

alttakiler 1 mm, mor renkli. Meyve; genişçe oblong, ;ıra ca 

hemen hemen yuvarlak, U.ç köşeli, 2,.2-2.0 x 2.0-1.8 mm, k?.r.v•:::

rengi, yüzeyi hafif çıkıntılı, arka yüzeyi boyuna 3 çizr~ili, 

nuks. Genellikle me~1elerin 2'si gelişmiş, 2'si gelişmemiş. 

Çiçek açma zamanı: Nisan-Hazira."l . 

Yetişme ortamı Çam.lık alanlar, stepler, nadaslı ya da 

kültüre edilmiş tarlalar, demiryolları. 



Rakım : 600-1676 m. 

Genel- Y?~ıl~şı: Filistin, Suriye çölleri, İspanya ve 

Türkiye. 

Türki;ye 'deki yayılışı: İç ve Do bı-u Anadolu. 
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Bölgedeki yayılıf?ı : B3: Eskişehir: Sivrihisar, Koçaş 

köyü, Aslanlı mevkii, 19.5.1989, 

27.5.1989, KoHoC.Başer, H.Malyer, 

A .Kaye., ESSE 8453, (YENİ Y..AYIT) 



Şekil 5.2. N.stricta var.sticta: Genel görünüş 

(xl). 
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ı. 

h 

Şekil 5 .• 3. N .stricta var .stricta: a-ya prak (x3); b-kor olla (x8); 

c-vertisillastrurn (x5); d-gövde; e-kaliks (x6); 

f-brakteol (x6); {~-meyve kaliksi(x6); h-meyve (x15). 
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3.2. Anatomik Araştırmalar 

3. 2 .1. Kök 

Çok yıllık dikatil bir odun ye.pısına sahip olan Nepeta 

türlerinin kökleri sekonder bir kalınla9ma göstermektedir. 

En üstte koruyucu doku olarak bulunan periderma 6-8 sıralı 

uzun, enine yassılaşr:ıış hücrelerden oluşmaktadır. Onun altın-

'da çeperleri kalınıaşmış parankima hücreleri düzenli sıral2.r 

halinde bulUnmaktadır. Bu hücrelerin hücrelerarası bo::;;luk

ları az olup basit geçit içerirler. Parankima hücrelerinin 

altında yer alan floem 5-6 düzenli sıralanmış hücrelerden 

oluşmuştur. Kambiyum 3-4 sıralı kapalı bir halka fieklinde

dir. Sekonder ksilem trak e, trs.keid ve öz kollarından meyda

na gelmiştir. Trakeler genellikle ove.l-yuvarlak tipte olup 

fazla sayıdadır. Trake-trake ve trake-trakeidler e.rasında 

çok sayıda kenarlı geçitler bulunmaktadır. Primer ve sekon

der öz kolları 1-5 sıradan oluşmuş olup sekonder ksilemi di

limlere ayırmaktadır. Öz kolları uzunca-geniş parankimatik 

özellikteki hücreler olup, niF?asta taneleri içermektedir. 

Öz bölgesi genellikle yuvarlak parankimatik hücrelerden mey

dana gelmiştir. Dar bir alanı kaplamaktadır, basit geçit ve 

.hücreler arası boşluk içermektedir. 

Nepeta türlerinin kök yapısında bir farklılık gör\ilmedi

ğinden, sadece bir türün (N.congesta var. congesta) anatomik 

yapısı verilmiştir (Şekil 6.1.). 
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Şekil 6 .ı. N .congesta var. congesta: A-Kök genel gör ünü$; 

B-Kök enine kesit. 
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3.2.2. Gövde 

Nepeta türlerinin gövdeleri sekonder bir yapı gösterir

ler. En dışta koruyucu doku ödevini gören epiderma; ovaı

yuvarlak tipte tek sıralı hücrelerden meydana geli!lis; olup 

list kısmı kutiku1a ile örtlili!llistlir. Tlir1ere göre de€;isen 

yoğunlukta epidermanın listünde 2-3 hlicreli örtü ve sEügı tily

Ieri bulunmaktadır. Salgı tLi.yleri sapsız olup, örtü tüyleri 

konik şeklindedir. Epidermanın altında 8-10 sıra halinde kü

çük, hemen hemen yuvarlak tipte kollenkima hücreleri yer al

maktadır. Onunda altında 4-5 sıralı, hücrelerarası besluk

ları olan ve içinde kloroplast bulunan ince çeperli, büyük 

yuvarlak tipte parankima hücreleri vardır. Parankima hücre

lerinin altında l-2 sıra enine yassılaşmış sklerenkima hüc

releri bulunmaktadır. Buraya kadar olan kısım r;övde de pri-

, mer karteksi olu9turmaktadır. Sekonder korteks sekonder flo

em hücreleri ile başlar. Floem 4-7 düzensiz sıralı çokgen 

şeklindeki hücrelerden meydana geli!liştir. Onunda altında 

4-6 düzenli sıralanmış kambiyum hücreleri bulunmaktadır. 

Sekonder büyümeye demetierin bulunduğu yerlerde, özellikle 

köşelerde rastlanır. Köşeler arasında demetler küçLilitür. 

Primer öz kolları dar ve kısa görünüşte olup öze kadar uza

nır ve sekonder ksilemi dilimiere ayırmaktadır. Sekonder 

ksilem "t;rake ve trakeidlerden :r.ıeydana gelmiş olup trakeler 

ince çeperli ve yuvarlaktır. Öz bölgesi hücrelerarası boş

luk ve basit geçit içeren büyük parankimatik hücrelerden iba

ret olup geniş bir alanı kaplamaktadır. 

Nepeta türlerinin gövde yapısında bir farklılık eörLil

mediğinden sadece bir türün (N.congesta var. congesta) ana

tomik yapısı verilmiştir (Şekil 6.2.). 
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Şekil 6.2. N .congesta var .congesta: A-Gövde genel görünüş_; 

B-Gövde enine kesit. 
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3.2.3. Yaprak 

Yaprak enine kesitinde, epiderrnanın orta darnar bölgesin

de üst yüzeyde içe doğru girinti, alt yüzeyde dışa doğru be

lirgin bir çıkıntı gözlenmiştir. Genellikle üst epiderma hüc--.· 

releri, alt epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yaprak her 

iki yüzde de stoma içerir. Stomalar epidermadan dışa doğru 

yönelmişlerdir. Bu nedenle storrıa altı boşlukları, epiderma.nın 

altında mezofil hücresini katetmeyecek şekilde içeri dogru 

girinti yaparlar. Üst ve alt epidermada tlrrlere göre değişen 

yoğunlukta, 2-3 hücreli örtü tüyleri bulunmaktadır. Bundan 

başka 2 hücreli salgı tüyleri ve salgı pullarıda vardır. Üst 

epidermanın altında 3 sıralı uzunca silindirik yapıda pali-

zat parankiması yer almaktadır. Bunlar düzenli bir şekilde 

sıralanmış olup hücrelerarası boşluk içermezler. Palizat pa

rankimasının altında ovaı-yuvarlak tipte l sıra sünger paran

kiması yer almaktadır. Sünger parankimasında yer yer hlicre

ler arası boşluklar gözlenmiştir. İletim demetleri mezofilin 

ortasıda bulunmaktadır. Etrafı kollenkimatik hücrelerle çev-

rili olup üstte 4-5, altta 7-9 sıralıdır ve hücrelerarası boş

luk içermektedirler. İletim demetleri orta damar bölgesinde 

diğer kisımlara göre daha büyüktür. Xollenkimı;ı. hücreleri ile

tim demetlerinin üst kısmında, alt kısma göre daha küçüktürler. 

İletim demetlerinde floem alt epidermaya, ksilem ise üst epi

derm~ya bakan taraftadır. Ksilem yapısında 5-7 sıradan olu

şan parankimatik öz kolları bulunmaktadır. 

Nepeta türlerinin yaprak yapısında bir fe.rklılık görül

mediğinden, sadece bir türün (N.congesta var. congesta) ana

tomik yapısı verilmiştir (Şekil 6.3). 
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Şekil 6.3. N.congesta var.congesta: A-Yaprak genel görüniiş; 

B-Yaprak enine kesit. 
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3o3. Türlerin Uçucu Yag Tayinleri 

ÇalJJşma bi tkimiz Nepeta kokulu özellikte olup yapısında 

salgı bezleri taşımaktadır. Bu bezler uçucu yağ içermekteC.ir

ler. Bu bölUmde türlerin uçucu yağ miktar tayin sonuçları, 

volumetrik nem miktar tayininden sonra hesaplanan kuru drop; 

üzerinden verilmiştir. ı:repeta stricta var. stricta 'dan ye

terli örnek olmadığından uçucu yağ miktarı hesaplanarnamıştır. 

Sonuçlar ş·ekil 7 .ı. de gösterilmiştir. 

N ... i tali ca 

N. nuda ssp. nuda 

N. congesta var. cone;esta 

N. stricta var. stricta 

Yaş drog. 
uç ucu yait (%) 

Oo20 

o.ıo 

o.ıo 

Kuru droe;. 
UÇUCU yağ (%) 

Oo34 

0.17 

0.10 

Şekil 7.1. Türlerin uçucu yağ miktarları 
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4·TARTI~v~ VE. SONüÇLAR 

Araştırma konusunu oluşturan Zskişehir bölgesindeki ı:ere~c:. 

ti~leri Uzerinde taksonomik, morfolojik ve anatomik ilişkiler 

ortaya konmaya çalışılmış, türler in uçucu yağ ve ner.-ı mik"!:;ar

ları hesaplanmıştır. Bu türler: 

ı. Nepeta italica L. 

2. Ne,2eta nudc.;. s sp. _nuda L. 

3. Nepeta congesta_ v_ar. congesta F'isch et Mey. 

4. Nepeta stricta var. stricta (Ban..ıcs et. Sol)Eedge et. 

Lam o nd 

Çalışma böleesinde bu türlerden en yaygın olarak bulu

nan N.congesta var.con;:esta'c1ır. N.italicc:. ve N.cnuds. ssp.nude. 

kayalık bölgelerde yayılış göstermesine ra@nen, 1'-T.con.ı:::esta 

var.congesta ile N .stricta var.stricta step ve y:~r:.~~-.çlard.c: yc:.

yılış göstermektedir • 

. N.italic::ı. ~.y.ls-~emmuz, N.nuda ssn.nuda haziran-~:.L;i.i.Stos 

aylarında çiçekli iken·, H. congestn var_. conr;este.. ve H. stric ta 

var_.stricta nisruı-hazirc:ın aylRrında çiçekli bulunr:ıatt:.·.d~r. 

Buna göre tUrlerin çiçeklc:nrne z2.r.ıanı habite.tıne. ve ~rU.kse~:li-

ğine bağlı olarak de~i$Dektedir. 

Çalışma bi tkilerimizc1en N. conr;estr~ var. conr;est:::. i:.. e 

n.nuda ssp.nude. florr. o·'"' Turkey (Davis,l965) ad.lı e.serc~e:<)r:-

lirtilen yerlerd<~n topla~1.ması~ır.:. r8.@;:en, N .itş.lica :··2.rkl::. 

alandan toplanmıstır. 'r.ıur·· kı"ye flores ~ k tı ı '~'" , .... . , ına.a ayı ..... ı o :r.ıaye.n ı i e pe-

ts stricta var. stricta Eskişehir bölgesi\için yenidir. Bu böl-

ge içincl.e ka~rıtlı olan n .fissa yapılan tüm ç~lış:r.ıalarc. rağme!'l 

bul~~aoanıştır. }lora of Turkey'e göre tür, 1950 tarihinde Es-

kişehir'in gUneybatısından Kütahya'ya do6'-ru 12. kın'de yayılış 
göstermektedir. Bugün bu bölgenin yerleşim alanı olması türün 

ortadan kalkmışolma ihtimalini kuvvetlendirnektedir. 
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TUrkiye'deki en yaygın türlerden birisi olan ll.italica 

dış karakter özelliklerinde örnegin; tüy örtüsLi, brE:.kteol V\} 

kalikste, N.nuda·_ssp -~·ise tüy· örtüsü, kaliks ~ekli,kaliks 

dişlerinin uzunluğu ve çiçek renginde farklılık göstermekte-. 

dirle~. 

N .i talica 'da tliy örtüsU digerlerine oranl!i çok ~roı,_;"Jnd'.lr. 

Yaprakların f:!Bkiller·i, tabanları ve tepe l::ısımJ.c:;rı tür-

lere göre çok belirgin olmasada kısmen farklılıklar •• .ı.. 

(;OS ver-

mektedirler. N .italica vs H .nuda _ss.P.nutla 'da yapra}: ovat-

oblong, N~ congesta var ._congesta ve N. stric ~a vc_ır ._stri_s:tcı" 'd c:~ 

hemen hemen eliptiktir. Yaprakların kenarları ı~.stricta va~. 

stricta'da düz, diı;:~erlerinde.9,'/Tn8.lıdır. Yaprak tabı:'lnh·.rı; 

:N.italica ve N.nud::ı. ssp.nuda'do. kordat, digerlerinde Y~1Jleat 
. " ___,___ ·----

şeklindedir. Yaprak alt ~rüzeyi!1de N.nuda ssp.nuQ.;:• ve N.con

gesta var. conı>estı:t 'da snlgı bezleri büyük ve çok ;yot;undur. 

Çiçek durur.m; N. i tali ca ve N .nuda .. ~sp_.nuda 'da ha:;c-~k ş ek

linde olup, çiçekler bUyük ve vertisillastrum gösterirler. 

N.congesta ya:r.cone;esta ve H.stricta var •. stricta'cia i::>e ge-

' nişce dallanr!lı~ pirı:ımidal olup, çiçekler küçük ve 'sir:wz s e~(-

lindedirler. 

B:rakteoller genellikle linear-lanseolattır. N.italica' 

da brakt eoll~rin kenm~ı beyaz, hafif dalgalı ve ZEr ıı:ıs ıC: ır. 

N.nuda ss~.nuda'da brakteol kaliksten kısa, difte~lerinde kali~s

t en kısa: veya hen en hemen kal ik s kadar, ya da biraz uz'ı.mc'i;.~r. 

Kaliks N .i talic8 ve lT •nuda ssp .nuda 'da tüpsU., 0.ic;erle.rir:-

de çan r;;eklindec~ir·. 

?!·:eyve; TT.ita.lic2. ve N.nuda_ss.P...nuda'det oblonf:,, 3 kö:=ıu1i 

diğerlerinde hc:men hemen yuvc:.· •. :rıe.k ve 3 köşelidir. n. i tcü:'ı..ca' 

da r:ıeyve siyah ve yoğun çJ.'kıntılıyken, digerlerinde kaJ~'rcren

ei ve daha az çıkıntılıdı:r. 
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Nepeta türlerinin anatomik incelemelerinde; gövde enine 

kesitinde, kortekste parankima dışında kollenkima hücreleri 

bulunmaktadır. Gövde parankima hücresiyle, kök parankirıa 

hücresi farklılık göstermektedir. Gövdedeki pararıkima hüc

releri ince çeperli olup hücrelerarası boşlukları fazladır. 

Köktekiler ise daha kalL~ çeperli, hücrelerarası boşlukları 

az olup basit geçit içerirler. Gövde floem hücreleri düzen

siz sıralanm.ış çokgen şeklindeyken, kökte düzenli sırale.nmış 

genellikte dört köşe hücrelerden ibarettir. Yaprak floe:r:ı 

hücreleri, kök ve gövdedekilere oranla daha küçüktür. Göv

dede kambiyum 5-6, kökte 3-4 sıralıdır. Gövde primer özkol

ları 1 'li, köktekiler ise l-5'li SJ.Xalar hali.."'l.de bulunmakta

dır. Özkolları kökte uzun ve geniş, eövde de kısa ve de.rdır. 

Kök trake hücreleri gövdedekilere oranla daha geniş oluı) ke

narlı geçit içermektedirler. Kök ve· gövde de öz bölgesi pa

rankimatik özellikteyken, sc-.dece N .stricta var. stricte kö

künde öz sklerenkim~tiktir. Gövde öz böl5esi, köke göre çok 

cia.ha ger...i.'J bir alanı kapsar.1aktı:uiır. 

t T • t 1. .f 0 ') , • ı a ıca ~o • ..>, cliı;j;erleri ise ~,; O .1-C .17 oranında ugu-

cu yağ igerr:ıektedir. 
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Şekil 8.1. Türlerde gövde örtü tüyünün görünüşleri: 

a-N.italica; b-N.nuda ssp.nuda; 
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/ 

c.N.congesta var.congesta; d-N.stricta var.stricta. 



a 

b 

d 

Şekil 8.2. Türlerde yaprak görünüşler~: 

a:--N:.italica (x3.3); b-N.nuda ssp.nuda (x3.6); 

c-N.congesta var.congesta (x3.2); d-N.stricta 

var.stricta (x3). 
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a 

b 

Şekil 8.3. Türlerde kaliks,meyve kalik~i ve braktşollerin 

görünüşleri: a-N .i talica (x6); b-N .nuda s sp. 

nuda (x6); c-N.conr,esta var. congesta (x6); 

d-N.stricta vaF.stricta (x6). 
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·.o 
b ~· ~: 

.. :: 

Şekil 8.4. Türlerde çiçek (x6) ve meyve (x15) görünü~leri: 

a-N.italica; b-N.nuda ssp.nuda; c-N.congesta var. 

congesta; d-N.stricta var.stricta. 
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5. Ek Açıklamalar-A 

ÇALI!?MA BÖLGESİNİN COGRAFİK KO:ÜUMU'.VE IKTJÜrİ 

Eskişehir ili, İç Anadolu Dölgesinin kuzeybatı kö~esin-

de yer almaktadır. Kuzeyde Ke:ı.radeniz, bat ı ve gU.ne.:;·b2.t ıda 

Ee;e Bölgesiyle konsı.ı.c1 ur. Co(s'rafyas ı, iklimi ve dalayıs i~·l e 

bitki örtUsU bu Uç böl~enin özelliklerini göstermektedir. 

Ancak büyUk bir bölLi.mU. İç Anadolu Böleesine nittj_r. 29° 5d" 

ve 32° 04" doftu böylamlc.rıyla 36° 06" ve 40° 09" bnsy cnler.ı-
" 

leri arasında yer a1maktr:ulır. Yüzölçümü 1.3652 km.::: dir. 

İlin bRşlıca yüksel tilerini kuzeyde Bozd8.g ve do~~u-be.tı 

yönUnde SUndiken D&i;ları, Sivrihisc:.:.r ye..kınlc~rınua ba~ü' ~-ı) 

kuzeybatı-gLineydo~u yönündeki SivriLisar Dat;ları, batıd.::. ise 

Türkı:ı.endağı olustur:::.r;.ktc=wır. 

Yukarı Sab;,rya Ovalu.rı güneyden L'miı~dagı, güneybat ıda n 

Ti.i..rkı:ı.en __ dağının uzantıl::;,rı, kuze;{doğu ve dot~udan SivriLisar 

Dağlarıyla sınırlandırılmıstır. Kuzeyde ise İnönü ve :Sski--

çehir ovaları yer almaktadır. 

Porsuk çayı ile dotu-bat ı doi~Tvı tusunda ikiye b öllJ . .ı~, 

Sivrihisar Da~;ıarını dar bir vadi ile aı:;an Sakarya Nehri bir

le;şmekte, Sakarya Nehri daha sonra ilin kuzey sınırını çiznek-

tedir. Sadece Sarıcakaya ilçesinin bir bölUmü nehrin k~lze~'irl-

de yer almaktadır. 

Eskif)ehir ilinin bütünü hakkında bilgi verecek meterolo-

jik veriler bu1.unmamaktadır. Ancak, ilin kuzeyi Karc:.deniz 

ve Marmara Bölgesinin etkisi altındadır. Merkez ilçenin ik-

limi ise genellikle karasal özellikler tasımaktadır; t:a:rmara 

Bölgesinden de etkilelli~ektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 

10.9°C dir. En yağıslı mevsimler kış ve ilkbal~ar, en yai:Sı~;lı 

ay Aralıktır. Yıllık yB.l1ıs ortEÜC:'.ması 373.6 mm/m
2 

dir. 
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.Ek Aç ıkıamalar-B 

TUBif'V)FAE TAKll-H 

Tubiflorae takımı, ekonomik önemi yanında dünya üzerinde 

geniş yayılış göstermektedir. Çiçekli bitkiler içinde 4 alt 

takım ve toplam ı 7 familya ile bLi_yük bir takımdır. 

Bi tk il er genellikle ot su ol up, yapraklar çogunltı.kla bc~

sit, opposit yada alternan diziliş göstermektedirler. Çiçek

ler tipik iki evcikli, çoğunlukla zigomorfik, hipogin nadi!'erı 

epigindir. .Stamenl er petalin üstünde genellikle 4 tane, ba

zen indirgenmiş olup 2 tanedir. Ovaryum genellikle 2 karpelli 

ve 2 ya da 1 hücreli, nadiren çok hücreli, 3-5 karJ)ellidir. 

Ovüller, her hücrede çok ya da az, tipik marginal plasenta

lanma göstermektedirler (Rendle~ 1925). 
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Ek Açıklamalar-C 

IıABIATAE (TJAMIACEAE) l-?ftJ.1İI::~ASI 

Birçok aromatik bitkileri içine alan otlar, çalılar, na

diren küçük ağaçlar ya da sarmaşıklardır. Genellikle 4 köşe 

olan gövde salgı bezi ve tüy içermektedir. Yapraklar stipu-

lasız,basit, opposit, nadiren alternan, bazen ternat, ya da 

vertisillastrum olup, yof:,lill salgı bezi içerirler. Çiçekler; 

üst yaprakların ya da braktelerin kol tuğunda kimoz hc:üinde ya 

da genellikle vertisillastrum sıralanışlı, ya da spike şel-:

linde sıralanmıs kimoz ya da rasem, ya da bazen tek çiçekli-

.dir. Çiçekler zigomorfik, hermafradit, ya da verimsiz erkek 

çiçek, v.erimli clişi çiçeklerden oluşmuştur. İki dudaklı, alt 

·d ururol u.., ginodioik bi tkilerdir. l''amilyanın tipik çiçek for-

mülü ·l· K(S)C(S)A 4G( 2 ) I3rakteler; ya yapre.kla:rdan belirgin 

olarak farklı ya da aynı: yaprak gibi, brakteoller var ya da 

yok. Kalikil kalıcı çan f.?Sklinde ya da tübsü, serbest cli0li 

ya da loblu, bazen 2 dudaklı. Genellikle 5 loblu; üstte 

3 loh, altta 2 lob, nadiren loblar ya da dişler üst ve altta 

1 ve ı, ya da ı ve 4 ya da kali . .Ks aktinomorfik, 5-20 c1amarlı. 

Korolla; zigomorfik, bile$ik 5 petalli, tübsü, iki dudaklı. 

Genellikle üst dudak; 2 loblu orak şeklinde, dik ya da he

men hemen konkav, alt dudak; 3 loblu, nadiren üst dudak in

dirgenmiş ve alt dudak 5 loblu, ya da üstte ı ve altta 4, ya 

da korolla aktinomorfik. Stamenler; korolla yüzeyine yapı-

şık 4 ve didinam, ya da 2 ve staminodlar.genellikle var. 

Üstteki stamen çiftleri genellikle al tta.kilerden daha kısa, 

anter tekaları 2 ya da 1 Lücreli rıaralcl ya de. diver,;ent. 

Anterler 2 hü.creli, hücreler bo~.··una dar bir ;:{arıktan içe doğ-

ru açılmaktadır. Ova!7urn; üst cltı.rur.1lu 2 {~özlü ve 4 ovuı=.ü, 

stilüs ginobazik, nadiren de!:til. Stigma 2 }1arçalı. Le;rvc; 
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4 kuru nukstan oluşmuştur ya da daha azdır. Üzeri mLi.silajlı 

ya da değil. Tarnınıda endosperm yoktur ( Baytop, ı 983; Davis, 

1965; Dutta, 1979; Polu.."linand Huxley, 1981; Genders, l9d2; 

Hylander, 1980; Tosun, 1973). 

IAibiatae adaçayı, nane gibi birçok :faydalı hi tkileri içi

ne aıs)n yakla~ık 170-250 cins, 3000-3500 türle geniş bir aile

dir. ~ürı,yanın sadece birkaç bölgesinde yay ıl ı~ ı olma:can fa

milya tüm habitatlarda ve tUrn yüksekliklerde ~retişmette olı_;_p 

Himala;ya ve G.D. Asya'dan Hawai'~re, Avusturalya, Afrika ve 

U.S.A.'dan Kuzey ve Güneyi ho~/unca. yayılış göstermekte oll~r, 

Salvia, Scute1leria,. Stac~rhys kozr.1opolittir. Akdeniz bölge

sindeki yaygın tUrler Jücromeria., Phlomis, Rosmarinus, S ide-

t it is , T hymus ' t trr .. Genelde Lahiatae'ler açık yerlerde ..... 
reuı-

qirsede sadece birkaç. tür, tro;)ik ya~;mur ormanle.rında hı.ıltın-

· .. maktadır •. Birçol\: tür çalımsı ve otsu olup çok nadir birkaç 

tür ağaç formdadır. Hyptis cinsinin G. Amerika'da 12 m ,\'ük

sekliğinde birkaç türü vardır. Farnilyada tozlasma genellilde 

.böcekler, bazen güve ve kelebekler ya da kuşlarla olmaktcdır 

(Heywood, 1978). 

Güneybatı As ye.' da Flora Orientalis'e göre Yunanis tc;.n dı-

s ında TJabiatae familyasının vaklaRık 
~J • 

66 cins ve 1100 tür-ü bu-

ı urunaktadır. Bu rakam dünycı. toplamının 3/1 'ine ke~r~. ıl ık gel-

mektedir. Familyada morfolojik varyasyonlar oldukça sık gö-

rülmektedir. Güneybatı Asya 'daki bu varyasyonl<'ırı. değerlen

dirmek dünyanın dit~er kısımlarındaki varyasyonları te.nımla

maktan çok daha güçtür. Günümüzden 70-90 milyon yıl öncesi~1e 

kadar familyanın tarihi hakkında hiçbirşey bilinmemektedir. 

Far.ülyanın güvenilir bir :!"osil kaydına ~imdiye ke.dar rastle.n-

mamış tır. Familyanın ende:r.ıizm oranı r;eneyba t ı As.;rg 'd8. c,!.? O in 

üzerindedir (Hedge, 1986) • 

. Angiospermlerin en önemli familyalarından biri olan 
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I;abiatae üyeleri içerdiJ.ti uçucu yc.::_ğdan dolayı ekonomik öneme 

sahiptirler. Ör: Bi beri7e (Rosme:rinus), Kekik (Thymus), Ada

çayı (Salvia), ve Lavanta (Lavandula). Birçok türleri ticari 

bakımından kül türe alınmaktadır. Bunlar; Nane Ü1e::-ıtL8.), Mar

joram ( Ori,o;anum), Kekik (T.hymus) Gibi Akdeniz b<5lgesinin aro

ma tik bi tkileridir. Böyle ya,;n;ın kullanılan b esinlerin .'ranın

da içerdiği uçucu ~rağclEı.n c1ol2cyı pa:rfümcri ve eczada kı:ı.llanı 

lan diğer cinsleride öner:1liclir. fogostemom'tın r)ir tLLrü :]ü.rıey

doğu Asya' da pa_ı~fümeride kullan ıl ı rken I) er illa, H indi ste:mda 

perilla ya~ı için yetiştirilmektedir. Ayrıca matbaa :m.Urekke

bi ve boya olarcı,kta kullanılır. 

Dünyanın farklı yerlerinde Labiatae familyasının türle

ri yerli halk tarafından çok kullanılır. Türkiye ve ba,-;ka 

yerlerde Sicleri tis yc:,p.rr~.kları çay 'gibi iç ilir. İran' da Zizi

nr_o:ra yağurda t2"t vermek için kullanılır. Hindistan ve GU.ne.'.r

d oğu Asya 'da Coleus rotundifoluis 'in :,.-·u.mrula.rı patat es :o:ibi 

yenilmektedir. Lcıbia tn e fa.mily2.s ının bü~r\)J{ bir 1-:ısmı kUl tU

re edilerek sUs ya dcı. nutfak bi tkisi olarak kullanılır (li:ey

wood, 1978). 
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' Ek Açıklamalar-D 

NEVETA L. CİlTSİ 

Otsu, çok yıllık, nadiren tek yıllık bitkiler. Gövd.e 

4 köşe dik, ya da yere ye..tık (sürUnücü), aromatik, salf::;ı bez

li ya da değil. YaprRkl::tr oymalı ya da değil. Konveks dişli, 

dişlerinucu tepeye yönelmi$ 1 taban yaprakları hemen ~emen 

saplı, gövde yaprakları genellikle sapsız. Bitkiler hermaf

rodit, gynödioik ya da dioik. Çiçek durwnu; kimoz, vertisil

lastrwn ya da değil, birbirinden uzak ya da ya}: ın du.rwnda. 

Brakteler var ya da yok, brakteoller kalikse e~<it, daha uzcın 

ya da daha kısa. Kaliks; 15 dam.arlı, tübsü, ya da hemen he

men çan şeklinde, dik ya da e~ik, 5 disli; disler hemen he

men eşit uzunlukta, bazen 2 dudaklı, üstte 3, altta 2 di::;li, 

dişlerin her biri 2-3 cla:-tarlı. Korolla; 2 dudaklı, .. .ı- :ı 

US Lı (LU-

dak dik ya da hemen hemen konkav, 2 loblu, alt d udak asc-ı 10~ıys 

doğru yayılmış, 3 loblu ~ran loblar küçük orte.daki lo b oyr:ıalı. 

Korolla tübü uzunca, k:rem, sarı, be.\•az, pembe ya da rıend:sc-

mor, nadiren kestB.ne rengi. StamEmler 4, didinam paralel, 

üst korolladadır. Üst .stamen· çiftleri, al ttakile:rden clc-;ha 

uzundur. Anterler 2 hücreli, hücreler birbirindem a.'.·rı or

tak bir yarık tarnfıncl<.:.n açılır. Stil us kısaca 2 lohlu, gi-

nobaziktir. Ovarywn 4 gözlüdür. Nukslar; tUysUz, düz, na

diren tepede tüyl U, uzunca yada hemen hemen yuva!~lak, 3 kö

~eli, yüzeyi çıkıntılıdır.(Bailey, 1947; Boissie:r, 1879; 

Butcher, 1961; Clapham et a.l., 1959; Davis 1965; Ea;rek, 1]27; 

Henry and Gleason, 1963; Tutin 8.nd He.~rwood, 1972). 

Hepeta latince adını belkide, İtalyanların yer (np.h:l) 

adı olan "Nepi 11 den almır:tır (Cavendish, 1985). Cinsin en 

iyi bilinen ve en Unlü tUrU. Nepete. cataria (Kedinanesi) dir. 

Bitkinin dii;er bir adıda TTezleotu'chı.r (Baytop, 1984). Bitki 
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~rapısında% 0.2-0.7 or2..nında uçucu yag içerir ki; bu yr~,~;da 

• · timol ve karvakrol bulunmaktadır. Uçucu ;ırattın % 70-90' nı 
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nepetalaktondur (Duke, · 1986). Bi tkinin kuru tohumları ~t. 18.4 

:protein, %21.2 yağ, ve 7~3.2 kül içermektedir. Tohur:üa::rd8. 

% 57 linolenik, '/~18 linoieik, % 12 ol e ik asit ve % 6 doyı:mş 

yağ asitleri bulunmaktadır.. Bitkiden elde edilen ÇGy vücut 

·ısısı_nı artırmade,n terlerneye ve uykuya neden olmakta ve so-

ğukalgınlığına karşı 'ilaç olarak kullanılmaktadır (Holtom and 

Willi.~m, 1979; Lewis, et al., 1977). 
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Ek Açıklamalar-E 

ÇİÇEGİN GELİŞİM SAFHALARI 

Çiçek açıldığında anterler yeni yeni olgunlaşmay2 başla

mıştır ve antere dokunQlduL~da polenlerini dışa verir. Açıl

dıktan 24 saat içinde flamentler tam olarak uzamıstır. Polen

ler uzunlamasına açılmu; dar bir yarıktan dışarıya dağılırlr.r. 

Daha sonra flamentler derece derece dışarıya doğru eğilirlc:r, 

böylece anterler yatay bir hat şeklini alırlar. O anda sti-

lüs hemen hemen maksimum uzunluğuna erüıir, fakat hala en son 

şeklini almamıştır. Anterlerin açılmasından 4-5 gün sonra 

flamentler bozulmaya başlarlar. Aşağıya dobTU eğilerek ko

rolla bağazınin iki yanında görünürler (Baden, 1987). Şekil 
(ıo.ı.~. 

Şekil 10.1. N.italica A: Korolla henUz açılırken. B: Korolla 

tam olarak açık. C: Korolla henUz .bozulurken 

D: Koroll8. stilüsU son şeklindeyken. 
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