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OZET 

Bu çalışmada Eskişehir ve yöresinde yayılı~; gösteren 

Convolvulus L. tUrlerinin özellikle morfolojik, anatomik 

yapısı 

Arastırma 

ile. toprak 

materyali 

özellikleri Uzerinde durulmuştur. 

olarak bölgede yayılıs gösteren 

C.arvensis, C.galaticus, C.cantabrica, C.holosericeus 

sub.sp. holosericeus, C.compactus, C.lineatus, C.phyrigus 

ve tUrleri incelenmistir. Ancak bölgede yayılıs gösterdi~i 

bildirilen C. phyrigus ve C. pulvinatus tUrleri vayılıs 

alanlarının çok dar olması ile yerlesim alanları iç ı nde 

kalması ve yöredeki asırı otlatma nedeniyle tum 

dikkatimize 

morfolojik 

sepallerin 

ra§men bulunamamıstır. Ele alınan turlerin 

özellikleri bakımından çiçek rengi, yaprak, 

sekil ve bUyUklU§U ile ovaryumun tUylu yada 

tUysUz olusu gibi farklılıklar saptanmıstır. 

TUrlerin yaprak anatomileri incelendi§inde yaprakla

rın amfistomatik tipte oldukları, anisositik, anomosıtık 

ve diasitik tip stomalara sahip oldukları ve epidermis 

hUcre ceperlerinin dUz yada ondUleli bir yapı 

saptanmıstır. 

C.arvensis'in gövde enine kesiti incelemelerinde 

govdesinde 4-5 adet çıkıntının oldugu di§er tUrlerin ise 

dUzgUn bir yapı gösterdikleri anlasılmıstır. Bunun dısında 

govde enine kesitlerinde tUrler arasında çok belirgin bır 

farklılık gözlenememistir. 

Kök enine kesitlerinde de incelenen tUrler arasında 

belirgın bir farklılık görUlmemistir. 

Arastırma bitkilerinin polenleri trikolpat olup 30-80 

mikranmetre bUyUklUkte ve çimlenme yUzdesi en dUsUk olarak 

C. lineatus'da X 93.55 olarak saptanmıstır. 

TUrlerin yayılıs gösterdikleri toprakların, tUru 
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P 'sı organik maddesi, CaC03 iç er i g i , suda eriyebilır 

toplam P durumları incelenmiştir. 

Convolvulus tUrleri park ve bahçelerde sUs bitkisı 

olarak kullanılma özelliği yanında aynı zamanda tıbbi 

bı tki mUshil, safra söktürUcU ve kurt dUsUrUcU olarakta 

kullanılmaktadır. 
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SUMMARY 

In this study, in particular, the morphologia and 

anatomic structures and the relevant soil properties of 

the species of Convolvulus L. growing within the province 

of Eskisehir and its surraunding areas were investiqated. 

C.arvensis, C.galatitus, C.cantabricca, C.holosericeus 

sub.sp. holosericeus, C.compactus, 

C.phyrıgus naturaly distrubuted in 

C.lıneatus 

this area 

ve 

were 

investigated to be our research material. But spite great 

efforts C.scammonia, C.pulvinatus could not be included 

because of having limited areas to grow, and these areas 

beıng inhabited by people and over grazing. 

The species studied were determined to varv 

morphologically, to some extent, due to the color of the 

flower, the shape and size of leaves and sepals or the 

ovarium being haıry or not. 

In cross sections, the leaves of the species studıed 

being amphistomatic, the wall of epidermis cells were 

observed to be straight or curly. In superfıcialy sections 

the stomata to be anisositic, anomositic, diasitic 

compared with adjacent cells. 

In cross sections of C.arvensis, the stern was found 

to from 4 or 5 projections while others to be of reqular 

structure. Apart from this in the transverse sections of 

the stern, between species, no marked difference was 

observed so was the case with those of roots. 

The polen grains of the plants studied beınq 

tricolpat, 30-80 ~m and having a great capacity of 

germination. C.lineatus was determined to have the least 

germination percentage of 93, 55 ~-
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Of the soils over which the species grow the 

structure, PH, organic matter, CaC03 content, total P 

amounts, the total salt which can disolve in the water 

were searched. 

Besides beıng flowers of decoration in parks and 

gardens, the specıes of Convolvulus are those employed ın 

medıcal treament as laxative and bile- secretıve and as 

an t ı - t a e n ıa . 
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1. GlRlS 

Ilıman iklim kusa§ında bulunan Ulkemiz aynı zamanda 

Av r up a va Asya k ı t a l ar ı ar as ı n d .:ı b 1 r k hp r· i ı t ı"<;:; k ı 1 

etti§inden farklı iklimsel etkiler altındadır. Vurdumuz bu 

cografik yerı nedeniyle Evro-Siberian, lrano Turan, 

Mediterran, Orta Avrupa, Balkan yarımadası elementleri ile 

bazı yarı çöl bitkilerini de iceren zengin bir floraya 

sahiptir. Türkiye florası üzerindeki arastırmalar 1700-

1702 yıllarında TOURNEFORT'un Anadolu bitkilerini 

i ne el e me s i i 1 e b as lamıst ır <TOURNEFORT 1700, ZOHARY, 

ı 973) . lleı-leyen yıllarda yerli ve yabancı çok sayıda 

araştırmacılar ise bu çalısmaları yogunlastırmıslardır. 

CBORNMüLLER 1937, MORATH 1981, 1988, SORGER 1983, 1984, 

ı 985 ' ı 987) . 

1948 yılından sonra ise DAVtS ve arkadasları 

oldukları çalısmalar sonucunda yurdumuz florasının 

yapmıs 

bu yuk 

bir ölçüde aydınlığa çıkarılması hususunda çok değerli bir 

eser olan "FLORA of TURKEY" adlı eseri yayınlamıslardır 

<DAVIS, 1965> . 

Arastırma alanımız coğrafi konumu ile farklı iklim 

tiplerinin etkisi altındadır. Bu nedenle bölgede zengin 

bir bitki örtüsü bulunmakta olup tur içi varyasyonlar da 

oldukca fazladır. Ancak belgede tür içi varyasyonların ele 

alındığı populasyon seviyesinde çalısmalar yok denecek 

kadar azdır. 

Eskisehir ve yeresinde yabancı ve yerli arastırıcılar 

tarafından yapılan çalısmalar ise çok az olup genelde yol 

kenarlarından yapılan bitki toplamaları ile kayıtlıdır 

<EKlM 1975, 1977, 1978, ORCAN 1987>. 

Kuşkusuz bu çalısmalar yöremiz bitki örtüsünün 

aydınlığa kavuşturulması bakımından çok değerli 



çalısmalardır. Ancak daha Uzerinde çalısılması 

gerekmektedir. özellikle populasyon seviyesinde yapılacak 

çalışmalar yerenin florasının ortaya çıkarılmasına bUyuk 

katkılarda bulunacak, floranın eski yada yeni olmasının 

açığa çıkarması bakımındanda önem tasımaktadır. 

Bu çalısmalar aynı zamanda bitki coğrafyası ile 

taksonların gen merkezlerinin belirlenmesi bakımından da 

önem taşımakta olup daha sonraki yapılacak çalışmalara 

ısık tutması bakımından da önemlidir. 

Araştırma konumuzu oluşturan Convolvulus cinsinin 

bazı tUrleri bilindiği gibi genelde bir tarla yabancı 

otudur. Bu bakımdan zirai alanda onemli bir bitkidir. 

Ayrıca bazı tUr\erinin ekonomik onemlerinin olması ile 

ybremizde doğal yayılış gösteren 3 Convolvulus tUrUnun 

bölgemiz için endemik, diger bir değişle bölgemizde 

yetismesi ve bir gen kaynağı olusturması gibi fakterler 

bizi tUrler Uzerinde çalısmaya sevk eden etmenler 

olmustur. 

Yazınsal kaynaklar incelendiğinde Convolvulus cinsi 

üzerinde yöremizde yapılan çalısmaların yok denecek kadar 

az ve sadece bir kaç bitki toplamadan ibaret olduğu 

saptanmıstır <DAVIS, 1965, EK!M 1975, 1977, 1978, MORATH, 

1981>. Türler üzerinde populasyon seviyesinde yapılmış 

ayrıntılı bir taksonamik çalısmaya rastlanmamıştır. 

Yapılan litaratür taramalarında incelediğimiz tUrler 

üzerinde yapılmıs herhangi bir anatomik ve palinolojik 

özelliklerin qrtaya konulduğu bir çalısmanın bulunmadığı 

saptanmıstır. Bununla birlikte Convolvulus cinsinin genel 

anatomisi ile ilgili bilgiler de çok azdır <METCALFE ve 

CHALK 1950, YENTüR, 1984). 

Türleri n Uzerinde doğal yayılıs gösterdikleri 

2 



toprakların bzelliklerinin belirtildi§i bir çalışmaya da 

rastlanamamıştır. Tüm bu nedenler bizim bbyle bir obje 

seçmemize, bu içerikli bir çalışmayı yapmamıza etken 

olmllstur. 

Populasyon seviyesinde ele aldı§ımız bu çalısma 

ileriki çalısmalarımıza daısık tutacaktır. 

3 



2. ARASTIRMA ALANININ COGRAFI KONUMU 

Arastırma alanımız olan Eskisehir ili kuzeyde 

Karadeniz, batı ve güneybatıda Ege bölgesiyle komsu 

bulunmaktadır. Ancak doğu ve güneyi ile büyük bir bölümü 

tc Anadolu bölgesine aittir. 29 derece 58 dakika ve 32 

derece 04 dakika doğu boylamları ile 36 derece 06 dakika 

ve 40 derece 09 dakika kuzey enlemleri arasında yer 

almaktadır <Seki l-1>. 

Coğrafyası, iklimi ve dolayısıyla bitki ·örtüsü 

Karadeniz, Ege ve tc Anadolu bölgesi olmak üzere üc 

bölgenin özelliklerini göstermektedir. llin kuzeyi 

Karadeniz ve Marmara bölgesinin etkisi altındadır. 

·Coğraf·i konumu nedeniyle yarı kurak ve cak soğuk 

Akdeniz ikliminin etkisi altındadır <AKMAN 1982, Mete., 

Gen., Müd., Yay., 1985). 

Türkiye florasında uygulanan kare sistemine gbre; 

arastırma alanının büyük bir kısmı 83, kuzeyde cak az bir 

kısmı A3 ve doğuda 84 karesi icinde yeralmaktadır <DAVIS 

1965, Se k i l-1> . 

,, 
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3.MATERYAL VE METODLAR 

3.1. Materyal 

Bu arastırmada, çalısma alanında doğal yayılıs 

gösteren Convolvulus genusuna ait türler deney metaryali 

seçilmistir. Bu bölgede 1988~89 yılları arasında çok 

sayıda botanik gezi düzenlenerek aynı papulasyondan 

tekrarlı herbaryum ve alkol örnekleri hazırlanmıs, ayrıca 

tohumları toplanmıstır. 

Palinolojik çalısmalar icin gerekli olan polenler ise 

herbaryum örneklerinden temin edilmistir. 

Bitkilerin, üzerinde yayılıs gösterdiği topraklardan 

ve her bitki örneğinin alındığı lokalitelerden olmak üzere 

0-25 cm derinlik ve kapta 1-2 kg kadar karma toprak 

ornekleri alınmıstır. 

3.2. Metodlar 

3.2.1. Taksonamik ve morfolojik çalısmalar 

Morfolojik gözlemler bitkilerin doğal yetisme 

yerlerinde v~ herbaryum örnekleri üzerinde çıplak gözle 

yapılıp Wild binaküler stereo mikroskop kullanılarak çizim 

tüpü (kamera lucida) ile önemli bulduğumuz kısımların 

sekilleri cizilmis, fotoğrafları alınmıstır. 

Türlerin tayinleri "Flora of Turkey" basta olmak 

üzere çesitli flora kitapları ve konu ile ilgili diğer 

kaynaklardan yararlanılarak yapılmıstır <BOISSIER 1867, 

BONNlER 1911-1935, DAVIS 1965, HEGI 1923, KAHRAMANOGLU 

1964, PARSA 1949, RECHINGER 1963, TUTIN 1957> 

Fen 

Ayrıca herbaryum örneklerimiz 

üniversitesi CAUFE>, Eczacılık 

Anadolu üniversitesi 

Fakültesi <ESSE > , 
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Ankara üniversitesi Fen Fakültesi <ANK) ve Hacettepe 

üniversitesi Fen Fakültesi (HUB> herbaryumlarında kontrol 

ve mukayese edilmislerdir. 

Bitki, yaprak, çiçek ve çiçek organları, meyva, tohum 

büyüklükleri cm cinsinden cetvel kullanılarak blcülmüstür. 

Yaprak uzunluğu basal ve bitkilerin orta üst bolgesinden 

alınan brneklerden saptanmıştır. Ayrıca tam açmıs bir 

çiçekte çiçeğin kaidesi ile korollanın en genis dairesi 

arasındaki uzaklık cm cinsinden ciçek büyüklüğü olarak 

alınmıstır. Ciçek eni oLır.ık ı·.ı· ıılıJıııı lıır ciçeğin boyuna 

yarılarak açılmıs korollasının en genis yeri blçülmüstür. 

Bitkinin çesitli organlarında yapılan bu blçümler ile 

değerlerin elde edilmesinde ortamın homojenliği 

alınmıştır. 

gazonLine 

Polen büyüklükleri ise mikrometrik okuler ve 

mikrometrik lam yardımıyla blçülmüstür. 

3.2.2. Anatomik çalısmalar 

Hazırlanan alkol materyalleri ile canlı bitkilerden 

elle alınan gbvde ve kok enine kesıtleri ile yaprak 

yüzeysel kesitleri dokuların birbirinden ayırt edilmesi 

için Sudan III, Sartur ve Klor-çinko-iyat çözeltileri ile 

muamele edilmistir. Preparatlar gliserin-jelatin ile daimi 

hale getirilmiştir. 

3.2.3. Polen verimlili§i 

Farklı tokalitelerden toplanmıs olan materyallerden 

uygun büyüklükteki çiçekler seçilerek Lakto-fenol fuksın 

yôntemi uygulanmıstır <MUNTZING 1927>. 

3.2.4. Toprak analizi çalısmaları 
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3.2.4.1. Toprağın bünye analizi 

Toprakları olusturan kum, mil ve kil'in X orantıları 

"Hidrometre metoduna" göre sap t anm ı st ır < BOUYOUCUS 1955) . 

Elde edilen değerler, bünye analiz üçgeninde okunarak 

toprak örneklerinin bünyeleri tayin edilmistir <BLACK 

1957) . 

3.2.4.2. Toprak reaksiyonunun <Ptl> tayini 

Toprak örneklerinin PH'ı cam ve 

"Beckman PH metre" kullanılarak saf 

kalomel 

su i le 

toprak macununda tayin edilmistir. Toprağın 

elektrodlu 

doyurulmus 
H p 'ya bağlı 

olarak isimlendirilmesi ise M. öztürk ve arkadasıarına 

<1985) göre yapı lmıstır <öZTüRK, 1985). 

3.2.4.3. Organik bağlı karbon ve organik madde tayini 

Toprak örnekle~inin organik bağlı karbon tayini 

Springer ve Klee yöntemine göre önce potasyumbikromat ve 

sülfürük asit ile yas yakma ve sonrada titrasyon 

asamalarından geçirilerek yapılmıstır <WALKLEY 1934) . 

Toprağın organik bağlı karbon ve organik maddeye göre 

isimlendirilmesi Schroeder <1972> 'e göre yapı lmıstır 

<SCHROEDER 1972). 

3.2.4.4. Toprağin CaC03 tayini 

Toprağın CaC03 içeriği "Scheibler kalsimetresi" ile 

tayinedilmisolup sonuçlar X CaC03 olarak hesaplanmıstır. 

Toprağın CaC03'e bag lı olarak isimlendirilmesi 

Schroeder <1972) 'e göre yapılmıstır <SCHROEDER 1972>. 

3.2.4.5. Toplam tuz tayini 

de 

Saf su ile doyurulmus toprak macununda elektriki 

direnci ölçen "Konduktivite Bridge cihazı, RC-126 82" ve 

toprak rezistans kabı kullanılarak örneklerin. elektriki 

diernçleri bulunmustur. Elde edilen bu değerlerden 

yarar lanılarak toprak bünyesi, total macun ısısı <F ) ve 



toprak macununun elektriki direnci <ohm) kombinasyonu ile 

hazırlanmıs "Redüksiyon Nomogramı" na uygulanarak toprak 

örneklerindeki X toplam tuz oranları saptanmıstır <SOIL 

SURVEY STAFF 1954). 

3.2.4.6. Toplam N tayini 

Toprakta toplam N tayini Kjeldahl alonunda yas yakma 

metoduna göre yapılmıstır. Yakma bitti ten sonra sogumus 

olan Kjeldahl balonlarının icindeki c:: zelti saf su ile 

yıkanarak distile ed ilmi s, titr.:: ;yon asamasından 

geçirildikten sonra topraktaki toplam N bulunmustur 

CSTEUBING 1965). 

3.2.4.7. Topraktaki alınabilir P tayini 

Bitkiler tarafından alınabilir P olarak Olsen 

metoduna göre "Spectronic-20" cihazında kalorimetrik yolla 

tay i n ed i 1 m i st ir < J ACKSON 1 958 > • 

Sonuçların değerlendirilmesinde uygulanan istatistiki 

test: 

Elde edilen değerlerin asagıda verilen formüllere 

dayanılarak istatistiki standart hata hesabı yapılmıstır 

(35) . 

, / ~ <xi -x )2 

V (n-t) 

:E:. ( X1 -"X: )2 

n (()-i) 



4. BULGULAR 

4.1. Taksonamik ve Morfolojik özellikler 

Arastırma objemiz olan Convolvulus cinsinin Engler 

( 1936) sistemine göre sistematik sınıflandırmadaki yeri 

asağıdaki sekildedir <LAURENCE 1971). 

Divisio 

Sb.divisio 

Classis 

Ord o 

Familya 

Ge nu s 

Embryophyta Sphonogama 

Angiospermae 

Dicotyledoneae 

Tubiflorae 

Convolvulaceae 

Convolvulus 

Ancak günümüzde bitkilerin sınıflandırılmalarında en 

son sistemlerden biri olarak kabul edilip kullanılan 

Cronquist ( 1968) sistemine göre Convolvulus cinsinin 

sınıflandırılmadaki yeri söyledir <CRRDNQUIST 1968). 

Divisio Spermatophyta 

Sb.divisio Angiospermae 

Classis Magnoliopsida 

Sb.classis Asteridae 

Ord o Solanates 

Familya Convolvulaceae 

Ge nu s Convolvulus 

Genus: Convolvulus L. Spec.pl.ed.I. <1753). 

Convolvulus cinsi bodur, çalımsı veya yarı calımsı, 

sürünücü, tırmanıcı olmak üzere çok yıllık yada otsu tek 

yıllık türleri icermektedir. 
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Yaprakları sapsız veya sap~ı, çiçekleri tek veya 

kimoz aksillar ile te minal durumlu, korolla 5 adet 

birleşik petalden olmust r, dıs yüzeydeki bantlarda tüylü 

ve az lopludur. stame ler 5 adet ayrık yapıda olup 

flamentleri ile korolle üpüne kaideden ba9lıdır. Anterler 

ise bazifiks durumdadır. 

Ovaryum tüysüz veya tüylü, stiqma loblu yapıdadır. 

Meyva ise tokulusit kapsüldür. 

Yayılışı: Convolvulus cogu kozmopolit olan ve 

dünyanın ılıman bölgelerinde yayılıs gösteren 300 kadar 

tür içermektedir. Co9unlu9u Akdeniz havzası ülkelerinde 

olmak üzere Avustralya hariç dünyanın bircek yerinde 

yaygın bir bitkidir <DAVIS 1965, HEGI 1970, KORSMOL 1930, 

LAURENCE 1971>. 

Türkiye'de ise özellikle Orta Anadolu, Ege ve batı 

Akdeniz bölgeleri basta olmak üzere tüm bölgelerde yayılıs 

gösteren 8'i tilr, biri de alt tilr seviyesinde endemik 

olmak üzere 35 türle temsil edilmektedir <DAVIS 1965, 

KARAMANOGLU 1964, SECMEN ve ark 1986, ZEYBEK 1985>. 

Bunların bazıları özellikle tahıl ve sebze yetiştirilen 

sahalarda yayılış gösteren bir tarla yabancı otudur 

<BIRAND 1952, BILGIR 1962, GöKSEL 1956). 

Literatür bildirişlerine göre çalısma alanında 

yayılıs gösteren 9 Convolvulus türü bulunmaktadır 

do9al 

<DAVIS 

1965). Bunların 3'ü tür, seviyesinde endemik formlardır: 

C. arvensis 

C. scammonia 

- C. galaticus 

- C. cantabrica 

- C. holosericeus 

ENDEMlK, Irano-Tura~ Elementi 

ı 1 



- C. compactus 

- C. l ineatus 

- C. phyrigus --- ENDEMIK, Irano-Turan Elementi 

- C. pulvinatus --- ENDEMIK, Irano-Turan Elementi 

Ancak literatUr bildirisierine göre; arastırma 

bölgesinde yayılıs gösterdiği bildirilen C. pulvinatus ve 

C. scammonia tUrleri tüm ihtimamımıza rağmen 

bulunamamıstır. Calısma materyali olan diğer türlerin 

tayinlerinde yararlanılan özellikleri ise söyledir: 

Calısma alanından toplanan Convolvulus tUrlerine ait 

tayin anahtarı 

1. Gbvde yaprakları en az 1 cm kadar saplı, ka i des i 

trunkat, hastat veya saqitat 

2. Gövde ve yapraklar tüysüz veya cok seyrek pubesent 

tüylü 

.................. 4.1.1. C.arvensıs 

2. Gövde, yoğun parlak tomentos-sericeus tüylü, yaprak

lar genellikle yoğun sericeus tüylü . 

••.•••••..••..... 4.1.2. C.qalaticus 

1. Gövde yaprakları sapsız veya en fazla 1-1.5 cm kadar 

saplı, kaidesi kuneat ile uzun kuneat veya kordat. 

3. Sepaller 8-9 x 2-5 mm, yoğun sericeus veya çok sık 

yatık tüylü. 

4. Korolla parlak sarı renkte, 20-27 x 27-35 mm. 

4.1.3. C.holosericeus 
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4. Korolla beyaz-açık sarı renkte, ve yukarıdakinden 

daha ~UcUk. ...•.•.••.•.. 4.1.4. C.compactus 

3. özellikler, yukarıdaki gibi de9il. 

5. Cicek sapları hirsut-yogun hirsut tUylU, 3-7 

<100) mm uzunlukta. 

6. Ciçeklc tek terminal, aksillar veya 1-4 

cicekli kimoz, korolla açık pembe ve aynı 

renkte bantlar içerir, 25 x 25-28 mm. 

4.1.5. C.cantabrica 

6. Ciceklr~ tek terminal veya 1-3 cicekli 

kimoz, korolla beyaz, Uzerinde bes pembe 

bant içerir, 15-25 x 20-25 mm . 

. • . . . . . . . . . . . . 4.1.6. C.phyrigus 

5. Ciçek sap arı ince yatık tUylerle kaplı, 35-40 

mm uzunlu ta ............... 4.1 .7. C.lineatus 

4.1.1. C. ar ve n s i s L., Sp.P\.1:153 <1753) 

Sinonim: C.arve sis L. var. Linearifolius Choisy in 

OC., Prodr. 9:407 <1845); C.fischerianus Petrov in Bull. 

Soc. Nat. Mosc.44:147 (1935>; C.longipedicellatus Sa'ad 

Convolvulus 223 (1967) le: Karamanoğlu, op.cit.t.16 

<1964>; Sa'ad op.cit t. 16f. 1-9.t.17 f. 32-38 (1967>, as 

C. lonqipedicellatos. Fiqure 6, p. 201. 

Bitkiler, sUrUnUcU, tırmanıcı tek veya çok yıllık 1-

3 m veya daha uzun. Govde, sarıcılı, çok seyrek pubesent-
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vılos tuyli..ı veya tüysüz <Seki l - 2). 

Sekil-2. C.arvensıs genel gdrünüs 

Yapraklar; düz, bas it, obovat - ovat, 

akut veya obtus 5 - 7 x 3 - ~ cm, çok s eyrek 

tuysuz. Yaprak sapı 1-1.5 cm <Seki l - 3). 

hastat - saqıtat, 

Ciçekler; genellikle tek, aksillar 

çicekli kimoz, cicek sapı 2-5 cm ince 

tüysi..ız. 

pubeserıt 

çok nadir 

pubeserıt 

va da 

1-2 

veya 

Sepal ler; oblorıg, obtus, trunkat veya mukronulat, 

akut - akuminat, 4-~ x 2 - 2.5 mm cok seyrek pubesent vada 

tüysüz (Seki 1- 3). 

Koral la; beyaz-pembe, 15- 25 x 23-2~ mm. 

Stamerıler; g-14 mm büyüklükte, anterler 2 x 1.5 mm, 

14 
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Se kı l-3. C.arvensis; a-yaprak b-iç sepal c-dıs sepal 

d-çıçek boyuna kesit ,< orijinal) skalalar 1 mm ' dır. 

iS 



pıstıl, 10 mm tuys~z, stigma 2 -2.5 mm seyrek pubesent, 

ovaryum seyre k pubesent - tUy s Uz <Sekil-3l. 

Meyva; b x 4 mm, genis ovat mukronulat akumınat, 

tohumlar kahverengi 4 -5 x 3 mm, tuberkulat. 4 adet 

tohumlu. 

Tıp Avrupa'dan tanınılanmıs (Hb.Linn.218/ll. 

Cicek Acma Zamanı: Nisan- EylUl 

Yetı sme Ortamı Kumlu step, nadas tarlaları, otlaklar, 

hendek k e narları, nehir v e gcil kenarla

rı, da~ etekleri, ruzgarın yı~dı ~ı kum 

tepecikleri, vol kenarları. 

YUkseklık - 3050 m. 

Gene l yayılısı Ilıman ve Subtropikal bolgelerde kozmo

po l it . 

TUrkiye'deki Yayılı sı: TUm Türkiye ve adalar. 

Calısma Alanındaki Yayılı sı: 

A3: Eskısehir: Uludere'ye 30 km, lOOOm. 30.6.89.s. 

Yıldırım <AUFE 4474); Eskisehir: Uludere koyLi, 

1100 m. 30.6.89. S. Yıldırım <AUFE 4475): 

Eskisehır: Uludere UstU, 850 m. 10.7.8SI. s. 

Yıldırım <AUFE 4487). 

83: Eskisehir: Hamidiye 38 km, 950 m. 9.9.88. S. Yıldırım 

<AUFE 3526-3530). Eskisehir: Hamidiye Cifteler 

5-6 km, 950 m. 9.9.89. S. Yıldırım <AUFE 3538-

3540); Eskisehir: Hamidiye - Cifteler 5-6 km, 950 

m. 9.9.88 S. Yıldırım <AUFE 3541-3549!; 

Eskisehi r: Cifteler YıldızcirenkciyU, 950 m. 9.9.88. S. 

Yıldırım <AUFE 3550, 3551>; Eskisehir: Karakaya 

kayalıkları 94 km., 1175 m. 9.9.88. S. Yıldırım <AUFE 
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3552); Eskisehir: Seyitgazi 8 km., 850 m. 12.9.88. S. 

Yı ldırıın <AUFE 3584-3586); Eskisetür: Seyitgazi. 30 

k m . , 850 m . 12 . 9 . 88 . S • Yı 1 d ır ı m <AUFE 3587-3598) : 

Eskisehir: Anadolu Univ. Yunus Emre KampU s U, 800 m. 

ı 7. 4. 89. s. Yıldırım <AUFE 4456) ; Eskisehir: 

Sivrihisar 43 km., 800 m. 1g.5.sg. s. Yıldırım 

<AUFE 4465>; Eskisehır: Ka ymaz girisi, g5o m. 

19.5.89. s. Yıldırım <AUFE 4461) ; Eskisehir: 

Nasrettin Hoca kbyü. Kar anlı kd e r e mevki, g5o nı. 

19.5.89. S. Yıldırım <AUFE 4466); Es kişehir: Kalabak 

yolu 15 km., 800 m. 20.5.89 S. Yıldırım <AUF E 4484); 

Eskisehir: Musabzü, KartalkoyU 15. 18 km .• 950 

m. 26.5.8g. S. Yıldırım <AUFE 4457) 

Eskisehır: Kızılinler koyU, 850 m., 26.5.8g. C' 
;::ı. 

Yıldırım. <AUFE 4462) ; Eskisehir: Musaozu. 

CakmakkoyU, g5o ın., 26 .5.89. S. Yıldırım 

4471); Eskisehir Mu saozü baraj golü cıvarı, g5o m. 

26.5.89. s. Yıldırım <AUFE 44 72 ) ; Eskisehır: 

Sivrihisar, Yes i lhan 'dan 1 km. i ler ı , '300 m., 

26.5.89. S. Yıldırım <AUFE 4473> Eskısehır: Bozarı 

çıkısı 2 km., 900 m. , 2. 6. 89. s. Yıldırım <AUFE 

4460), Eskisehir: Seyitgaziyolu. Dalasa koyü, 800 m., 

9.6.89 S. Yıldırım <AUFE 4485>; Eskisehir: Seyıtgazı 

30 km. 1100 m. 9.6.89. S. Yıldırım <AUFE 4547); 

Eskisehir: Kırka kesen ler regUlatbrü, 1100 m. 9.6.89. 

s. Yıldırım < AUFE 4548) ; Eskisehir: l<arakUtu k 

ormandeposu. 1600 m. 9.6.89. S. Yıldırım <AUFE 

4549); Eskisehir; Kırka kesenler regUlatorü, 

1100 m. , 9.6.8g. S. Yıldırım <AUFE 4562); Eskisehır: 

Türkmendagı. Akın koyünd en 10 km.1300 m., 9.6.89 S. 

Yıldırım <AUFE 4564); Eskisehir: Kırka Akın ko y u, 
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1100 m. 9.6.89. S. Y ıldırım <AUFE l4566); Eskısehır: 

Karakaya koyu, 1100 m., 22.6.89. S. Yıldırım <AUFE 

4469); Eskisehir: Mahmudiye , Mara, 950 m., 22.6.89. 

S. Yıldırım <AUFE 4482, 4551); Eskisehir: Kaymaz 

Karakaya koyu aras ı, 1050 m. 22.6.89. S. Yıldırım 

<AUFE 4552, 4553); Eskisehir: Ankara yolu Asfalt 

ısıtma tesisleri, 950 m. 22.6.89. 22.6.89. S. 3.7.89. 

S. Yıldırım <AUFE 4l4 59) ; Es kisehir : Sundiken dagı. 

Karakutlik orman deposu, 1750 m; 3.7.89. S. Yıldırım 

<AUFE l4479); Eskisehir: Anadolu univ. Yunu s Emre 

Kampusu, 800 m . , 4.4.89. S. Yıldırım <AUFE 4464); 

Eskisehir: Kınık koyu civarı, 1090 m., 5.7.89. S. 

Yıldırım <AUFE 4468), eskisehir: Ankara yolu As falt 

1 s 1 tma t es i s ler ı , 950 m. , 5. 7. 89. S. Yı ldı rı m <AUFE 

4478); Eskısehir: Sivrihisar - seyitgazı, 950 m .• 

5.7.89. S . Yıldırım, <AUFE 4481>, Eskisehir: 

Sıvrıhisar -Ankara yolu kayalıkları, 100 m., 

5.7.89. S . Y ı ldırım (AUFE 4555) Eskisehır: 

Seyitgazi-Dalasa koyu, 900 5.7.89. s. Yıldırım 

<AUFE 4559>; Eskisehir: Asg . Ca91an, 1000 m., 

7.7.89. S. Yıldırım. <AUFE 4560) Eskisetıir: Caglan 

yolu, 1050 m., 7.7.89. S . Yıldırım <AUFE 4561, 4l486l; 

Eski sehir: Türkmendağı, Besikderesi, 1100 m., 7.7.89. 

S. Yıldırım <AUFE 4480); Es ki seh ir: Anadolu unıv. 

Yunus Emre kampüsu, 800 m., 20.7.89. S. Yıldırım 

<AUFE 4463); Eskisehir: Sivrıhisar. Asagıkepen 

gir i s i , 1000 m • , 16 . 8 . 89 . S . Yı 1 d ır ı m < AUFE 449 ı ) . 

4.1 .2. C. g a l a t i c u s Rostan ex Choisy i n Oc . , 

Prodr. q:480 <1845> 

~ınonım: C.agrophı l os C. Koch ın Lınnaea 22: 745 



(1849). 

le: l<aramanoğlu, op.cit.l2 \1964); Sa'ad, op. 

cit .t .17 f. 1-7 (1967). Figures S.p. 199;6,p. 201. 

Bitki slirlinucu , tırmanıcı cek yıl lık 9--60 cm. 

uzunlukta, yoğun parlak tomentos-sericeus tuvlu <Sekıl-4). 

Seki l - 4. C.galaticus genel görlinus 

Yapraklar; ovat, kordat-saqitat, ob tus, akut -

akuminat, genısce dentat-krenat kenar lı. 1-3 .5 x 0.8-2.5 

cm, genellikle ipeksi basık tuylu. Yaprak sapı 2cm saplı 

\Seki l -5 ). 
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Sekı l -5 . C.galaticus; a-yaprak 

· , ,, 

b-iç sepa l 
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r . '• ·.·.· , ..., 

· ·~ . , . 

c- dı s sepal 

d-çiçek boyuna kesi t,<orijinal ) skala lar 1 mm'dır. 
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Cicekler; tek~ aksillar, bazen 1-2 c icekli kimoz, 

cicek sapı 2.5 - 4.5 cm, p a rlak tomentos-serıceus. 

Sepaller; ovat, akuminat, or ta kı s mı dı sa dogru 

belırgin siskınce, b-9 x 4-5 mm, vo9un tom e ntos ISekıl-5;. 

Korolla; pembe- parl a k mor, 25-30 x 30-35 mm. 

Stamenler; 11-13 mm bUyUklUkt e tUy s Uz. anterler 2.5-5 x 

1.5-2 mm~ pistil 15 mm, stilus 8- 10 mm tuy s Uz, stıqma 2.5 

- 3 mm, ovaryum tuysuz <S e kil - 5). 

Meyva; 5-7 x 3-4 mm., ova t, akumınat-kuspıdat 

ser ıc eu s tUylU. Tohumlar kahverengi 4 x 2 -3 mm tuv s uz, 3-4 

adet tohumlu. 

Endemik. Ir.Tur. Eleme nt. 

Tip Lektotip ITUrkiye A/84 Ankara) Suriye ve Ankara 

< 1 794>, Rostan <G- DC, photo> . 

Cicek Aç ma Zamanı: Mayı s- Ag us tos 

Yetişme Ortamı: Pinus orma nları, açıklık step, 

yamaçlar~ çayır, o tlak, ekili v e nadaslı tarlalar. 

tas lı k 

YUkseklik: 880- 2000 m. 

Genel Yayılısı: Endemik Ir. - Tur. e l e me nt 

Turkiye-deki yayılısı: l ç Anadolu ve kuzey Anadolu 

bolgeleri 

Calısma Alanındaki Yavılı s ı: 

A3: Eskisehir: Uluder e Dag kuplUye 10 km kala 1100 m., 

83: 

30.6.89. S. Yıld ırım <AUF E 4 523 ); Eskisehır: 

DagkUpluye 12 km kal a , llOOm., 30.6.89. S . 

< AUFE 4533) . 

Es ki sehir: 

19.5.89. s. 

Sivrihi sar , 

Yıldırım 

k a ym a z 

<AUFE 

girısi, 

4528) ; 

Yıldırım 

950 m. 

Esk ı s eh ır· 
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1\Jasrettın Hoca ! ·yu. Karanlık dere mevkı, 950 m., 

19.5.89. S. Yı le rım <AUFE 4530); Eskisehır: Kalabak 

yol u, 800 m. , :::ıo. 5. 89. S. Yı ldı rı m < AUFE 4519 ı ; 

Eskisehir: Tur ' · endagı mevkii. Kalabak yolu 15 km., 

800 m., 20.5.8<3 S. Yıldırım <AUF E 4546); Eskisehır: 

Musabzu. Kart al kbyu, 900 m. 26.5.89 S. Yıldırım <AUFE 

4531); Eskisehir: Kutahya yolu. Kızılinler, 850-900 

m., 26.5.89. S. Yıldırım <AUFE 4546). Eskisehır: 

Turkmendagı mevki, lki zoluk cesmesi, 1600 m, 9.6.89 . 

S. Yıldırım <AUFE 4549); Eskisehir: Anadolu unıv. 

Yunu s Emr e Kampusu , 800 m., 4.7.89 S. Yıldırım <AU FE 

4525); Eskisehir: Ankara yolu. Kırıkkbyu, 109Qm., 

5 .7.89. S. Yıldırım <AUFE 4521). Eskisehir: CaCilan 

yol u, 105 0 m. 7. 7. 89. S. Yıldır ı m ( AUFE 4522) ; 

Eskisehir: Caglan yolu, 1050 m. 7.7.89. S. Yıldırım 

<AUFE 4545) Caqlankbyu, 1000 m. 7.7.89. S. Yıldırım 

<AUF E 4543) Eskisehir: Turkmendagı ci varı. Karaalan 

kbyu 1050 m. 7.7.89. S. Yıldırım <AUFE 4544); 

Eskiseh ir: BUgdUz-bzdenk arası, 800 m. 10.7.89. S. 

Yıldırım <AUFE 4520); Eskisehir: Seyitgazi 78 km, 800 

m. 12.9.89. S. Yıldı rım <AUFE 4527>. 

4.1. 3. C. h ol o s er i c e u s 

Cavc .ı: 147 ( 1808). subsp holoser iceus. 

Ic: Karama noglu, op cit.4.<1964 ). 

B i eb • , F l . 

Sa' ad , op .c it. t. 7f .49-60 ( 1 967>. Fiqure 6, p .201. 

Taur.-

Bitki; cok yıllık gbvde dik , tırmanıcı 30-60 cm. 

uzunlugunda, yogun yatık-sericeus tUylU <Seki l -6 ). 



Sekil - 6. C .h o l oser i ceu s s ub sp h o l ose r ıceus 

g e n e l gbrünü s 

Yap r a kl a r; d ü z , b as it, linear, linea r - l a nseo lat, 

a kut - a kum ina t 1. 5 - 6 x 0. 5-4 c m ince y a tık tüylü, y ap rak 

sap l ar ı e n f az l a 0. 5 c m v e y a sap s ı z <Se k i l - 7 ). 

Ci ce kl e r; t e k t e rmina l v e a k s ill a r 2 - 3 c ıc e klı k ı moz, 

ci ce k sap ı 1. 3 - 2 . 3 c m~ ince y a tık tüylü. 

Sep a ll er ; o v a t - o rbikul a r, akut- a kumina t, muk ro n a t, 5 -

6 x 4 -5 mm, ca k sı k y a tık tüylü <Se k i l --7 ). 

Ko r a l l a ; be y az - sa rı, 2 0 -27 x 2 8 -35 mm. 

S t a me nl er ; 12 - 14 mm, a nt e rl e r 2 . 5-3 x 1 mm pap illo s . 

pı s t i l, 12-13 mm, s ti lu s 6 -7 mm ca k se y ra k h irsut, s t ı gma 

4 - 6 mm, o v ar yum o v a t, 2 x 1. 5 mm y o§u n h ı r su t tuylu 

23 
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<Seki l-7>. 

Meyva; 9 x 6 mm, ovat, mukronat-aristat, tohum 

kahverengi 4 x 3 mm, tek tohumlu. 

25 

koyu 

Tip: Kırım Tauriae dağları kalkerli bolgelerinden 

tanımlanmış, Marschall von Bieberstein <LE). 

Ciçek Açma Zamanı: Mayıs - Temmuz 

Yetişme Ortamı: Pinus burita 

kumsal, kayalık, aşınmış arazı, 

Yukseklik: 250- 1700 m 

ormanları, açıklık step, 

tortulu, kalkerli tepeler. 

Genel 'ı'ayılışı: Balkanlar, Kırım, Kafkasya 

TUrkiye'deki Yayılışı: Iç Anadolu ve GUney Anadolu 

Bolgeleri 

Calışma Alanındaki Yayı lışı: B3: Eskişehir: Anadolu univ. 

Yunus Emre KampUsU, 

4Li'39) . 

800 m. 4.7.89. S.Yıldır-ım. U4UFE 

Li.1.4. C. c o m p a c t u s Boiss; Diagn.ser .ı (4) :40<1844>. 

Sinonim: C.cochlearis Griseb., Spic.2; C.parrıascus 

Sa ' ad, Convolvulus 142 (lg67). Ic: karamanoglu, op. 

cit.t.B (lgEA>; Sa'ad, op.cit.t.8 f. 36-51 (1'367). Fiçıures 

5, p . 1 gg; 6 'p . 201 . 

Bodur, çalımsı, yastık oluşturan çok yıllık, odunsu 

dalianan kdklU formlardır. Govde yaygın hırsut tUvlu 

<Seki l-8) 

Yapraklar; 

akunıı nat O .4-2 

Ciçekler; 

çiçekli kimoz, 

ti..ıylli. 

dar ı inear, ı inear-spatulat, akut, 

x 0. 1-0 . 3 cm , sapsız <Se~kil-9). 

genellikle tek termınal, bazen birkac 

çiçek sapı 0.8-1 cm, yoğun serıceus 



2E. 

Se k ıl -8. C. compac t us genel cı orum ., 

Sepaller; oblon-oblanseolat, akumınat 8-10 x 2-3 rrı m 

yaygın serıceus tliylu <Seki l - 9). 

Kor o ll a; beyaz -ac ık sar ı 16-20 x 22-23 mm. 

Stamen ler; 10-12 mm, anterler 2.5-3 mm papı l los, 

pi s til, 10 mm, s tilus 4 mm ve sericeus tuylu, stigma 3 mm , 

ovaryum 2-3 mm ve sericeu s tuylu <Sekil - 9). 

Meyva; 3 - 4 mm, tohumlar koyu kahver e ngi, 1-2 tohumlu. 

Tip: Lektotip: <Turkiye) Guneybatı Anadoludan tanımlanmıs, 

1843, Pınard(G) 

Cıcek Acma Zamanı: Mayıs-Agustos 

Yetisme Ortamı: Açık P i nus nigra ormanı, Quercus coccifera 
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Sekil-9. C.compactus; a-yaprak b-iç sepa l c-dıs sepa l 

d-çiçek boyuna kes it,<orijina l .) s k a lal ar 1 mm'dir. 
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alt ı , step, asınmıs arazı tepeler, dag eteğindekı tas 

yıgınları. 

Yukseklik: 200- 2135 

Genel Yayı lısı: Balkanlar 

Turkiye'deki yayılısı: Orta Anadolu ve dogu 

bolgeleri 

Calısma Alanındaki Yayılısı: 

Anadolu 

83: Eskisehir: Nasrettin Hoca kbyu, karanlık dere mevki. 

950-1000 m 19.5.89. S Yıldırım <AUFE 4494). 

Eskisehir: Mu sabz u: Kartal kbyu civarı, 950 m. 

26.5.1989 S. Yıldırım <AUFE 4492). 

Eskisehir: Musaozu: Musabzu baraj gblu, 950 m. 

26.5.89. S. Yıldırım <AUFE 4493l. 

4.1.5. C. ca nt ab r i ca L • , Sp . P l • 1 : 158 < 1 753) . 

Sinonim: C.cardiosepalus Boiss., Fl .Or. 4:96 

C. evxinus Petrov in Bull. Soc. Nat. Mosc. 44:142 

Ic:Polunin ve Huxley, Fls. Medit. f. 137 <1965); 

op . c i t . t . 7 f • 8-18 ( 1 96 7) . F i g ur e 6 , p . 201 . 

<1875) 

( 1935) 

Sa'ad, 

Odunsu, çok yıllık, gbvde surunucu veya dik tırmanıcı 

20 cm, yogun hirsut veya yatık hirsut tuylu <Sekil - 10l. 
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i:'') 

Sekıl - 10. C. cantabrica genel gorunus 

Yapraklar; duz ve basit, oblung, oblanseolat-

spatulat, lınear, atenuat - kuneat, akut - akuminat, 1.5-4.5 ~ 

0.3-1.2 cm, yogun yatık tuylu. Alt yaprakların sapları l 

l .5 cm ve u c a dogru daralmakta, u s t yapraklar ıse sapsız 

<Sekil - 11). 

Cicekler; 

cıcekleri 

tuylu. 

kimoz, 

tek terminal yada ak s il lar ı le 

cicek sapı 3-7 cm. uzunlukta hırsut 

Sepaller; dar ovat - oblanseolat, rotundat-kuneat 

akuminat 6-8 x 3 mm, ic sepaller daha kucuk ve lanseolat, 

obtus, kuspıdat-arıstat, serıceus ti..iylu <Sekıl-12). 
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Seki l - 11. C.cantabric a ; a - yaprak b - iç s epal c-dıs sepa l 

d - çiçek boyuna kes it,<orijina l) s kalalar 1 mm'dir. 
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Korolla; Açı k pembe, 25 x 28 mm . 

Stamenler; 8 -10 mm, an t er l er 2 mm bUyUklUkte, pıstıl 

8-9 mm, s tilu s 5 mm ve sericeus tUylU, stigma 2.5-3 mm 

ince papıllos, ovaryum 1. 5 mm sericeus tUylU <Sekil-11) 

l"leyva; 6-8 mm, dar ova t, mukronat-aristat ve uca 

do~ru yatık tuylU, tohum koyu kahverengi -s iyah 3 -4 x 3 mm 

yaygın ya tık tUysU, 1-3 adet tohumlu. 

Tıp: ıtalya, Sicilya, Narbonneve Verona'dan taııımlanmıs 

<Lektot ip: Hb. Linn. 218/48). 

Cıçek Açma Zamanı: Nisan- A§ustos 

Yeti s me Ortamı: Pinus brutia ormanı kenarı kaval ık ve 

çımenlik yamaçlar, tartulu ve t ebesir li 

YUk seklik: 1700 m kayalar, y ol kenarları 

Genel Yayılısı: Akd eniz kıyıları, Balkanlar, ka-fkasya, 

Kuzey, batı ve Orta tran 

TUrkiye'deki Yayılısı: Batı TUrkiye ve 

Dzellikle batı v e orta anadolu bolgeleri 

Calı sma a lanındaki Yayılı sı : 

A3: Eskisehır: Gokçekaya 

Gi..iney Anadolu , 

ile adalar. 

civarı, 300 m, 

27.4.89. 

Gök çe kaya 

S.Yıldırım 

S.Yı ldırım 

barajı, 

baraj golU 

(AUFE 4495, 

dolusavak, 

4 500) ; 

300 m. 

Eskisehır: 

27.q.os. 

bar a j gol U 

<AUFE 4498); Es kisehır: Gökcekaya baraJl, 

civarı, 300 m. 11.8.89. S .Yıldırım <AUFE 

4497, 4514, 4477). 

B3: Eskisehir: KUtahy a y ol u. Kızılinler y o l avrımı, 850-

900 m. 26.5.89.S.Yıldırım <AUFE 4516); Eskısehir: 

Arıkaya 

4495 ) . 

koyu, 1250 m. 10.7.89. S.Yıldırım <AUFE 
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4.1 .6. C.p h y r i q u s Bornm. in Feddes Rep.5:168 

(1908) .Fiqures 5,p.199;6.p.201. 

Bodur, odunsu, çok yıllık, yarı sUrUnUc U v e yastık 

oluşturan formlardır. Gbvde hir sut tUylUdUr <Sekil - 12 ). 

Sekil-ll. C.phyriqus genel gbrUnUs 

Yapraklar; dUz, basit spatu lat i l e spatulat-

oblanseolat, atenuat, akut - apikulat veya obtus, 0. 2-2.5 x 

0.2-0 .4 c m. yogun seri ceus tUylU ve saps ız <Sekil -13 ). 

Ciçekler; tek v eya 2 - 5 çiçekl ı kimoz , çiçek sap ları 

en fazla 10 mm uzunlukta veya sapsız, yogun hir su t tUylu. 
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Şe kil - 13. C.phyrigus; a-yaprak b-iç sepa l c-dıs sepa l 

d -ç içek boyuna kes it,<orijina l) s kalalar 1 mm'dir. 
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Sepaller; oblong, akut - akuminat bazen mukronat 5-10 x 

2-4 mm, yogun sericeus tüylü <Sekil - 13>. 

Korol la; beyaz, 15-25 x 23 -25 mm. 

Stame nler; 7-g mm, an t e rler 2.5 x 1 mm papillos , 

pı s tı l ıo mm, s tilu s 5 -6 mm ü zerı seyr e k tuberkulat, 

s tigma 4 -5 mm ınce p api ll os , o v a ryum ovat 2.5 mm, 

serıceus tüylü <Seki l - 13 ). 

Me yva; 5-7 mm, tohuml ar koy u kahverengi -s iy a h 3.4 x 3 

mm yo9un v e lutinos tüylü, 1-2 tohumlu. 

Endemik. Ir. Tur. e l e me nt. 

Tip: <Türkiye 83 Eskisehir> Es ki sehir - Cift e l er den 

tanımlanmış. 13.s.ıgoı, Warburq - Endlich 5 15 <holo). 

Cıc e k Açma Zamanı: Mayı s-Haz ir an 

Ye ti s me Ortamı: Step v e acık Pinus nigra or manı 

Yük seklik: 850- ı200 m. 

Genel Y ayılısı: End e mik, Ir ano-Tur an e l e men ti. 

Türkiye 'd e ki 

bölg e l e ri. 

Yayılısı: Orta v e Güney 

Calı sma Alanındaki yayılı sı : 

batı Anadolu 

83: Eskisehir; Türkme nd agı . Ka l aba k goleti, g7o m. 

20.5.8g S. Yıldırım <AUF E 4550); Es ki sehir: Kütahya 

yolu. Kızılinl er yol ayrımı 850-goo m. 2 6.5.8g, S. 

Yıldırım. <AUFE 45 ı6>; Es ki sehir: Musaöz ü baraj gollı 

c i v ar ı g5o mm. 26.5. 8g S. Yı 1 d ır ı m. < AUFE 4 5 ı 8) 

4.1.7. c. 

(1759). 

l i n e a t u s L., S y s t e ma ed . ı o' 2 :g23 

S inonim: C. l ineatus L. v a r. angus tıfolı s 

Irıs. C yp . 285 <ı 865 > • I c : Sa' ad , op . c it . t . 7 

Kot sc hv, 

f. 30-38 



( 196 7) 

( 1973) 

Polunin v e smythies, Fls. S.W. Evr. 

Fiqure 6, p.201. 

Bodur, odunsu tab a nlı, çok yıllık, yarı 

296 f. 

s ürünücü + 

dik, genellikle uzun kbklü, gbvde çok dallanmıs <otsu), 3-

30 c m, yatık sericeu s tüylü <Se ki l - 14). 

Sekil - 14. C.lineatus genel gdrünüs 

Yapraklar; düz, basit, oblong, obovat - oblanseolat, 

eliptik, linea r - lanseo lat, akut-akuminat nadiren obtus, ı

B x 0.5-2 cm. yoijun basık ser iceus tüyl er l e ortülü. Yaprak 

sapı, gittikçe daralan bir yapıda en fazla 0.5-1 c m 

uzunluğunda veya saps ız <Seki l - 15). 
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b - i ç sep a l 

j 

c ·-d ı s sep a l 

d-ç i çe k boyuna kes it,( o r i j i n a l) s k a l a l ar 1 mm' d ır . 
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Cicekler; terminal ve aksillar, tek veya 2-5 cıceklı 

yatık kimoz, 

ti..iyli..i. 

çiçe k sapları 35-40 mm uzunluğunda ve i nce 

Sepa ll er ; ovat-obovat veya oblong - lanseolat, 

akuminat, 6-8 x 2.5-4 mm, yaygın ve uç kısırnlara dogru 

daha yoğun ipeksi ti..iylerle brti..ili..i <Seki 1-15) 

Korolla; acık pembe, 20-25 x 25-27 mm. 

Stamenler; 6-8 mm, anterler hemen h emen oblong- 2.5 

x 1 mm, pistil 10-1 2 mm, stilus 5 mm yaygın ipeksi ti..iylu, 

stıgma 4.5-5 mm, ovaryum 2-2.5 mm yoğun serıceus ti..iyli..i 

<Seki l-15). 

Meyva; 5-6 x 4-5 mm, genis ovat, okuminat, tohumlar 

koyu kahverengi 4 3 ince ti..iylerle brti..ili..i, 1-2 adet 

t ohumlu. 

Tip Ispanya, Sicilya ve Akdeniz kıyı larından 

tanımlanmıs. (Lektot ip Hb. Linn .218/43>. 

Cicek Acma Zamanı 

Yetisme Ortamı 

Ni san- Temmuz 

Artemissia stepleri, Quercus altı, 

kayalık yamac l ar , çıplak kenarlar , 

kuru otlak l ar. · 

: Kuzey Afrika, Gi..iney 

Suriye, Kuzeybatı ve 

dere kenarlar ı , 

Avrupa, Kıb rıs, 

Batı !ran, Oogu 

Genel Yayılısı 

Kafkasya, Batı 

Tuı-kistan. 

Ti..irkiye'deki Yayı lısı: Genellikle lç Anadolu, cok az da 

ku zey ve gi..iney bölgelerinde. 

Calısma Alanındaki Yayılısı: 

83: Eskisehir: Seyitgaziden Eskisehir'e 30 km., 1110 m. 

12.9.88 S. Yıldırım <AUFE 4540); Eskisehır: 

Sivrihisar. Koças k oyu, 1000 m. 19.5.89 S . Yıldırım 

<AUFE 4 502 ); Eskisehir: Musabzi..i. Cakmak kbyi..i. 900 m. 



26.5.89 . S. Yıldırım <AUFE 4504, 4505); Eskışehır: 

Mu sabzU baraj gblU civarı, 950 m 26.5.89 S . Yıldırım 

<AUFE 4 512 ); Eskisehir: Bozan çıkısı 2 km. 900 m 

2.6 .89. S. Yıldırım <AUFE 4510>; Eskişehir: Oğlakçı. 

Oğlakçı çıkısı 800 m 2.6.89 S. Yıldırım <AUF E 4511); 

Es kisehır: Seyıtgazi, 30 km. 800 m 9.6 . 89. S. 

Yıldırım <AUF E 4541>; Eskisehır: TUrkmendagı mevki, 

1100 m. 9.6.89. S. Yıldırım <AUFE 4534); Eskişehir: 

Seyitgazi 30 km, 1100 m g,G.8g S. Yıldırım <AUFE 

4534); Eskişehir: Kırka kesenler regUlatbrü, 1100 m 

g,G.8g. S. Yıldırım <AUFE 4535); Eskisehir: Kırka, 

Ak i n kbyU, 1100 m 9 .G .8g S. Yıldır ı m <AUFE 4536) ; 

Es ki sehir: Seyitgazi, CbkUk kbprU, 1100 m 9.6.8<j. 

S.Yıldırım <AUF E 4537>; Eskisehir: Tlirkmendagı. 

İkizoluk çesmesi , 1600 m, 9.6.89 . S.Yı ldırım <AUFE 

4538). 

83: Es ki sehir : Ankara yolu. Asfalt ı sı tma te s isleri, 950 

m 22.6.89 S.Yıldırım <AUFE 4539); Eskisehir: Alpu 20 

km, 850 m, 3 .7. 89 S.Yıldırım <AUFE 4503,4508); 

Eskiseh ir: Anadolu univ. Yunu s Emre KampU sU , 800 m. 

4.7.89. S.Yıldırım <AUFE 4 5 09>; SUndiken dağı. 

KarakUtUk orman depos u, 175 0 m, 5.7.89. S.Yıldırım 

<AU FE 4507) . 

4.2. TUrlerin Bazı Anatomik öz e llikl eri 

4.2.1. Yaprak yüzeysel kesitlerindeki anatomik gbzlemlerı 

Tüm bınek l erden alınan yaprak yUz e ysel ke s intiler de 

her iki yUzeyd e de amarilli s tipi s tomalara rastlanmı s 

olmas ı nedeni 

gbrülmektedir . 

ile 

K om s u 

amfistomatik 

hUcr e lerin 

yaprak bzelligi 

durumuna gbre de 



stomaların lit e raturde belirtilenden f ar klı oldukları 

gbzlenmistır <YENTuR, 1984). 

C.arvensis'in hem üst, h e m a lt ep id e rmi s vüzevinde 

kutikula kırı sı klıkları o l du~u halde, ince l ene n turl erde 

kutikula kırı s ıklıkl arına rastlanmamıstır <S e kil-16, 22 l. 

C . a r V e n s ı s 't e yaprakların ust v e alt 

yü zeyind e ki hüc r e l er in çepeı l eri az ço k dalgalıdır. Bunun 

y a nı sı ra ü s t yüzeydeki bazı ep idermis hücrelerı n 

ceperlerinin düz oldu~u dikkati çekmis ti r . Stomalar da 

kendil er ini kusa tan komsu hücrelere göre; bir çıf t k oms u 

hücreni n o rt a k enine çepeı l e ri ile stoma hücres ini 

kusa ttıgı diasitik tipt e s tomalar yaprag ın h er iki yü zünde 

de bulundu~u hald e , anisos itik tipte stomaları n sa lt alt 

yü ze yd e bulunmas ı i lginet ir <Seki l - 16 ). 

C.g a l at i c u s ' t a yaprak yüzeysel kes itlerd e h e m 

ü st h e md e alt yü zeyd e ki hücre l erin ceper l erı az co k 

dalgalıdır. Her iki yüz eydeki s tomalar, k omsu hücrelerı n ın 

durumuna qbre dia s itik tipt edir <Seki l - 1 7 >. 



Sekil-16. C.arvensis yaprak yüzeysel kesitleri 

a-Yaprak ust yuzey ke s idi 

b-Yaprak alt yuzev kesidi 

ds:diasıtik as:anisasitık (x20) 



Sekil-17. C.galaticus yaprak yuzevse l kesı tlerı 

a) Yaprak u s t yuz e y kesıdi 

b) Yaprak alt yuzey ke s idi 

ds: Dia s itik (x2 0) 

Araştı rma materyali arasında y e r alan C.h o l o s e r 

ı c e - u s s ub. s p. h o l o s er i c e u s ' da alt 

yuzeydeki hucrelerin çeperleri az cok dalgalı bır durum 



g ös teri r k e n 

y ada ca k a z 

ü s t yü ze yd e ki hücr e l e rin çeperl e rı 

da l ga l ı d ı r. S t oma l a r ı n k o ms u 

i se duz 

hüc r e l e rı n 

du r umuna göre de h er iki yüz e yd e de di as itık v e anomos ıtik 

t ıpte ol d uk lar ı görulmus tur <Seki 1-18>. 

Se k i l - 18 . C .h o l oseri ceu s s ub. sp . h o l osericeus t a y apr ak 

yü ze y se l kes itl e ri 

a - Ya pr a k ü s t yuz e y kes idi 

b- Yaprak alt yuzey ke s idi 

d s :di as itik, a n s :anomos ıtik <x 2 0l 



C .c o m p a c t u s 'un 0 s t y0zey epıdermıs hucre 

ce p er i e ri, a lt y0 ze go r e d a h a b e lirgın o l ara k d a lgalı bir 

y apıdad ı r. Ani sos itik v e dia s itik tipt e s t o malara yapra~ın 

h e m u st h e m a lt yu ze y se l kes itl e rind e r as t l a nmı s tır. Anca k 

dias ıtik tip çogunlukt adır <Sekil - lg). 

Se kil - ıg. C . comp ac tu s y a pr a k yu ze y se l k es itl erı 

a- Ya pr a k u s t Yu ze y Kes idı 

b - Yaprak Alt Yuz e y Kes idi 

d s : Di as itik a s : Ani s o s itik <x 2 0, xlO). 
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C. c a n t a b r ı c a'nın, yaprak yUzeysel 

kesıtterinde Ust yUzeydeki epidermis hUcre ceperieri hemen 

hemen dUz bır yapı gbstermesine karsın alt yUzey 

hUcrelerinin belırgin bir dalgalı ceper yapısı 

gbsterdikleri saptanmıstır . Stomaları da komsu hUcrelerıne 

gbre diasitik tiptedir <Sekil-20). 

Seki 1-20. C.cantabrica y aprak yUzeysel kesit lerı 

a- Yaprak Ust yUzey kesidi 

b- Yaprak alt yUzey kesidi 

ds:diasitik (x20 ). 

44 
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C. p h y r ı g u s yaprak yüzeysel kesıt lerınde ust 

ve alt epidermis hücrelerinin çeperlerinde cak az dalgalı 

bir durum gözlenmistir. Stomaları ise komsu hücrelerıne 

göre hem üst hem de alt yüzeyde diasitik tiptedir <Seki l-

21). 

Seki l - 21. C.phyrigus yaprak yü ze y sel kesıt leri 

a- Yaprak üst yüzey kesidi 

b- Yapra k alt yüzey kesidi 

ds: diasitik <x20). 
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C. ı n e a t u s ' ta da yaprak ust ve alt yuzeysel 

kesitlerinde epidermis hucre ceperlerinin az çok dalgalı 

bır yapı gbsterdikleri ancak alt yüzeydeki bazı hucre 

ceperlerinin ise hemen hemen duz bır durum gbsterdıklerı 

saptanmıstır. Bu brnegimizdeki stomalar ise komsu 

hücrelerine gbre ust yüzeyde diasitik anisositık. alt 

yüzeyde ıse diasitik tiptedir <Sekil-22>. 

Sekil - 22. C.lineatus yaprak yüzeysel kesitleri 

a - Yaprak ust yüzey kesidi 

b - Yaprak alt yuzey kesidi 

ds: diasitik, as: anisositik <x20l. 
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4.2.2. Gövde enine kesitlerde anatomik gözlemler 

4.2.2.1. C.arvensis gövde enine kesiti: 

Govde dısa dogru girintili cıkıntılı bir yapıya 

sahiptir. Bazen bu cıkıntılar oldukca bUyUktUr <Sekil-

23,24) Koruyucu doku olarak tek sıra hucreden meydana 

gelen epiderma vardır. Epiderma yUzeyi onduleli ınce bir 

kutikula ile örtuludur. Epiderma yuzeyinde tek hucreli 

basit örtu tuyleri vardır. 

Sekil-23. C.arvensis gövde enine kesidi <x4) 

kt: kUtikUla, e: epiderma , p: parenkima, 

s k: sk l erenkima, ö: öz 



48 

Korteks'ın, epidermisin hemen altındakı bölgesi 3-4 

sıralı çok az hucre arası boslugu olan bol kloroplast 

ıçeren parenkimatik hücrelerden olusmustur. Bunun altında 

bir kaç sıralı 

vardır <Köse 

kollenkima hücrelerinden olusmus bır tabaka 

kollenkiması). le kısımda ise daha genis 

hucre arası boslugu olan üsttekilere nazaran daha buyük 

hücrelerden meydana gelmis parankima hücreleri 

bulunmaktadır. Merkezi silindir bazen tek parenkima 

hücreleri ı le kesi lmis surekli bir halka görunümundekı 

sklerenkima demetleri ile baslamaktadır. Floem 3-4 tabaka 

hucreden olusmustur. Kalburlu boru, arkadas hücreleri ile 

parenkimatik hucreler bulunmaktadır-. Kambiyum hucrelerıne 

ise kesitlerde rastlanmamıstır. Floem'in devamı olarak 

ıcte trakeve trakeidlerden olusan ksilem elementleri ver 

almaktadır. Ksilem yer yer tek sıralı parenkımatık oz 

ısınları ıle kesintiye u9ramıstır. Oz bölgesi ıse genıs 

bır yer kaplamaktadır. Oz boslugu olusmamıstır. Oz bölgesı 

parankimatik hücrelerden olusmus olup hücreler druz 

kristali ve nisasta taneleri içermektedir <Sekil-23,24). 



Sekil - 2 4. C . ar v e n s i s g d vd e e nine k es ı d i <x 2 0) 

kt: kutikula, e : e pid e rm a , ty: tuy, 

p: pare nkim a kk: köse k o ll e nkimas ı, 

fh:fl oem hu c r es i, s k: s kl e r e nkima b :bz ı s ın ı 
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4.2.2.2. C.qalaticus gövde enine kesitı 

En dısta koruyucu doku olarak tek sıra hücreden 

meydana gelen epiderma bulunmaktadır. Epiderma yüzeyinde 

hafif ondüleli ince bir kütiküla tabakası vardır. Epiderma 

yüzeyinde tek hücreli basit örtü tüyleri görülmektedir 

(Sekıl-25,26>. 

Korteks'te epidermanın hemen altında 1-2 sıralı hemen 

hemen hücre arası boslugu bulunmayan bol kloroplast ıçeren 

parenkimatık hücreler yer almaktadır. Bu hücrelerin 

altında 1-2 sıralı kollenkima hücrelerinden olusmus bır 

tabaka vardır <Köse kallenkiması). le kısım da floeme 

kadar oldukca genis hücre arası bosluklu parankıma 

hücreleri bulunmaktadır. 

Floemin üzerinde yer yer bir kaç sıralı hücreden 

meydana gelen sklerenkima adacıklarına rastlanmıştır. 

Floem tabakası ise 3-4 sıları olup kalburlu boru, arkadas 

hücreleri ile parenkimatik hücreleri ıcermektedir. 

Kesitlerde kambiyum hücrelerine rastlanmamıstır.1çte ı se 

trake ve trakeidlerden olusan ksilem elementleri süreklı 

bır halka görünümünde olup yer yer parenkımatık oz 

ısınlarıyla kesilmistir. En içte bulunan oz bolgesı ıse 

oldukca genis bir yer kaplamaktadır. Oz bölgesinı 

oluşturan parenkima hücreleri nisasta içermektedir. Oz 

boslugu olusmamıstır . 
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Seki l - 25. C.galaticus gbvde enine kesiti 

kt: kutikula, e: epiderma, ko: korteks, b:bz 

51 



Se kıl -26. C.g a l a ti c u s gövd e e nıne ke sidi <x2 0,x10) 

kt :kutikul a , e : e pid e rma , kk:köse ko l l e nkiması 

kp:k o rt e ks parenkimas ı, s k: s kler e nkim a , 

fh:fl oem hu c r es i, hb:huc r e ara s ı b os luk, ö : öz 

5 2 



Se k i l - 28 . C .h o l oseri ceu s s ub. s p. holoser i ceu s govd e 

e nine kes iti<x2 0> 

kt :kutikul a , e: e piderma, ko:k o rt e k s , 

fh:fl oem huc r es i, b:bz ı ş ını 

54 
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!"ler kez sılindırin en üst kısmında sureklı bir halka 

seklinde 1-2 sıralı sklerenkima demetleri yer almıstır. Bu 

hucreleri ise kalburlu boru, arkadas hucreleri ve 

parankima hücrelerinden olusan floem tabakası 

izlemektedir. Floem elementlerinin devamı olarak içte 

gelen trake, trakeid ve parenkimatik hücrelerden meydana 

ksi lem yer yer parenkimatik öz ısınları içerir. En 

oz bölgesı de oldukça genis bir yer kaplamakta 

iç teki 

olup oz 

boslu§u olusmamıstır. Oz bölgesinde hemen hemen hücre 

arası boslu9u bulunmayan parenkima hücreleri 

bulunmaktadır. 

4.2.2.4. C.compactus gbvde enine kesiti: 

En dısta girintili tek hücre sıralı bir epiderma 

bulunmaktadır. Epiderma yüzeyı ınce kütiküla ile ortuludur 

ve yo9un tek hücreli örtü tüyleri gdrülmektedir. Korteks 

bölgesinde, epiderma altındaki 4 - 5 sıralı sık ve küçük 

parankima hucreleri çok fazla plastid içermektedir. 

Bunların altında ıse daha buyuk ve yer yer genis hucre 

arası boslukları içeren parankima hucrelerı yer almaktadır 

<Seki l - 29 ,30>. 

Korteks parenkima hucreleri ile floem elementlerı 

arasında tek 

yassı olan 

elementleri 

sıralı, parenkima hucrelerine oranla daha 

bir nisasta kını bulunmaktadır. F l oem 

ile ksilem halkası arasında 2 - 3 sıralı bir 

kambiyum vardır. Kambiyum altındatrakeve trakeidlerden 

olusan ksilem elementleri yer yer parenkimatik öz ısınları 

ile kesintiye uğramıstır. Oz bolgesi ise oldukca buyuk 

parenkima hucrelerinden meydana gelmistir. 



Sekıl-29. C.compactus gbvde enine ke sı ti (x4ı 

kt:kutikula, e:epiderma, ko:korteks 
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Sekil-30. C.compactus gbvde enıne kesidi (xlOl 

kt:kutikula, e:epiderma, p:parenkima 

nk:nısasta kını 
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Sekıl-32. C.cantabrica gbvde enıne kesitı <x20). 

sk:sklerenkima, fh:floem hücreleri, 

t :trake, b:bz ısını 

Korteks bolgesinde 3-4 sıralı ve plastıd ıçeren 

parenkima hücrelerini 2 - 3 sıralı 

takib etmektedir. Bu hücrelerin 

kollenkima hücreleri 

hemen altında ı se 

yukar·ıdaki lere nazaran daha buyük olan 1-2 sıralı 

parankima hücreleri yer almaktadı r·. Floem ise 3 -4 tabaka 

halinde kalburlu boru, arkadas hücrelerı ve parenkimatik 

hücr elerini içermektedir. Floem dokusunun hemen altından 

ksi lem demet leri baslamak t a olup kesitlerde 

hücrelerine rastlanmamıstır. Ksilem de ise trake, 

ve ksi lem parenkiması hücreleri yer almaktadır 

sıralı bir yapı olduğu goze çarpmaktadır. 

elementleri cak sık olarak parenkimatik bz 

kambıyum 

trakeid 

ve cok 

K s il em 

ısınlar ı 



tarafından kesilmektedir. En ıç kısımda yer alan o z 

bölgesı ıse ıcleri çok fazla nisasta tanesı ıçeren buyuk 

parenkima hücrelerinden meyda na gelmistir. 

4.2.2.6. C.phyriqus qbvde enine kesiti 

ıncelenen kesitlerde e n dısta bulunan tek hücre 

sıra lı epiderma yüzeyınin ondüleli ince bir kiltıkula i le 

kaplı oldugu görülmektedir. Ayrıca t e k hi.icreli basit örtu 

ti.iylerı vardır <Se ki l -33 , 3 4). 

Sekil - 33. C.ph yriqus gbvde enine kesidi <x4). 

e:ep id er ma, ko:kort e k s , c:oz 

Korteks bolgesinde epiderma altında n baslayan 

parenkıma hücrel er i ep id ermanın dısarıya doğru hafıf 

cıkıntı yaptı ğı yerlerde bir k ac sıralı l e vh a k o llenkima s ı 

GO 



ı; ı 

ıl e kesıntiye ugramıştır. Bu hucrelerin altında ı se 

floem'e kadar daha buyuk ve az c ok plastid iceren 

parenkima hucreleri bulunmaktadır. Ayrıca parenkima 

hucreleri i le floem elementleri arasında bir nişasta kın ı 

dikkati çekmektedır. Ni şasta kını ile !-3 sıra lı kambiyum 

hucreleri arasında floem elemen tleri y er a lmaktadır. lcte 

ıse trake, trakeid ve parenkimatik hucrelerden meydana 

gelen k s ilem h a lk asında yer yer, tek sıralı hucrelerden 

oluşmuş parenkimatik bz ışınları bulunmaktadır. En icteki 

bz bolgesi de oldukca geniş bir yer almakta olup parenki ma 

hucrelerinden me ydana gelmiştir. 



Sekil -34. C.phyrigus govde enine kesidi (xlO, x20) 

kt:kutikula, e:epiderma, kp:ortek s parenkıması 

t :trake, o:oz ışını nk:nişasta kını 
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4.2.2.7.C.lineatus qbvde enine kesiti: 

En dısta, ondUleli ince bir kUtikUla tabakası ile tek 

hLicre sıralı epiderma 

h Uc re li 

bulunmaktadır. OrtUlU 

basit brtU tUyleri de 

epiderma 

dikkatı yüzeyinde, 

çekmektedir 

tek 

<Seki l -35 ,36) 

Sekil-35. C.lineatus govde enine kesiti (x4) 

kt :kUtikUla, e: epiderma, p: parenkima 

Kortek si n epiderma altındaki bolgesi 3-4 sıralı çok 

az hUcre arası boslugu olan bol kloropla s t iceren 

parenkimatik hücrelerden olusmustur. Bunun altında 2-3 

sıralı kol lenkima hücrelerinden olusmus bir tabaka vardır. 

Daha altta ı se flome kadar daha buyük ve hucre arası 

boslukları biraz daha genis olan parenkima hücrelerı 

G3 



bulunma kt ad ır. Merk ez s ilind i rı yer yer p are nkima 

h~ c r e l e ri il e k es ılmı s 1-2 s ır a lı s kl e r e nkima adac ıkl arı 

il e bas l a r. F l oem e l e me ntl er inin d e v amı o l ara k t ra k e , 

trak e i d v e pare nkima hü c r e l e rind e n me yd a n a g e l e n k s i l e m 

e l e me ntl er i t e k s ır a lı p a r e nkim a tik az ıs ınları il e 

kes ilmi s tir. Oz b b lges ini olu ş tur a n b üyük pa r e nk ı m a 

hücre l e r i i se az ç ok ni sas t a il e d r u z k r i s t a l i 

ı çerme kt edir. 

S e kil - 36 . C .linea tus g b vd e e nine kes iti <x lO, x20) 

e : ep id e rm a , kk:k ose koll e nkiması , 

k o :k o rt e k s . s k: s kl e r e nkim a , o : oz 
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4.2.3. Kbk enine kesitlerinde anatomik gözlemler 

4.2.3.1. C. ar ve s i s kbk enine kesidi 

En dısta 2-3 sıra hUcreden meydana gelen periderma 

bulunmaktadır. Peridermanın parçalanmıs oldugu yerlerde 

lentisel olusumu gbzlenmektedir <Sekil-37,38). 

Sekil-37. C arvensis kbk enine kesiti <x4) 

p:periderma, kp:korteks parenkiması, 

l :lentisel, t :trake, tr :trakeid, 

hb:hUcre arası bosluk, b:bz 

ı::, s 



Daha altta tek 

parenkimatik hi...icreler 

sıralı 

mevcuttur. 

yedek 

Bu 

nisasta 

hi...icrelerden 

ıceren 

sorır· a 

kambıyuma kadar floem dokusu yer almaktadır. Floem dokusu 

da arkadas, kalburlu boru ve parenkimatik hi...icrelerden 

olusmaktadır. Floemin altında birkac sıralı kambiyum 

dikkati cekmektedir. Ksilem ise oldukca bi...iyi...ik ve co k 

sayıdaki trakeler ile trakeid hi...icrelerinden meydana 

gelmektedir. Ayrıca ksilernde cak sayıda paren kimatık oz 

ısınlar ı 

trakeıd 

gbri...ilmektedir. Ksilem halkasının son 3-4 sırası 

elementlerinden meydana gelen bir kın ile 

ç evr ı l i d ir . Oz bblgesinde yine nisasta ve druz iceren 

hi...icrelerden meydana gelmistir <Sekil-38) 

Seki l-38. C.arvensis kök enine kesidi <xlO) 

k:kambiyum, t:trake, tr:trakeid 
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4.2.3.2. C.q a l a t ı c u s kbk enine kesidı: 

ınc e lenen kesitlerde en dısta t ek sıralı periderma, 

yer almaktadır. Ayrıca perideımanın parçalandıgı 

<Seki l-3g). kı s ımlarda lentisel olusumları gbrülmektedir 

Perideımanın altında çok s ıralı ve hücre arası bosluklu, 

bol ni sas ta içeren par enkima hücreleri gi::izlenmektedır 

<Sekil -3g,4o> 

Sekil-3g. C.galaticus kbk enine ke s idi \x4) 

p:periderma, kp:korteks parenkiması , 

k:kambiyum, t:trake, tr:trak e id, 

hb:hücre arası bosluk, b:bz 

Parenkima hücreleri ile floem elementleri arasında 

yer yer tek sıralı sklerenkima demetleri 

Tipik bir endodermis ve perisıkl 

bulunmaktadır. 

farklı lasması 
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g ö rUlmeme kt e di r . Fl oem il e k s il em a r as ında 1-3 s ı ralı bır 

k a mbiyum v ardır. Kambiyum altından ba s laya n k s ıl em dokusu 

ço k s ayıda trak e i çerme kt e dir. Ayrı c a tr a k e id v e par e nkıma 

hG c relerinin yanı s ıra y e r yer parenkımatık öz ısınlar ı 

bulunmaktadır. Dz bölges i i s e ni s a s t a 

par e nkim a hU c r e l e rind e n me ydana g e lmi s tir 

içer e n bUyUk 

<Se ki l - 39 ,40). 

S e kil - 40. C.g a lati c u s kö k e nine kes i d i (xlO) 

k:kambiyum, t :trake, tr:tr a k e id 

fh:floem hU c re s i 
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Parenkıma hucrelerinin altında yer yer veya 2 sıralı 

cok ınce sklerenkima hücreleri bulunmaktadır. Daha altta 

ise tum floem elementlerini içeren çok sıralı 

dokusu kambivuma kadar devam etmektedir. 

kambiyumu ise oldukça çok sıralı ve belirgin 

bir floem 

1-3 sıralı 

olarak tek 

hücrelerden meydana gelen parenkimatik oz kol ları 

ile kesintiye u§ramıs ksilem dokusu izlemektedir. Oz 

bolgesinde ise bir oz boslugu bulunmayıp yine yogun 

nisasta ıçeren parenkima hücreleri yer almaktadır <Sekil-

41 ,42) • 



Sekil - 42. C.holos ericeus subsp. holosericeu s kok 

enine kesiti (8x20). 

k:kambiyum, t :trake , tr:trakeid, b:oz ısını 

4.2.3.4. C. c o m p a c t u s kök enine kesidı 

En dısta 

bulunmaktadır. 

yer yer parçalanmıs 1-2 

Peridermayı 3 sıralı 

sıralı perideıma 

kollenkima dokusu 

izlemektedır. Bu dokuların altında ise yo§un nisasta ve 

druz kristallerı içeren korteks parenkiması yer almaktadır 

<Seki l-43,44). 
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Sekil-43. C.compactus kbk enıne ke s idi <x4) 

pe:perıderma, kp:kortek s parenkiması, 

lk: levha kollenkima s ı 

Kort e k s hüc relerinin altından hemen floem dokusu 

b as lamakt adı r. Floem doku s unda arkadas kalburlu boru ve 

parenkima s ı hücreleri yer almaktadır. Floem il e ksilem 

aras ında kambiyum hü c rel er ine rastlanmamıstır. Ksi lem ıse 

ksi lem parenkiması, trakeid ve cok sayıda 

Ayrıca k sı l emde cok sayıda parenkimatik bz 

bulunmaktadır. Son 1- 2 sırası da trakeid 

trake ıcerır· . 

ı sın ları da 

hücre lerinden 

meydana gelen bir kın ile çevrilidir. dz bölgesınde bır oz 

bos lugu bulunmayıp parenkima hücrelerinden o lusmust ur. 
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Sekil-44. C.compactus kbk e nine kesıdı <xlO) 

t:trake, tr:trakeid, b:bz ısını, b:bz 

4.2.3.5. C. c a n t ab r i c a kbk enıne kesıdı 
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Kok enine ke s itlerinde en dışta 2-3 sıralı yer yer 

parcalanmıs bir perideıma bulunmaktadır. Perideımanın 

altında 2-3 sıralı levha kollenkiması gozlenmektedır. 

Korteks hücrelerinin Sartur reaktifı ile muamelesı 

sonucunda bol miktarda nişasta icerdikleri gorülmektedir. 

Bu hücreler genış hücre arası boş l ukları icermektedir 

<Sekil-45,46). 



Sekil - 45. C.cantabrica kök enine kesidi <x4, xlOl. 

pe:periderma, lk:levha kollenkiması, 

kp:korteks parenkiması, hb:hucre arası bosluk, 

ö:öz 

Merkez ı s ı ı i nd ir i n iletim demet lerının uzerıne 

rastlayan bölgesinde sklerenkima adacıkları bulunmaktadır. 

Tipik bir endodermis ve perisıkl farklıtasması 

izlenememektedir. Arkadas, kalburlu boru ve parenkimatik 

hucrelerden olusan floem tabakasından sonra 1-3 hucre 

sıralı 

alanı 

trake 

ısı nı 

kambiyum yer almaktadır. Ksilem oldukca genis bir 

kapsar. Ksilem parenkiması, trakeid ve çok sayıda 

içerir. Ayrıca ksilernde çok sayıda parenkımatık öz 

bulunmaktadır. Oz bölgesi bol miktarda nisasta 

iceren parenkımatik hucrelerden olusmustur. 
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Sekil-46. C.cantabrica kbk enine kesıd i <xlü, x20) 

pe:periderma, lk:levha kollenkima sı , 

kp:korteks parenkiması, hb:hucre arası bosluk, 

k:kambiyum t :trake, tr:trakeıd, d:bz ısını 
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4.2.3.6. C.phyrıqus kbk enıne kesıdi: 

ıncelenen kesitlerde gbvde yapısı yer yer parcalanmış 

1-2 sıralı bir periderma ile baslamıstır. 

a ltınd an peridermanın dısarıya dogru 

kı sımlarda lentısel olusumu gbzlenmektedir. 

Onun hemen 

parcalandıgı 

Perıdermanın 

a ltınd a cok sıralı , buyuk ve hucre arası bosluk ıcermeyen 

parenkima hücrelerine rast lanmaktadır. Bu hücrelerin daha 

icte olanlarında druz kristallerinin bulundu§u dikkatı 

çekmektedır <Sekil-47,48). 

Sekil - 47 C.phyrigus kbk enine kesidi <x20) 

pe:perıderma, p:parankima, t:trake, tr:trakeid 



Se ki l - 48 C.phyrigus kbk enıne ke s idi <xlO) 

p:periderma, kp:kortek s parenkımas ı, 

t:trak e , tr:trakeid, b:oz ısını 
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Kort e ks bölgesinin altında y e r alan floem dokusu ıle 

k s ilem arası nda 1-4 sıralı kambiyum hUcrelerı 

görulmekt ed ır. Ksi lem dokusu i se oldukça g e nı s bir alanı 

kapsayıp oz bölgesine kadar uz a nmaktadır. Ks i lem de çok 

sayıda trake hücr es i v e t e k s ıralı hücr e l erde n olusan 

parenkimatik öz ısınl arına ra s tlanmaktadır. ~z bolgesi ıse 

yok denecek kadar küçük bir alanı bosluk halınde 

olusturmu s tur. 

4.2.3.7. C.linea tus kök enine ke s idi 

Ko k 

oldugu 

e nine 

gibi 

kes idi incelendiğind e , 

1 -2 s ıralı perid e rma 

gorLilme ktedir <Sekil-49,50). 

diger 

il e 

tu r lerde 

basladıgı 

Peridermanı n h e me n altında belirgin olarak qorülen 2 -

3 s ıralı l e vha kollenkiması y er a lır. Koll e nkima 

tab a kası nın a ltında ço k s ıralı, oldukça genı s hLicre arası 

bosluğa sahip v e yoğun ni sas ta i çe r e n kort e k s parenkıması 

hücr e lerine rastlanmaktadır. Kortek s parenkimasının 

altında floeın dokusu bulunma ktadır. Bunu ı S t? yer yer 

kes intıye uğramıs 1 - 4 s ıralı kambiyum hü c rel e ri tak ı b 

etmektedir. Ks il e m dokusu d a trak e id, ksi l em p are nkıması 

gelmis olup ve çok sayıdaki trak e hücre lerinden meydana 

yer yer parenkimatik hüc r e lerin belir s izce olusturdugu oz 

ısınlarına sahıptir. Ayrıca trakeıdler ile oz bölgesı 

arasında düzenli bir hUcre grubu gözeçarpmaktadır. üz 

bolgesi ni i se 

ni sas t a tanes i 

genıs hücre aras ı boslugu bulunan ve bol 

içer e n par e nkima huc rel eri olusturmaktadır. 



Sekil - 4 S . C .linea tu s k ö k e nine kes idi <x4, xlO> 

p e :p e ri der ma , p:p a r e nkima , hb:huc r e a r as ı bos luk 

lk: l e vha k o ll e nkima s ı, b:bz 
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Sekil-50. C.Lineatus kok e nine kesidi (x20) 

k:kambıyum, t:trake, tr:trakeid 

4.3. Turl erin Polen Ve rimliligi 

lnce l e nen t~rl erd e v e rimli polenterin ço k ı y ı 

kabul etmeler ine k arş ı lık verimsiz polenleri n 

80 

b ova 

bu 

y e t ene kl eri yok yad a ço k az olup normal 

gosterememekt edirler <Se ki 1-51). 

Polenterin boya k ab ul e tme y etene kl eri 

morfoloji lerıni 

can lı , fik se 

edilmiş ve her baryum ornekleri üzerinde denenmis v e her 3 

durumda da aynı n e ti ce alınmıştır. Drneklerımız 

"trikolpat " tipte polenlere sahiptirl e r <AYTUG ve ark. 

1971 , DAVIS 1965 , HAC ETT EPE F EN v e MüH. Bl L. DER. , 1 987) . 

Ar aştı rma bitkilerimizin verimli polen buyuklugu 30-

80 mikran me tre arasındadır <Cizelg e 1). C.qalaticus 
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l 

k 

h 1 ,, 

;L:__ ___ _ 
Sekil -5 1. La kt o f e n o l fuk s in il e boy a nmı s verı mlı v e 

v e rims i z 

Co nv o lvulus p o l e nl e ri <xlO). 

a , c , d ,f: v er imli po l e nl e r, 

b, e ,g,h: v e rims i z p o l en l er 

k o l p u s larınd a n aç ılmı s po l en 

k: kolpu s , t :triko l pa t 
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ClZELGE-1. Türlerin PolenBüyüklügüve Verimlili§i 

Türler 

Convolvulus arvensis 

Convolvulus galaticus 

Polen büyüklüğü 

<mikron metre olarak) 

40-80 (60.2) ± 0.26 

30-70 (51.0) ± 0.79 

Convolvulus holosericeus 60-80 (63.3) ± 0.23 

Convolvulus compactus 50-60 (54.7) ± 0.25 

Convolvulus cantabrica 40-70 (56.8) ± 0.43 

Convolvulus phyrigus 50-80 (59.9) ± 0.25 

Convolvulus lineatus 50-70 (61.2) ± 0.14 

Polen 

verımlilı§i (Xl 

X 95.61 

X 95.16 

X 94.95 

X 95.55 

X 96.87 

X 96.01 

X 93.55 
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ıncelenen dığer turlare nazaran daha kuçuk polenlere sahıp 

oldugu halde, C.holosericeus sub.sp. holosericeus 

incelenen turler arasında en buyuk polenlere sahiptır. 

Polen buyüklüğü diger türlerde ise bu iki değer arasında 

bulunmaktadır <Cizelge 1). Polen verimliliği bakımından 

ise turler arasında belirgin bir farklılık olmadığı 

saptanmıstır <Cizelge 1>. 

4.4. Turlerin Bazı Toprak özellikleri 

Bu bölUmde, türlerin üzerinde dogal yayı lıs 

gösterdikleri toprakların, türü, ph'sı, organik içerıgı, 

CaC03 (kireç durumları), suda eriyebilen toplam tuz 

miktarı, topraktaki toplam N miktarı ile topraktaki 

alınabilir P durumları incelenmistir <Cizelge 2). 

Arastırmada genellikle bitkilerin çok değisık bünyeli 

topraklarda yayılıs gösterdikleri saptanmıstır. 

Ornekterin toprak reaksiyonları zayıf asit ile orta 

alkali 'ye kadar de<;iisim göstermektedir <Cizelçıe 2>. 

İncelenen örneklerin organik madde içeriklerine göre 

humusca fakir, zayıf humuslu, orta humuslu, humuslu ve 

turbalık özellikler gösteren topraklarda yavılıs 

gösterdikleri saptanmıstır <Cizelge 2). 

Toprakların CaC03 içeriklerine göre de kireçsiz pek 

çok kireçli topraklar sınıfına girdikleri saptanmıstır 

<Cızelge 2>. 

Toprakta suda eriyebilir toplam tuz miktarı 

tuzlu olarak bulunmustur <Cizelge 2>. 

orta-çok 

ıncelenen türlerin üzerinde yayı lıs gösterdiklerı 

toprakların toplam N bakımından çok fakir, fakır, orta 



zenginlikte 

gözlenmiştir 

ve zengın N içeren topraklar oldugu 

<Cizelge 2). 

Son olarak, topraktaki alınabilir P 

incelendigınde turlerin P bakımından 

topraklarda yayılıs gösterdiği saptanmıstır 

özel likleri 

fakir-zengın 

<Cizelge 2>. 
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Çizelge-2. Convolvulus Türlerinin Toprak Özellikleri 

Toprak Özellikleri 

1lir Toprak türü pH Toprakta organik Toprağın Ca<:D:3 Toprakta suda Toplam N Topraktaki alı-
madde(% olarak) içeriği(% olarak) eriyebilir toplam (% olarak) nabilir P 

tuz(% olarak) (% olarak) 

Convolvulus Killi,Killi-

arvaısis 
balçık, 

Kuıılu-balçık, 

Kumlu-killi-
balçık 

Convolvulus Killi ,Killi-

galaticus 
balçık ,Kumlu-
killi-balçık' 
Kı.nnlu-balçık 

6,(:{)-7,87 
. (N0tr-hafif 

alkali) 

6,(:{)-7,81 
(Nötr-hafif 
alkali) 

0,41LH3,570 
(Hı.musça fakir 
- Hı.muslu) 

0,652-3,177 
(Hı.musça fakir 
-Orta hurm.ıslu) 

0,~33,49 (Kireçsiz 0,35--0,~ 
-Pek çek karbonatlı) · orta-çek· tuzlu 

o.~33,0Cı o,4Q...005 
(Karbonatsız- Orta-çek tuzlu 
Pek çok karbonatlı) 

Convolvulus Kumlu-killi- 6,ffi-7 ,81 2,257-2,635 0,~28,00 O,:D-0, ~ 

h 1 
. balçık, · · (Nötr-hafif (Orta hurm.ıslu) (Karbonatsız-pek çok Çok tuzlu 

0 oserıceus Kumlu-balçık alkali) karbonatlı) 

Convolvulus Killi-balçık, 7,45-7,82 1,837-4,292 O, 76-36,10 0,45-1,00 
Kumlu-balçık (Hafif alkali) (Zayıf hurm.ıslu- (Karbonatsız-Pek çok Orta-çok tuzlu 

canpactus huııuslu) karbonatlı) 

0,0~,428 
(Fakir"'"()rta 
zenginlikte) 

0,032-0,158 
(Fakir-zengin) 

0,112-0,131 
(Zengin) 

0,091-0,214 
{Zengin) 

Convolvulus Kumlu-balçık 7 ,65-7,~ 0,594-1,143 22,83-25,78 0,~ 0,029-0,057 

cantabrica 

Convol vulus Killi-balçık, 

phyrigus 
Kumlu-balçık 

(Hafif alkali (Huımsça fakir (Pek çok karbonatlı) Çok tuzlu (Fakir-orta 
orta alkali) -Zayıf hurruslu) _________ . zenginlikte) 

7,45-7,82 1,837-4,292 
(Hafif alkali) (Zayıf hmıı.ıslu-

Hunuslu2 

0,76-36,10 
(Karbonatsız-Pek çok 
karbonatlı 2 

0,45-1,00 
Orta-çok tuzlu 

0,091-0,214 
(Zengin) 

4,36-58,10 
(Fakir-zengin) 

9,17-18,34 
(Fakir-Orta) 

12,23--26,21 
(Orta-Zengin) 

3,05--84,75 
(Fakir-Zengin) 

6,98-13,97 
(Fakir-Orta) 

3,05--84,75 
(Fakir-Zengin) 

Convolvulus Killi-balçık, 6,32-7,81 0,19J-20,146 0,~33,54 0,35-D,ffi 0,~.158 4,36-26,21 

lineatus Killi' Balçık' (Zayıf asit- (Huırns;:a fakir- (Karbonatsız- pek çok Orta tuzlu 
Kumlu-killi- Hafif alkali) Tur balık) karbonatlı) 

(Çok fakir-Zengin) (Fakir-Zengin) 

telçık 

00 
..rı 



5. TARTISMA VE SONUCLAR 

Dünyanın de§isik yerlerınde yayılıs 

Convolvulus türleri incelendi§inde yurdumuzun bu 

bakımından nedenlı zengin oldugu görülmektedir 

1965) . 

5.1. Taksenemik ve Morfolojik Calısmalar 

gc:isteren 

tUrler 

<DAVIS 

DAVIS <1965) 'e göre Türkiye'nin de§isik coğrafik 

bölgelerinde ~ayılıslı 35 Convolvulus türü vardır. Cinsin 

gerek tür seviyesindeki gerek tür altı seviyesindeki 

yurdumuz icin endemik 9 üyesi bulunmaktadır. Yurdumuzda 

yayılıs gösteren bu türlerden 3'ü endemik olmak üzere 9 

tanesi arastırma konumuzu olusturmaktadır. 

Yaptı§ımız botanik geziler ve herbaryum örneklerinin 

incelenmesi sırasında bölgemizde daha önce varlığı 

bildirilen sadece yöremiz icin endemik olan C.pulvinatus 

ile daha yaygın bulunan C.scammonia, arastırma gezı lerinde 

tüm dikkatimize ra§men bulunamamıstır. Diğer arastırma 

bitkilerımız olan C.arvensis, C.galaticus ve C. 

lineatus'un ise bölgede, literatürde belırtılen 

lokalitelerin dısında daha bır çok yerde yayı lısları 

saptanmıstır. C.arvensis, C.galaticus ve C.lineatus 

bölgede yaygın bulunduğu halde C.holosericeus sub.sp. 

holosericeus sadece bir lokalitede <syf.~~ı C.compactus, 

C.cantabrica ve C. phyrigus'un ise bir kaç lokalite 

yayılıs gösterdikleri saptanmıstır (syf.3\34). C.compactus 

ıle C.phyrigÜs'un özellikle aynı lokalitelerde yayı lıs 

göstermesi ve bu türlerin birbirine son derece benzemesı 

ilginçtir. Fakat bitki örneği incelemelerine rağmen ıki 

tür arasında geçit formlarına <intermediat form) 

rastlanamamıs olması da dikkat çekicidir. C.cantabrıca 
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habıtat bakımından bir seçicilik gdsterip sadece kayalık, 

taslık yamaçlarda, C.phyrigus ve C.compactus dik yamaçlar 

ile orman altlarında yayılıs gbstermelerine ragmen diger 

tUrterin habitat bakımından bir seçicitik gbstermedigi 

hemen hemen her yerde yayılıs gbsterdiği saptanmıstır. 

C.scammonia bblgede dar yayılıslı olarak bildirilmistir. 

Yayılıs alanının dag içi kbyü sınırları içinde bulunması 

ve bitkinin hayvanlar tarafından çok seviterek yenilmesi 

kanımızca tüm ihtimamımıza rağmen bitkiyi bulamamamıza 

neden olmustur. Yine aynı sekilde yazınsal kaynaklara qbre 

sadece Eskisehir için endemik olarak bildirilen 

C.pulvinatus Seyitgazi ilçesi Alpanbz koyünden 1932 

yılında bildirilmis ama yaptığımız botanik gezilerde su 

anda bu bblgenin tamamıyla yerlesim alanı olması ve 

çevreninde habitat bakımından bitkinin yayılmasına uygun 

olmaması, hayvanlar tarafından beğeni ile yenilmesi bu 

bitkinin de tarafımızdan bulunamamasınaneden olmustur. Bu 

durum kuskusuz çok dikkat çekici olup yanlıs ve sa9lıksız 

kentlesme, 

kirliligi 

yeni yerlesim alanlarının 

ile birlikte biyolojik ulusal 

azalmasına en çarpıcı bir brnektir. 

olusması çevre 

kaynaklarımızın 

Incelenen türterin çiçekleme periyodu Nisan-EylUl 

ayları arasındadır. Ancak C.arvensis diğerlerine nazaran 

en uzun <Nisan-Eylül) çiçeklenme periyoduna sahip bir tür 

olmasına karsın C.phyrigus çiçeklenme periyodu en kısa 

olanıdır <Mayıs-Haziran). Bu çalısmada türlerın 

saptanmasına yardımcı olacak tayin anahtarı DAVIS (1965) 

esas alınarak anahtarın daha iyi çalısabilmesi için bazı 

karakterlerin eklenmesi ile yeniden düzenlenmistir 

<Sayfail,i~). 
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5.2. Anatomik Calısmalar 

5.2.1. Yaprak anatomisi üzerinde çalısmalar 

Yaprak yüzeysel kesitlerinde stomalar komsu 

hücrelerin durumuna göre incelendiğinde lıteratürde 

belirti lenlere göre bulgularımız farklılık göstermektedir 

<METCALFE ve CHALK 1957, YENTüR 1984). Cünkü yazınsal 

kaynaklar Convolvulaceae familyası üyelerinde stomaların 

komsu hücrel~rine göre; komsu hücrenin stoma hücresinin 

boyuna ekse~ini kusattı§ı parasitik tipte oldugunu 

bıldirmektedir. Materyallerimizden C.galaticus, 

C.cantabrıca, C.phyrigus örneklerinde hem alt hem de üst 

yüzeyde stomalar komsu hücrelerin durumuna güre sadece 

diasitik, di§er türlerde ise alt ve üst yüzeyde farklı 

bırkaç tiptedir. Bu acıdan bulgularımız METCALFE ve CHALK 

(1957), YENifüR <1984) 'ün Convolvulaceae familyası 

üyelerinde genel olarak bildirdiği stoma tipinden 

ayrıcalık göstermektedir. Burada gözlemlerimize dayanarak 

ortaya çıkan olgu Convolvulaceae familyasında stomaların 

türlere göre farklı tipler de tasınmasıdır. C.arvensis 

turünde kütiküla kırısıklıklarına rastlanmasına karsın 

incelenen diger türlerde rastlanmamıstır <Sekil-16,22). 

Yaprak alt epiderma hücre ceperleri, ıncelenen 

türlerin hem~n hemen hepsinde ondüleli iken yaprak üst 

epiderma 

subsp. 

hücre ceperieri ise C.arvensis, 

holosericeus ve C.contabrica'da düz 

di§er türlerde ondülelidir <Seki l-16,22). 

5.2.2. Gövde ~natomisi üzerinde çalısmalar 

C.holosericeus 

olduğu halde 

Türlerin,gövde enine kesitlerinde bulgularımıza göre 

C.arvensis'te gövdede 4-5 adet çıkıntı oldugu halde diger 



turlerde bu cıkıntılara rastlanmamıstır <Sayfa._47,49, Sekil-

23,24). Turlerin hepsinde epidermis hucreleri uzerinde tek 

hLicreli basit örtu tuyleri bulunmaktadır. Korteks 

bölgesinde tum turlerde epidermis tabakası altında birkaç 

sıralı parenkimatik hücreler bulunmaktadır. C.arvensis, 

C.galaticus, C.holosericeus sub.sp. holoserıceus, 

C.lineatus, C.cantabrica da bu parenkimatik hücrelerin 

altında birk~c sıralı kollenkima hücrelerden olusmus bir 

doku bulunmas.ına karsın C.phyrigusta ise bu doku adacıklar 

halinde bul~nmaktadır. C.compactus'ta ise kollenkima 

hucrelerine rastlanmamıstır. 

Merkezi silindir üzerinde C.arvensis, C.galaticus, 

C.holosericeus, C.lineatus ve C.cantabrica turlerinde bır 

sklerenkima halkası yer aldığı halde C.phyrigus ve 

C.compactus'ta bu hücrelere hiç rastlanılmamıs olması 

ilginet ir <Se k i l-29, 30,33, 34 > • 

C.compactus ve C.phyrigus floem demetleri uzerinde tek 

sıralı nisasta kını adı verilen bir hucre tabakası oldugu 

halde diger tUrlerde bu tabakaya rastlanılmamıstır. 

Incelenen tum tUrler konsantrik tip iletim demetı 

yapısına sahiptirler. C.compactusta floem ve 

arasında 2-3 sıralı bir kambiyum tabakası bulunduğu 

ksi lem 

halde 

dığer tUrlerde bu tabaka gözlenmemiştir. Incelenen tum 

tUrlerin gövde enine kesitlerinde merkezi silindirin oz 

bölgesinin parenkimatik hücrelerden meydana geldıgi 

görUlmUs, öz bosluğuna rastlanmamıstır. 

5.2.3. Kbk anatomisi üzerinde çalısmalar 

LiteratUrde tUrlerin kbk yapısı ile ilgili anatomik 

çalısmalar çok sınırlı olup yine familya düzeyinde ele 

alınmıştır. Genel bzellikleri ile kbk yapısı tUm 

gg 
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turlerımızde bırbirıne çok benzemektedir. Kök yapısında en 

dısta parçal~nmıs bir epidermis onun altında da perıderm 

tabakası görülmekte daha sonra da korteks gelmektedir. 

C.compactus, C.lıneatus, C.cantabrica da epıdermis altında 

bir kaç sır~lı kollenkima hücresine rastlanırken diğer 

türlerde rastlanmamıstır. C.compactus, 

C.lineatus türlerinde korteks ile 

C.cantabrica ve 

merkezi sı lindır 

arasındaki bölgede sklerenkima hücrelerinden meydana gelen 

adacıklar bulunmakta olup diğer türlerde bu durum 

gözlenememistir. Diger tarafdan C.arvensis, C.cantabrica, 

C.phyrigus, C.lineatus türlerinde birkaç sıralı kambiyum 

hücrelerine rastlanırken diger türlerde rastlanmamıstır. 

<Syf~5 .. 7't Sekd-37,38,45,46,47,48,49,50>. 

C.phyrigus'ta ksilem elemanları öz bölgesini hemen 

hemen kaplamıs durumda olup sekonder bir yapı 

görünümündedir. Merkezi silindirin ortasında çok az alanda 

öz bosluğu olusmustur. Diğer türlerde ise merkezi 

silindirin öz bolgesi ince ceperli parenkimatik hücreleri 

ıcermektedir.! Ayrıca merkezi silindirin hemen hemen 

ortasına kadar uzanan çok sayıda, tek sıralı parenkimatık 

öz ısınları bulunmaktadır. Köklerde tipik bir endodermis 

ve perisıkl farklıtasması gözlenemernekte birlikte, belli 

bölgelerde t~pik görünümde olmayan bu doku hücrelerıne 

rast lanamamıst ır. 

5.3. Polen ıncelemeleri 

Yap ıl an polen çalısmaları esnasında türlerı n 

trikolpat tip ve küremsi sekilde polenlere sahıp oldukları 

gorülmüstür <Seki l-51). Arastırma bitki lerimizin verımli 

polen büyüklygü oldukça varyasyon göstermekte olup 30-80 

metre arasındadır. örneklerimizin polen verımliliği yüksek 



olup X '33.55- X '36.81 arasında olduğu tesbit edılmıstır. 

5.4. Toprak özellikleri 

Alınan ,toprak örneklerinden yapılan analizlerden 

toprakların bünye bakımından çok farklı yapıda oldukları 

saptanmıstır <Syf .'a5', Cizelge 2>. C.cantabricanın sadece 

kumlu-balcık .özellikteki topraklarda yayı larak toprak turu 

bakımından bir secicilik göstermistir <Cizelge 2). 

Toprak reaksiyonu bakımından turler zayıf asit orta 

alkali 'ye kadar değisim gösteren topraklarda yetismekte

dir. Ancak ,C.compactus ile C.phyrigus PH bakımından 

diğerlerine :nazaran bir seçicilik, gösterdiği ve salt 

hafif alkali topraklarda yayılıs gösterdiği saptanmıstır 

(Syf. <65 Cizelge 2). organ i k iceri9i acısından 

C.holoriceus sub.sp holosericeus diger türlere oranla 

organik madde bakımından sadece orta humuslu topraklarda 

yayı lıs gösterdiği anlası lmıstır <Cizelge 2). 

C.cantabrica sadece pek çok kireçli 

yayılıs göst~rdiği halde diğer deyisle kireçli 

topraklarda 

toprakları 

tercıh ettiği halde incelenen di§er ti..irlerın daha 

hosgörülü olup kireçsiz pek çok kireçli topraklarda 

yayılıs göstermesi ilginetir <Syf.~S , Cizelge 2> 

Toplam t!uz bakımından tüm örneklerin tuzluluk etkısi 

olan topraklar sınıfa girdiği görülmektedir. C.lineatus 

sadece orta t:uzlu; C.holosericeus sub.sp. holosericeus i le 

C.cantabrica sadece çok tuzlu topraklarda yayı lıs 

gösterdiği halde incelenen diğer türler bu özellik 

bakımından daha toleransııdır <Syf.~5, Cizelge 2> 

Bitkilenimizin üzerinde yayılıs gösterdikleri toprak-

ların toplam N ve alınabilir P bakımından incelendiğinde; 

C.holosericeus sub.sp. holosericeus ile C.compactus ve 

'31 



C.phyrigus toprağın N içeriği bakımından zengin olduğu 

hdlgelerde yayılış gdstermeyi yeğlediği halde diğer tUrler 

bu bakımdan daha hoşgdrUlUdUrler. TUrlerin topraktaki 

alınabilir P bakımından ise belirgin bir seçicilik 

gdstermedikleri anlaşılmıştır <Syf. ~S , Ci zelge 2l. 

5.5. Ekonomik Onemi 

Convolvulus tUrleri park ve bahçelerde sUs bitkisi 

olarak kullanılabilme dzelliğinde olan ve yurdumuzda da 

ydresel olarak bazı hdlgelerde brtUcU, çit oluşturan 

susleme elemanıdır. Ancak cinsin bazı tUrleri bir tarla 

yabancı otudur. Bu nedenle bir taraftan 

tarafından kendilerinden yararlanılırken diğer 

ınsanlar 

taraftan 

yok edilmeye çalışmaktadır. gerçekten bulunduğu tarlada 

verirnın gerek kalitesine gerekse miktarına olumsuz etki 

etmektedir <GUNCAN 1979, TOKUR, 1989>. 

TUm Convolvulus tUrleri ayrıca kUçUkbaş hayvanlar 

tarafından beğeni ile yenilmekle olması nedeniyle bir 

hayvan gıda maddesi sayılabilir. Cins ve dzellıkle 

Uzerinde çalıştığımız C.arvensis tUrUnUn kdklerınde 

nişasta, şekerler, etkili madde olarak rezin içermesi 

nedeni ile tıbbi bir bitkidir. Rezin glikozid yapısına 

sahıptir. Etkisi incebarsak Uzerine olup tahriş yapıcı bır 

mUshildir. Ancak toz halinde günde 0.5-1 gr hap halınde 

alındığında mUshil olarak kullanılmaktadır. Bitkilerın 

kurutulmuş kdklerinde X 14.8 oranına kadar çıkabilen rezın 

bulunduğu saptanmıştır <BAYTOP, 1984). 

C.arvensis'in toprak UstU kısımları ve kdklerı Avrupa 

ülkelerinde müshil ve safra sdktürücü olarak 

kullanılmaktadır. ülkemizde ise Orta Anadolu bölgesinde bu 

bitkinin taze sütü mushil, safra soktUrücu ve kur· t 
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d~şuruc~ ola~ak kullanılmaktadır. Bu şekildeki kullanılışa 

Konya ve Niğde bölgelerinde "Mamıza yalamak" adı 

verilmektedı~. GUneş doğmadan önce bitkinin kök kısmının 

etrafı açıl~rak bir çakı ile kökUn Ust kısmı cizilir ve 

akan beyaz r~nkli sUt yere yatılarak yalanır buna "mamıza 

yalamak'' de~ilmektedir. Kısa bir sure sonra kuvvetli bır 

ishal meydana gelir, barsaklar boşalır ve bu arada da 

barsakta bul'Unan kurtlar dısarı atılmıs olur. Cizilen 

' 

kökten akan ~Ut bir kesme şeker parçasına emdirilir ve bu 

kesme seker parçası yenildiğinde ikı seker parcasının 

emdigi sUt etki için yeterlidir. Ancak bitkinin toprak 

üstU organlar'ının özellikle kUçUk bas hayvanlar tarafından 

<koyun, keçi gibı) ası_rı otlatma sonucu azalma bitkinin 

tıbbi amaçla kullanımını bUyUk oranda önlemekte ve 

bitkinin b~ yönlU yararlanılması unututmaya mahkum 

olmaktadır. Bu yUzden bitkinin halk sağlığında 

kullanılısını ve etkilerini kırsal kesimde sadece yaslı 

insanların bildiği gençlerin ise bitkiyı b il e 

tanımadıkları tarafımızdan da gözlenmiştir <TOKUR, 1989). 
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