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ÖZET 

Flora of Turkey'de Acinos Miller cinsi 5 türle temsil edilmektedir. Bu türlerden A. 

troodi 'nin endemik iki alt türü kayıtlıdır. Bu türler: 

ı. Acinos troodi (Post) Leblebici su bsp. vardaranus Leblebici 

2. Acinos troodi (Post) Leblebici subsp. grandiflorus Hartvig & Strid 

3. Acinos alpinus (L.) Moench 

4. Acinos suaveolens (Sm.) G. Don fil 

5. Acinos arvensis (Lam.) Dandy 

6. Acinos rotundifolius Pers. 

Bu çalışmamızda 5 türe ait Acinos örnekleri sistematik bakımdan morfolojik, 

anatomik ve kimyasal olarak incelenmiş ve aralarındaki yakınlık dereceleri saptanmaya 

çalışılmıştır. 

Bu türleri çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara dayanarak aşağıdaki şekilde ayırt 

edebiliriz. 

ı. Bitki tek yıllık, gövde genellikle daHanmış 
6. rotundifolius 

1. Bitki çok yıllık, tabanda birkaç gövdeli 

2. Kaliks tübü hafifçe eğik ve zayıfça şişkin, gövdeler dekumbent veya 

prokumbent, yaprak damarlan alt yüzde belirgin çıkintılı 

3. Gövde, yaprak ve kaliks tüyleri O. ı mm ya da daha kısa, çiçekli 

gövdeler 2.5- ı 6 cm boyunda 

1. troodi subsp. vardaranus 

3. Gövde, yaprak ve kal ik s tüyleri O. ı -0.8 (-ı) mm, çiçek li gövdeler 

3.5-35 cm boyunda 

2. troodi subsp. grandiflorus 

2. Kaliks tübü düz ve altta belirgin şişkin, gövdeler dik, yükselici ya da dekumbent, 

yaprak damarları alt yüzde hafif belirgin 

4. Gövdeler genellikle dekumbent, nadiren yükselici, korolla 7.5-20 mm, 

yapraklar ovat- orbikulat ya da eliptik 

3. alpinus 

4. Gövdeler dik ya da yükselici, korolla 4.5-15 mm, yapraklar ovat ya da 

eli ptik -lanseo lat 
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5. Alt kaliks dişleri 2.5-3.5 mm, kaliks 5.2-8 mm, korolla 8-15 

mm, keskin kokulu 

4. suaveolens 

5. Alt kaliks dişleri 1.5-2.8 mm, kaliks 4-7 ( -7 .5) mm, korolla ( 4.5-) 

5-8.5 (- 10.5) mm, hafif kokulu 

5. arvensis 

A. rotundifolius Türkiye'de yetişen en yaygın türdür (Doğunun uç kısmında nadir). 

A. troodi Güney-Batı Anadolu'da, A. alpinus Batı Anadolu'da, A. suaveolens Kuzey-Batı, 

ve Batı Anadolu' da, A. arvensis ise Ülkenin Kuzeyi boyunca yayılış göstermektedir. 

A. alpinus ve A. rotundifolius populasyonlar arasında varyasyon gösteren kompleks 

türler olarak kabul edilmiştir. 

Anatomik çalışmalarda türlerin kök, gövde ve yapraklarının iç yapısı aydınlatılmış, 

ancak türleri ayırdedici bir fark saptanmamıştır. 

Kimyasal çalışmalarda Acinos türlerinin uçucu yağlan su di s tilasyon u ile elde edilmiş 

ve yağların analizleri Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometrisi (GC/MS) tekniğiyle 

yapılmıştır. Uçucu yağların ana bileşikleri: 

A. troodi, A. alpinus, A. arvensis ve A. rotundifolius için germakren-D ve 

hekzadekanoik asit, A. suaveolens için pulegon ve izomenton olarak belirlenmiştir. 

Yukarıdaki verilere göre yalnız A. suaveolens'in ana bileşikleri diğer türlerden farklı 

olup, uçucu yağ verimi en yüksek ve pulegon ve izomenton miktarı en önemli olandır. A. 

alpinus ve A. rotundifolius'un uçucu yağ içerikleri, morfolojik bulguları destekler şekilde 

kompleks olarak nitelendirilrniştir. 

Anahtar kelimeler: Labiatae, Acinos, Morfoloji, Anatomi, Su distilasyonu, Uçucu yağ , 

GC/MS. 
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ABSTRACT 

Acinos Miller genus is represented by 5 species in the Flora of Turkey. Two 

subspecies of A. troodi are endemic in Turkey. As fallows: 

1. Acinos troodi (Post) Leblebici su bsp. vardaranus Leblebici 

2. Acinos troodi (Post) Leblebici subsp. grandiflorus Hartvig & Strid 

3. Acinos alpinus (L.) Moench 

4. Acinos suaveolens (Sm.) G. Don fil 

5. Acinos arvensis (Lam.) Dandy 

6. Acinos rotundifolius Pers. 

The objective of this studies has been to investigate morphological, anatomical and 

chemical features of five Acinos species with a vi e w to establish possible relations among 

the m. 

These species can be differentiated based on our findings as follows: 

1. Plant annual, stern usually branched 
6. rotundifolius 

1. Plant perennial, several-sternmed from base 

2. Calyx tube slightly curved and weakly gibbous, stems decumbent or 

procumbent, veins on lower surface of leaves prominent 

3. Stern, leaves and calyx indumentum O. 1 mm or shorter, flowering 

stems 2.5-16 cm 
I. troodi su bsp. vardaranus 

3. Stern, leaves and calyx indumentum 0.1-0.8 (-1) mm, flowering 

stems 3.5-35 cm 
2. troodi su bsp. grandiflorus 

2. Calyx tube straight and prominently gibbous below, stems erect, ascending or 

decumbent, veins on lower surface of leaves slightly prominent 

4. Stems usually decumbent, rarely ascending, corolla 7.5-20 mm, leaves 

ovate-orbiculate or elliptic 
3. alpinus 

4. Stems erect or ascending, corolla 4.5-15 mm, leaves ovate or elliptic

lanceolate 

5. Lower calyx teeth 2.5-3.5 mm, calyx 5.2-8 mm, corolla 8-15 mm, 

strongly odorous 
4. suaveolens 
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5. Lo w er calyx teeth 1.5-2.8 mm, calyx 4-7 ( -7 .5)mm, corolla 

( 4.5-) 5-8.5 (-1 0.5) mm, slightly odorous 
5. arvensis 

A. rotundifolius is the most widespread Acinos species in Turkey (rare in extreme 

East). A. troodi is distributed in South-West Anatolia while A. alpinus is distributed in 

West Anatolia. A. suaveolens grows in North-West and West Anatolia andA. arvensis is 

recorded from North Anatolia. 

A. alpinus andA. rotundifolius are accepted as complex species which show 

variations from population to population. 

Anatomic investigations of the root, stern and leaves did not provide information of 

diagnostic value. 

In chemical studies, essential oils of Acinos species were obtained by 

hydrodistillation. The essential oils were analysed by a GC/MS system. Main components 

were determined as follows: 

Germacrene D and hexadecanoic acid for A. troodi, A. alpinus, A.arvensis andA. 

rotundifolius, pulegone and isomenthone for A. suaveolens . 

The results have shown that A. suaveolens is a distinct species among the others in 

that it has the richest oil content and the oil contains considerable amounts of pulegone and 

isomenthone. The compositions of the essential o il s of A. alpinus andA. rotundifolius are of 

a complex nature. Results of chemical analysis also supported morphological differences. 

Key words: Labiatae, Acinos, Morphology, Anatomy, Hydrodistillation, Essential oil, 

GC/MS. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Türkiye'de yetişen 9000 civarında vasküler bitki türüyle ülkemiz dünya üzerinde 

zengin bir floraya sahiptir. 3000 kadarı (1) endemik olan bu bitkiler arasında, Labiatae 

familyasının hem endemik hem de tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önemi büyüktür. 

Yeryüzünün bütün bölgelerine yayılmış olan familya, özellikle Akdeniz bölgesi 

vejetasyonunun önemli bir kısmını oluşturur (2). 

Labiatae familyasının bir üyesi olan Acinos Miller cinsinin dünya üzerinde 10 kadar 

türü kayıtlı olup, tüm Avrupa'da, Orta Asya'da, Akdeniz'de K.Afrika ve K.Amerika'da 

yayılış gösterir (3, 4). Ülkemizde ise başta Batı Anadolu olmak üzere, Anadolu'nun her 

yerine yayılmış 5 türü kayıtlıdır. Bunlardan biri, endemik 2 alttürle temsil edilmektedir (5,6). 

Acinos cinsi üzerinde yapılan sistematik çalışmalar çeşitli floralarda (4-23) ve Silic'in 

Monografija adlı eserinde (24) yer almıştır. Aynca başka taksonomik çalışmalar ve eserlerde 

de Acinos türleriyle ilgili bilgiler verilmektedir (25-35). 

Ülkemizde yetişen Acinos türleri ile ilgili ilk önemli bilgiye Boissier'nin Flora 

Orientalis (7) adlı eserinde rastlamaktayız. Yazar Calamintha Miller cinsinin Acinos 

seksiyonu altında Türkiye'de yetişen 3 Acinos türünü kaydetmiştir. Bunun dışında sırasıyla 

Rechinger'in çalışmasında (9) Balıkesir Kaz Dağ'ından toplanan bir örneğin Calamintha 

alpina (L.) Lam.'nın (Acinos alpinus) bir alttürü olarak isimlendirildiğini görmekteyiz. Daha 

sonra Webb (23) Trakya bölgesinin Acinos türlerinin listesini ve yayılışiarını yine 

Calamintha cinsi altında vermiştir. Leblebici (25) ise Türkiye'de Acinos cinsinin özet bir 

revizyonunda türlerin isimlerini sunmuştur. Hartvig & Strid (26) Muğla Çal Dağ'ından 

toplanan örnekleri A. troodi'nin yeni bir alttürü (su bsp. grandiflorus ) olarak tanımlamıştır. 

Son olarak Flora of Turkey'de (5) Davis ve Leblebici cinsin revizyonunu yapmıştır. Bu son 

çalışma Türkiye Acinos türleri ile ilgili en kapsamlı eserdir. 

Acinos türleri ile ilgili anatomik bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak Husain ve 

arkadaşlannın yapmış olduklan mikromorfolojik bir çalışmada bizim konumuza giren bir tür 

(A. arvensis) ve ülkemiz için yabancı iki Acinos türünün (A. hungaricus (Simonkai) Silic, 

A. majoranifolius (Miller) Silic) outlet, stoma ve tüylerinden kısaca sözedilmiş ve 

fotoğraflan verilmiştir (36). 

Acinos cinsinin bazı türleri kuvvetli veya hafif aromatik özellikler göstermekte, 

birbirlerinden bu yönüyle de aynlabilmektedir. Yine bazı türleri halk arasında çay olarak ve 

tıbbi amaçla kullanılması bakımından da önemlidir. Cinsin uçucu yağlan ile ilgili 7 kadar 
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kaynak (37-43) saptanmıştır. Bu kaynaklardan biri de ülkemizden toplanmış olan A. 

suaveolens ile ilgilidir (39). 

Yukarıda açıklanan eserler gözden geçirildiğinde Acinos türlerinin farklı cinsler 

altında yer aldığını görmekteyiz. Şöyle ki Boissier (7), Bonnier ( 4 ), Hayek (8), Rechinger 

(9), Butcher (1 1), Stojanov (15) ve Webb (23)'in eserlerinde Acinos türleri Calamintha 

cinsinin altında incelenirken, Schmeil (10) ve Hegi (13)'in eserlerinde ise Satureja cinsinin 

içinde yeralmıştır. Taksonomik geçmişi oldukça karmaşık görünen cinsin, Flora of 

Turkey' de türlerinin pekçok sinonimlerinin olması yanısıra bazılarının da problemli olduğu 

açıkça görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, taksonomik olarak türlerin morfolojik, 

anatomik ve kimyasal ilişkilerinin belirlenmesinin yararlı olacağı inancındayız, bu nedenle 

çalışmalarımızı bu yönlerde yürüttük. 
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2. KAYNAK BiLGİSİ 

2.1. Labiatae (Lamiaceae) Familyası 

2.1.1. Dünyadaki ve Türkiye'deki yayliışı 

Angiospermlerin en önemli familyalarından birisi olan Labiatae adaçayı, nane, 

kekik gibi birçok faydalı bitkileri içine alan yaklaşık 200 cins ve 3000 türle geniş bir 

ailedir. Dünyanın sadece birkaç bölgesinde yayılışı olmayan familya tüm habitat ve 

yüksekliklerde yetişmekte olup, kuzey kutbundan Himalaya dağlarına kadar, G-D 

Asya'dan Hawai'ye kadar, ayrıca Avusturalya'da tüm Afrika'da ve Amerika'nın Kuzeyi ve 

güneyi boyunca yayılış gösterir (44). 

G-B Asya'da, Yunanistan dışında Labiatae familyasının yaklaşık 66 cins ve 1100 

türü bulunmaktadır. Bu rakam dünya toplamının l/3'üne karşılıktır. Familyanın bölgedeki 

endemizm oranı % 70'in üzerindedir. G-B. Asya'da yetişen 66 cinsin 9'u Yeni Dünya'da 

bulunmaktadır. Bunlardan Scutellaria ve Teucrium en yaygın örnekleri oluşturur (45). 

Ülkemizde ise familyanın 45 cinsi, 546 türü ve 730 taksonu kayıtlıdır. Bunlardan 

28 tür yaygın, 240 tür endemik olup endemizm oranı % 44.2'dir (5). Son zamanlarda 

yapılan çalışmalarda, yeni ilavelerle ise tür sayısının 558'e takson sayısının ise 742'ye 

çıktığı gözlenmektedir (46-50). 

Tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından Akdeniz ve Ege bölgesi çok zengin olup, 

Micromeria, Origanum, Salvia, Sideritis, Thymus ve Thymbra bu bölgelerde yetişen 

aromatik Labiatae cinslerinden bazılarıdır. Ülkemizde yetişen Labiatae üyelerine deniz 

seviyesinden 4400 m'ye kadar çeşitli yüksekliklerde rastlanmaktadır (5, 6). 

2.1.2. Morfolojik özellikleri 

Birçok aromatik bitkileri içine alan tek veya çok yıllık otsular, bazen çalılar 

nadiren küçük ağaçlar ya da sarılıcılardır. Genellikle dört köşe olan gövde salgı ve örtü 

tüyü taşır. Yapraklar stipulasız, basit, genellikle dekussat nadiren alternan, ternat ya da 

vertisillat olup, yoğun salgı tüyü taşır. Çiçek durumu temelde üst yaprakların ya da 

braktelerin koltuğunda vertisillastrum şeklinde olup, ayrıca vertisillastrumlar başak, baş, 

rasemus ve kimoz durumlar şeklinde de düzenlenebilir, nadiren çiçekler her koltukta 

tektir. Çiçekler genellikle hermafrodit veya erkek steril. Familyanın tipik çiçek formülü .I. 

K(5) C(5) A2+2 G(2.). Brakteler yapraklara benzer veya belirgin şekilde farklılaşmıştır. 

Brakteoller var ya da eksik. Kaliks kalıcı çan şeklinde ya da tüpsü, tepede 5 loplu, 



aktinomorf veya bilabiat, 5-20 damarlı. Korolla zigomorfik, bileşik 5 petalli, tüpsü, iki 

dudaklı, genellikle üst dudak 2 loblu, dik ya da hemen hemen konkav, alt dudak, 3 loblu, 

nadiren üst dudak indirgenmiş ve alt dudak 5 loblu, ya da üstte ı ve altta 4 loblu, veya 

korolla aktinomorfik. Stamenler korolla yüzeyine yapışık 4 ve didinam, ya da 2, 

staminodlar genellikle var. Üstteki s ta men çifti genellikle alttakilerden daha kısa, anter 

tekaları 2 ya da ı gözlü, paralel ya da divergent. İntrors, boyuna bir yarıkla açılır. 

Ovaryum üst durumlu 2 karpelli ve 4 ovüllü, tabanı nektaryum diski ile sanlmıştır. Stilüs 

ginobazik, nadiren değil, tepede iki parçalı. Meyva tek tohumlu 4 nutletten ibaret. Üzeri 

müsilajlı ya da değil. Tohumda endosperm az miktarda veya yok (5, 5ı-56) 

2.1.3. Anatomik özellikleri 

Çeşitli formlardaki bitkileri içine alan bu geniş familyanın gövde enine kesitleri, 

genellikle dikdörtgen şeklinde ve köşelerde iyi gelişmiş kollenkima taşır. Bazı türlerde 

ise kollenkima primer kortekste gelişmiş olup, kollenkimanın düzeni ayıncı bir 

karakterdir. Belli cins ve türlerde mantar gövdede iyi gelişmiştir. Mantann orjini ve 

miktarı farklılık gösterir. Birçok türlerde subepidermisten, bazı türlerde primer korteksteki 

daha alt tabakalardan, perisikl, floem ya da nadiren ksilernden kökenlenir. Bazen de 

fellogen aktivitesi olmadan parenkima hücrelerinin süberinleşmesiyle oluşur. Ksilem ve 

floem bazı türlerde özellikle köşelerde iyi gelişmiş kollateral demetler halinde bulunur, 

bazılarında ise bitişik olan demetler interfasiküler liflerle ayrılmıştır, ya da ksilem silindir 

şeklinde gövdeyi çevreler. Endodermis ince çeperlidir. Perisikl sklerenkimatik ya da 

parenkimatik hücrelerden oluşmuştur. Gerçek bir interfasiküler kambiyuma sadece 

Collinonia canadensis Linn. de rastlanmıştır. Öz genellikle homojen olup otsu türlerde içi 

boştur. Tüm familyada öz kollan genellikle dardır. Yaprak isobilateral, dorsiventral ya da 

sentriktir. Stoma genellikle alt yüzde olup, bazen her iki yüzde de bulunur. Familyada 

Caryophyllaceae tipi stoma yaygındır. Bazen de Ranunculaceae tipi ile birlikte bulunur. 

İletim demetleri parenkimatik bir kınla çevrelenmiş olup, bazı türlerde iletim demetlerine 

sklerenkima da katılmıştır. Tüyler cins ve türlerin tanımlanmasında ayıncı karakterdir. 

Birçok türde tüylerin çepederi sert ve odunlaşmıştır. Bazılannda ise selüloz yapılı olup, 

kutinleşmiştir. 

Örtü tüyleri; basit (Lamium, Origanum) ve daUanmış (Ballota, Phlomis, Stachys) 

olmak üzere iki tiptir. Basit olanlar eğik, genellikle taban hücreleri şişkin ya da birkaç 

epidermal taban hücresinin üzerinde oturur. 



Salgı tüyleri ise beş tiptir: 

(I) Başı tek hücreli, sapı üç hücreli olanlar (Mentha, Salvia, Thymus) Aynca bu gruba 

giren fakat sapı daha uzun olanları da vardır (Ajuga, Salvia, Sideritis). 

(II) Başlan iki hücreli olanlar. Bu grubun sapı kısa (Lavandula, Nepeta) ve uzun (Ballota, 

Salvia, Sideritis) olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. 

(III) Başları 4 hücreli, sapları kısa olanlar (Ballota, Nepeta, Salvia). 

(IV) Başlan 8 hücreli, sapları genellikle çok kısa olup çukurlarda bulunanlar. Familyada 

bu tip çok yaygındır (Lavandula, Salvia). 

(V) Başları 16 ya da daha çok olanların sapları kısa veya uzundur (Galeopsis, Scutellaria) 

Bu tipiere familyada nadir olarak rastlanır (57). 

2.1.4. Uçucu yağları 

Türkiye'deki Labiatae bitkileri uçucu yağ içeriklerine göre zengin (>% 2), orta(% 

0.5-2) ve fakir ( < % 0.5) olmak üzere 3 gruba aynlabilir. Uçucu yağ bakımından zengin 

olan cinsler; Coridothymus, Dorystoechas, Lavandula, Origanum ve Thymbra'dır. Acinos, 

Calamintha, Mentha, Micromeria, Ocimum, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Thymus ve · 

Ziziphora orta değerde bir yağ zenginliğine sahip olmalarına rağmen, Mentha, Salvia, 

Satureja, Thymus ve Ziziphora 'nın bazı üyeleri uçucu yağ bakımından zengindir. Ajuga, 

Ballota, Clinopodium, Lamium, Marrubium, Melissa, Molucella, Nepeta, Phlomis, 

Scutellaria, Sideritis, Stachys ve Teucriıim ise uçucu yağ bakımından fakir olan cinslerdir 

(58, 59). 

Familya üyeleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı farmakoloji ve 

parfümeri sanayiinde önemli bir yere sahiptir. Baharat olarak kullanıldığı gibi süs bitkisi 

olarak da yetiştirilmektedir (53). 

2.2. Acinos'u Yakın Cinslerden Ayıran Anahtar 

(Flora of Turkey' e göre, 5) 

1. Kaliks tübü kuvvetli eğik veya aşağıda şişkin 

2. Kaliks tübü kuvvetli eğik, dişler uzun silli, çok yıllık 
Clinopodium 

2. Kaliks tübü aşağıda şişkin, yukanda daralmış, bir veya çok yıllık 

Acinos 

1. Kaliks tübü az-çok düz, dişler silli veya değil 

3. Kaliksin alt dudağının dişleri belirgin silli, yapraklar saplı 

Calamintlıa 



2.3. Acinos Cinsinin Taksonomik Durumu 

Acinos türleri çeşitli floralarda farklı cinsler altında yer almıştır. Yalnız ülkemizde 

yetişen türler gözönüne alınarak bu durum aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo: 2.1. Türkiye'de Acinos cinsinin taksonomik durumu 

Floralar Tarih Yer aldığı cins Bulunan türler Kaynak 

C. alpina L. (A. alpinus (L.) Moench) 

C. suaveolens Sm. 

Flora 1879 Calarnint ha (A. suaveolens (Sm.) G. Don fil.) 7 
Orientali s (III. Sect. C. acinos L.(A. arvensis (Lam.) Dandy) 

Acinos) c. g raveolens M .B.(!\. roıundifolius Pcrs.) 

C. maritima Benth. (!\. roıundifolius Pers.) 

C. suaveolens (S.S) Boiss. 

(A. suaveolens (Sm.) G. Don fil.) 

Balkan 1928 Calarnint ha C. alpina (L.) Lam. 

Yarımadası (A. alpinus (L.) Moench) 8 

Florası C. acinos (L.) Clairv. 

(A. arvensis (Lam.) Dandy) 

C. exiqua S.S. (A .. roıund~folius Pcrs.) 

S. acinos (L.) Scheele 

Orta Avrupa 1964 Satureja (A. arvensis (Lam.) Dandy) 13 

Florası S. alpina (L.) Scheele 

_iA. a!pjnus JLlMoenclU_ 

C. suaveolens (S.S.) Boiss. 

(A. suaveolens (Sm.) G. Don fil.) 

C. alpina (L.) Lam. 

Bulgaristan 1967 Calamintha (A. alpinus (L.) Moench) 15 

Florası C. acinos (L.) Clairv. 

(A. arvensis (Lam.) Dandy) 

C. exiqua (S.S.)Hayek 

(A. roıu.ndifolius Persl 

A. alpinus (L.) Moench 

Avrupa 1972 Acinos A. suaveolens (Sibth.&Sm.) G. Don fil. 16 

Florası A. an,ensis (Lam.) Dandy 

A. rotundifolius Pers. 
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A. thymoides (L.) Moench 

(A. arvensis (Lam.) Dandy) 

Rus Florası 1977 Acinos A. graveolens (M.B.) Link 17 

(A. roıundifolius Pers.) 

A. alpinus (L.) Moench 

A. arvensis (Lam.) Dandy 

İran Florası 1982 Acinos A. graveolens (M.B.) Link 20 

(A. roıu.ndifolius Pers.) 

A. troodi (Post) Leblebici su bsp. 

vardaranus Leblebici 

A. troodi (Post) Leblebici su bsp. 

Türkiye 1982 Acinos grandiflorus Hanvig & Strid 5,6 

Florası A. alpinus (L.) Moench 

A. suaveolens (Sm.) G. Don fil. 

A. arvensis (Lam.) Dandy 

A. rotundifolius Pers. 

2.4. Acinos Cinsinin Kromozom Sayısı 

Acinos türleri ile yapılan sitolajik çalışmalarda A. rotundifolius'un kromozom 

sayısı 2n=36 (6), A. alpinus'un, A. suaveolens'in ve A. arvensis'iıı ise 2n=18 (6, 13, 

16, 22, 60) olduğu belirtilmiştir. Daha sonra Kamari ve arkadaşlarının yaptıklan 

sitolajik çalışmalarda ise bu 4 türü n kromozom sayılarınlll 2n= 18 olduğu tespit 

edilmiştir (61). Kamari ve arkadaşları A. rotund{folius'uıı bu yeni sayısmın (2n=18), 

Bothmer'in (6) sonuçları (2n=36) ile uymadığını belirtmektedir. 

2.5. Acinos Cinsinin Kullanılışı 

A. suaveolens K.Yunanistan'da etnomedikal amaçlı olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bitkinin dekoksiyonu bazı bölgelerde sedatif, bazı bölgelerde de 

antienflamatuar olarak kullanılmaktadır (40). Ayrıca bitkinin balsamik, karminatif, 

antiseptik, tonik, diüretik, kardiotonik, antiepiletik, kolagog özelliğinin olduğu da 

belirtilmekte (62) ve antimikrobiyal aktivitesinden de bahsedilmektedir (63). 
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A. alpinus (L.) Moench subsp. meridionalis (Nyman) P.W. Ball öksürüğe ve 

gastrointestinal rahatsızlıklara iyi geldiğinden İspanya'da halk ilacı olarak 

kullanılmaktadır (43). 

Bazı literatürlerde (14, 30, 32, 35) "fesleğen kekiği" (Basil Thyme) olarak belirtilen 

A. arvensis yılan ısırmaları, yanmalar, yılanların uzaklaştırılmasında, darbe ve 

çarpmalada meydana gelen çürük ve morlukların giderilmesinde, deriyi güzel ve beyaz 

yapmada (taze bitkilerle) kullanılırken, harici olarak özellikle çoçuklar için ılık banyolarda 

kuvvet verici ve sinirleri yumuşatıcı olarak önerilmektedir. Bitkinin sıcak yağı siyatik ve 

sinir ağrılarında deriye uygulanabilir. Yine yağın bir damlası keten bir yün ile çürümüş bir 

dişin üzerine konulursa ağnyı hafiflettiği söylenmektedir. Çiçekli kısımları yemekiere 

lezzet vermek için kullanılır. Çünkü kekikten daha hafif fakat daha lezzetli olduğu 

belirtilmektedir. Hayvanların bu bitkileri nadiren yedikleri ve tavşanların bunlara 

dokunmadıkları ifadesine rağmen, koyunların bitkinin hoş kokulu yapraklarını sevdikleri 

iddia edilmekte ve sonuçta koyunların etlerine lezzet verdikleri söylenmektedir (32). 

A. alpinus ve A. arvensis yapılarında bulunan rosmarinik asitten dolayı antiviral, 

antibakterial, antienflamatuar ve antieksidan özellikler göstermektedir (64). 

A. arvensis 'in yaprakları % 230 mg vitamin içerdiğinden uçucu yağ kaynağı 

yanında, tıbbi bitki olarak da kullanılmaktadır (17). 

Fransa'nın köylerinde A. arvensis 'in infüzyonu çay gibi içilmektedir. Bitki 

astrenjant ve rezolitif etkilidir. Çiçekleri arılar tarafından çok sevilir ve onlardan balözü 

alırlar (4). 

A. arvensis uyarıcı ve diüretik etkili bir bitki olup, sindirim sisteminde ve tahriş 

olmuş dokularda yararlı etkilere sahiptir. Ayrıca dalıilen solunum yetersizliği, melankoli 

durumları ve hazmi kolaylaştırıcıyken, haricen distile edilmiş yağı çürüklerde, diş 

ağnlarında, siyatik ve sinir ağrılarında tedavi edici özelliğe sahiptir (3). 

2.6. Acinos Türlerinin Yöresel Adı ve Halk Arasmda Kullanımı 

Geçmişten günümüze kadar aromatik bitkiler halk arasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Tablo 2.2 de Acinos türlerinin yöresel adları, bölgeleri ve kullanımları 

belirlenebildiği kadarıyla verilmiştir. 
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Tablo 2.2. Acinos türlerinin yöresel adı ve halk arasında kullamını 

Bitki adı Yöresel adı Kullanılan böl~e Kullanım amacı 

A. suaveolens Yalancı nan e Balıkesir, Kaz Da. Soğuk algınlığına 
karşı çay olarak 
içilir 

Dağ nanesi Denizli, Acıpayam Soğuk algınlığına 
karşı çay olarak 

A. rotundifolius 
içilir 

Filiskin Kütahya, İnönü 

Kır yarpuzu Balıkesir, Ayşe 
bacı köyü, ve Erdek 
ocaklar 

2.7. Uçucu Yağların Tanım Ve Özellikleri 

Uçucu yağlar bitkilerden ya da bitkisel droglardan elde edilen, oda sıcaklığında 

sıvı halde olan, su buharı ile sürüklenebilen, uçucu özelliktc k okul u ve yağımsı 

karışımlardır. Açıkta bırakılınca adi ısıda bile buharlaşabildiklerinden dolayı "uçucu 

yağ", "eterik yağ" ve "esans" gibi isimlerle anılırlar (65, 66). 

Uçucu yağlar bitkinin herhangi bir organında (ör; flos, folia, fructus, cortex ve 

radix) bulunabildiği gibi bazen bitkinin bütün dokulannda bazen de bulunduğu familyaya 

göre belirli bir organda, salgı tüylerinde, salgı ceplerinde, salgı kanallarında veya 

hücrelerinde toplanmaktadır. Bazen Piperaceae familyasında olduğu gibi değişikliğe 

uğramış parenkima hücrelerinde bazen de gülde olduğu gibi, epiderma ya da parenkima 

hücrelerinde dağılmış olarak bulunurlar. Uçucu yağın bitkide ya doğrudan doğruya 

protoplazmada ya da hücre çeperinin özel bir tabakasında oluştuğu ileri sürülmekle 

birlikte glikozitlerin hidrolizi yoluyla da meydana gelebildiği belirlenmiştir. Kendilerine 

has renk, koku, tad ve görünüme sahip uçucu yağlarda terpenik hİdrokarbonlar ve bunların 

oksijenli türevleri yanında organik asitler (Benzoik asit, sinnamik asit, asetik asit), alkoller 

(Benzil alkol, sinnamik alkol, sitronellol), fenoller (Timol, karvakrol, kavikol), ketonlar 

(Karvon, kafur, pulegon), aldehitler (Benzaldehit, sitral, sinnarrıik aldehit), Esterler (Benzil 

benzoat, bornil asetat, geranil asetat), Fenol esterleri (Anetol, öjcnol, safrol) ve diğer 

bileşikler (İndol, kumarin) bulunmaktadır. Uçucu yağların istenen koku ve tadı oksijenli 
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bileşiklerden ileri gelmektedir. Oksijenli türevler ise terpenlerin oksitlenmesiyle meydana 

gelir (65-69). 

Uçucu yağlar su ile karışmayan maddeler oldukları halde, kokularının suya 

geçmesine yetecek oranda suda çözünürler. Etanol ve petrol eteri, benzen, eter gibi organik 

çözücülerde çözünüder (68). 

Uçucu yağlar sudan hafiftirler, az bir kısmı sudan ağırdır. Optikçe aktiftirler, 

polarize ışığı belli bir derecede sağa veya sola çevirirler ve kırılma indeksleri yüksektir 

(69). 

Bugüne kadar uçucu yağlarda 2000'den fazla kimyasal yapının bulunduğu 

gösterilmiş olup, bunların büyük bir çoğunluğunu (% 90 cıvarı) terpenik maddeler 

oluşturmaktadır. Pek azı aromatik (benzen) türevlerinin terpenlerle karışımı halindedir. 

Düz zincidi hidrokarbonlardan kokulu olanlar ve etken maddeyi oluşturanlar çok azdır. 

Azot ve kükürt atomu taşıyan bileşikler de bazı uçucu yağlarda bulunmaktadır (65). 

Terpenler (C5H8)n genel formülüne uyan hidrokarbonlardır ve 2 izopren 

molekülünün kondensasyonu ile meydana gelirler (65). 

İzopren bir hemiterpendir. 2 izopren molekülünden oluşan 10 karbonlu terpenlere 

"monoterpen" (Cıo Hı6), 3 izopren molekülünden oluşan 15 karbonlu terpenik bileşikler 

"seskiterpen" (C15 H24), 4 izopren molekülünden oluşan 20 karbonlu terpenler "diterpen" 

(C20 H32) olarak adlandırılır. 25 karbonlular "sesterpen" (C25 H40) 30 karbonlular 

"triterpen" (C30 H48) adını alır. İzoprenin çoklu kondensasyonu ile meydana gelen ve 30 

dan çok karbonasahip terpenler ise "politerpen" adını almaktadır (68). 

Uçucu yağlarda monoterpenlere ve seskiterpenlere sıkça rastlanır. Uçucu yağlarda 

150'den fazla monoterpen, 1000 kadar da seskiterpen yapılı türevlerin varlığı 

kanıtlanmıştır. Monoterpenlerden doğada en yaygın bulunanları a ve ~-pinenlerdir. Çam 

ağaçlarında bulunurlar ve plastik sanayinin ham maddesi, parfümeri sanayinin ise 

başlangıç maddesi olarak kullanılırlar. Yine pek çok ilaç maddesinin yapımında veya yarı 

sentezinde kullanılırlar. Bunun yanı sıra monoterpenlerin antispazmodik, antibakterial, 

antifungal ve hatta antikanser özellikleri nedeniyle çağın aromatik bitkiler halk ilacı 

olarakda kullanılır. Monoterpenler asiklik, monosİklik ve bisiklik yapıda olabilirler (67, 

68, 70). 

Uçucu yağların bitkilerde neden oluştuğu bilinmemektedir. Bitkinin yaralanması 

esnasında oluşan reçinelerin çözünmesini sağladığı, böceklere karşı koruyucu ve 
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cezbedici özellik gösterdiği ve buna bağlı olarak tozlaşmaya yardımcı olduklan ve uçucu 

yağ taşıyan bitkilerin genellikle hayvanlar tarafından yenmediği de düşünülürse, bitkiyi 

koruduğu ve nesiini sürdürmesine yardım edici özellikler taşıdığı söylenebilir (65). 

Uçucu yağ içeren bitkilerin kökeni daha çok tropik ve subtropik iklimlerdir. Soğuk 

iklimlerde daha az sayıda aromatik bitki türü bulunmaktadır. Ülkemizin de içinde 

bulunduğu Akdeniz Bölgesi özellikle uçucu yağ içeren bitkiler bakımından çok zengindir. 

Uçucu yağ içeren bitkilere pekçok familyada rastlanmaktadır. Ancak bunlardan özellikle 

Pinaceae, Labiatae, Umbelliferae, Myrtaceae, Compositae, Rosaceae, Rutaceae, Iridaceae, 

Lauraceae, Zingiberaceae, Piperaceae, Brassicaceae en önemlileridir. Ayrıca uçucu yağ 

taşıyan bitkilerin genellikle Akdeniz ve Step iklimleri gibi sıcak iklimlerde fazla 

yetişmesi nedeni ile uçucu yağın bitkinin üzerindeki havayı bağlayarak fazla su kaybını 

önlediği düşünülmektedir (65, 67, 68, 70). 

Uçucu yağlar taze iken genellikle renksiz veya açık san renklidir. Ancak karanfil 

yağı gibi sandan-kahverengiye veya papatya yağı gibi yeşilden-maviye kadar değişik 

renkte olanlan da vardır. Fakat uzun süre bekletilirse oksitlenebildikleri ve reçineleştikleri 

için renkleri koyulaşır. Bu durumda genellikle bir koku değişimi ve yağın kalitesinin 

azalışı söz konusu olur. Bu nedenle serin bir yerde ve koyu renkli şişelerde saklanmalıdır 

(65, 70). 

Uçucu yağları tanımak için kesitlerde ve drog tozlarında Sudan III boyası 

kullanılır. Bu boya Sabit ve Uçucu yağlara turuncu bir renk vermektedir. Kesitler bir süre 

ısıtıldığında ya da sulu etanol ile yıkandığında yağ damlacıklan kayboluyarsa uçucu yağ; 

kaybolmuyorsa sabit yağ olduğu anlaşılır (65). 

Uçucu yağın kalitesini saptarken her zaman uçucu yağı oluşturan esas maddeyi 

analiz etmekte mümkün olmaz. Zira genellikle uçucu yağdaki tek maddenin değil, toplu 

halde maddelerin bir fizyolojik etkisi olmaktadır. Uçucu yağların terapideki kullanım 

alanlarının genişlemesi ve tüketim miktarlarının hergün artması fiyatlarının dünya 

pazarında yıldan yıla artmasına sebep olmaktadır. Bu artış bazılarında çok yüksek 

düzeydedir. Bugüne kadar araştırılan 300 bitki familyasından % 30'dan fazlasının uçucu 

yağ içerdikleri anlaşılmıştır. Aromatik bitkilerde uçucu yağ oranı % 0.01 ile % 20 

arasında değişkenlik gösterir (70). 

Gaz kromatografisi son yılların hızla gelişen ayırma yöntemlerinden birisidir. 

Hareketli fazın gaz, hareketsiz fazın sıvı olduğu ve dolayısıyla partisyon mekanizmasının 

rol oynadığı bu yöntem uçucu yağların yapısındaki bileşiklerin ayrılmasında başarıyla 

kullanılmaktadır. Gaz kromatografisinde ayrım gerçekleştikten sonra FID (alev 
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iyonlaşma dedektörü), ve TCD (ısı iletken dedektörü) dedektörlerinin yerine kütle 

spektrometresinin bağlanmasıyla meydana getirilen Gaz Kromatografisi/Kütle 

Spektrometresi (GC/MS) kombinasyonu araştırmaların daha hızlı ve daha güvenilir 

olmasını sağlamıştır. Bu kombinasyonda gaz kromatografisi kolonundan ayrılan her 

bileşik kütle spektrometresinde dedekte edilmektedir. Her bileşiğin standart şartlarda belli 

bir kütle spektrumu olduğundan bunların tanınmalan kolaylıkla mümkün olmaktadır. Çok 

çeşitli bileşiğin kütle spektrumlarının yer aldığı pek çok basılı eser yanında (7 1 -80) 

günümüzde cihazın belleğindeki kütüphanelerden yararlanılarak teşhisler 

gerçekleştirilmektedir. 

2.8. Uçucu Yağ Elde Etme Yöntemleri 

Uçucu yağlar bitkilerden; miktarlarına, ısıya dayanıklıklarına ve bileşiklerin 

özelliklerine bağlı olarak değişik şekillerde elde edilebilir (81 ). 

Uçucu yağlar, yağı taşıyan bitki kısımlarından, çoğunlukla distilasyon yolu ile 

kazanılırlar. Uygulanan yöntem, bitkinin ısıya dayanıklılığı, yağın uçucu olması, suda 

çözünüp çözünmemesi, ve distilasyon koşullarıyla bağlantılıdır (65, 68). 

Uçucu yağ eldesinde uygulanan yöntemler başlıca üç ana grupta toplanabilir. 

Bunlar; Distilasyon, Ekstraksiyon ve Sıkma'dır. 

2.8.1. Distilasyon 

Distilasyon bir karışımda bulunan maddeleri buharlaştırma ve yoğunlaştırma 

vasıtası ile ayırma yöntemidir. Uçucu yağların eldesinde sıkça kullanılmakta olup, uçucu 

yağların su buharı ile sürüklenebilme özelliğinden yararlanılarak distilasyonla elde 

edilmeleri mümkün olmaktadır. 

Distilasyonla uçucu yağ eldesinde kullanılan yöntemler: 

- Su distilasyonu 

-Buhar distilasyonu 

- Su-buhar distilasyonu 

- Kuru distilasyon 

- Hidrodifüzyon 
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2.8.1.1. Su distilasyonu 

Drog su ile kaynatılır. Oluşan buhar ile sürüklenen uçucu yağ soğutucuda 

kondanse olur ve florentin kabına gelir. Burada yağ ve su yoğunluk farkı esasına 

dayanılarak ayrılır. Uçucu yağ alındıktan sonra kalan sulu kısım ihmal edilebilir miktarda 

uçucu yağ içerebilir. Su distilasyonu boyunca ester yapıdaki bazı maddeler ısı etkisiyle 

hidroliz olur. Bu hidrolizi engellemek ya da en küçük düzeye indirebilmek için ortamın 

asiditesini düşürmek ve distilasyonu mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlamak 

gerekir (69, 82). 

2.8.1.2. Buhar distilasyonu 

Drog delikli tava veya sepetlere yerleştirilir ve kapalı kap içersinde, gönderilen su 

buhan vasıtasıyla uçucu yağ sürüklenip soğutucuda yoğunlaşır. Toplama kabında biriken 

su ve yağ karışımı yoğunluk farkından ötürü birbirinden ayrılır (65, 82). 

2.8.1.3. Su-buhar distilasyonu 

Sistem esas olarak su distilasyonuna çok benzer, fakat bitkisel materyalin bir ızgara 

üzerinde bulunması ve kaynayan su ile doğrudan temas etmemesi ile su distilasyonundan 

ayrılmaktadır. Su kap içinde kaynarılır ve düşük basınç altındaki buhar bitkinin arasından 

geçerek yağı alır ve yoğunlaşmak üzere soğutucuya taşır. Bu yöntemde buhar basıncı 

atmosfer basıncını ve temperatür 100°C'yi aşmaz. Su distilasyonundan daha yüksek 

verimde yağ elde edilebilmektedir (83, 84). 

2.8.1.4. Kuru distilasyon 

Bazı droglar kuru kuruya ısıtıldıkları zaman uçucu maddeler kısmen oldukları gibi 

kısmen de parçalanarak distile olurlar. "Pirojenasyon" adını alan bu işlem özel imbiklerde 

uygulanır. Bu imbikler çelikten yapılır. Materyal odun ya da dal ise küçük parçalar halinde 

kazanlara doldurulur ve yüksek sıcaklıkta havasız ortamda kuru kuruya distile edilir. 

Distilasyon ürünleri soğutucudan geçirilerek toplama kabında toplanır (85). 

2.8.1.5. Hidrodifüzyon 

Bitkisel dokulardaki uçucu yağıri bir kısmı yüzeyde bulunurken, bir kısmıda iç 

kısımlarda bulunur. Yüzeye yakın yerlerdeki uçucu yağı buhar ile almak kolaydır. Yüzeye 

yakın olmayan bölgelerdeki uçucu yağ ise ancak difiizyon işleminden sonra yüzeye ulaşır. 
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Hidrodifüzyon işlemi endüstride normal buhar distilasyonunun aksine buharın 

bitkisel materyal dolu kazana üstten verilmesi ve alttan çıkan buharın yoğunlaştırılması 

şeklinde uygulanır. Hidrodifüzyonun getirdiği birtakım avantajlar vardır: 

- Özellikle kazanın yüklenmesi boşaltılması işlemleri düşünüldüğünde kullanım 

kolaylığına sahiptir, 

-Sadece düşük basınçta, ıslak buhar kullanılır, 

- Distilasyon süresi kısadır, daha az buhar harcandığı için daha az masraflıdır, 

- Distilasyon süresinin kısa olmasından ve riflaks olayı gerçekleşmediğİnden 

dolayı yağın bileşikleri hidrolize uğramazlar, 

- Üretilen yağların fiziksel özellikleri standart değerlere uygunluk gösterir. 

Bu uygulama sonucu yağ veriminin yüksek olduğu belirtilmekle beraber suyla 

ekstre olan maddelerin ya da sabit yağların uçucu yağa geçmesi nedeniyle geniş bir 

endüstriyel kullanıma girernemiştir (83). 

2.8.2. Ekstraksiyon 

Bitkisel ve hayvansal droglardan etken maddeleri çıkarmak ıçın ekstraksiyon 

yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bunlar; 

- Organik çözücü ile ekstraksiyon 

-Sabit yağ ile ekstraksiyon 

- Sıvılaştırılmış gazlada ekstraksiyon 

2.8.2.1. Organik çözücü ile ekstraksiyon 

Materyal, uçucu yağı kolaylıkla çözebilen benzen, hekzan gibi kaynama noktası 

düşük organik çözücülerle devamlı tüketme cihaziarı kullanılarak tüketilir. Organik 

çözücünün alçak basınçta uçurulmasıyla bir miktar yabancı madde (sabit yağ, m um, boya 

maddeleri v.s.) içeren uçucu yağ elde edilir ki bu karışıma " Konkret " denir. Kokulu 

maddeleri ayırmak için konkret, etanol ile tüketilir. Etanole geçen kısım " Absolü " adını 

alır. Absolü alkolde tamamiyle çözündüğünden parfi.imeride kullanılır (82, 86). 

2.8.2.2. Sabit yağ ile ekstraksiyon 

Uçucu yağ miktarının az olduğu ve diğer distilasyon yöntemlerinin uygun olmadığı 

durumlarda kokusuz, renksiz, yumuşak bir sabit yağ uçucu yağ eldesinde kullanılır. Bu 
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işlem için en çok saf domuz yağı kullanılır. Sabit yağ ince bir yüzey üzerine yayılır. 

Materyal bu yağ üzerine serilir. Sabit yağ doygun hale gelinceye kadar üste yayılan 

materyal yenilenir. Yağ yeteri kadar kokulu madde absorbe edince etanol ile tüketilir. 

Etanollü ekstreden soğukta mumların ve diğer maddelerin çöktürülme işlemlerinden sonra 

etanol alçak basınçta uçurulur. Bu yöntem "Enfleurage" adını alır (66, 68). 

2.8.2.3. Sıvılaştırılmış gaztarla ekstraksiyon (Süperkritik gaz ekstraksiyonu) 

Gazlar yüksek basınç altında sıvı veya süperkritik evre bölgesinde çözücü özellik 

kazanırlar. Bu özellik, basınç ve sıcaklık değişimleriyle istenildiği gibi 

yönlendirilebilmektedir. Böylece sıkıştırılmış gazlar, çeşitli yöntemlerle birçok 

maddelerin taşıyıcı materyallerden fraksiyonlarına ayrılmasında veya madde 

karışımlarının rafinasyonunda kullanılabilmektedir. Süperkritik ekstraksiyonunda 

amonyak, etilen, toluen ve COı genel olarak amaca uygunluk gösterir. Bunlar arasında da 

amaca en uygun ve uygulamada en çok denenmiş olanı COı'dir. COı' in kritik noktası 73 

kg/cm2 basınçta, 3 1 °C dir. İn ert ve toksik olmadığından tercih edilmektedir. 

Bu yöntem esas olarak yüksek basınçlı ekstraksiyon kabı içinde sıvılaştırılmış 

gazın kritik noktası yakınlarındaki sirkülasyonunu içerir. Ekstrenin çözücü gazdan 

ayrılması basıncın değiştirilmesi ile veya tamamen buharlaştırma ile mümkündür. Geri 

kazanılan gaz sıkıştırılarak yeniden kullanılabilmektedir. Bu elde edilen ürün, çözücü 

artığı taşımadığı için değerlidir. Bu üretim sisteminin kurulması yüksek maliyetli 

olduğundan ancak pahalı ürünlerin eldesinde kullanılmaktadır (87, 88). 

2.8.3. Sıkma 

Özellikle narenciye kabukları gibi diğer distilasyon yöntemleri ile bozulan 

materyaller için preslerde sıkma ya da benzeri mekanik yollar uygulanır. Sıkışmış 

kabukların su ile yıkanması sonucu ayrılan yağ-su emülsiyonuda bir kapta toplanır. Bu 

emülsiyon santrifüj edilerek uçucu yağ elde edilir (65, 68). 

2.9. Acinos Türleriyle Yapılan Uçucu Yağ Çalışmaları 

Acinos türlerinin uçucu yağları ile ilgili yapılan çalışmalar Tablo 23de 

özetlenmiştir. 



Tablo: 2.3 Acbıos türleriyle yapılan uçucu yağ çalışmaları 

Tür Coğrafik Bölge Ana Bileşikler ve %'leri Kaynak 

A. majoranifolius Yugoslavya Pulegon (% 97) 37 

(Mill.) Silic Menton (% 3) 

A. suaveolens Pulegon (% 96.9 

(Sibth.&Sm.) G. Makedonya Piperiton (% 1 ,3) 38 

Don fil. Menton (% 1 ,1) 

Limonen (% 0.7) 

İzomenton (% 50.86) 

A. suaveolens Pulegon (% 33.22) 

(Sibth.&Sm.) G. Türkiye Limonen (% 2.8) 39 

Don fil. Menton (% 2.32) 

Perilla aldehit (% 1. ı ı) 

A. suaveolens Pulegon (% 69.04) 

(Sibth.&Sm.) G. Yunanistan İzomenton (% ı7.04) 40 

Don fil. Menton (% ı .36) 

~-Pinen (% ı.ı3) 

Germakren D(% 51.4) 

A. arvensis (Lam.) Kanada Karyofillen (% 7 .9) 41 

Dandy ~-Bourbonen (% 4.8) 

y-Kadinen (% 3.0) 

Pulegon (% 51.31) 

A. arvensis (Lam.) İzomenton (% 18. ı4) 

Dandy Yunanistan Alloosimen (% 6.90) 42 

Menton (% 4.19) 

a-Tuyen (% 2.1 5) 

A. alpinus (L.) Moench Germakren D (% 43-56) 

subsp. meridionalis İspanya ~-Karyofillen (% 6-1 5) 43 

(Nyman) P.W. Ball Bisiklogennakren (% S- ı ı) 
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3. GEREÇLER VE YÖNTEMLER 

Bu bölümde çalışmamızda kullanılan bitkisel materyaller ve yapılan deneysel 

çalışmalarda kullanılan gereç ve yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. 

3.1. Kullanılan Bitkisel Materyal, Kimyasal Maddeler ve Aletler 

3.1.1. Bitkisel materyal 

Araştırma konusunu oluşturan Acinos türleri 1992-1995 yılları arasında çeşitli 

populasyonlardan (Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kastamonu, 

Kırklareli, Kütahya, Manisa ve Muğla ) toplanmıştır. Bitkilerin bir kısmı numaralanıp 

herbiye örneği haline getirilmiş ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu'na 

(ESSE) yerleştirilmiştir. Bir kısmı anatomik çalışmalar için % 70'lik alkolde kavanozlara 

konularak etiketlenmiş diğer bir kısmı da gölgede kurutulmuş ve kimyasal çalışmalar için 

ayrılmıştır. Ayrıca ANK, AEF, EDTU, EGE, ESSE, GAZI, ISTE ve HUF' daki örnekler 

de incelenmiştir. 

3.1.2. Kimyasal maddeler 

Etanol (Merck) 

Ksilen (Merck) 

3.1.3. Aletler 

Wild M5 A steromikroskop ve resim çizme tübü 

Leitz SM-LUX binoküler mikroskop ve resim çizme tübü 

Volümetrik nem tayin apereyi 

Clevenger apereyi 

Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi Sistemi (GC/MS) (Hewlett Packard G 

1800A GCD Sistemi 

3.2. Deneysel Çalışma 

3.2.1. Morfolojik 

Toplanan örneklerin tayininde Flora of Turkey (5, 6) başta olmak üzere Hartvig & 

Strid'in çalışmasından (26) yararlanılmıştır. Ayrıca ESSE'deki örnekler de faydalı olmuştur. 
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Bu bölümde gözlemlerimize ve ilgili kaynaklara dayanılarak (5, 16, 21, 24) cinsin 

genel özellikleri tanıtılmış, bulgulanrnıza: göre türler için bir tayin anahtarı düzenlenmiştir. 

Ayrıca Flora of Turkey'e göre türlerin sinonirnleri verilip, daha sonra da tanımları 

yapılmıştır. Bunların çiçeklenme zamanı, habitatı, rakırnı, Ülkernizdeki ve genel yayılışları, 

fitocoğrafyası ve iklimi bildirilmiştir. incelediğimiz örnekler verilmiş, Ülkemizdeki 

yayılışları incelediğimiz örneklere ve Flora of Turkey'deki kayıtlara dayanılarak harita 

üzerinde gösterilmiştir (Şekil 4.17). Ayrıca populasyonlar arası farklılıklar "Notlar" başlığı 

altında verilmiştir. 

Türlerin tanımları doğadan topladığımız canlı örneklere, ölçümler ise herbiye 

örneklerine dayanmaktadır. Her türün deskripsiyonu için 40-50 örnek üzerinden ölçüm 

yapılmıştır. Türlerin morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla genel görünüşleri çizilmiş, 

gövde, kaliks, korolla, meyva, yaprak, brakte ve brakteol şekilleri ilave edilmiştir. 

Tanımlarda verilen ölçümler ilgili organların en geniş bölgelerinden alınmıştır. Bitki 

organlarının çizimlerinde Wild M5 A steromikroskobun resim çizme tübünden 

yararlanılmıştır. 

3.2.2. Anatomik 

Her tür için farklı ortamlardan toplanan ergin bitkilerin kök, gövde ve yaprakları 

kullanılmıştır. Yaprakların orta bölgelerinden enine ve yüzeysel, kök ve gövdelerin orta 

bölgelerininden ise enine kesitler alınmıştır. Bu kesitler Sartur reaktifi ile boyandıktan sonra 

gliserin-jelatin içine alınmış (89-90) ve daha sonra lanıelin çevresi Kanada balsaım ile 

kapatılmıştır. 

Yaprak enine kesitlerinin şematik, ona damarı kapsayan bölgelerinin anatomik, kök 

ve gövde enine kesitlerinin şematik, köşelerini kapsayan bölgelerin ise anatomik yapıları 

çizilmiştir. Anatomik yapıların çizimi Leitz'in SM-LUX model binoküler mikroskobun resim 

çizme tübü yardımı ile gerçekleştirilmiştir. 

3.2.3. Kimyasal 

3.2.3.1. Nem tayini 

Distilasyon işlemlerinden önce bitkisel materyalin içerdiği nem miktan volümetrik 

yöntemle belirlenmiştir (91). Distilasyonla elde edilen uçucu yağın verimi kuru baz üzerinden 
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hesaplanmıştır. Bu yöntemde kullanılan volümetrik nem tayin apareyi Şekil 3.l'de 

gösterilmektedir. 

Nem miktar tayini için 10 gram tam tartılmış materyal250 rol'lik balona konulmuş ve 

üzerine 100 ml su ile doyurolmuş ksilen ilave edip geri soğutucu altında kaynatılmıştır. 

Dereceli tüpün alt kısmındaki su miktan sabit kalıncaya kadar işleme devam edilmiş, okunan 

su miktan yüzde olarak hesaplanmıştır. 

Şekil 3.1 Volümetrik nem miktar tayini apareyi 

3.2.3.2. Su distilasyonu 

Laboratuvarda su distilasyonu yöntemi ile Clevenger apareyinde bitkisel 

materyallerden uçucu yağ elde edilmiştir. 50-100 gr materyal 2 litrelik balona konularak 1 

litre su ilave edilmiş ve sistem 4 saat süreyle kaynamaya tabi tutulmuştur. Clevenger 

apareyine ait şekil aşağıda görülmektedir. 
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Şekil 3.2 Clevenger apareyı 

3.2.3.3. Gaz kromatografisi/Kütle spektrometrisi (GC/MS) 

Distilasyon yöntemiyle elde edilen uçucu yağlarda Gaz Kromatografisi/Kütle 

Spektrometrisi (GC/MS) çalışması yapılmıştır. 

Uçucu yağdaki bileşikler gaz kromatografisi kolonundan ayrılıp iyonlaştırıldıktan 

sonra her birinin tek tek kütle spektrumları alınmıştır. Değerlendirme işlemleri GC/MS 

cihazının Wiley kütüphanesinin yanısırcı., "TBAM Uçucu Yağ Bileşikleri Kütüphanesi" ve 

diğer kaynaklar kullanılarak yapılmıştır (72-80). 

20 



GC/MS Analiz koşulları 

Sistem 

Kolon 

Taşıyıcı Gaz 

Taşıyıcı Gaz Akışı Hızı 

Sıcaklıklar 

Enjeksiyon 

Kolon 

D ed ektör 

Split Oranı 

Elektron Eneıjisi 

Mass Kütle Aralığı 

Hewlett Packard G ıSOOA GCD 

Innowax (60m x 0.25 0) kapiler kolon 

Helyum 

ı ml/dak 

250°C 

60°C'de 10 dak., 4°C artışla 220°C'ye, 220°C'de 10 dak., ı °C 

artışla 240°C'ye 

250°C 

50: ı 

70eV 

20-425 m/ z 

2ı 



4. SONUÇLAR VET ARTlŞMA 

4.1. Morfolojik Sonuçlar 

4.1.1. Acinos cinsinin genel özellikleri 

Tek ya da çok yıllık, basit ya da tabanda dallanmış, genellikle yoğun, uzun kıvrık 

ya da kısa, dik ve ince tüylü. Yapraklar aromatik, saplı ya da hemen hemen sapsız, eliptik

lanseolattan orbikulata kadar değişen şekillerde, kenarlan düz ya da krenat-serrat, hafif ya 

da belirgin damadı. Çiçek durumu vertisillastrum, floral yaprakların koltuğunda, yoğun ya 

daseyrek dizilişli, 1-12 tane, çiçekler 2-12, kısa saplı, sap dışa doğru çıkıntılı. Brakteler 

yapraksı, brakteoller küçük, lanseolattan-subulata kadar değişen şekillerde. Kaliks 

tubular, kaliks tübü hafifçe sigmoid, tabana doğru şişkin, ortaya yakın bir yerde daralmış, 

13 damarlı, dış yüzey genellikle uzun, sert ve dik tüylü, boğaz tüylü, sub-bilabiat, 5 dişli, 

alttaki dişler, üsttekilerden daha uzun, dik ve subulat. Korolla mor-leylak, dar huni 

şeklinde 2 dudaklı, dış yüzey kısa, ince, yumuşak tüylü iç yüzey küçük salgı tüylü, üst 

dudak trunkat ya da emarginat, alt dudak üç loblu, orta lob yanlardan daha geniş, 

stamenler 4, alt stamen çifti üst stamen çiftinden daha uzundur. Tüm stamenler korolla 

içinde ya da alt stamen çifti çok az dışarıdadır; anterler divergent tek alı. Stil üs korolla 

dışında, tepede iki eşit olmayan loblu, uzun lop geniş ve geriye kıvrık, kısa lop dik. 

Nutletler, kahverengi obovoidten-oblonga kadar değişen şekillerde (5, 16, 21, 24). 

4.1.2. Acinos türleri için ayrım anahtarı 

1. Bitki tek yıllık, gövde genellikle dallan mı ş 

6. rotundifolius 

1. Bitki çok yıllık, tabanda birkaç gövdeli 

2. Kaliks tübü hafifçe eğik ve zayıfça şişkin, gövdeler dekumbent veya 

prokumbent, yaprak damarları alt yüzde belirgin çıkıntılı 

3. Gövde, yaprak ve kaliks tüyleri, O. 1 mm ya da daha kısa, çiçekli 

gövdeler 2.5-16 cm boyunda 

1. troodi su bsp. vardaranus 

3. Gövde, yaprak ve kaliks tüyleri 0.1-0.8 ( -1) mm, Çiçekli gövdeler 

3.5-35 cm boyunda 

2. troodi subsp. grandiflorus 

2. Kaliks tübü düz ve altta belirgin şişkin, gövdeler dik, yükselici ya da 

dekumbent, yaprak damarları alt yüzde hafif belirgin 

4. Gövdeler genellikle dekumbent, nadiren yükselici, korolla 7.5-20 mm, 

yapraklar ovat-orbikulat ya da eliptik 
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3. alpinus 

4. Gövdeler dik ya da yükselici, korolla 4.5-15 mm, yapraklar ovat ya da 

eliptik-lanseolat 

5. Alt kaliks dişleri 2.5-3.5 mm, kaliks 5.2-8 mm, korolla 8- ı 5 

mm, keskin kokulu 
4. suaveolens 

5. Alt kaliks dişleri 1.5-2.8 mm, kaliks 4-7 ( -7 .5) mm, korolla 

(4.5-) 5-8.5 (-10.5) mm, hafif kokulu 
5. arvensis 

4.1.3. Türlerin tanıtımı ve yayıhşı 

4.1.3.1. Acinos troodi (Post) Leblebici su bsp. vardaranus Leblebici in Bitki I: 406 

(1974) 

Şekil 4.1, 4.2 

Bitki çok yıllık, 2.5-16 cm boyunda, gövdeler dekumbent, belirsiz dört köşe ya da 

yuvarlak, kahverengi-mor renkli, örtü ve salgı tüylü, örtü tüyleri O. ı mm ya da daha kısa, 

düz, nadiren kıvnk. Yapraklar yeşil, bazen mor, orbikulattan ovat-lanseolata kadar 

değişen şekillerde, 2-8.5 x 2-9 mm, 1.5-7 ının'ye kadar saplı, tepede rotundattan, akut

akuminata kadar değişen şekillerde, kenarda düz ya da tepeye doğru hafif kertikli, tabanda 

obtus-rotundat, kuneat, bazen trunkat ve birden bire daralarak sapı oluşturmakta, 

damarianma üst yüzde belirsiz, alt yüzde belirgin çıkıntılı, yan damarlar 2-3 çift halinde, 

her iki yüzde genellikle sert, kalın, kısa, dik ya da hafif kıvrık tüylü, salgı tüyleri yoğun. 

Floral yapraklar ovat-lanseolattan, eliptiğe kadar değişen şekillerde, 3-7 x ı -6 mm, 0.5-

7 mm ye kadar saplı, tepede apikulat-akuminat, kenarda düz ya da tepeye doğru hafif 

kertikli, tabanda kuneat, damarianma yapraklardaki gibi, yan damarlar 1-3 çift, örtü ve 

salgı tüyleri yapraklar gibi. Brakteoller subulat 0.7-2 mm, kenarları silli. Çiçek durumu 

vertisillerden oluşmuş baş şeklinde, vertisil sayısı 1-4, alttaki verıisiller 2 cm'e kadar 

aralıklı 2-10 çiçekli, çiçekler floral yapraklan aşmakta, 0.5-3.5 mm ye kadar saplı. Kaliks 

yeşil, bazen yeşil-mor, 7-9.5 mm, kaliks tübü hafif eğik ve tabanda hafif şişkin, 5 dişli, 

alt dişler iki, 2.5-3.5 mm, subulat, üst dişler üç, ı .5-2.5 mm triangular-subulat, kenarda 

silli, dış yüzü yoğun salgı tüylü, seyrek düz ve ince örtü tüylü, tüyler O. ı mm ya da daha 

kısa. Korolla kaliks dışında sanmsı-eflatun, kaliks içinde kalan kısım ise sarımsı-beyaz 

renkte, alt dudak kenarda ve orta kısımda beyaz üzerine mor lekeli, tubulat, yarısı kaliks 

dışında, 12-21 mm boyunda, perigon tübü dar bir huni şeklinde tabana doğru 1 mm 

genişliğinde, üst kısımda ise 4 mm, üst dudak 2 loblu, 3-3.5 x 3-4.5 mm, loblar obtus, alt 

dudak 3 loblu, 3.5-4.5 x 5-6.8 mm, lobhı.r rotuntat, orta lob yan loblardan daha uzun, dış 
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yüzey tübün alt kısmı hariç örtü ve salgı tüylü, iç yüzey alt dudakta birbirine paralel iki 

sıra halinde uzun-kalın dik tüylü, üst dudak hİzasında ise stamenlerin arasında iki sıra 

dağınık ince tüylü. Stamenler 4, didinam. Filamentler beyaz, alt stamenlerde 3-6 mm, üst 

stamenlerde ise 1.5-2.2 mm. Anterler mor-beyaz, alt stamenlerde 0.8-1.8 ( -2) mm üst 

stamenlerde 1-2 mm. Ovaryum 0.4-0.5 mm çapında. Stilüs beyaz, ucu mor, 12-20 mm. 

tepede 2 eşit olmayan loblu, kısa lob subulat dik, 0.5 mm, uzun lob geniş ve geriye kıvnk 

0.8 mm. Nuks kahverengi, yüzeyi ağsı görünüşte 1.8-2 x 0.7-1 mm, obovoid-oblong, 

tepede obtus. 

Çiçek açma zamanı 

Habitatı 

: Temmuz-Ağustos 

:Kayalık yamaçlar, serpentin kayalar 

: 1700-2200 m. Rakımı 

Ya yılışı 

Fitocoğrafyası 

İklimi 

: Güneybatı Anadolu (Şekil 4.17) 

: Doğu Akdeniz (Dağ) Elementi 

: Akdeniz (92) 

E ndemik 

İncelenen Örnekler : 

C2 MUGLA :Köyceğiz, Sandras Da. Gökçeova mevkii, 1800 m, 12.7.1992, A.Kaya 

İ. Kaya, ESSE 10503! 

Çiçekova mevkii, 1850 m, 12.7.1992, A. Kaya, İ. Kaya, ESSE 10504! 

Beşparmak mevkii, 1900-2000 m, 12.7.1992, A.Kaya, İ.Kaya, ESSE 

10505!, 9.8.1993, A. Kaya, i. Kaya, ESSE 10507! 

Dikencik mevkii, 1800 m, 12.7.1992, A. Kaya, İ. Kaya, ESSE 10506! 

Sandras Da. zirvenin batısı 1970 m. 7.7. 1984, P. Hanvig, A. Strid, Ö. 

Seçmen, EGE 27978! 

Dikencik semti, kaynak, 1000-1700 m, 3.8.1978, Ö. Seçmen EGE 

16962! 

Gökçeova, 1700 m, serpentin kayalıklarında, 22.7.1947, Davis, EGE 

32514! 

Gökçeova, 1700 m., serpemin kayalıklarında, Pinus nigra su bsp 

pallariana orman alanı, 22.7.1947, Davis, ANK 13499! isotip. 

Beşparmak tepesi, 1900 m, 12.7.1978, N. Özhatay, E. Özhatay, ISTE 

40482! 

Sandras Da. Eöceli üstleri, yol kenan, 1700 m, 12.7.1978, N. Özhatay, 

E.Özhatay, ISTE 40543! 

Köyceğiz, Ağla'dan ll km sonra, çiçek baba tepesi yolu, 1650 m, 

31.8.1991, K. Alpınar, H. 't Hart, ISTE 63380!. 
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Şeldl 4.1: A.troodi subsp.vardaranus, ESSE 10505, a-bitki b-gövdc c-yapraklar 

d-brakteler e-brakteol f-yaprak alt yüzdeki lliylcr g-yaprak iist yiizdcki tiiylcr 
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Şekil 4.2: A.troodi snbsp.Jıardaranus, ESSE 10505, a-çi~~ek b-kaliks c-kaliksin 

iç yüzüd-korolla c-korollanın iç yüzü; pistil ve stamenler f-nuks g-kaliks tüyleri 
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4.1.3.2. Acinos troodi (Post) Leb1ebici in Bitki 1: 405 (197 4) su bsp. grandiflorus Hartvig 

& Strid in Bot. Jahrb. Syst. 108: 331 (1987) 

Şekil 4.3, 4.4 

Bitki çok yıllık, gövdeler sık, dekumbent, 4-35 cm boyunda, belirsiz dört köşe ya 

da yuvarlak, yeşil-kahverengi, mor renkli, örtü ve salgı tüylü, örtü tüyleri kısa ya da uzun 

tipte olup yayık ve 0.1-0.8 (-1) mm. Yapraklar yeşil, bazen mor, orbikulattan ovat

lanseolata kadar değişen şekillerde, 3-11 x 3-9 mm, 3-9 ının'ye kadar saplı ve kenarları 

silli, tepede rotundattan akut-akuminata kadar değişen şekillerde, kenarda düz ya da 

tepeye doğru hafif kertikli, tabanda obtus-rotuntat, kuneat, bazen trunkat ve birdenbire 

daralarak sapı oluşturmakta, damarianma üst yüzde belirsiz, alt yüzde belirgin çıkıntılı, 

yan damarlar 2-3 çift halinde, her iki yüzde yoğun örtü ve salgı tüylü, örtü tüyleri kısa ve 

uzun tipte yayık. Floral yapraklar ovat-lanseolattan eliptiğe kadar değişen şekillerde, 

3.5-10 x 1.5-8 mm, 3-5 ının'ye kadar saplı ve kenarlan silli, tepede akut, akut-apikulat, 

kenarda düz ya da tepeye doğru hafif kertikli, tabanda kuneat ve birdenbire daralarak sapı 

oluşturmakta, damarianma yapraklardaki gibi, yan damarlar 1-3 çift halinde, örtü ve salgı 

tüyleri yapraklardaki gibi. Brakteoller subulat, 1-2 mm, kenarlan silli. Çiçek durumu 

vertisillerden oluşmuş baş şeklinde veya uzunca bir durum halinde, vertisil sayısı (1-) 2-

4 ( -6), 2-10 çiçekli, çiçekler floral yapraklan aşmakta, 0.5-4 ının'ye kadar sap lı, vertisil 

aralan 2.5-58 mm. Kaliks yeşil, bazen yeşil-mor, 7-10.5 mm, kaliks tübü hafif eğik 

tabanda hafif şişkin, 5 dişli, alt dişler iki, 3-3.5 mm, subulat, üst dişler üç, 1.8-2.5 mm 

triangular-subulat, kenarda silli, dış yüzü yoğun örtü ve salgı tüylü, örtü tüyleri tabanda 

uzun ve yayık, hafif kıvnk, üstte daha kısa. Korolla kaliks içinde sanmsı-beyaz, kaliks 

dışında ise sanmsı mor renkte olup alt dudak kenarlarda ve orta kısımda beyaz üzerine 

mor lekeli, yansı kaliks dışında, 12-20 mm boyunda, perigon tübü dar bir huni şeklinde 

tabana doğru 1 mm genişliğinde, üst kısımda ise 4 mm, üst dudak 2 loblu, 2-3.5 x 2.5-5 

mm, loblar obtus, alt dudak 3 loblu, 3.5-6 x 4.2-7.5 mm, loblar obtus-rotundat, orta lo b yan 

loblardan daha uzun ve geniş, dış yüzey tübün alt kısmı hariç örtü ve salgı tüylü, iç yüzey 

alt dudakta birbirine paralel iki sıra uzun-kalın tüylü, üst dudak hizasında, stamenlerin 

arasında dağınık ince tüylü. Stamenler 4, didinam. Filamentler beyaz, alt stamenlerde 4-

5.5 mm, üst stamenlerde 2-2.5 mm. Anterler mor-beyaz, alt stamenlerde 1.5-1.8 mm, üst 

stamenlerde 1.5 mm. Ovaryum 0.5 mm çapında. Stilüs beyaz, uçta mor, 12-19 mm tepede 

2 eşit olmayan loblu, kısa lob subulat dik, 0.5 mm, uzun lob daha geniş ve geriye kıvnk 

0.8 mm. Nuks kahverengi, yüzeyi ağsı görünüşte 1.8-2 x 0.7-1 mm, obovoid-oblong, 

tepede obtus. 
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Çiçek açma zamanı 

Habitatı 

: Temmuz-Ağustos 

: Kayalık yamaçlar, serpentin kayalar, kireç taşları 

: 1700-2000 m. Rakımı 

Yayılışı 

Fitocoğrafyası 

İklimi 

: Güneybatı Anadolu (Şekil 4.17) 

: Doğu Akdeniz Elementi 

: Akdeniz (92) 

Endemik 

İncelenen Örnekler : 

C2 MUGLA :Fethiye, Çal Da., 1700-1800 m, 13.7.1992, A.Kaya, İ.Kaya ESSE 

10500! 

Çal Da. S. side, 1900-2000 m, Rocky slopes facing W. Open Pinus 

nigra woodland near timberline, limestone, 9.7.1984, P. Hartvig, Ö. 

Seçmen, EGE 31467! isotip 

C2 DENİZLİ:Acıpayam, Bozdağ, 1750-1920 m, 14.7.1992, A. Kaya, i. Kaya ESSE 

1050ıt 

Acıpayam, Bozdağ, 1900 m, 8.8.1993, A.Kaya, İ.Kaya, ESSE 10502! 

Notlar: A. troodi subsp. grandiflorus'un incelediğimiz populasyonları arasında örtü 

tü yü ile vertisil ve çiçek sayısı bakımından aşağıda belirtilen farklılıklar saptanmıştır. 

Çal Dağından topladığımız örneklerin gövde örtü tüyleri (0.8- 1 mm) Bozdağ 

örneklerinden (0.5 mm) daha uzun iken, Bozdağdan toplanan örneklerin vertisil ( 1-6) ve 

çiçek sayısı (2-10) Çal Dağı populasyonundan (1-4 vertisil, 2-6 çiçek) daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. 
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~ekil 4.3: A.troodi subsp.grandiflorus, ESSE 10500, a-bitki b-gövde c-yapraklar 

1-brakteler e-brakteol f-yaprak alt yüzdeki tüylcr g-yaprak üst yüzdeki ti.iyler 
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ekil 4.4: A.troodi subsp.grandiflorus, ESSE 10500, a-çiçek b-kaliks c-kaliksin 

~ yüzüd-korolla c-korollanın iç yüzii; pistil ve stamenler f-nuks g-kaliks ti.iylcıi 
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4.1.3.3. Acinos alpinus (L.) Moench, Meth. 407 (1794). 

Şekil 4.5, 4.6, 4. 7, 4.8 

Syn. Thymus alpinus L., Sp. Pl. 59ı (ı794); 

Calamintha alpina (L.) Lam., Fl. Fr. 2:394 (ı 779); 

C. alpina (L.) Lam. subsp. nomismophylla Rech. fil., Fl. Aeg. 529 (1943); 

C. alpina (L.) Lam. subsp. aetnensis (Strobl) Rech. fil. var. hirsuta (Hausskn.) 

Rech. fil., op. cit. 528 (ı943); 

A. alpinus (L.) Moench subsp. nomismophyllus (Rech. fil.) Leblebici in 

Bitki ı:405 (ı974). 

Bitki çok yıllık, 4.5-40 cm boyunda, basit ya da alt kısımda dallanmış, gövdeler 

dekumbent ya da nadiren yükselici belirsiz dört köşe ya da yuvarlak, yeşil bazen mor 

renkli, geriye kıvnk basık-yayık, bazen dik örtü tüylü, tüyler O. ı- 1.5 mm, seyrek salgı 

tüylü. Yapraklar yeşil, bazen yeşil-mor, ovat, orbikulat veya eliptik, 2- ı 3 x ı .5- ı 0.5 mm, 

ı -5 mm' ye kadar saplı, tepede genellikle akut, bazen akuminat, kenarda düz ya da nadiren 

tepeye doğru hafif kertikli, tabanda rotundattan kuneata kadar değişen şekillerde, damarlar 

az-çok belirgin, her iki yüzde tüysüz ya da üst yüzde tüysüz alt yüzde kısa ve seyrek tüylü 

ya da her iki yüzde yoğun tüylü, salgı tüyleri her iki yüzde, veya eksik. Floral yapraklar 

3-ı5.5 x 1.2-ı2 mm, ı-5 ının'ye kadar saplı, şekil, örtü ve salgı tüyleri bakımından gövde 

yapraklan gibi, saplar silli, aya kenarları ise silli veya silsiz. Brakteoller lanseolat veya 

subulat, ı-1.8 mm, kenarları silli. Çiçek durumu vertisillerden oluşmuş uzunca bir 

durum halinde, verıisiller 2- ı 4 tane, 2- ı O çiçek li, aralan 2-60 mm tepeden tabana doğru 

genişiernekte çiçekler floral yapraklada aynı boyda veya daha uzun, 1.5-5 ının'ye kadar 

sap lı. Kaliks yeşil, bazen yeşil-mor, 6- ı O mm, kaliks tübü dik, tabanda belirgin şişkin, 5 

dişli, alt dişler iki, 2.2-4 mm, subulat, üst dişler üç, 1-2.5 mm triangular-lanseolat, 

kenarda silli, örtü ve salgı tüylü, örtü tüyleri yukarıya doğru eğik, yayık veya kıvrık, salgı 

tüyleri yoğun. Korolla kaliks içinde sarımsı-beyaz, kaliks dışında ise mor renkte olup alt 

dudak orta kısımda beyaz-mor lekeli, kaliks dışında, 7.5-20 mm boyunda, üst dudak 

retus, 1.5-4.5 x 2.2-5 mm, alt dudak üç loblu, loblar rotundat ya da orta lob bazen 

emarginat, 2.5-6 x 3.5-8.5 mm, orta lob yan loblardan daha uzun ve geniş, dış yüzey örtü 

ve salgı tüylü, örtü tüyleri yoğun ve kaliks dışında daha uzun, iç yüzey alt dudakta 

birbirine paralel iki sıra uzun-kalın tüylü, korolla tübü kısa tüylü. Stamenler 4, didinam. 

Filamentler beyaz, alt stamenlerde 0.2-3 mm tüysüz, üst stamenlerde 0.5-5.5 mm, alt 

kısımda hafif tüylü. Anterler mor-beyaz, alt stamenlerde 0.2-1.5 mm, üst stamenlerde 0.5-

1.5 mm. Ovaryum 0.5 mm çapında. Stilüs mor-leylak, 6.5-17 mm, tüylü ya da tüysüz, 
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tepede 2 eşit olmayan loblu, kısa lob subulat dik, 0.2-0.5 mm, uzun lob geniş ve geriye 

kıvrık 1-1.5 mm Nuks kahverengi, yüzeyi ağsı görünüşte 1.5-2 x 0.8-1 mm, obovoid

oblong, tepede obtus. 

Çiçek açma zamanı : Mayıs-Eylül 

Ha bitatı : Kayalık yamaçlar, ve kireç taşları, granitler, alüvyonlu 

topraklarda, ışık alan ormanlarda ve su kenarlannda yetişir. 

Nötral ve alkali toprakları tercih eder, kuvvetli asit toprakları 

sevmez (13). 

Rakımı :900-2030 m. 

Türkiye'deki yayılışı : Kuzeybatı, Batı ve Güneybatı Anadolu (Şekil 4.17). 

Genel yayılışı 

İklimi 

:G-B. Asya, K. Afrika, G. ve İç Avrupa, B. Türkiye (4, 22). 

:Akdeniz (91). 

Tozlaşma 

İncelenen Örnekler 

:Bal arısı, sinekler ve kelebekler tarafından olmaktadır (13). 

A2 (A) BURSA :Uludağ, Çobankaya, 23.7.1992, H. Malyer, ESSE 1051 1! 

Uludağ, oteller-bakacak arası, çayırlık alan, 14.7.1987, H. Çakır, 

ESSE 9610! 

Uludağ, oteller cı van, 1880 m, Şubat, 1986, Ö. seçmen, Y. Gemici, 

EGE 28685! 

Uludağ, 1.900 m, 7.7. 1963, Re gel, E. Leblebici, EGE 11641! 

Uludağ, 1500 m, Sanatoryum cıvarı, su deposu yanı, 19.8.1972, 

Kesercioğlu, EGE 1 1626! 

Uludağ, Cennetkaya, 8.8.1949, A. Baytop, HUB 1201! 

Uludağ, 1900 m, 13.9.1947, Davis, ANK 14835! 

Uludağ, Cennetkaya, 8.8.1949, A. Baytop, ISTE 1201! 

Uludağ, kayakevi civarı, 26.7.1953, T. Baytop, ISTE 1202! 

Uludağ, Kilimli göl ile buzlu göl arası, 2400 m, 3.8.1957 N. Gülen, 

ISTE 5111! 

Uludağ, Bakacık, dombay çukuru yolu, 23.8.1971, A. Baytop, ISTE 

20893! 

Uludağ, Kilimli göl ile buzlu göl arası, 2400 m, 14.8. 1988, K. 

Alpınar, H. t. Hart, ISTE 59550! 

Bl BALIKESİR:Kaz Da., Sankız tepesi, 1650 m, 2.8. 1995, A. Kaya, İ. Kaya ESSE: 

10550! 



MANİSA 

İZMİR 

Kaz Da. Karataş tepesi, 1750 m, 3.8.1995, A. Kaya, i. Kaya ESSE 

11476! 

Kaz Da., Sarıkız yolu Tozlu mevkii, 1370 m, 30.7.1971, A. Baytop, 

ISTE 20802! 

:Spil Da., yangın kulesine çıkarken, 1350-1450 m, 10.6.1994, A.Kaya, 

N. Ermin, A. Altıntaş, ESSE 10527! 

:Ödemiş, Boz Da., Bozdağ köyü, merrnemluk mevkii, 1300 m, 

10.6.1994, A.KayaESSE 10528! 

Karaburun, Çürükçü köyü üstü, 700-900 m, 25.5.1980, L.Bekat, Y. 

Gemici, EGE 21427! 

Ödemiş, Bozdağ köyü, mermeroluk cıvarı, 1350 m, 16.6.1972, E. 

Leblebici, Ö. Seçmen, EGE 1 1627! 

82 KÜTAHYA :Domaniç, üç tepeler, 1800 m, 20.8.1992, K.H.C. Başer, F. Koca, A. 

Kaya, ESSE 105 12! 

Domaniç dantepe, 1770 m, 20.8.1992, K.H.C. Başer, F. Koca, A. 

Kaya, ESSE 10513! 

Radar çevresi, 1750 m, 18.8.1992, K.H.C. Başer, ESSE 10514! 

Radar çevresi, 1750 m, 18.8.1992, M. Koyuncu, K.H.C. Başer, AEF 

9631! 

Domaniç, üç tepeler, 1800 m, 20.8.1992, M. Koyuncu, K.H.C. Başer, 

AEF 9674! 

C2 DENİZLİ :Honaz Da., Baba tepesi, 2000 m, kayalık yerler, 22.7.1973, E. 

Tuzlacı, ISTE 26482!. 

Notlar: A. alpinus'un incelediğimiz populasyonları arasında çiçek, yaprak ve 

tüylülük bakımından aşağıda belirtilen farklılıklar saptanmıştır. 

Korolla boyları Manisa (7.5-11 (-13) mm) ve İzmir (11.5-14 mm) 

populasyonlannda, Balıkesir (9.5-17 mm), Bursa (9-20 mm) ve Kütahya'ya (10-18.2 mm) 

göre daha küçüktüL Verıisiller arası mesafe özellikle orta ve alt kısımlarda Manisa 

örneklerinde (60 ının'ye kadar), diğer örneklere (Balıkesir, İzmir, Bursa, Kütahya) oranla 

daha uzundur. Her vertisilde, Manisa ve Balıkesir populasyonlarında 2-8, İzmir 

populasyonunda 2-4, Bursa ve Kütahya populasyonlarında 2-6 çiçek sayılmıştır. Nadiren 



Kütahya'da 10 çiçek saptanmıştır. Çiçekler Manisa örneklerinde floral yapraklada hemen 

hemen aynı seviyedeyken, diğerlerinde floral yaprakları aşmaktadır. 

Floral ve gövde yapraklarının enieri Manisa (f.y. 12 mm, g.y. 10.5 mm) ve İzmir 

(f.y. 8.5 mm, g.y. 10. mm), populasyonlarında diğer populasyonlara (Balıkesir f.y. 8 mm, 

g.y. 6.5 mm, Bursa f y. 6 mm, g.y. 6.5 mm, Kütahya f. y. 7.5 mm, g.y. 8 mm) oranla daha 

geniş tir. 

Manisa ve İzmir populasyonlarında gövde örtü tüy leri O. 1- 1.5 mm, Balıkesir 

populasyonunda 0.1-0.8 (-1) mm iken, Bursa ve Kütahya populasyonlarında 0.1-0.5 mm 

dir. Manisa ve İzmir populasyonlarında yapraklar her iki yüzde de yoğun örtü ve salgı 

tüylü, tüyler 0.1-0.8 mm, Balıkesir'de üst yüzde 0.1 alt yüzde 0.8 mm ve yoğun salgı tüylü, 

Bursa ve Kütahya'da örtü tüyleri üst yüzde eksik alt yüzde 0.1 mm'e kadar olup seyrektir. 

Salgı tüyleri Kütahya örneklerinde yaprak alt yüzde seyrek, Bursa'da ise her iki yüzde de 

çok seyrektir. Kaliks tüyleri, Manisa ve İzmir populasyonlannda (0.3-0.8 mm) diğer 

populasyonlara (Balıkesir, Bursa ve Kütahya'da 0.2-0.5 mm) oranla daha uzundur. Ayrıca 

Bursa ve Kütahya kaliks örtü tüyleri kuvvetli olarak yukarı doğru eğik iken, Manisa, İzmir 

ve Balıkesir'de daimayayık veya kıvrıktır. 
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Şekil 4.5: A.alpinus, ESSE 10511, a-bitki b-gövde c-yaprak d-brakteler e-brakteol 

f-yaprak alt yüzdeki tüyler 
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Şekil 4.6: A.alpinus, ESSE 10511, a-~:i<;ck b-kaliks c-kaliksin i~: yüzüd-korolla 

e-korollanın iç yüzü; pistil ve stamenlcr f-ııuks g-kaliks tliylcri 
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:SE 10527) a-kaliks b-kaliks tUyleri c-korolla 
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4.1.3.4. Aciııos suaveoleııs (Sm.) G. Don fil. in Loudon, Hort. Brit. 239 (1830). 

Syn: Thymus suaveolens Sm. in Sibth & Sm., Prodr. Fl. Graec. ı: 420 (1809); 

Calamintha suaveolens (Sm.) Boiss., Diagn. Ser. ı (12): 54 (1853). 

Şekil 4.9, 4.10 

Bitki çok yıllık, 8-30 cm boyunda, gövdeler genellikle yükselici, bazen yatık, dört 

köşeli, basit ya da dallanmış, yeşil, bazen yeşil-mor, örtü ve salgı tüylü, örtü tüyleri 

kıvrık ya da eğri, 0.2-1.2 mm, salgı tüyleri yoğun ya da seyrek. Yapraklar yeşil, ovattan 

eliptik-lanseolata kadar değişen şekillerde, 7-21 x 2.8-12 mm, 2-4 mm ye kadar saplı, 

tepede akut-akuminat, kenarda düz ya da zayıf serrat, tabanda dar kuneat, damarianma üst 

yüzde hemen hemen belirsiz, alt yüzde belirgin, her iki yüz genellikle uzun ve yoğun, 

nadiren kısa ve seyrek ince tüylü, kenarda ve yaprak sapında silli, salgı tüyleri her iki 

yüzde de yoğun ya da alt yüzde seyrek olup üst yüzde eksiktir, renksiz ya da açık sarı 

renkte. Floral yapraklar eliptik-lanseolat, 4.5-18 x 0.9-8 mm, çiçekleri bazen aşar, 0.5-4 

mm'ye kadar saplı, tepede akut-akuminat, kenarda düz ya da zayıf serrat, tabanda dar 

kuneat, damarlanma, örtü ve salgı tüyleri yapraktakİ gibi. Brakteoller ı -2.8 mm, subulat, 

subulat-lanseolat, kenarları silli, salgı tüyleleri var ya da eksik. Çiçek durumu 

vertisillerden oluşmuş uzunca durumlar halindedir, vertisiller 2- 13 tane, 6-1 O çiçekli, 

araları 3-30 mm, çiçekler 1-3 mm'ye kadar saplı. Kaliks yeşil, bazen yeşil-mor, 5.2-8 

mm, kaliks tübü dik, tabanda belirgin şişkin, S dişli, alt dişler iki, 2.5-3.5 mm, subulat, 

üst dişler üç, ı -2.5 mm subulat, dişierin tümü yukanya doğru eğik ve sil li, dış yüzeyde 

örtü tüyleri yoğun ve uzun, dik ya da yatık yumuşak veya sert, salgı tüyleri yoğun, 

özellikle damarlar arasında, renksiz ya da açık sarı renkte. Korolla kaliks içinde beyaz, 

kaliks dışında ise mor-leylak renkte olup, alt dudak orta kısımda beyaz üzerine mor lekeli, 

dudaklar kaliks dışında, 8-15 mm boyunda, üst dudak emarginat, 1.8-3.2 x 2-3.5 mm, 

uçta obtus, alt dudak 3 loblu, 2.2-3.5 x 3.5-6 mm, oıta lob yan loblardan biraz daha uzun 

ve geniş, uçta hafif emarginat ya da rotundat, dış yüzey dudaklardan korolla tübüne kadar 

uzun, korolla tübünde ise kısa tüylü, dudakların altında salgı tüylü iç yüzey alt dudakta 

birbirine paralel iki sıra uzun-kalın dik tüylü, üst dudak ile korolla tübünde kısa ve seyrek 

tüylü. Stamenler 4, didinam. Filamentler beyaz, yada hafif morumsu, alt stamenlerde 2.5-

4 mm, tüylü, üst stamenlerde 1.5-2 mm, tüysüz. Anterler mor-beyaz, alt stamenlerde 0.8-

1.5 mm, üst s tamenierde 0.5-1.5 mm. Ovaryum 0.5 mm çapında, stilüs beyaz, ucu mor, 

7.5-15 mm, hafif tüylü, tepede 2 eşit olmayan loblu, kısa lob dik, su bul at. 0.5 mm, uzun 

lob daha geniş, geriye kıvnk 0.8 mm. Nuks kahverengi, yüzeyi ağsı görünüşte, 1.2-1.5 x 

0.8-1 mm, obovoid-oblong, tepede obtus. 
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Çiçek açma zamanı : Haziran-Temmuz 

Habitatı : Dağlık bölgeler, kalkerli yamaçlar, kuru ve güneş alan 

kayalıklar 

Rakımı : 2000 m'ye kadar. 

Türkiye'deki ya yılışı : Kuzeybatı ve Batı Anadolu (Şekil 1 7) 

Genel yayılışı :K-D. Akdeniz (19). 

Fitocoğrafyası : Akdeniz Elementi 

İklimi : Akdeniz (92) 

İncelenen örnekler: 

Al(E) KIRKLARELİ:Dereköy, hudut yolu, 28.5.1994, G. Tümen, ESSE 10530! 

EDİRNE 

BALIKESİR 

Bl BALIKESİR 

Soğucak, 28.5.1973, A. Baytop, E.Tuzlacı, ISTE 25166! 

:Edirne-Lalapaşa yolu, Edirne'den 20 km, nehrin karşısındaki 

taşlık sırtlar, 22.5.1978, N. E. Özhatay, ISTE 39495a! 

:Marmara Adası, 10.6.1994, G. Tümen, ESSE 10529! 

Marn1ara Adası, güney cephe tepeleri, 16.6.1968, A. Baytop, T. 

Avcıgil, ISTE 13709! 

Marmara Adası, Viranköy tepesi, deniz kenarındaki dik 

yamaçlar, taşlık-kayalık yerler, 200 m, 24.8.1979, E.Tuzlacı, 

ISTE 43511! 

:Edremit, Kaz Dağ, Babadağ yöresi, 1000 nı, 17 .6. 1987, G. Tümen, 

ESSE 8462! 

Kaz Dağ, Güvertepe mevkii, 17 .6. 1992, G.Tümen, ESSE 10509! 

Kaz Dağ, Gürleyik mevkii, 22.7.1992, G. Tümen, ESSE 10510! 

Kaz Dağ, Karderesi yolu, Dökük mevkii 1400 m, 3.8.1995, A. Kaya, 

İ. Kaya, ESSE 10549! 

Notlar: A. suaveolens'in incelediğimiz populasyonları arasında örtü ve salgı tüyü 

bakımından şu farklılıklar saptanmıştır. 

Kazdağ ve Marmara Adası örneklerinde, gövde ve kalikste bulunan salgı tüyleri 

Dereköy örneklerinden daha yoğundur. Kazdağ ve Marmara Adası populasyonlannda 

yaprak ve braktedeki örtü tüyleri yoğun ve uzun iken, Dereköy populasyonunda yoğun ve 

uzun örtü tüylerinin yanında seyrek ve kısa örtü tüylerine de rastlanmıştır. Ayrıca diğer 

iki populasyonda yaprak ve braktelerin üst yüzeyinde bulunan salgı tiiyleri, Dereköy 

örneklerinde seyrek olarak sadece alt yüzde gözlenmiştir. 
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Şekil 4.9: A.sum1eolens, ESSE 1051 O, n-bitki b-gövclc c-yapraklar d-braktcler 

e-brakteol f-yaprak alt yi.izdeki tiiyler g-yaprak üst yiizdeki tliyler 
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Şekil 4.10: A.suaveolens, ESSE 10510, a-çiçek b-kaliks c-kaliksin iç yüzü d-korolla 

e-korollanın iç yüzü; pistil ve stamenler f-nuks g-kaliks tüyleri 



4.1.3.5. Aci1ıos arvensis (Lam.) Dandy in J. Ecol. 33:326 (1946). 

Şekil 4.11, 4.12 

Syn: Thymus acinos L., Sp. Pl. 591 (1793); 

Calamintha arvensis Lam., Fl. Fr. 2:394 (1779); 

Acinos thymoides Moench, Meth. 407 (1794); 

A. vulgaris Pers., Syn. Pl. 2:131 (1806); 

C. acinos (L.) Clairv., Man. Herb. 197 (1811); 

Satureja acinos (L.) Scheele in Flora 26:577 (1843). 

Bitki çok yıllık, 5-41 cm boyunda, gövdeler dik ya da yükselici, dört köşe, basit ya 

da dallanmış, yeşil, bazen yeşil-mor, örtü ve salgı tüylü; örtü tüyleri genellikle ince uzun 

ya da kısa, kıvnk, 0.1-1.5 mm, gövdenin üst yansında genellikle alt yarısından daha uzun. 

Yapraklar yeşil, yeşil-mor, eliptikten-lanseolata kadar değişen şekillerde, 7-18 x 3-9 

mm, 2-6 ının'ye kadar saplı, tepede akut ya da akuminat, kenarda düz ya da tepeye doğru 

serrat, tabanda kuneat, damarianma üst yüzde hafif, alt yüzde belirgin, örtü tüyleri her iki 

yüzde uzun ya da kısa, dik ya da hafif yatık, salgı tüyleri, yoğun, iri ve açık sarı renkte. 

Floral yapraklar gövde yaprakları gibi, 4-15 x 1-6.5 mm, çiçekleri genellikle aşar, 1-3 

ının'ye kadar saplı, tepede akut-akuminat, kenarda düz ya da serrat, tabanda kuneat, 

damarianma üst yüzde belirsiz, alt yüzde belirgin, örtü tüyleri her iki yüzde de uzun, 

kenarda ve saplarda silli, yapraklardaki gibi salgı tüylü. Brakteoller 0.8-1 mm, subulat

lanseolat, kenarları silli. Çiçek durumu vertisillerden oluşmuş uzunca durumlar 

halindedir, vertisiller 2-17 tane, (2-) 6-8 çiçekli, aralan 2-27 mm, çiçekler 1-3 ının'ye kadar 

sap lı. Kaliks yeşil, yeşil-mor, 4-7 ( -7 .5) mm, kaliks tübü dik, tabanda belirgin şişkin, 5 

dişli, alt dişler iki, 1.5-2.8 mm, subulat, silli, üst dişlerle aynı seviyede, üst dişler üç, 0.8-

1.8 mm, yukanya doğru eğik, subulat, silli, örtü tüyleri genellikle uzun, sert ya da 

yumuşak ve eğik, salgı tüyleri yoğun yada seyrek. Korolla kaliks içinde beyaz, kaliks 

dışında ise mor-leylak renkte olup, alt dudak orta kısımda beyaz üzerine mor lekeli, 

tubulat, hafif kaliks dışında, (4.5-)5-8.5 (-10.5) mm boyunda, üst dudak retus, 0.8-1.5 x 

1.3-2.2 mm, alt dudak 3 loblu, 1.2-2.5 x 2.5-4 mm, orta lob yan loblardan biraz daha uzun 

ve geniş, uçta rotundat, dış yüzey dudaklardan, korolla tübi.ine kadar uzun, tabana doğru 

ise kısa tüylü, iç yüzey alt dudakta birbirine paralel iki sıra uzun ve kalın tüylü, üst 

dudakta tüyler seyrek, korolla tübü üst dudak seviyesinde genellikle sık tüylü. Stamenler 

4, didinam. Filamentler beyaz, alt stamenlerde 0.8-2 mm, üst stamenlerde 1.8-4 mm. tüylü 

ya da tüysüz. Anterler leylak-beyaz, alt stamenlerde 0.5-1 mm, i.ist stamenlerde 0.3-0.8 

mm. Ovaryum 0.5 mm çapında. Stilüs beyaz, ucu mor, 5-9.5 mm, tüylü ya da tüysüz, 



tepede 2 eşit olmayan loblu, kısa lob dik, subulat , 0.5 mm, uzun lob daha geniş, geriye 

kıvnlmış, 0.8 mm. Nuks kahverengi, yüzeyi ağsı görünüşte, 1.3-1.8 x 0.6-0.9 mm, 

obovoid-oblong, tepede obtus. 

Çiçek açma zamanı : Haziran-Temmuz 

Ha bitatı : Kireçtaşı kayalıklan, kalkerli topraklar, otlaklar, tren yolu, tarla 

kenan, dere, çay kenarlannda yaygın, dağlık yerlerde nadiren 

bulunur (13). 

Rakımı : 2000 m'ye kadar. 

Türkiye'deki ya yılışı : Kuzeybatı, Kuzey ve Kuzeydoğu Anadolu (Şekil 1 7) 

Genel yayılışı :Tüm Avrupa, G-B. Asya, K. Amerika ve Fas (4, 13). 

Fitocoğrafyası 

İklimi 

Tozlaşrna 

İncelenen örnekler 

: Euro-Siberian Elementi 

:Akdeniz ve Kıtasal (92) 

: Bal ansı ve sinekler tarafından tozlaşır. Tozlaşrnadan 

sonra korolla düşer, kaliks boğazındaki tüyler kenetlenerek 

kapanır. Böylece ovüllerin düşmesi engellenir (13). 

Al(E) KIRKLARELİ:Kadıköy, 13.6.1993, M. Bulak, ESSE 10534! 

ÇANAKKALE 

Velika köprüsü, 12.6.1985, H. Demiriz, G. Dalgıç, EDTU 178! 

Aynı yer, 12.6.1985, H. Demiriz, G. Dalgıç, ESSE 10525! 
ı 

Dereköy hudut yolu, dereköy'e 2 km kala, kuru sırtlarda, 

25.5.1975, A. Baytop, ISTE 31772! 

: Gelibol u, Cevizliköy, Tilki deresi yabağı, 27.7 .1983, N. Başak, 

G. Olgun, EDTU 4291! 

Aynı yer, 27.7.1983, N. Başak, G. Olgun, ESSE 10526! 

AS KASTAMONU :Araç-İhsangazi karayolu, Araç'a 5 km kala, 700 m, 4.7.1993, A. 
. ( 

A9ÇORUH 

Kaya, I. Kaya, ESSE 10508! 

Kastarnonu-Araç arası, kanlıgöl cıvan, 1150 m, 4.7.1993, A. 

Kaya, i. Kaya, ESSE 10537! 

Araç-İhsangazi karayolu, Araç'a 5 km kala, 700 m, Pinus nigra 

açıklannda, 24.6.1981, E. Tuzlacı, ISTE 46817! 

: Kordev an Dağı, Kutul yayiası 2000 m, 28.6. 1957, Davis, Hedge, 

ANK 30260! 
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Notlar: A arvensis'in çeşitli populasyonlardan incelediğimiz örnekleri tüylülük 

bakımından bazı farklılıklar göstermektedir. Şöyleki; Kırklareli populasyonundan 

toplanan örneklerde yaprak ve braktelerindeki örtü tüylerinin aynı uzunlukta olduğu; 

Kastamonu ve Çanakkale örneklerinde ise braktelerdeki tüylerin daha kısa olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca son iki populasyonda filament ve stilüsler tüysüz iken, 

Kırklareli'nde tüylü ya da tüysüzdür. Bunun dışında Kastamonu populasyonunda, 

kaliksteki salgı tüyleri diğer populasyonlara oranla oldukça yoğundur. 



Şekil 4.11: A.arvensis, ESSE 10508, a-bitki b-gövde c-yaprak d-brakteler c-brakteol 

f-yaprak alt yüzdeki tüyler g-yaprak list yüzdeki tliyler 
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Şekil 4.12: A.arvensis, ESSE 10508, a-çiçek b-kaliks c-kaliksin iç yüzü d-korolla 

e-korollanın iç yüzü; pistil ve stamenler f-nuks g-kaliks tüyleri 
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4.1.3.6. Acinos rotundifolius Pers., Syn. Pl. 2:131 (1806) 

Şekil 4. 13, 4.14, 4.15, 4.16 

Syn: A. purpurascens Pers., Syn. Pl. 2: 131 (1806); 

Thymus graveolens Bieb., Fl. Taur.- Cauc. 2: 60 ( 1808); 

A. graveolens (Bieb.), Link, En um. Pl. Horti B erol. 2:117 (1822); 

A. incanus Griseb., Spic. 2:123 (1844) non Calamintha ineana (Sm.) :Soiss. 

(1848); 

Calamintha graveolens (Bieb.) Bentham in DC., Prodr. 12:231 (1848); 

C. maritima Bentham in DC., loc. cit. (1848); 

C. stenostoma Stapfin Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat. Kl. 50(1): 95 

(1885); 

Satureia rotundifolia (Pers.) Briq. in Engler & Pratl, Natürl. Pflanzenfam. 4 (3a): 

301 (1896); 

C. exigua (Sibth. & Sm.) Hal., Consp. Fl. Graec. 2:546 (1902). 

Bitki tek yıllık, 2-34 cm boyunda, gövdeler dik ya da yükselici, dört köşe, 

genellikle tabandan itibaren dallanmış, yeşil, ya da morumsu, genellikle düzensiz dalgalı, 

kıvnk ve yoğun uzun tüylü, tüyler 0.1- 1.5 mm. salgı tüyü var ya da eksik. Yapraklar 

yeşil, yeşil-mor, lanseolat-ovat ya da obovattan-orbikulata kadar değişen şekillerde, 5-22 

x 2-16 mm, 2-13 mm ye kadar saplı, tepede akut veya mukronat, kenarda düz ya da tepeye 

doğru hafif veya belirgin serrat, tabanda genellikle kuneat-atenuat, nadiren obtus, 

damarlar üst yüzde belirsiz, alt yüzde belirgin, örtü tüyleri her iki yüzde de yoğun ya da 

seyrek düz ya da düzensiz dalgalı, salgı tüyleri alt yüzde genellikle yoğun üst yüzeyde ise 

yalnız yaprak tabanında veya eksik, saplarda az ya da çok silli. Floral yapraklar ovat

obovattan, lanseola ta kadar değişen şekillerde, 4.5-25 x 2-13 mm, çiçekleri aşar, 3-12 mm 

ye kadar saplı, tepede akut veya mukronat, kenarda düz ya da üst kısım hafif veya belirgin 

serrat ve silli, tabanda kuneat-atenuat, damarlanma, örtü ve salgı tüyleri yapraktakİ gibi. 

Brakteoller 0.5-1.5 mm, subulat-lanseolat, kenarları silli. Çiçek durumu vertisillerden 

oluşmuş uzunca durumlar halindedir, verıisiller 1-20 tane, 2-20 çiçekli, araları 2-65 mm, 

çiçekler 1-5.5 ının'ye kadar saplı. Kaliks yeşil, yeşil-mor, 5-11 mm, kaliks tübü dik, 

tabanda belirgin şişkin, 5 dişli, alt dişler iki, 2-3.8 mm, üst dişler üç, 1-2.5 mm, subulat, 

kenarları silli, üst dişler, alt dişleri aşıyor, alt dişiere paralel ya da geriye kıvrık, örtü 

tüyleri yoğun ve uzun krispat, hirsut, salgı tüyleri yoğun olup uzun ya da kısa tipte. 

Korolla kaliks içinde beyaz, kaliks dışında ise mor-leylak renkte olup alt dudak orta 

kısımda beyaz üzerine mor lekeli, tü b ün ii st kısmı kaliks dışında, (5-) 6.5-12 ( -14) mm 
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boyunda, bilabiat, üst dudak dik, hafif emarginat, 1.2-2.8 x 1.8-3.5 mm, alt dudak 3 loblu, 

1.8-3 x 2.8-5.5 mm, orta lob yan loblardan biraz daha uzun ve geniş, uçta obtus-trunkat ya 

da nadiren emarginat, kenarlan düz, dış yüzey tüylü, tüyler tübün alt kısmında daha kısa, 

dudakların altında salgı tüylü, alt dudak içte iki sıra paralel tüylü, tüyler uzun ve kalınca, 

üst dudak seyrek ve ince tüylü, korolla tübü kısmen ya da tamamen yoğun ya da seyrek 

tüylü. Stamenler 4, didinam. Filamentler beyaz, alt stamenlerde 0.6-3.5 mm, üst 

stamenlerde O. 1-1.8 mm tüysüz. Anterler mor-beyaz, 0.2-1 mm. O varyum 0.3-0.5 mm 

çapında. Stilüs beyaz, ucu mor, (5.5-) 8- ı 3 mm, üst kısımda hafif tüylü, tepede 2 eşit 

olmayan loblu, kısa lob dik, subulat , 0.3-0.5 mm, uzun lob daha geniş, geriye kıvrık 0.8-1 

mm. Nuks kahverengi, yüzeyi ağsı görünüşte, 1.5-2 x 0.8- ı mm, obovoid-oblong, düz 

tepede obtus-rotundat. 

Çiçek açma zamanı :Nisan-Ağustos 

Ha bitatı 

Rakımı 

: Genellikle kalkerli, taşlı yamaçlar, stepler, dere kenarları, mısır 

ve nadaslı tarlalar, kayalıklar ve yol kenarları 

:0-2200 m. 

Türkiye'deki yayılışı : Tüm Anadoluda yaygın (Doğunun uç kısımlarında nadir) 

(Şekil 4. ı 7) 

Genel yayılışı 

İklimi 

İncelenen örnekler 

Al BALIKESİR 

1EKİRDAG 

EDİRNE 

A2İSTANBUL 

BURSA 

: G. Avrupa, G. Rusya (Kafkasya), İç Asya (4, 13) 

:Akdeniz, Kıtasal ve Okyonus (92) 

:Erdek-ocaklar köyü, 5.5.ı972, K.H.C. Başer, ESSE ı54! 

Marmara Adası, saraylar köyünden radar tepesine giden yol 

üstleri, 520 m, 7 .5.1978, E. Tuzlacı, ISTE 39273! 

:Kayacık köyü, saray yakını, 21.5.1974, A. Baytop, E. Tuzlacı, 

ISTE 28192! 

Değirmenköy 5.5.1967, A. Baytop, G. Atila, ISTE 10977! 

:Edirne-Lalapaşa yolu, Edirne'den 20 km, nehrin karşısındaki 

taşlık sırtlar, 22.5.ı978, N., E. Özhatay, ISTE 39494! 

:Florya üstlerindeki sırtlar, 11.5.1958, A. Baytop, ISTE 5 I 62! 

Çatalca, su başı köyü çevresi, buğday tarlası kenan, 24.5.1972, N. 

Özhatay, E. Tuzlacı, ISTE 2ı883! 

Hadırnköy, 23.4.196ı, A.,T. Baytop, ISTE 6333! 

:Bursa-İznik yolu, Yeni sölöz köyü, 250 m, 12.5.1 982, K. Alpınar, 

ISTE 48669! 

Mudanya, kumkaya, 5.5.1974, B. Çubukçu, T. Avcıgil, ISTE 

278591! 
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A3BİLECİK 

SAKARYA 

ESKİŞEHİR 

:Osmaneli içmeleri, yamaçlık alan, 19.5.1982, K.H.C. Başer, 
ESSE 1503! 

:Hayrettin köyü yakını, 27.5.ı963, A. Baytop, ISTE 7382! 

:Sakarı Ilıcaları, 19.6.199ı, A. Kaya, ESSE 10524! 

Gökçekaya Barajı-Alapınar yolu 8.km, 605m, 3.6.1994, K.H.C. 

Başer, A. Kaya, ESSE 1053 ı! Başören-Gökçekaya Barajı 3. km, 

3.6.1994, K.H.C. Başer, A.Kaya, ESSE 10532! 

A4 KAST AM ONU :Araç-İhsangazi karayolu, Araç'a 5 km kala yol kenan, 700 m, 

4.7.ı993, A.Kaya, 1. Kaya, ESSE ıo5ı6! 

ANKARA 

AS ÇORUM 

A9KARS 

Bl BALIKESİR 

İZMİR 

Kastamonu-Araç karayolu, Araç'a 1 O km kala, Karakaya üstleri 

750 m, 4.7.1993, A.Kaya, İ. Kaya, ESSE 10538! 

:Kızılcahamam, çam ormanı, dereboy u, 7.7 .1950, M.Kılınç, ANK 

3418! 

Ankara-Kızıkahamam arası, kargasekmez mevkii, dere içi, 900 

m, 29.6.1983, A.Güner, HUF 5036! 

Kızılcahamam, Işık D., ı500 m, ı2.6. ı 976, M.Koyuncu, 

Demircioğlu, AEF 87! 

Ayaşbeli, 1000-ı 150 m, 1.6. ı985, Aytaç, GAZI 2029! 

:Boğazkale Hattusaş, ibikçam malı., 10. km, 1200 m, 4.7.ı991, İ. 

Saraçoğlu, ESSE 9609! 

:Göle, Toptaş köyü, çorak tepe mevkii, 2400 m, 15.7.1990, S. 

Yarlı, ESSE 10535! 

Posof mezarlık çevresinden-Posaf çayına 1550-1580 m, 

13.6.1986, A. Demirkuş, HUF 3510! 

:Edremit, Kazdağı cıvarı, 5.7.ı99ı, G. Tümen, ESSE ı0522! 

Ayşehacı köyü, tarla kenan, 1400 m, 13.5. 1987, M. Başol, ESSE 

8455! 

:Ödemiş-Bozdağ 9. km, 23.5.1993, K.H.C. Başer, A. Kaya, ESSE 

10523! 

Bornova, çamköy, ikiz gölü, 600-700 m, 27 .4. 197 ı, E. Leblebici, 

EGE 11630! 

Kemalpaşa, ulucak altı, 620 m, ı5.2.1969, E. Leblebici, EGE 

1163ı! 

Karşıyaka, karagöl-yamanlar kampı arası, karagölden 5 km, 

800m, 4.5.1963, Peşmen, EGE ı ı628! 

Ödemiş, Bozdağ-gölcük arası, makili k, 1050 m, 3.4.1972, E. 

Leblebici, Ö. Seçmen, EGE 1 1638! 
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MANİSA 

B2MANİSA 

KÜTAHYA 

BALIKESİR 

B3 ESKİŞEHİR 

Kemalpaşa, Nifdağı zirvesi, alpinik, 1320 m, ı6.6.ı975, E. 

Leblebici, Ö. Seçmen, EGE 23970! 

Karaburun, kösedere köyü, akdağa çıkarken 320-350 m, 

ı2.4.ı980, Y. Gemici, EGE 2ı428! 

:Akhisar, sındırgı ormanı, kertil mevkii, Pinus brutia orman altı, 

23.4.ı973, Ö. Seçmen, M. Öztürk, EGE ı ı635! 

:Demirciye 90 km kala, yol kenan, ı 6.5. ı 978, Ö.Seçmen, E. 

Leblebici, EGE ı 7000! 

Spil da., 24.5.ı995, K.H.C. Başer, ESSE 10542! 

Yeniköy-Demirci, kar aç am ormanı, ı 8.6.1965, H.Peşmen, EGE 

ıı634! 

Akhisar, Gölmarmara, ılıcak suyunun yanı, step alan, 8.5.ı995, 

G.Tümen, ESSE ı0548! 

:Domaniç, develi sırdan, ı600 m, 20.8.ı992, K.H.C. Başer, A. 

Kaya, ESSE ı0520! 

Tavşanlı, Dedeler köyü-Tavşanlı tali yol kenan, ı2. 7. ı 983, 

K.H.C. Başer, ESSE 5942! 

Radar, ı8.8.ı992. K.H.C. Başer, G.Tümen, ESSE 10519! 

Gediz, Murat Da., Çukurören köyü, azmak mevkii, çayırlık, E. 

Leblebici, EGE ı ı632! 

Simav-Abide arası, Abidiye Doğru, 24. km, 910 m, 2.6.1972, E. 

Leblebici, EGE ı ı629! 

:Bigadiç Alan köyü, 9.6.ı989, G. Tümen, ESSE 10521! 

Kesput yolu, ıo. km, step alanlar, 8.5.1995, G. Tümen, ESSE 

ı0543! 

Susurluk, Yıldız köyü, ılıca mevkii, 19.3.1995, G. Tümen, ESSE 

ı0540! 

:Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, 20.5. ı988, A. Kaya, 

ESSE 8420!, 21.5.ı993, A.Kaya, ESSE 105ı8!; 4.5.ı995, ESSE 

ı0541! 

Alpu, karakütük orman deposu, 2.6.ı989, A. Kaya, ESSE 86ı4! 

Eskişehir-Sancakaya, 2l.km, 1100 m, 4.6.1981, H. Malyer, 

K.H.C. Başer, ESSE 1070! 

Eskişehir-Kütahya yolu, 10.km, 23.5.1993, F. Koca, ESSE 

105ı7! 

Sivrihisar kayalıkları, Kilise-Gavur hamarnı üstleri, 900-1500 m, 
. o ı 3.6.1993, A. Kaya, I. Kaya, ESSE 1 515. 
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BİLECİK 

AFYON 

B4ANKARA 

BS YOZGAT 

NEVŞEHİR 

B6 SİVAS 

B7TUNCELİ 

B9VAN 

BlOIGDIR 

C2DENİZLİ 

ANTALYA 

Alpu, margı alanı, 1100 m, 3.6.1994, K.H.C. Başer, A. Kaya, 

ESSE 10533! 

Bozüyük-Dodurga karayolu yol kenan, nadas tarla içi, 13.6. ı 990, 

K.H.C. Başer, ESSE 8849! 

Bozdağ, Süleyman'ın öldüğü n ün çayırı, 3.6. 1995, A. Kaya, ESSE 

10545! 

Çatacık, Mıhlıkaya kulesi 3.6. ı 995, K.H.C. Başer, ESSE 10544! 

:Bozüyük-Dodurga yolu, yol kenan, nadas tarla içi, ı 3.6. ı 990, 

K.H.C. Başer, ESSE 8849! 

:Çiğil tepe-Ahmet Paşa arası, Cistus laurifolius birliği, 1500 m, 

15.6.1982, H.Malyer, T. Ekim, ESSE 2649! 

Kayadibi, 2.5.1983, H. Malyer, ESSE 2989! 

Sandıklı, Akçaalan köyü, derin yol mevkii, 900 m, 20.6.1979, E. 

Leblebici, EGE 16975! 

:Haymana-Yenice 4. km, 27.5.1989, K.H.C. Başer, A. Kaya, 

ESSE 8490! 

Beytepe yol kenan, 1000 m, 10.5.1993, A. Kaya, ESSE 10536! 

Gazi Eğitim Fak. Bab. 850 m, 8.6.1983, M. Vural, GAZI 2244! 

Dikmen, 31.5.1936, L. Gassner, ANK 414! 

:Akdağmadeni, Yavuz-Faraş deresi 1. km, ı350 m, 20.7.ı980, T. 

Ekim, ANK 4826! 

:Uç hisarın ı km batısı, ı300 m, 23.5.ı989, M. Vural, GAZI 4987! 

:Gölet, ıı.5.ı995, M. Kaya, ESSE 10546! 

· :Pertek-Hozat arası, 1200 m, ıo.7. 1986, M. Koyuncu, AEF 7318! 

:Molla Kasım köyü, göl kenarındaki sırtlarda, ı 750 m, ı2.6.1984, 

A-T. Baytop, ISTE 54265! 

:Doğubeyazıt-Iğdır 30.km, ı480 m, 13.7.ı979, E. Tuzlacı, ISTE 

42819! 

:Çardak, başçeşme, çanaksu mevkii, tarla kenarı, 450 m, 27.6.ı968, 

H. Peşmen, EGE 1 1628! 

Acıpayam, Alaattin kasabası, gavlaklar mevkii, 9.5.1995, G. 

Tümen, ESSE, 10547! 

:Marmaris, günnücek piknik yeri, 10 m, 9.5.1967, E. Leblebici, 

EGE 11636! 

:Elmalı, çığlıkara, suluçukur, C.libani ormanı, 1700 m, 25.6.1975, 

R. Çelik, ANK ı 998! 
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C3ANTALYA 

ISPARTA 

C4ANTALYA 

KARAMAN 

C7URFA 

. :Kemer, C. libani ormanı, 1700 m, 6.6.1979, H. Peşmen, ANK 

4277! 

:Eğirdir, yaka köyünün 2 km güneyi, 1400-1500 m, 28.5.1944, H. 

Peşmen, HUF 1330! 

Eğirdir, sivri tepe, güney yamaçlar, 1400 m, 6.6.1974, Ödemiş, 

EGE 11974! 

:Gazi paşa, çayır yakası yaylası, 1700 m, 14.7 .1 983, H. S ümbül, 

HUF2316! 

:Ermenek, Damlacal cıvan, 1500 m, M. Vural, 26.5.1979, ANK 

1727! 

:Siverek, karacadağın,kuzey yamaçları, 1250 m, 19.5.1957, Davis

Hedge, ANK 28305!. 

Notlar: A rotundifolius'un incelediğimiz populasyonları arasında örtü ve salgı 

tüyleri, yaprak şekli ve boyutlan ile vertisil ve çiçek sayısı bakımından aşağıda belirtilen 

varyasyonlar saptanmıştır. 

Kütahya (Radar, Domaniç), Balıkesir (Edremit, Kaz Da., Erdek ocaklar), Kars 

(Göle) populasyonlannda gövde üzerinde genellikle seyrek saplı salgı tüylerine, Balıkesir 

(Susurluk), Sivas (Gölet), Bilecik (Osmaneli), Eskişehir (Gökçekaya-alapınar, Başören

gökçekaya) populasyonlarında genellikle s eyrek sapsız salgı tüy lerine rastlanırken, 

Kastamonu (Araç), Balıkesir (Bigadiç) populasyonlarında her iki tip salgı tüyüne de 

rastlanmıştır. Diğer populasyonlarda ise İzmir (Ödemiş), Ankara (Haymana), Balıkesir 

(Kepsut, Ayşebacı), Çorum (Boğazkale), Manisa (Spil Da., Akhisar), Kütahya (Tavşanlı), 

Kars (Posof), Denizli (Acıpayam), Antalya (Gazi paşa), Yozgat (Akdağ madeni), 

Eskişehir (Sivrihisar, Üniversite kampüsü, Kütahya yolu, Sakarı ılıcası, Margı alanı, 

Çatacık, Bozdağ, Alpu-Mihalıçcık, Karakütük, Bozüyük-dodurga, Sarıcakaya) salgı 

tüylerine rastlanamamıştır. 

Kastamonu (Araç), Balıkesir (Bigadiç), ve Bilecik (Osmaneli) populasyonlan 

yaprak alt ve üst yüzlerinde hem saplı hem de sapsız salgı tüyü içerirler. 

Oysa Kütahya (Radar, Domaniç), İzmir (Ödemiş), Balıkesir (Susurluk, Kepsut, 

Ayşebacı), Çorum (Boğazkale), Kars (Göle), Manisa (Spil Da.,Akhisar), Denizli 

(Acıpayam), Sivas (Gölet), Antalya (Gazipaşa), Eskişehir (Üniversite kampüsü, Sakarı 

ılıcası, Margı alanı, Çatacık, Bozdağ, Sarıcakaya, Başören-Gökçekaya, Gökçekaya-



Alapınar, Bozüyük-dodurga) populasyonlannda yalnız yaprak alt yüzde hem saplı hem de 

sapsız salgı tüylerine rastlanmıştır. 

Ankara (Haymana), Sivas (Gölet) populasyonlarında yaprak üst yüzde sapsız, 

Kütahya (Domaniç, Tavşanlı), Çorum (Boğazkale), Eskişehir (Başören-Gökçekaya, 

Gökçekaya-Alapınar), populasyonlarının bazılarında ise saplı salgı tüylerine 

rastlanmıştır. Buna karşın Ankara (Haymana), Balıkesir (Kaz Da.), Kütahya (Tavşanlı), 

Kars (Posof) populasyonlarında yaprak alt yüzde sapsız salgı tüyü gözlenmiştir. 

Kalikste de örtü ve salgı tüyleri fark göstermektedir. Özellikle Ankara (Haymana), 

Yozgat (Akdağ madeni) ve Çorum (Boğazkale) populasyonlannda kaliksin taban kısmı 

örtü tüylerinden do[ayı tamamen beyaz bir görünümdedir. Ayrıca bu populasyonlarda 

uzun salgı tüyleri de yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Eskişehir (Sakarı ılıcası) 

populasyonunda örtü tüylerinin uzunluğu tüm kaliks boyunca dikkati çekerken diğer 

populasyonlarda tüyler genellikle tabanda yoğun ve uzun, üst kısımlarda ise seyrek ve 

kısadır. 

Ankara (Haymana), Yozgat (Akdağ madeni) ve Çorum (Boğazkale) 

populasyonlarında alt ve üst kaliks dişlerinin seviyesi ya hemen hemen aynı hizada ya da 

alt kaliks dişleri, üst kaliks dişlerini hafifce aşmaktadır. Balıkesir (Erdek-ocaklar), Kars 

(Göle), Manisa (Akhisar), Eskişehir (Sivrihisar, Üniversite kampüsü, Kütahya yolu, Alpu

Mihalıççık, Karakütük) ve Ankara (Beytepe) populasyonlannda alt ve üst kaliks dişlerinin 

seviyesi ya hemen hemen eşit ya da üst kaliks dişleri, alt kaliks dişlerini hafifce aşmakta, 

diğer populasyonlarda Kütahya (Tavşanlı, Radar, Domaniç), İzmir (Ödemiş), Kastamonu 

(Araç), Balıkesir ( Bigadiç, Susurluk, Kepsut, Kaz Da., Ayşebacı), Manisa (Spil da.), Kars 

(Posof), Denizli (Acıpayam), Sivas (Gölet), Antalya, Bilecik (Osmaneli), Eskişehir 

(Sakarı ılıcası, Margı alanı, Çatacık, Bozdağ, Sarıcakaya, Başören-Gökçekaya, 

Gökçekaya-Alapınar, Bozüyük-dodurga) Afyon (Çiğil tepe) ise üst kaliks dişleri alt kaliks 

dişlerini belirgin bir şekilde aşmaktadır. 

Kütahya (Domaniç, Radar), Balıkesir (Bigadiç) populasyonlarında vertisil sayısı 

14-18, çiçek sayısı 16-20, Kastamonu (Araç), Kars (Göle), İzmir (Ödemiş-Bozdağ) 

populasyonlarında vertisil sayısı 6-13, çiçek sayısı 6-10 iken, Balıkesir (Erdek, Edremit), 

Bilecik (Osmaneli), Çorum (Boğazkale), Manisa (Spil, Akhisar), Afyon (Çiğil tepe, 

Kayadibi), Ankara (Beytepe, Haymana), Yozgat (Akdağ madeni), Sivas (Gölet), Denizli 

(Acıpayam) ve Antalya (Gazipaşa) populasyonlannda ise vertisil sayısı 3-9, çiçek sayısı 

2-6(-8) olarak saptanmıştır. 
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Şekil 4.13: A.rotıuıdifolius, ESSE lOS 18, a-bitki b-gövde c-yaprak d-brakteler 
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Şekil 4.14: A.rotımdifolius, ESSE 10518, a-çiçck b-kaliks c-kaliksin iç yüzü 

d-korona e-korol!anın iç yüzü; pistil ve stamcnler r-mıks g-kaliks tüylcıi 

56 



c 

E 

L5mm..~b 

ı 1mm ıacd 

c 

Şekil 4.15: A.rotundifolius, A-Kütahya (ESSE 10520), B-Bilecik (ESSE 1503), C

Balıkesir (ESSE 10521), D-Kütahya (ESSE 10519), E-Çorum (ESSE 9609), F-Eskişehir 

(ESSE 10524), G-Ankara (ESSE 8490) a-gövde b-yaprak c-yaprak üst yüzdeki tüyler d

yaprak alt yüzdeki tüyler 
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:kil 4.16: A.rotundifolius, A-Kütahya (ESSE 10519), B-İzmir (ESSE 10523), C

kişehir (ESSE 10531), D-Ankara (ESSE 8490), E-Eskişehir (ESSE 10524), F-Balıkesir 

SSE 154) a-çiçek durumu b-kaliks c-kaliks tüyleri 
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Şekil 4.17: Acinos cinsinin yayılışı 

• A. troodi subsp.vardaranus A. alpinus 

• A. troodi subsp.grandiflorus • A. suaveolens 
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4.2. Morfolojik Tartışma 

Yukarıda yapılan morfolojik gözlemler sonucunda 5 türe ait bulgular Tablo 4.1 'de 

özetlenmiştir. Aynca bu tabloda kıyaslamak amacı ile parantez içinde Flora of Turkey'de 

ilgili oraniara ait ölçümler de verilmiştir. 

Tablo 4.1 Acinos türlerinde morfolojik özelliklerin karşılaştırılması 

A. troodi A. troodi A. A. 

su bsp. subsp. A. alpinus suaveolens A. arvensis rotundifolius 

vardaranus grandiflorus 

Bitki 2.5-16 cm 4-35 cm 4.5-40 cm 8-30.cm 5-41 cm 2-34 cm 

(3-10 cm) 
1 (30cm'e kadar) (5-20 cm) (aynı) (15-30 cm) (3-30 cm) 

lY atık, uçlar- Yatık, Genellikle Dik ya da Dik ya da 

Gövde Yatık da yükselici uçlarda yükselici yükselici yükseli ci 

yükseli ci bazen yatık 

Örtü tüyleri Yoğun örtü ve Örtü ve salgı Yoğun ya da Örtü ve salgı Örtü tüyleri 

seyrek, kıvrık salgı tüylü, tüylü, örtü tü. seyrek örtü ve tüylü, örtü düzensiz dal-

Gövde ya da düz örtü tü. yayık- geriye kıvrık, salgı tüylü, tüyleri kıvrık galı, kıvrık, 

tü yü 0.1 mm ya da kıvnk, 0.1-0.8 basık-yayık örtü tüyleri 0.1-1.5 mm 0.1-1.5 mm, 

dahakısa (-1) mm bazen dik kıvrık, salgı tüylü 

salgı t. yoğun 0.1-1.5 mm 0.2-1.2 mm ya da eksik 

Yaprak Orbikulat, Orbikulat, Ovat-orbikulat Ovattan, eliplik Eliplikten Lanseolat-ovat, 

şekil ovat-lanseolat ovat-lanseolat veya eliplik anseolata kadar lansealata ka. obovat-orbikulat 

ve 2-8.5x2-9mm 3-11x3-9 mm 2-13x 1.5-10.5 7-21x2.8-12 mm 7-18x3-9 mm 5-22x2-16 mm 

bo_yutu J3-8x3-5 mm) 7-10x6-8.5mm) 5-15x4-9 mm) (8-19x3-8 mm) (8- 15x3-6mm) (5- 1 7x3-13mm) 

Tepesi 
Rotundat, Rotundat, 

iAkut-akuminat Akut-akuıninat IAkut-akuıninat !Akut-ınukronat akut-akuıninat akut-akuroinat 

Düz, tepeye Düz, tepeye Düz, tepcye Düz, ya da Düz, ya da Düz, ya da tepe 

Kenan doğru hafif doğru hafif doğru hafif zayıf serrat tepeye doğru ye doğru hafif-

kertikli kertikli kertikli serrat belirgin serrat 

Obtus-rotundat, Obtus-rotundat Rotundat, Genellikle ku-

Tabanı kuneat, bazen kuneat, bazen kuneat Kuneat Kuneat neat atenuat, 

trunkat trunkat nadiren obtus 

Alt yüzde belir- Alt yüzde belir Alt yüzde Alt yüzde Alt yüzde Alt yüzde 

Damarı gin çıkıntılı gin çıkıntılı hafif belirgin hafif belirgin haf'if belirgin haf'if belirgin 
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Ovat-lanseolat Ovat-lanseolat Ovat -orbikulat Eliptik-lanseolat jEıiptik-lanseolat Ovat-obovat, 

Floral eliptik eliptik veya eliptik ~.5-18x0.9-8mrr ~-15x1-6.5 mm lanseolat 

yaprak 3-7 x 1-6 mm p.5-10xl.5-8 mm P-15.5xl.2-12m,., floral yapraklar floral yapraklar 4.5-25x2-13 mm 

çiçekler floral çiçekler floral 
çiçekler floral 

çiçekleri aşar çiçekleri aşar floral yapraklar yaprakları aşar 

yaprakları aşar yaprakları aşar ya da aynıdır çiçekleri aşar 

Vertisils. ı-4 1 cı-3) (1)2-4(6)/ (2-3) 2-ı4 1 (3-6) 2-ı3 1 (4-ı2) 12- ı 71 (3- 10) ı-20 1 (1-ıO) 

Çiçek s. 2-ıo 1 (-) 2-10 1 (-) 12- ı o 1 (2-6) 6-ıo 1 (-) 2) 6-8 1 (-) 12-20 1 (2- ı2) 
Vertisil 2cm'e 0.25-5.8 cm 0.2-6 cm 0.3-3 cm 0.2-2.7 cm 0.2-6.5 cm 
aralığı kadar 

Kaliks 7-9.5 mm 7-ı0.5 mm 6-10 mm 5.2-8 mm 4-7 mm 5-11 mm 

boyu (8-9.5 mm) (7.5-9.5 mm) (6-8 mm) (6-8 mm) (4-5.5 mm) (5-9 mm) 
Kaliks Hafif eğik ve Hafif eğik ve Dik ve tabanda Dik ve tabanda Dik vetabanda Dik ve tabanda 

tabanda hafif uıbanda hafif belirgin şişkin belirgin şişkin pelirgin şişkin belirgin şişkin 
tübü şişkin şişkin 

Kaliks 2.5-3.5 mm 3-3.5 mm 2.2-4mm 2.5-3.5 mm 1.5-2.8 mm 2-3.8 mm 
alt diş (aynı) (-) (1.5-3 mm) (2.5-3 mm) (1-2 mm) (2-3.5 mm) 

Kaliks 1.5-2.5 mm 1.8-2.5 mm 1-2.5 mm 1-2.5 mm 0.8-1.8 mm 1-2.5 mm 
üst diş (aynı) (-) (1-2 mm) (1-1.5 mm) (1-2 mm) (aynı) 

Korolla Sarımsı-eflatun Sarımsı-mor Mor Mor-leylak Mor-leylak Mor-levlak 
Korolla 12-21 mm 12-20 mm 7.5-20 mm 8-15 mm (4.5-) 5-8.5 (5-) 6.5-12 

boyu (12-16(18)mm) (16-19 mm) (10-18 mm) (9-14 mm) 
(-10.5) mm (-14) mm 
(6-8( -9)mm) (7)8-12(14)mm) 

Nuks 1.8-2 X 0.7-1 mm 1.8-2 X 0.7-1 mm 1.5-2 X 0.8-1 mm 1.2-1.5 X 0.8-1mm .3-1.8x0.6-0.9mn 1.5-2 X 0.8-1 mm 

Tablodaki sonuçlara göre Acinos türlerini birbirinden ayıran belirgin karakterleri 

şöyle sıralaybiliriz: 

A. rotundifolius tek yılık diğer dört tür (A. troodi , A. alpinus, A. suaveolens, A. 

arvensis) ise çok yıllık bitkilerdir. Çok yıllıklarda gövde tipleri, yaprak ve kaliks şekilleri, 

yaprak damarlarının belirgin veya belirsiz oluşu ve korolla boyları, çiçeklerin keskin veya 

hafif kokulu oluşu gibi özellikler ayıncı karakterler olarak saptanmıştır. Şöyle ki A. 

troodi de gövde dekumbent veya prokumbent, kaliks tübü hafifce eğik ve zayıfca 

şişkindir, yaprak damarları alt yüzde belirgin çıkıntılıdır. Bu özellikleri ile diğer üç 

türden ayrılmaktadır. A. alpinus'ta gövdeler genellikle dekumbent nadiren yükselici, 

korolla 7.5-20 mm, yapraklar ovat, orbikulat ya da eliptiktir. A. suaveolens ve A. arvensis 

te ise gövdeler dik ya da yükselici yapraklar da ovat ya da eliptİk lanseolattır. Ancak A. 

suaveolens'te kaliks boyu 5.2-8 mm, alt kaliks dişleri 2.5-3.5 mm, korolla boyu 8-15 mm, 

çiçekler keskin kokuludur. A. arvensis 'te ise kaliks boyu 4-7 mm, alt kaliks dişleri 1.5-2.8 

mm, korolla boyu 5-8.5 mm, çiçekler de hafif kokuludur. A. troodi'nin iki alttürü ise gövde 

ve tüy boylan ile birbirinden ayrılabilmektedir. Şöyle ki subsp. vardaranus'ta çiçekli 

gövdeler 2.5-16 cm, bitki üzerindeki örtü tüyleri 0.1 mm'ye kadar uzunluktadır. Subsp. 
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grandiflorus'ta ise gövdeler 3.5-35 cm, tüyler 0.1-0.8 mm boyundadır. Ayrıca Acinos 

türlerinin bitki, yaprak, kaliks ve korolla boyutlannda, Flora of Turkey'deki değerlere göre 

daha geniş varyasyon sınırlarının belidendiği de tabloda açıkça görülmektedir. Türler 

arasında saptadığımız bu morfolojik farklılıklar anahtar şeklinde düzenlenip sayfa 22-23 

de verilmiştir. 

incelediğimiz türlerin tümünde populasyonlar arasında örtü ve salgı tüyü, vertisil 

ve çiçek sayısı, yaprak şekil ve boyutları, kaliks dişlerinin durumu bakımından bazı 

varyasyonlar saptanmıştır. Bu varyasyonlar her türün tanıtımının sonunda notlar başlığı 

altında ayrıntılı olarak verilmiş, ekstrem farklılıklar ise çizimlerle vurgulanmıştır (Şekil 

4.7, 4.8, 4.15, 4.16). Bu sonuçlara göre A. alpinus ve A. rotundifolius 'u geniş varyabilite 

gösteren karmaşık türler olarak tanımlayabiliriz. A. alpinus'un Kaz Dağ'ı ve Uludağ'dan 

toplanan örnekleri Leblebici'nin Bitki dergisinde (25) yayınlanan çalışmasında A. alpinus 

'un alttürleri olarak yeralmıştır. Flora of Turkey'de (5) ise bu alttUrler birbirlerinin 

sinonimi yapılmış ve türün bütün lokal populasyonlarının birbirinden farklı olduğu, A. 

rotundifolius'un da çok değişken bir tür olduğu vurgulanmıştır. 

Bizim Acinos cinsi ile ilgili tüm bulgularımız, daha geniş varyasyon sınırları ile 

bu son revizyonu destekler durumdadır. Genel olarak daA. alpinus ve A. rotundifolius 

dünya üzerinde kompleks ve varyabl türler olarak tanımlanmakta (5, 24), monograf ve 

floralarda çeşitli seviyelerde türaltı gruplarla temsil edilmektedir (16, 22, 24). Bizim bu 

türlerde gözlediğimiz varyasyonlar son derece grift ve zaman zaman aynı populasyonda 

örtüştüğü için türaltı gruplandırmaya gidilememiştir. Bu çalışma kapsamı içinde, 

elimizdeki verilere dayanarak, varyasyonların ancak ekolojik şartlarla bağlantısını 

kurabiliriz. 

A. rotundifolius'u Türkiye'de yetişen türler arasında en yaygın ve ekolojik 

bakımdan da en toleranslı tür olarak tanımlayabiliriz. Çünkü tüm Anadolu'da yayılmış, 

deniz seviyesinden 2200 m ye kadar yüksekliklerde ve çeşitli habitatlarda rastlanmaktadır. 

Diğerleri ise A. troodi Güney-Batı Anadolu'da, A. alpinus Batı Anadolu'da, A. suaveolens 

Kuzey-Batı, ve Batı Anadolu'da, A. arvensis ise Ülkenin Kuzeyi boyunca yayılış 

göstermektedir. 

Flora of Turkey'de (5) A. troodi subsp. vardaranus'un yayılış alanında verilen 

Denizli'den toplanan bir örneğin statüsünün şüpheli olduğu belirtilmiştir. Biz bu 

lokaliteden birçok örnek topladık, çalışmamızın sonucunda bu örneklerin gerçek 

statüsünün subsp. grandiflorus olduğunu saptadık. 
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4.3. Anatomik Sonuçlar 

4.3.1. Aci1ıos troodi subsp. vardaranus'un anatomik özellikleri 

Bu türün anatomik özelliklerini saptamak için incelediğimiz örnekler aşağıdaki 

populasyonlara aittir. 

C2 MUGLA : Köyceğiz, Sandras Da. Gökçeova mevkii, ı800 m, ı2.7.ı992, A. 

Kaya, İ. Kaya, ES~E 10503!; Çiçekova mevkii, ı850 m, ı2.7 .ı992, A. Kaya, i. Kaya, 

ESSE 10504!; Beşparmak mevkii, ı900-2000 m, ı2.7.ı992, A. Kaya, i. Kaya, ESSE 

10505!. 

4.3.l.l.Kök 

Kökün üst, orta ve uca yakın bölgelerinden alınan enine kesitler incelenmiştir 

(Şekil 4.ı8a, 4.ı8b). 

Kökün üst ve orta bölgelerinden alınan enine kesitlerde yalnız sekonder yapıya 

rastlanmıştır. Dışta koruyucu doku periderrna yeralır, 3- ı O sıra mantar doku ile 3-6 sıra 

felloderrnadan oluşmuştur. Periderrnanın dışında yer yer ezilmiş primer kortekse ait doku 

kalıntılarına rastlanmıştır. Periderrnanın altında 6- ı O sıra, halka şeklinde sekonder floem yer 

alır, hücreleri genellikle düzenli sıralar halinde ve dörtgen şekillidir. Kambiyum belirsizdir. 

Sekonder ksilem geniş bir alanı kaplar, sklerenkimatik bir temel doku içinde büyük ve küçük 

çaplı trakeal elemanlardan oluşmuştur. Öz kolları 1-2 sıralıdır. Öz bölgesi sekonder ksilem 

tarafından doldurulmuştur (Şekil 4.18a). 

Kökün uca yakın bölgelerinden alınan enine kesitlerde ise hem primer hem de 

sekonder dokular gözlenmiştir. Dışta periderma yeralır. Mantar doku 2-4 sıra olup, fellogen 

ve felloderma ayırdedilememiştir. Korteks parenkiması 3-5 sıra ve geniş hücrelerarası 

boşlukludur. Endoderrna büyük, enine dikdörtgen veya kare şekilli hücrelerden oluşmuştur. 

Perisikl yer yer ezilmiş, enine uzamış 1 sıra hücreden meydana gelmiştir. Perisikılın altında 

primer floem parçalandığı için, sekonder floem yeralır, 4-6 sıra, genellikle düzenli 

hücrelerden oluşmuş, halka şeklindedir. Kambiyum belirsizdir. Sekonder ksilem geniş bir 

alanı kaplar, sklerenkimatik bir temel doku içinde büyük ve küçük çaplı trakeal elemanlardan 

oluşmuştur. Öz kollan ı-2 sıralıdır. Öz bölgesi ya ksilem tarafından tamamen doldurulmuş 

ya da kalın çeperli parenkimatik hücrelerden oluşmuştur (Şekil 4.18b). 

63 



4.3.1.2. Gövde 

Gövdenin orta bölgelerinden alınan enine kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir 

(Şekil 4. ı 9). 

Dışta genellikle dörtgen hücrelerden oluşan epiderma bulunur. Alt ve üst çeperler, 

yan çepedere oranla daha kalındır. Üzeri ince bir kütikula ile kaplıdır. Örtü tüyleri üzeri 

kütikula kabarcıklı ı-3 hücrelidir (Şekil4.ı9 D). Genellikle 1-2 hücreliler yoğundur. Salgı 

tüyleri beş tip tir: Labiatae tipi salgı tü yü, başı 1, sapı eksik olan salgı tüyleri ile, başı ı, sapı 

ı-2-3 hücreli olan salgı tüyleri (Şekil4.19 C). Bunlardan ençok gözlenen ise, başı ı, sapı2 

hücreli salgı tüyleridir. Genellikle salgı tüylerine, örtü tüylerinden daha sık rastlanmıştır. 

Epidermanın altında köşelerde 2-5 sıra kollenkima yeralır. Genellikle 1-2 sıradan sonra 

kollenkima hücreleri ezilmiştir. Köşelerarasında ise genellikle tek sıra kollenkimanın devam 

ettiği gözlenmiştir. Kollenkimanın altında yer yer az sayıda kloroplast içeren 1-4 sıra 

parenkima dokusu bulunur. Bazı preparatlarda bir sıra hücreden sonra parenkima dokusunun 

da ezilerek yer yer lizigen boşluklar oluşturduğu gözlenmiştir. Endoderma tek sıra enine 

uzun dörtgen şeklindeki hücreden meydana gelmiştir. Perisikl yer yer kesintiye uğramış, bir 

sıra yassı hücreden oluşmuş, halka şeklindedir. İletim demetleri köşelerde iyi gelişmiştir. 

Köşelerarasında ise sklerenkimatik bir doku bulunur, bazen bu doku içinde küçük I -2 demet 

yeralır. Floem 4-6 sıralı, düzensiz şekilli hücrelerden oluşmuştur. Kambiyum belirsizdir. 

Ksilem sklerenkirnatik bir temel doku içinde trake ve trakeidlerden oluşmuştur. Trakeler 

yuvarlak ya da oval şekilli, trakeidler ise çokgendir. Öz kolları 1, bazen 2 sıralıdır. Öz 

yuvarlak ya da çokgen şekilli büyük parenkirnatik hücrelerden meydana gelmiş olup, orta 

kısım genellikle parçalanmıştır. Ksilernin altındaki hücrelerin çapları dardır. 

4.3.1.3.Yaprak 

Yaprak ayalarının orta damar bölgesinden alınan enine ve damarlararası bölgeden 

alınan yüzeysel kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir (Şekil 4.20). 

Yaprak enine kesitte üst ve alt epiderma tek sıra, oval, dikdörtgen, enine uzarnış 

hücrelerden oluşmuştur. Üst çeperler alt ve yan çepederden kalındır. Üzeri ince bir kütikula 

ile örtülü olup üst epiderrna hücreleri, alt epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel 

kesitte üst epiderrna hücreleri düz, alt epiderma hücreleri ise dalgalı çeperlidir (Şekil 4.20 C, 

D). Örtü tüyleri ı -2 hücreli olup üzeri kütikula kabarcıklıdır (Şekil 4.20 E). Diş şeklindeki 

tüylere diğerlerinden daha sık rastlanmıştır. Salgı tüyleri üç tiptir: Başı 1, sapı 1-2 hücreliler 

ile Labiatae tipi salgı tüyü (Şekil 4.20 B, F). Başı 1, sapı 2 hiicreli olan salgı tiiyleri diğer 

ikisinden daha fazladır. Örtü ve salgı tiiyleri her iki epidermada da gözlenmiş olup, örtü 
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tüyleri salgı tüylerinden daha yoğundur. Stornalar yaprağın her iki yüzünde de bulunmakla 

birlikte alt yüzde daha fazladır (Şekil 4.20 B, C, D). Enine kesitte epiderrna hücrelerinden 

hafif yukarı seviyede olup, yüzeysel kesitte oval şekillidir. Mezofil üst epidermanın altında 3 

sıra palizat parenkirnası ile 3-5 sıra sünger parenkirnasından oluşmuştur. Sünger parenkirnası 

hücreleri yer yer palizat hücresi görünümünü almıştır. Yüzeysel kesitte palizat ve sünger 

hücreleri yuvarlak ya da oval şekillidir. Parenkirnatik bir dernet kım ile çevrelenrniş iletim 

dernetleri küçük bir alanı kaplarnaktadır. Orta darnar bölgesinde üst epiderrnanın altında ise 

1-2 sıra kollenkirnadan sonra birkaç parenkirna hücresi, alt epiderrnanın altında 1 sıra 

kollenkirnadan sonra 2-3 sıra parenkirna hücresi bulunur. Parenkirna hücrelerinin yer yer 

parçalanrnasıyla büyük lizigen boşluklar oluşmuştur. Ksilern yaprağın üst epiderrnası 

yönünde, floern ise alt epiderrnaya bakan taraftadır. Ksilernin üzerinde ve floernin altında 

birkaç sıra kollenkirna hücreleri yeralır. Orta darnardan uzaklaştıkça, yan darnarların 

sklerenkirnatik bir dernet haline geçtiği gözlenmiştir. 
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Şekil 4.18 a: A.troodi su bsp. vardaranus, ESSE 10505, Kök orta bölgesi 

A.enine kesiti şematik, B.enine kesiti anatomik, ch-ezilmiş hücreler, fe-felloderma, m

mantar, ö-öz, pe-periderma, sf-sekonder floem, sh-sene halkası, sk-sekonder ksilem, 

sök-sekonder öz kolları 

66 



A 

m 
kP 

::::;;;,;;~P'r 
Sf 

-si( 

, ,400P ·A 

100 ı.ı 

Şekil 4.18 b: A.troodi subsp.vardaranus, ESSE 10505, Kökün uca yakın bölgesi 

A.enine kesiti şematik, B.enine kesiti anatomik, en-endodenna, kp-korteks parenkiması, m

mantar, ps-perisikl sf-sekonder floem, sk-sekonder ksilem, sök-sekonder öz kollan, ö-öz 
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Şekil 4.19: A.troodi su bsp. mrdaranus, ESSE 10505, A.Gövde enine kesiti şematik, 

B.Gövde enine kesiti anatomik, C.Salgı D.ÖrtU tUyleri, e-epiderma, cn-endoderma, f-floem, 

k-kutikula, ko-kollenkima, ks-ksilem, ö-öz, öt-örtü tüyleri, p-parenkima, ps-perisikl, st

salgı tüyü 
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Şekil 4.20: A.troodi subsp.vardaranus, ESSE 10505, A.Yaprak enine kesiti şematik, 

B.Yaprak enine kesiti anatomik, C.Üst, D.Alt yüzeysel kesit, E.Örtü F.Salgı tüyleri ae-alt 

epiderma, f-floem, k-kutikula, ko-kollenkima, ks-ksilem, öt-örtü tüyü, pp-palizat 

parenkiması, s-stoma, sp-sünger parenkiması, st-salgı ti.iyi.i, üe-i.ist epiderma 
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4.3.2. Acinos troodi subsp. grandiflorus'un anatomik özellikleri 

Bu türün anatomik özelliklerini saptamak için incelediğimiz örnekler aşağıdaki 

populasyonlara aittir. 

C2 MUGLA : Fethiye, Çal Da., 1700-1800 m, 13.7.1992, A. Kaya, i. Kaya 

ESSE 10500!; DENİZLİ: Acıpayam, Bozdağ, 1750-1920m, 14.7.1992, A. Kaya, i. 
Kaya, ESSE 10501!. 

4.3.2.1. Kök 

Kökün üst, orta ve uca yakın bölgelerinden alınan enine kesitler incelenmiştir 

(Şekil 4.21). 

Kökün uç, orta ve üst bölgelerinden alınan enine kesitlerde hem primer hem de 

sekonder dokular gözlenmiştir. Dışta periderma yeralır. Mantar doku 2-4 sıra olup, fellogen 

ve felloderma ayırdedilememiştir. Korteks parenkiması 4-7 sıra ve geniş hücrelerarası 

boşlukludur. Endoderma büyük, enine dikdörtgen veya kare şekilli hücrelerden oluşmuştur. 

Perisikl yer yer ezilmiş, enine uzamış 1 sıra hücreden meydana gelmiştir. Perisikılın altında 

primer floem parçalandığı için, sekonder floem yeralır, 5-8 sıra, irili ufaklı hücrelerden 

oluşmuş, halka şeklindedir. Kambiyum belirsizdir. Sekonder ksilem geniş bir alanı kaplar, 

sklerenkimat* bir temel doku içinde büyük ve küçük çaplı trakeal elemanlardan oluşmuştur. 

Öz kolları ı-2 sıralıdır. Öz bölgesi ya sekonder ksilem tarafından tamamen doldurulmuş ya 

da ince çeperli parenkimatik hücrelerden oluşmuştur. 

N adiren kökün üst bölgesinde, subsp. vardaranus'daki gibi yalnız sekonder yapıya 

rastlanmıştır (Şekil 4.ı8a). 

4.3.2.2. Gövde 

Gövdenin orta bölgelerinden alınan enine kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir 

(Şekil 4.22). 

Dışta genellikle dörtgen hücrelerden oluşan epiderma bulunur. Alt ve üst çeperler, 

yan çepedere oranla daha kalındır. Üzeri ince bir kütikula ile kaplıdır. Örtü tüyleri üzeri 

kütikula kabarcıklı 1-5 hücrelidir (Şekil 4.22 C). Genellikle 3 hücreli örtü tüylerine 

diğerlerinden daha fazla rastlanmıştır. Salgı tüyleri beş tiptir: Labiatae tipi salgı tü yü, başı 1, 

sapı eksik olan salgı tüyleri ile, başı ı, sapı 1-2-3 hücreli olan salgı tüyleri (Şekil 4.22 D). 

Başı ı, sapı 2 hücreli salgı tüylerinin uzun ve kısa tipleri olup, diğerlerine oranla daha 
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yoğundur. Genellikle salgı tüylerine, örtü tüylerinden daha sık rastlanmıştır. Epidermanın 

altında köşelerde 4-8 sıra, köşeler arasında ise tek sıra kollenkima yeralır. Bazen köşelerde 

birkaç sıradan sonra kollenkimanın ezildiği gözlenmiştir. Kollenkimanın altında yer yer az 

sayıda kloroplast içeren ı -5 sıra parenkima dokusu bulunur. Bazı kesitlerde bir sıra hücreden 

sonra parenkima dokusununda ezilerek yer yer lizigen boşluklar oluşturduğu gözlenmiştir. 

Endoderma tek sıra enine uzun dörtgen şeklindeki hücrelerden meydana gelmiştir. Perisikl 

yer yer kesintiye uğramış, enine uzun hücrelerden oluşmuş halka şeklindedir. İletim 

demetleri köşelerde iyi gelişmiştir. Köşelerarasında ise sklerenkimatik bir doku bulunur, 

bazen bu doku içinde ı-2 küçük demet yer alır. Floem 3-5 sıra düzensiz şekilli hücrelerden 

oluşmuştur. Kambiyum belirsizdir. Ksilem sklerenkimatik bir temel doku içinde trake ve 

trakeidlerden oluşmuştur. Trakeler yuvarlak ya da ova! şekilli, trakeidler ise çokgendir. Öz 

kolları ı, bazen 2 sıralıdır. Öz yuvarlak ya da çokgen şekilli büyük parenkimatik hücrelerden 

meydana gelmiştir. Ksilernin altındaki hücrelerin çapları dardır. 

Notlar: Denizli populasyonunda örtü tüyleri ı -3 hücreli olup en fazla 2 hücreliler 

bulunmaktadır. Ayrıca başı ı, sapı 3 hücreli olan salgı tüylerine bu lokalitede 

rastlanmamıştır. 

4.3.2.3. Yaprak 

Yaprak ayalannın orta damar bölgelerinden alınan enine ve damarlararası bölgeden 

alınan yüzeysel kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir (Şekil 4.23). 

Yaprak enine kesitte üst ve alt epiderma tek sıra, ova!, dikdörtgen, kare hücrelerden 

oluşmuştur. Üst çeperler alt ve yan çepederden kalındır. Üzeri ince bir kütikula ile örtülü 

olup, üst epiderma hücreleri, alt epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel kesitte üst 

epiderma hücreleri düz alt epiderma hücreleri ise dalgalı çeperlidir (Şekil 4.23 C, D). Örtü 

tüyleri ı-6 hücreli olup üzeri kütikula kabarcıklıdır (Şekil 4.23 F), 1-3 hücreli tüylere 

diğerlerinden daha sık rastlanmıştır. Salgı tüyleri beş tip tir: Başı 1, sapı eksik, başı 1, sapı 1-

2-3 hücreliler ile Labiatae tipi salgı tüyü (Şekil 4.23 B, E). Başı 1, sapı 2 hücreli salgı 

tüylerinin uzun ve kısa tipleri olup, diğerlerine oranla daha yoğundur. Örtü ve salgı tüyleri 

her iki epidermada da ya hemen hemen aynı yoğunlukta ya da salgı tüyleri daha yoğun olarak 

gözlenmiştir. Stomalar yaprağın her iki yüzünde de bulunmakla birlikte alt yüzde daha 

fazladır. Enine kesitte epiderma hücrelerinden yukarı seviyede olup, yüzeysel kesitte oval 

şekillidir (Şekil4.23 B, C, D). Mezofil üst epidemıanın altında 2-3 sıra palizat parenkiması 

ile 2-4 sıra sünger parenkimasından oluşmuştur. Yüzeysel kesitte palizat ve sünger 

parenkiması hücreleri yuvarlak ya da ova! şekillidir. Parenkimatik bir demet kım ile 

çevrelenmiş iletim demetleri küçük bir alanı kaplamaktadır. Orta damar bölgesinde üst 
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epidermanın altında 1-2 sıra kollenkimadan sonra birkaç parenkima hücresi, alt epidermanın 

altında 1 sıra kollenkimadan sonra 2-3 sıra parenkima hücreleri bulunur. Parenkima 

hücrelerinin yer yer parçalanmasıyla büyük lizigen boşluklar oluşmuştur. Ksilem yaprağın 

üst epiderması yönünde, floem ise alt epidermaya bakan taraftadır. Ksilernin üzerinde 1-4 

sıra, floemin alunda ise 1 sıra kollenkima hücresi yeralır. Yan damarlar ise sklerenkimatik bir 

demet halinde olup, bazen orta damarların da sklerenkimatik bir demet haline geçtiği 

saptanmıştır. 
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Şekil 4.21: A.troodi subsp.grandiflorus, ESSE 10500, Kök orta bölgesi 

A.enine kesiti şematik, B.enine kesiti anatomik, cn-endodcrma, kp-korteks 

parenkiması, m-mantar, ps-perisikl sf-sekonder floem, sh-sene halkası, sk-sekonder 

ksilem, sök-sekonder öz kolları, ö-öz 
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Şekil 4.22: A.troodi subsp.grandiflorus, ESSE 10500, A.Gövde enine kesiti şematik, 

B.Gövde enine kesiti anatomik, C.Örtli D.Salgı tliyleri, e-epiderma, en-endodernıa, f-floem, 

k-kutikula, ko-kollenkima, ks-ksilcm, ö-öz, öt-örtü tüylcri, p-parenkima, ps-perisikl, st

salgı tUyü 
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Şekil 4.23: A.troodi subsp.grandiflorus, ESSE 10500, A. Yaprak enine kesiti 

şematik, B.Yaprak enine kesiti anatomik, C.Üst, D.Alt yüzeysel kesit, E.Salgı F.Öıtü tüyleri 

ae-alt epiderma, f-floem, k-kutikula, ko-kollenkima, ks-ksilem, öt-örtü tUyü, pp-paliz<Ü 

parenkiması, s-stoma, sp-sünger parenkiması, st-salgı tüyü, üe-üst epiderma 
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4.3.3. Acinos alpinus'un anatomik özellikleri 

Bu türün anatomik özelliklerini saptamak için incelediğimiz örnekler aşağıdaki 

populasyonlara aittir. 

A2 (A) BURSA: Uludağ, Çobankaya, 23.7.1992, H,. Malyer, ESSE 10511!; Bl 

BALIKESİR : Kaz Da., Sarı kız tepesi, 1650 m, 2.8.1995, A. Kaya, i. Kaya ESSE 

10550!; MANİSA: Spil Da., yangın kulesine çıkarken, 1350-1450 m, 10.6.1994, A. 

Kaya, N. Ermin, A. Altıntaş, ESSE 10527!; B2 İZMİR: Ödemiş, Boz Da., Bozdağ köyü, 

merrnemluk mevkii, 1300 m, 10.6.1994, A. Kaya, N. Ermin, A. Altıntaş, ESSE 10528!; 

KÜTAHYA: Domaniç, üç tepeler, 20,8,1992, K.H.C. Başer, F. Koca, A. Kaya, ESSE 

10512!; Radar, 18.8.1992, K.H.C. Başer, G. Tümen, ESSE 10514!. 

4.3.3.1. Kök 

Kökün üst, orta ve uca yakın bölgelerinden alınan enine kesitler incelenmiştir 

(Şekil 4.24). 

Kökün üst ve orta bölgelerinden alınan enine kesitlerde yalnız sekonder yapıya 

rastlanmıştır. Dışta koruyucu doku periderma yeralır, 7- ı O sıra ışınsal sırası bozulmuş 

mantar doku ile 3-4 sıra fellodermadan oluşmuştur. En dıştaki mantar hücreleri parçalanmış 

veya üzerinde yer yer ezilmiş primer kortekse ait doku kalıntıları bulunmaktadır. 

Peridermanın altında ı0-13 sıra, düzensiz sıralı, halka şeklinde sekonder floem yeralır. 

Kambiyum belirsizdir. Sekonder ksilem geniş bir alanı kaplar ve sklerenkimatik bir temel 

doku içinde büyük ve küçük çaplı trakeal elemanlardan oluşmuştur. Öz kolları ı -2 sıralıdır. 

Dar bir alanı kaplayan öz bölgesi ya parenkimatiktir ya da sekonder ksilem tarafından 

doldurulmuştur. 

Kökün uca yakın bölgelerinden alınan enine kesitlerde ise hem primer hem de 

sekonder dokular gözlenmiştir. Dışta birkaç sıra mantar hücresinden sonra 2-4 sıra korteks 

parenkiması yeralır. Endoderma büyük, enine dikdörtgen veya kare şekilli hücrelerden 

oluşmuştur. Perisikl yer yer ezilmiş, enine uzamış 1 sıra hücreden meydana gelmiştir. 

Perisikılın altında primer floem parçalandığı için, sekonder floem yeralır, 2-4 sıra, düzensiz 

hücrelerden oluşmuş, halka şeklindedir. Kambiyum belirsizdir. Sekonder ksilem 

sklerenkimatik bir temel doku içinde geniş bir alanı kaplamaktadır. Öz kolları genellikle ı 

sıralıdır. Öz bölgesi ksilem tarafından tamamen doldurulmuştur. 
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4.3.3.2. Gövde 

Gövdenin orta bölgelerinden alınan enine kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir 

(Şekil 4.25). 

Dışta genellikle dörtgen hücrelerden oluşan epiderma bulunur. Alt ve üst çeperler, 

yan çepedere oranla daha kalındır. Üzeri ince bir kütikula ile kaplıdır. Örtü tüyleri üzeri 

kütikula kabarcıklı ı-9 hücrelidir (Şekil 4.25 D). Genellikle 1-2 hücreli örtü ttiylerine 

diğerlerinden daha fazla rastlanmıştır. Salgı tüyleri beş tiptir: Labiatae tipi salgı tüyii, başı I, 

sapı eksik olan salgı tüyleri ile, başı I, sapı ı-2-3 hücreli olan salgı tüyleri (Şekil 4.25 C). 

Başı ı, sapı ı-2 hücreli salgı tüylerine diğerlerinden daha sık rastlanmıştır. Ya örtü tüyleri ile 

salgı tüyleri hemen hemen aynı sıklıkta ya da örtü tüyleri salgı tüylerinden daha fazladır. 

Epidermanın altında l<:öşelerde 5-9 sıra kollenkima yeralır. Kollenkimanın altında yer yer az 

sayıda kloroplast içeren birkaç sıra genellikle yuvarlak, küçük parenkima hücrelerinden 

sonra 3-4 sıra enine uzamış büyük parenkima hücreleri bulunmaktadır. Bazı kesitlerde bir 

sıradan sonra parenkima dokusunun genellikle ezilerek yer yer lizigen boşluklar oluşturduğu 

gözlenmiştir. Endoderma tek sıra enine uzun dörtgen şeklindeki hücrelerden meydana 

gelmiştir. Perisikl 1 sıra yassı hücreden oluşmuş, yer yer kesintiye uğramış halka 

şeklindedir. İletim demetleri köşelerde iyi gelişmiştir. Bazı gövdelerde floem ve ksilem 

köşelerarasında da devam eder, bazılarında ise köşelerarası sklerenkimatik bir doku ile 

doldurulmuş olup içinde ı-2 küçük demet yeralır. Floem 3-5 sıra, düzensiz şekilli 

hücrelerden oluşmuştur. Kambiyum belirsizdir. Ksilem sklerenkimatik bir temel doku içinde 

trake ve trakeidlerden oluşmuştur. Trakeler yuvarlak ya da ova! şekilli, trakeidler ise 

çokgendir. Öz kollan 1, bazen 2 sıralıdır. Öz yuvarlak ya da çokgen şekilli büyük 

parenkimatik hücrelerden meydana gelmiştir. Ksilernin altındaki hücrelerin çapları dardır. 

Notlar: Kütahya (Radar ve Domaniç) populasyonunda gövdede stoma görülmüştür. 

Örtü tüyleri Kütahya (Domaniç)'da 4, Balıkesir'de 5 Bursa ve Kütahya (Radar)'da 6, İzmir 

ve Manisa'da 9 hücreli olup, Manisa populasyonunda daha yoğundur. Yalnız İzmir ve 

Manisa populasyonlarında başı ı, sapı 3 hücreliler ile Labiatae tipi salgı tüylerine 

rastlanmıştır. Ayrıca Manisa populasyonunda perisiklda bir veya birkaç hücre grubu halinde 

sklerenkimatik hücrelere rastlanmıştır. Manisa ve Balıkesir populasyonlarının bazı 

gövdelerinde köşelerarasındaki epidermanın altında bir sıra kollenkinıanın devam ettiği 

gözlenmiştir. 
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4.3.3.3. Yaprak 

Yaprak ayalarının orta damar bölgesinden alınan enine ve damarlararası bölgeden 

alınan yüzeysel kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir (Şekil 4.26). 

Yaprak enine kesitte üst ve alt epiderma tek sıra, ova!, dikdörtgen, kare hücrelerden 

oluşmuştur. Üst çepeder alt ve yan çepederden kalındır. Üzeri ince bir kütikula ile örtülü 

olup, üst epiderma hücreleri, alt epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel kesitte üst 

epiderma hücreleri düz, alt epiderma hücreleri ise dalgalı çeperlidir (Şekil 4.26 C, D). Örtü 

tüyleri 1-4 hücreli olup üzeri kütikula kabarcıklıdır. 4 hücreli örtü tüylerine diğerlerinden 

daha az rastlanmıştır. Salgı tüyleri dört tiptir: Başı 1, sapı eksik, başı ı, sapı ı -2 hücreliler ile 

Labiatae tipi salgı tüyleri (Şekil4.26 B, F). Labiatae tipi salgı tüyü diğerlerine oranla daha az 

görülmüştür. Örtü ve salgı tüylerine her iki epidermada da rastlanmış olup, örtü tüyleri salgı 

tüylerinden daha yoğundur. Stomalar yaprağın her iki yüzünde hemen hemen aynı 

yoğunlukta bulunmaktadır. Enine kesitte epiderma hücreleriyle aynı seviyede olup, yüzeysel 

kesitte ova! şekillidir (Şekil 4.26 B, C, D). Mezofil list epidermanın altında 2 sıra palizat 

parenkiması ile 3-5 sıra sünger parenkimasından oluşmuştur. Yüzeysel kesitte palizat ve 

sünger hücreleri yuvarlak ya da oval şekili id ir. Parenkimatik bir demet kım ile çevrelenmiş 

iletim demetleri küçük bir alanı kaplamaktadır. Orta damar bölgesinde üst epidermanın 

altında birkaç sıra, alt epidermanın altında ise bir sıra kollenkima hücresi yeralır. Bu bir sıra 

kollenkimadan sonra 2-3 sıra yer yer ezilmiş parenkima hücreleri bulunmaktadır. Ksilem 

yaprağın üst epiderması yönünde, floem ise alt epidermaya bakan taraftadır. Ksilernin 

üstünde birkaç sıra kollenkima hücreleri ile floemin altında kollenkima ile beraber bir veya 

birkaç hücre grubu halinde sklerenkima yeralır. Orta damardan uzaklaştıkça yan damarların 

sklerenkimatik bir demet haline geçtiği gözlenmiştir. Bazen ona damarda sklerenkimatik bir 

demet olarak gözlenmiştir. 

Notlar: Yalnız İzmir, Manisa ve Balıkesir populasyonlarında örtü tüyleri 4 hücreli 

olup, diğer populasyonlarda 3 hücrelidir. Manisa örneklerinde başı 1, sapı eksik olan salgı 

tüyü görülememiştir. Salgı tüyü bakımından en yoğun olan populasyon ise İzmir'dir. 
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Şekil 4.25: A.alpinus, ESSE 10511, A.Gövde enine kesiti şematik, B.Gövde enine kesiti 

anatomik, C.Salgı, D.Örtü tüyleri, c-epiderma, en-endoderma, f-floem, k-kutikula, ko
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Şekil 4.26: A.alpinus, ESSE 10511, A.Yaprak enine kesiti şematik, ll. Yaprak enine 

kesiti anatomik, C.Üst, D.Alt yüzeysel kesit, E.Örti.i, F.Salgı ti.iyleri ac-alt epiderma, f

floem, k-kutikula, ko-kollenkima, ks-ksilem, öt-örtü tüyü, pp-palizat parenkiması, s-stoma, 

sp-sünger parenkiması, st-salgı tüyü, üe-üst epiderma 
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4.3.4. Acinos suaveolens'in anatomik özellikleri 

Bu türün anatomik özelliklerini saptamak için incelediğimiz örnekler aşağıdaki 

populasyonlara aittir. 

Al (E) KIRKLARELİ: Dereköy, hudut yolu, 28.5.ı994, G. Tümen, ESSE 

10530!; Bl BALIKESİR: Edremit, Kazdağ, Gürleyik mevkii, 22.7.1992, G. Tümen, 

ESSE 10510!; Marmara Adası, 10.6.ı994, G. Tümen, ESSE 10529!. 

4.3.4.1. Kök 

Kökün uç, orta ve üst bölgelerinden alınan enine kesitlerde yalnızca aşağıda belirtilen 

sekonder doku elementleri gözlenmiştir (Şekil 4.27). 

Dışta koruyucu doku periderma yeralır, 7- ı ı sıra mantar doku ile 3-4 sıra felloderma 

hücrelerinden oluşmuştur. Peridermanın üstünde yer yer ezilmiş primer kortekse ait doku 

kalıntılanna rastlanmıştır. Peridermanın altında 10- ı 6 sıra halka şeklinde sekonder floem 

yeralır, hücreleri genellikle düzenli sıralar halinde olup, dörtgen şekillidir. Kambiyum 

belirsizdir. Sekonder ksilem sklerenkimatik bir temel doku içinde trakeal elementlerden 

oluşmuş olup, geniş bir alanı kaplar. Öz kollan 1 bazen 2 sıralıdır. Dar bir alanı kaplayan öz 

bölgesi ya sekonder ksilem tarafından doldurulmuş ya da parenkimatik hücrelerden meydana 

gelmiştir. 

Not: Marmara Adası'nda mantar dokusu daha geniş olup, 15-18 sıralıdır. 

4.3.4.2. G ö vd e 

Gövdenin orta bölgelerinden alınan enine kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir 

(Şekil 4.28). 

Dışta genellikle dörtgen hücrelerden oluşan epiderma bulunur. Alt ve üst çeperler 

kalın, yan çeperler incedir. Üzeri ince bir ki.itikula ile kaplıdır. Örtü tüyleri üzeri kütikula 

kabarcıklı ve ı-8 hücrelidir (Şekil 4.28 D). Çok hi.icreli tüyler, tek hücreli tüylerden daha 

fazladır. Salgı tüyleri; başı ı, sapı 1-2 hücreliler ile Labiatae tipi olmak üzere üç tiptir (Şekil 

4.28 C), başı ı, sapı 2 hücreli olan salgı tüylerine daha sık rastlanmaktadır. Genellikle örtü 

tüyleri, salgı tüylerinden daha fazladır. Epidermanın altında köşelerde 3-6 sıra, köşeler 

arasında ise bazı kesitlerde tek sıra ovalimsi şekilli kollenkima hücreleri yeralır. 

Kollenkimanın altında ise 2-3 sıra yer yer ezilmiş parenkima dokusu bulunur. Endoderma 

tek sıra, enine uzun, dörtgen hücrelerden meydana gelmiştir. Perisikl yer yer kesintiye 
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uğramış bir sıra yassı hücreden oluşmuş, halka şeklinde veya belirsizdir. Bazı kesitlerde ise 

köşelerde bir veya birkaç sklerenkima hücresi yeralır. İletim demetleri köşelerde iyi 

gelişmiştir.Ya, ksilem ve floem özü halka şeklinde çevreler ya da köşelerarası sklerenkimatik 

bir doku ile doldurulmuş olup, içinde birkaç küçük iletim demeti yeralır. Floem 2-5 sıra, 

düzensiz şekilli hücreden oluşmuştur. Kambiyum belirsizdir. Ksilem sklerenkimatik bir 

temel doku içinde trake ve trakeidlerden oluşmuştur. Trakeler yuvarlak ya da oval şekilli, 

trakeidler ise çokgertdir. Öz kolları ı bazen 2 sıralıdır. Öz yuvarlak ya da çokgen şekilli 

büyük parenkimatik hücrelerden meydana gelmiştir. Ksilernin altındaki hücrelerin çaplan 

dardır. Gövde de stomaya rastlanmıştır. 

4.3.4.3. Yaprak 

Yaprak ayalannın orta damar bölgelerinden alınan enine ve damarlararası bölgeden 

alınan yüzeysel kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir (Şekil 4.29). 

Yaprak enine kesitte üst ve alt epiderma tek sıra, oval, dikdörtgen, kare hücrelerden 

oluşmuştur. Üst çeperler alt ve yan çepederden kalındır. Üzeri ince bir kütikula ile örtülü 

olup, üst epiderma hücreleri, alt epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel kesitte üst 

epiderma hücreleri düz alt epiderma hücreleri ise dalgalı çeperli (Şekil 4.29 C, D) olup 

ergastik madde içermektedir. Örtü tüyleri 1-6 hücreli olup üzeri kütikula kabarcıklıdır (Şekil 

4.29 B, F). Çok hücreli örtü tüylerine, tek hücrelilerden daha sık rastlanmıştır. Salgı tüyleri 

dört tiptir: Başı ı, sapı eksik, başı ı, sapı ı-2 hücreliler ile Labiatae tipi salgı tüyleri. Başı ı, 

sapı 2 hücreli olan salgı tüyleri diğerlerinden daha seyrek olarak gözlenmiştir. Örtü ve salgı 

tüyleri her iki epidermada da yeralmakta olup, örtü tüyleri salgı tüylerinden daha fazladır. 

Stomalar yaprağın her iki yüzünde de gözlenmiş olup, alt yüzde daha yoğundur. Enine 

kesitte epiderma hücreleriyle ya aynı seviyede ya da hafifce yukanda olup, yüzeysel kesitte 

oval şekillidir (Şekil 4.29 B, C, D). Mezofil üst epidermanın altında 2 sıra palizat 

parenkiması ile 3-4 sıra sünger parenkimasından oluşmuştur. Yüzeysel kesitte palizat ve 

sünger hücreleri yuvarlak ya da oval şekillidir. Parenkimatik bir demet kım ile çevrelenmiş 

olan iletim demetleri küçük bir alanı kaplamaktadır. Orta damar bölgesinde üst ve alt 

epidermanın altında 2-3 sıra parenkima hücreleri yeralır. Ksilem yaprağın üst epiderması 

yönünde, floem ise alt epidermaya bakan taraftadır. Ksilemin üstünde 2-3 sıra, floemin 

altında ise 1-2 sıra sklerenkima hücreleri yeralır. Yan damarlar sklerenkimatik hücre 

gruplanndan oluşmuştur. 

Not: 6 hücreli örtü tüylerine yalnız Balıkesir (Marmara Adası) örneklerinde 

rastlanmıştır. 
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Şekil 4.29: A.suaveoleııs, ESSE 10510, A.Yaprak enine kesiti şematik, B.Yaprak enine 

kesiti anatomik, C.Üst, D.Alt yüzeysel kesit, E.Örti.i, F.Salgı tüyleri ae-alt epiderma, f

floem, k-kutikula, ks-ksilem, öt-örti.i ti.iyii, p-parenkima, pp-palizat parenkiması, s-stoma, 

sp-sünger parenkiması, st-salgı tiiyi.i, üe-i.ist epiderma 
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4.3.5. Acinos arvensis'in anatomik özellikleri 

B u tü rün anatomik özelliklerini saptamak için incelediğimiz örnekler aşağıdaki 

populasyonlara aittir. 

Al (E) KIRKLARELİ: Kadıköy, 13.6.1993, M. Bulak, ESSE 10534!; Velika 

köprüsü, 12.6.1985, H. Demiriz, G. Dalgıç, EDTU 178!, Aynı yer, 12.6.1985, H. 

Demiriz, G. Dalgıç, ESSE 10525!; ÇANAKKALE: Gelibolu, Cevizliköy, Tilki deresi 

yabağı, 27.7.1983, N. Başak, G. Olgun, EDTU 4291!, Aynı yer, 27.7.1983, N. Başak, 

G. Olgun, ESSE 10526!; AS KASTAMONU: Araç-İhsangazi karayolu, Araç'a 5 km 

kala, 700 m, 4.7.1993, A. Kaya, 1. Kaya, ESSE 10508!; Kastamonu-Araç arası, kanlıgöl 

civan, 1150 m, 4.7.1993, A. Kaya, İ. Kaya, ESSE 10537!. 

4.3.5.1. Kök 

Kökün uç, orta ve üst bölgelerinden alınan enine kesitlerde yalnız aşağıda belirtilen 

sekonder doku elementleri gözlenmiştir (Şekil 4.30). 

Dışta koruyucu doku periderma yeralır, 2-5 sıra mantar doku ile 3-7 sıra fellodem1a 

hücrelerinden oluşmuştur. Peridermanın altında 4-7 sıra halka şeklinde sekonder floem 

yeralır, hücreleri genellikle düzensiz şekillidir. Kambiyum belirsizdir. Sekonder ksilem 

sklerenkimatik bir temel doku içinde trakeal elementlerden oluşmuş olup, geniş bir alanı 

kaplar. Öz kolları 1 bazen 2 sıralıdır. Öz bölgesi tamamen sekonder ksilem tarafından 

doldurulmuş tur. 

4.3.5.2. G ö vd e 

Gövdenin orta bölgelerinden alınan enine kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir 

(Şekil 4.31). 

Dışta tek sıra oval ya da dörtgen hücreden oluşan epiderma bulunur. Alt ve üst 

çepeder kalın, yan çepeder incedir. Üzeri ince bir kütikula ile kaplıdır. Örtü tüyleri üzeri 

kütikula kabarcıklı ve 1-8 hücrelidir (Şekil4.3ı C). Çok hücreli tüyler, tek hücreli tüylerden 

daha fazladır. Salgı tüyleri dört tip tir: Başı ı, sapı eksik, başı 1, sapı 1-2 hücreEler ile 

Labiatae tipi salgı tüyleri (Şekil 4.3 ı D). Başı ı, sapı ı -2 hücreli olan salgı tüylerine daha sık 

rastlanmaktadır. Örtü tüyleri salgı tüylerinden daha fazlıdır. Epidermanın altında köşelerde 5-

9 sıra, köşelerarasında ise bazı gövdelerde tek sıra ovalimsi kollenkiına yeralır. 

Kollenkimanın altında ise 2-3 sıra parenkima dokusu bulunur. Endoderma tek sıra, enine 

uzun dörtgen şeklindeki hücrelerden meydana gelmiştir. Perisikl yer yer kesintiye uğramış, 1 
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bazen 2 sıra, enine uzarnış hücreden oluşmuş, halka şeklindedir. İletim dernetleri köşelerde 

iyi gelişmiş ve yaniara doğru genişlemiştir. Köşelerarasında kalan dar bir bölge ise 

sklerenkirnatik bir doku tarafından doldurulmuş olup, içinde bazen 1 veya 2 küçük dernet 

yeralır. Floern 2-3 sıra, düzensiz çeperli hücrelerden meydana gelmiştir. Karnbiyurn 

belirsizdir. Ksilern sklerenkirnatik bir temel doku içinde trake ve trakeidlerden oluşmuştur. 

Trakeler yuvarlak ya da oval şekilli, trakeidler ise çokgendir. Öz kolları. ı-2 sıralıdır. Öz 

yuvarlak ya da çokgen şekilli büyük parenkimatik hücrelerden meydana gelmiştir. Ksilernin 

altındaki hücrelerin çapları dardır. 

Notlar: Kırklareli (Velika köprüsü) populasyonunda endoderma genellikle ezilmiş, 

perisikl belirsizdir. Kırklareli (Kadıköy)'de ise köşelerde perisiklda genellikle bir veya birkaç 

hücre grubu halinde sklerenkirnaya rastlanmıştır. 

4.3.5.3. Yaprak 

Yaprak ayalannın orta darnar bölgesiriden alınan enine ve damarlararası bölgeden 

alınan yüzeysel kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir (Şekil 4.32). 

Yaprak enine kesitte üst ve alt epiderrna tek sıralı, oval, dikdörtgen, kare hücrelerden 

oluşmuştur. Üst çepeder alt ve yan çepederden kalındır. Üzeri ince bir kütikula ile örtülü 

olup, üst epiderrna hücreleri, alt epiderrna hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel kesitte alt 

epiderrna hücreleri, üst epiderrna hücrelerinde daha dalgalı çeperli (Şekil 4.32 C, D) olup 

ergastik madde içerrnektedirler. Örtü tüyleri 1-3 hücreli olup, üzeri kütikula kabarcıklıdır 

(Şekil 4.32 F). Tek hücreli örtü tüylerine, çok hücreiiierden daha sık rastlanmıştır. Salgı 

tüyleri üç tip tir: Başı ı, sapı 1-2 hücreli salgı tüyleri ile seyrek olarak görünen Labiatae tipi 

salgı tüyü (Şekil 4.32 E). Örtü ve salgı tüyleri her iki epidermada da yeralmakta olup, örtü 

tüyleri salgı tüylerinden daha fazladır. Stornalar yaprağın her iki yüzünde bulunmakla birlikte 

alt yüzde daha yoğundur. Enine kesitte epiderma hücrelerinden yukarı seviyede olup, 

yüzeysel kesitte oval şekillidir (Şekil 4.32 B, C, D). Mezofil üst epiderrnanın altında 1-2 sıra 

palizat parenkirnası ile 3-5 sıra sünger parenkirnasından oluşmuştur. Yüzeysel kesitte palizat 

ve sünger hücreleri yuvarlak ya da oval şekillidir. İletim demetleri parenkimatik bir dernet 

kım ile çevrelenmiştir. Orta damar enine kesitte dışa doğru bir çıkıntı oluşturmuştur. Bu 

bölgede üst epiderrnanın altında ı -2 sıra kollenkima yeralır. Alt epiderrnanın altında ise ı sıra 

kollenkirna ile birkaç sıra parenkirna hücresi bulunur. Parenkirna içinde geniş ya da dar 

lizigen boşluklar gözlenmiştir. Ksilern yaprağın üst epiderrnası yönünde, floern ise alt 

epiderrnaya bakan taraftadır. Ksilernin üstünde birkaç tane sklerenkima hücresi yeralır. Orta 

darnardan uzaklaştıkça yan damarların sklerenkimatik bir demet haline geçtiği gözlenmiştir. 

Bazen orta damarın da sklerenkimatik bir demet oluşturduğu saptanmıştır. 
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Şekil 4.30: A.arvensis, ESSE 10508, Kök orta bölgesi A.enine kesiti şematik, 

B.enine kesiti anatomik, fe-felloderma, m-mantar, ö-öz, pe-periderma, sf-sekonder 

floem, sh-sene halkası, sk-sekonder ksilem, sök-sekonder öz kollan 
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Şekil 4.32: A.arvensis, ESSE 10508, A. Yaprak enine kesiti şematik, B. Yaprak enine 

kesiti anatomik, C.Üst, D.Alt yüzeysel kesit, E.Salgı, F.Örtü tüyleri, ae-alt epiderma, f
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4.3.6. Acinos rotundifolius'un anatomik özellikleri 

Bu türün anatomik özelliklerini saptamak için incelediğimiz örnekler aşağıdaki 

populasyonlara aittir. 

A4 KASTAMONU: Araç-İhsangazi karayolu, Araç'a 5 km kala yol kenarı, 700 

m, 4.7.ı993, A. Kaya, İ. Kaya, ESSE ıo5ı6!; B2 KÜTAHYA: Radar, 18.8.ı992, 

K.H.C. Başer, G. Tümen, ESSE ıo5ı9!; B3 ESKİŞEHİR: Anadolu Üniversitesi Y. 

Emre Kampüsü, 20.5.ı988, A. Kaya, ESSE 8420!; 21.5.1993, A. Kaya, ESSE 10518! 

Sivrihisar kayalıkları, Kilise-Gavur Hamarnı üstleri, 900-1500 m, 3.6.1993, A. Kaya, i. 
Kaya, ESSE ıo5ı5!; B4 SİVAS: Gölet, ı 1.5. ı 995, M. Kaya, ESSE ı0546!. 

4.3.6.1. Kök 

Kökün uç, orta ve üst bölgelerinden alınan enine kesitlerde aşağıda belirtilen 

sekonder doku elementlerine rastlanmıştır (Şekil 4.33). 

Dışta koruyucu doku periderma yeralır, 3-5 sıra mantar doku ile 3-4 sıra felloderma 

hücrelerinden oluşmuştur. Peridermanın altında 3-5 sıra halka şeklinde sekonder floem 

yeralır, hücreleri genellikle düzenli sıralar halinde ve dörtgen şekillidir. Kambiyum 

belirsizdir. Sekonder ksilem sklerenkimatik bir temel doku içinde trakeal elemanlardan 

oluşmuştur. Öz kolları 1 bazen 2 sıralıdır. Öz bölgesi tamamen sekonder ksilem tarafından 

doldurulmuş olup, bazen parenkimatiktir. 

4.3.6.2. Gövde 

Gövdenin orta bölgesinden alınan enine kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir 

(Şekil 4.34). 

Dışta tek sıra genellikle dörtgen hücrelerden oluşan epiderma bulunur. Alt ve üst 

çeperler kalın, yan çepeder incedir. Üzeri ince bir kütikula ile kaplıdır. Örtü tüyleri üzeri 

kütikula kabarcıklı ve ı -7 hücrelidir (Şekil4.34 D). Çok hücreli tüyler, tek hücreli tüylerden 

daha fazladır. Salgı tüyleri beş tiptir: Başı ı, sapı eksik, başı ı, sapı 1-2-3 hücreleri ve 

Labiatae tipi salgı tüyü (Şekil 4.34 C). Başı ı, sapı 2 hücreli olan salgı tüylerine daha sık 

rastlanmıştır. Örtü tüyleri genellikle salgı tüylerinden daha yoğundur. Ayrıca gövde de 

stomada gözlenmiştir. Epidermanın altında köşelerde 5-8 sıra, köşelerarasında ise bazen tek 

sıra ovalimsi şekilli kollenkima yeralır. Kollenkimanın altında ise yer yer büyük lizigen 

boşluklar içeren 3-5 sıra parenkimatik bir doku bulunur. Endoderma tek sıra, enine uzun 

dörtgen şeklindeki hücrelerden meydana gelmiştir. Perisikl yer yer kesintiye uğramış enine 
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dikdörtgenimsi hücreden oluşmuş, bir halka görünümündedir. İletim demetleri köşelerde iyi 

gelişmiştir. Köşelerarasında ise ya sklerenkimatik bir temel doku içinde 1-3 küçük iletim 

demeti yeralır ya da floem ve ksilem özü halka şeklinde çevrelemektedir. Floem 3-5 sıra 

düzensiz şekilli hücreden meydana gelmiştir. Kambiyum belirsizdir. Ksilem sklerenkimatik 

bir temel doku içindetrakeve trakeidlerden oluşmuştur. Trakeler yuvarlak ya da ova! şekilli, 

trakeidler ise çokgendir. Öz kolları ı, bazen 2 sıralıdır. Öz yuvarlak ya da çokgen şekilli 

büyük parenkimatik hücrelerden meydana gelmiştir. Ksilernin altındaki hücrelerin çapları 

dardır. 

Notlar: 7 hücreli örtü tüylerine yalnız Kastamonu populasyonunda rastlanmıştır. 

Başı ı, sapı 3 hücreli salgı tüyleri nadiren Sivrihisar populasyonunda gözlenmiştir. Öte 

yandan başı ı, sapı eksik salgı tüyüne sadece Kastamonu, Kütahya ve Sivas 

populasyonlarında rastlanmıştır. 

4.3.6.3. Yaprak 

Yaprak ayalarının orta damar bölgelerinden alınan enine ve damarlararası bölgeden 

alınan yüzeysel kesitlerde aşağıdaki elementler gözlenmiştir (Şekil 4.35). 

Yaprak enine kesitte üst ve alt epiderma tek sıra, ova!, dikdörtgen, kare hücrelerden 

oluşmuştur. Üst çeperler alt ve yan çepederden kalındır. Üzeri ince bir kütikula ile örtülü 

olup, üst epiderma hücreleri, alt epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel kesitte üst 

epiderma hücreleri düz alt epiderma hücreleri ise dalgalı çeperlidir (Şekil 4.35 C, D). Örtü 

tüyleri ı-7 hücreli ve üzeri kütikula kabarcıklı olup (Şekil 4.35 E), 1-2 hücreliler diğerlerine 

oranla daha yoğundur. Salgı tüyleri beş tiptir: Başı 1, sapı eksik, başı 1, sapı 1-2-3 hücreli 

salgı tüyleri ile Labiatae tipi salgı tü yü (Şekil 4.35 F). Başı 1, sapı 2 hücreli salgı tüyleri 

uzun ve kısa tipte olup, uzun tipiiierine daha yoğun olarak rastlanmıştır. Örtü ve salgı tüyleri 

her iki epidem1ada da yeralmakta olup, örtü tüyleri salgı tüylerinden daha fazladır. Stomalar 

yaprağın her iki yüzünde de gözlenmiş olup, alt yüzde daha yoğundur. Enine kesitte 

epiderma hücreleriyle hemen hemen aynı ya da hafifçe yukarıdadır, yüzeysel kesitte oval 

şekillidir (Şekil 4.35 B, C, D). Mezofil üst epiderınamn altında genellikle 2, bazen ı sıra 

palizat parenkiması ile 2-4 sıra sünger parenkimasından oluşmuştur. Yüzeysel kesitte palizat 

ve sünger hücreleri yuvarlak ya da ova! şekillidir. İletim demetleri parenkimatik bir demet 

kım ile çevrelenmiştir. Orta damar enine kesitte dışa doğru bir çıkıntı oluşturmuştur. İletim 

demeti bu bölgede geniş ya da dar bir alanı kaplamaktadır. Üst epidermanın altında geniş 

iletim demetlerinde 1 sıra, dar iletim demetlerinde ise birkaç hücreden ibaret kollenkima 

bulunur. Alt epidermanın altında ise bir sıra kollenkimadan sonra birçok kesitte gözlenen 

geniş lizigen boşluklar dikkati çekmektedir. Bu boşluklar ile demet kım arasında 1-3 sıra 
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parenkima hücresi yeralır. Ksilem yaprağın üst epiderması yönünde, floem ise alt 

ep idermaya bakan taraftadır. Yan damarlar ortadaki damarlara oranla daha az gelişmiş tir. 

Orta damardan uzaklaştıkça yan damarların sklerankimatik bir demet haline geçtiği 

gözlenmiştir. 

Notlar: 7 hücreli örtü tüylerine yalnız Kastamonu populasyonunda rastlanmıştır. 

Başı 1 sapı 3 hücreli salgı tüyleri Sivas ve Sivrihisar populasyonlannda görülmüştür. Öte 

yandan sadece Kastamonu ve Eskişehir populasyonlannda başı 1, sapı eksik olan salgı 

tüyüne rastlanmıştır. Ayrıca Sivrihisar populasyonu mezofilinde 1, yer yer 2 sıra palizat 

parenkimasının yeraldığı gözlenmiştir. 
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4.4. Anatomik Tartışma 

Acinos türlerinin kök, gövde ve yaprakları üzerinde yaptığımız anatomik 

araştırmalarda bu türleri birbirinden ayıncı belirgin bir farklılık saptayamadık. Bu 5 türün 

anatomik yapısında aşağıda belirtilen ortak özellikler gözlenmiştir. 

Kök: Türlerin köklerinden alınan enine kesitlerde A. troodi ve A. alpinus'ta kökün 

üst bölgelerinde yalmz sekonder dokular, daha aşağl kısımlarda ise primer ve sekonder 

yapılar birlikte gözlenmiştir. Diğer türlerden, A. suaveolens, A. arvensis ve A. 

rotundifolius'ta primer yapılar ortadan kalktığı için tüm kökte yalnız sekonder yapıya 

rastlanmıştır. Primer-sekonder yapıda periderm 2-5 sıra mantar dokudan oluşmuştur. 

Fellogen ve felloderma ayırdedilememiştir. Korteks parenkimasından sonra gelen endoderma 

büyük dikdörtgen veya küçük dörtgen şekilli hücrelerden oluşmuştur. Perisikl tek sıradır. 

Sekonder floem halka şeklindedir ve genellikle düzensiz hücrelerden oluşmuştur. Kambiyum 

belirsizdir. Sekonder ksilem geniş bir alanı kapsar, sklerenkimatik bir temel doku içinde 

büyük ve küçük çaplı trakeal elemanlardan meydana gelmiştir. Öz kollan 1-2 sıralıdır. Öz 

bölgesi ya tamamen ksilem tarafından doldurulmuştur ya da kalın veya ince çeperli 

parenkimatik hücrelerden oluşmuştur. Yalnız sekonder dokuların yeraldığı köklerde veya 

kök bölgelerinde, peridermada mantarın yanında felloderma da gözlenmiştir. Sekonder floem 

hücreleri A. troodi, A. suaveolens ve A. rotundifolius'ta genellikle düzenli ve dörtgen şekilli 

iken, A. alpinus ve A. arvensis'de düzensiz şekillidir. 

Gövde: Gövdelerden alınan enine kesitlerde epiderma tek sıralı ve genellikle dörtgen 

hücrelerden oluşmuştur. Örtü tüylerinin üzeri kütikula kabarcıklı olup, örtü ve salgı 

tüylerinin, türlerdeki durumu Tablo 4.2'de özetlenmiştir. Bu sonuca göre örtü tüylerinin 

tavan hücre sayısında türler arasında farklılıklar saptanmıştır. Salgı tüyleri tipleri dört türde 

de birbirinin aynıdır. Yalnız diğer türlerde gözlenen, bir hücreli sapsız salgı tü yü A. 

suaveolens 'de, sapı üç hücreli salgı tüyü de A. suaveolens ve A. arvensis'de 

gözlenmemiştir. Epidermanın altında köşelerde kollenkima bulunur. Bazen köşelerarasında 

da tek sıra kollenkimanın devam ettiği görülmektedir. Kollenkimanın altında parenkimatik bir 

doku yeralır. Endoderma tek sıra, belirgin yassı hücrelerden oluşmuştur. Perisikl enine 

ovalimsi hücrelerden meydana gelmiş olup, yer yer kesintiye uğramıştır. İletim demetleri 

köşelerde iyi gelişmiştir. Köşelerarasında da ya devam eder ya da sklerenkimatik temel doku 

içinde birkaç demet yeralır. Floem düzensiz şekilli hücrelerden meydana gelmiştir. 

Kambiyum belirsizdir. Ksilem sklerenkimatik bir temel doku içinde trakeal elemanlardan 

oluşmuştur. Öz kolları 1, bazen 2 sıralıdır. Öz parenkimatiktir. 
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Tablo 4.2 Gövde anatomisinde örtü ve salgı tüylerinin karşılaştırılması 

A. troodi A. troodi A. A. 

su bsp. su bsp. A. alpinus suaveolens A. arvensis rotundijolius 

vardaranus f!Tandiflorus 
Or tü 1-3 hücreli 1-5 hücreli 1-9 hücreli 1-8 hücreli 1-8 hücreli 1-7 hücreli Tü_yü 

Başı ıh., sapsız Başı ı h.,sapsız Başı ı h. sapsız Başı ı h. Başı ı h. sapsız Başı ı h. sapsız 

Sa lg ı başı ıh. başı ı h., başı ı h., sapı ı-2 h., başı ı h. başı ı h. 

Tü yü sapı ı-2-3 h., sapı ı-2-3 h., sapı ı-2-3 h., Labiaıae tipi sapı 1-2 h., sapı 1-2-3 h., 

Labiatac tipi Labiatae tipi Labiatae tipi Labiaı.ac tipi Labiatae tipi 

Yaprak: Tüm türlerde yapraklar dorsiventraldir. Ayalardan alınan enine kesitlerde 

epiderma oval, dikdörtgen-kare şeklinde tek sıra hücreden oluşmuştur. Üst epiderma 

hücreleri, alt epiderma hücrelerinden daha büyüktür. Yüzeysel kesitte alt epiderma hücreleri 

dalgalı çeperlidir. Örtü tüyleri üzeri kütikula kabarcıklıdır. Tüm türlerde örtü ve salgı tüyleri 

her iki epidermada da gözlenmiş olup, örtü tüyleri salgı tüylerine oranla daha fazla 

bulunmaktadır. Tüylerin türlerdeki durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Bu sonuca göre 

örtü tüylerinin tavan hücre sayısı türler arasında farklıdır. Ayrıca gövde tüylerinden de daha 

düşük sayıdadır. Salgı tüyleri yapraklarda, gövdedeki gibi beş tiptir. Bunların tümünü 

kapsayıp kapsamaması bakırnından türler arasında farklar görülmektedir. 

Tablo 4.3 Yaprak anatomisinde örtü ve salgı tüylerinin karşılaştırılması 

A. troodi A. troodi A. A. 

su bsp. su bsp. A. alp i n us suaveolens A. arvensis rotundijolius 

vardaratı us grandiflorus 
Örtü 1-2 hücreli 1-6 hücreli 1-4 hücreli 1-6 hücreli 1-3 hücreli 1-7 hücreli 
Tü yü 

Salgı Başı ı h. Başı ı h.,sapsız Başı ı h.,sapsız Başı 1 h. sapsız Başı ı h. Başı ı h sapsız 

Tü yü sapı ı-2 h., başı ı h. başı ı h. başı 1 h. sapı 1-2 h., başı ı h. 

Labiat.ae tipi sapı ı -2-3 h., sapı ı-2h., sapı 1-2 h., Labiaı.ae tipi sapı 1-2-3 h., 

Labiaıae tipi Labiatae tipi Labiatac tipi Labiatae tipi 

Stomalar diasitikdir. Yaprağın her iki yüzünde gözlenmiş olup (amfıstomatik), alt yüzde daha 

yoğundur. Mezofilde üst epidermanın altında A. troodi su bsp. vardaranus'ta 3 sıra, A. troodi 

subsp. grandifloru.s'ta 2-3 sıra, A. alpinu.s ve A. suaveolcns'te 2 sıra, A. arvensis ve A. 

rotundifolius'ta ise 1-2 sıra, palizat parenkiması yeralır. Sünger parenkiması ise A. troodi 
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subsp. vardaranus, A. alpinus ve A. arvensis 'te 3-5 sıra, A. troodi subsp. grandiflorus ve 

A. rotundifolius'ta 2-4 sıra, A. suaveolens'de ise 3-4 sıra halindedir. Demet kım ile 

çevretenmiş iletim demetleri genellikle dar bir alanı kaplamaktadır. İletim demetlerinde ksilem 

üst epidermaya, floem ise alt epidermaya bakan taraftadır. Ksilem üstten, floem alttan 

kollenkimatik-parenkimatik bazende sklerenkimatik hücrelerle çevrelenmiştir. Uç 

kısımlardaki yan damarlar, etrafı demet kım ile çevrili sklerenkimatik hücre gruplanndan 

meydana gelmiştir. 

Acinos türlerinin kök, gövde ve yaprak anatomik özellikleri ile ilgili sonuçlanmız 

Metcalfe ve Chalk'ın eserinde (57) Labiatae familyasının anatomik karakterleri olarak verilen 

bulguların sınırlan içindedir. 

4.5. Kimyasal Sonuçlar 

Bu bölümde Acinos türlerinin uçucu yağ özelliklerine ait sonuçlar açıklanmıştır. 

4.5.1. Nem tayini ve uçucu yağ eldesi 

Türlerin içermiş olduğu nem miktan belirlenmiş ve laboratuvar ölçekle Clevenger 

apareyi kullanılarak yapılan su distilasyonu çalışmalarında elde edilen uçucu yağ verimleri 

kuru baz üzerinden hesaplanarak yüzde cinsinden Tablo 4.4'de verilmiştir. 

Tablo 4.4 Clevenger apareyinden elde edilen su distilasyonu sonuçları 

Materyal Toplandığı yer %Yağ 
Muğla, Sandras Da., 

A. troodi subsp. vardaranus Beşparmak mevkii 0.06 
Gökçeova mevkii 0.01 
Çiçekova mevkii 0.03 

A. troodi subsp. grandiflorus Muğla, Çal Da. 0.05 
Denizli, Boz Da. 0.03 
Bursa, Uludağ 0.03 
Kütahya, Radar 0.07 

A. alpinus Kütahya, Domaniç üç tepeler 0.02 
Kütahya, Domaniç dantepe 0.08 
Manisa, Spil Da. 0.01 
Balıkesir, Kaz Da. 0.01 
Balıkesir, Kaz Da.(Gürlek) 1.17 

A. suaveolens Balıkesir, Kaz Da.(Babadağ) 0.64 
Balıkesir, Marmara Adası 0.64 
Kırklareli, Dereköy -

A. arvensis Kastamonu, Araç 0.02 
Eskişehir, Şivrihisar 0.03 

A. rotundifolius Eskişehir, Univ. kampüsü 0.02 
Kastamonu, Araç 0.03 
Balıkesir, Susurluk · 0.03 



4.5.2. Uçucu yağların GC/MS ile belirlenen bileşikleri 

Acinos cinsinin uçucu yağlannın kompozisyonlan gaz kromatografisi/kütle spektomet

risi (GC/MS) analizleri sonucunda belirlenmiş olup sonuçlar Tablo 4.5-4. ı O'da verilmiştir. 

Tablo 4.5 Acinos troodi su bsp. vardaranus uçucu yağımn bileşimi 

Bileşik A o/o B o/o c o/o 

a-Pinen 0.02 

~-Pinen 0.02 

Limonen 0.59 0.55 o. ı 8 

1,8-Sineol 1.4ı ı. ı ı o. ı 8 

"(-Terpin en 0.04 0.04 

p-Simen 0.22 0.21 O. 10 

Nonanal 0.04 

ı -Okten-3-ol 0.05 

a-Kubeben 0.05 

Menton 0.02 

a-Kopaen 0.29 

a-Kamfolen' aldehit 0.09 

Pentadekan 0.16 O. 15 

Dekanal 0.03 

a-Burbonen 0.05 

Kafur 0.04 

~-Burbonen ı. ı ı 0.67 1.43 

Benzaldehit e 

a-Gurjunen 0.06 

Linalool 0.44 0.31 

Linalool +~-Kubeben 0.3 ı 

Oktanol 0.07 

Linalil asetat 0.09 O. ı ı 0.03 

Pinokarvon 0.08 

Bornil asetat O. 1 1 

Hekzadekan+ ~-Elemen 0.59 

~-Elemen 0.64 0.99 
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_a..Karyofillen + Tet])İnen-4-ol 0.87 

~-Karyofıllen 1.19 

Alloaromadendren 0.13 

~-Siklositral 0.02 

Tuyopseiı 0.09 

Mirtenal 0.09 

Mentol 0.08 

Pulego n 0.10 

Nonanol 0.10 

cis-Verben ol 0.11 0.10 

trans-Pinokarveol 0.06 0.24 

_p_-Menta-l ,5-dien-8-ol 0.08 0.13 

trans-Verbenol 0.14 0.53 0.74 

y-Guıjunen 0.15 

Heptadekan 0.13 

Heptadekan + cx.-Terpin eo I 0.27 

y-Muurolen 0.56 

cx.-Terpenil asetat 0.10 o.ı4 

Leden 0.09 

Borneo I 0.22 o.ı8 0.2ı 

Verbenon 0.08 

Germakren D ı2.62 ıo.ı5 14.52 

cx.-Muurolen 0.26 o.ı6 

trans-p-Ment-2-en- ı ,8-diol 0.26 

cx.-Kadinen 0.07 

Bisiklogermakren ı0.20 7.09 ı0.63 

(E)-2-Undekenal 0.24 

Dekanot 0.10 o. ı ı 

o-Kadinen 0.56 0.36 1.07 

y-Kadinen 0.27 o.ı4 0.38 

Oktadekan 0.09 

Mirtenol e 0.09 

3,7 -Guayadien o. ı o 

(E,E)-2,4-Dekadienal e o. ı ı 

Tridekanal e 
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~-Damaskenon 0.08 

(E)-Anethol 0.08 

trans-Karveol 0.07 0.17 

Kalamen en 0.04 0.12 

p-Simen-8-ol 0.06 0.07 

(E)-Geranil aseton 0.53 0.38 0.14 

Benzil aseton 0.06 

Nonadekan 0.10 0.09 

Epikubebol e 0.09 

Tetradekanal e 

a-Kalakoren-I e 

1,5-Epoksi salvial-4(14)-en 0.18 0.11 

_Şiobunol 0.12 

Ku be bol 0.15 

~-İyonon 0.30 0.47 0.14 

1-Endo-burbonanol 0.07 0.02 

1-Dodekanol 0.1 ı 

a-Kalakoren-II 0.04 

İzokaryofillen oksit 0.13 0.07 0.10 

Karyofillen oksit 6.14 3.23 2.11 

Metil öjenol 0.77 

11-Norburbonan-1-on e 0.30 0.16 

Ledol 0.07 

Germakren D-4-ol 0.83 0.48 0.81 

Kubenol 0.16 

Oktanoik asit 0.47 

1-Epi-kubenol 0.22 

Globulol e 0.32 0.67 

Heneikosan 0.28 0.20 

Viridiflorol 0.22 0.32 

Hekzahidrofarnesil aseton 1.91 2.15 0.84 

Spatulenol 10.34 5.84 4.85 

Nonanoik asit 0.52 1.04 

T-Kadinol 1.77 0.37 0.98 

Dokosan 0.62 
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Tim ol 0.25 0.72 

T-Muuro1o1 0.5ı 0.80 

o-Kadinol 0.19 

tran s-a.-Bergamoto1 0.31 0.47 

Karvakro1 1.8ı 0.28 0.20 

a.-Kadino1 1.33 0.71 1.55 

Selin-ı ı -en-4-a.-o1 0.14 

Okso-a.-y1angen O. 19 

Dekanoik asit 0.6ı 0.84 

Dekanoik asit+ İzofitol 0.79 

Trikosan 0.31 0.41 0.33 

Karyofilladieno1 0.12 

İzopimaradien 0.32 0.66 

Manoiloksit 5.43 7.04 ı 1.15 

Farnesil aseton 0.47 

Kll!}'_ofillenol-II 0.85 0.85 0.34 

Tetrakosan 0.45 0.2ı 

4-İzopropil-6-meti1-1 ,2,3,4 0.06 

tetradihidronaftalen- ı -on 

Pentakosan 0.42 ı. 13 0.47 

Dodekanoik asit 3.90 0.99 2.29 

Abietatrien e 

9-Hekzakosen e 

Hekzakosan 1.47 0.57 

Fito1 1.30 3.51 1.55 

Epi- ı 3-manoo1 0.19 

Heptakasan 3.34 

Tetradekanoik asit 2.08 2.14 2.00 

Oktakosan 0.99 e 0.49 

Pentadekanoik asit 0.639 0.346 

Nonakosan 0.69 2.70 

Hekzadekanoik asit 14.4ı 18.24 7.45 

Triakontan 0.70 
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A: Muğla, Köyceğiz, Sanciras Dağı., gökçeova mevkii 

B: Muğla, Köyceğiz, Sandras Dağı., çiçekova mevkii 

C: Muğla, Köyceğiz, Sandras Dağı., beşparmak mevkii 

e:< 0.01 

Tablo 4.6 Acinos troodi subsp. grandiflorus uçucu yağının bileşimi 

Bileşik A % B % 

a.-pinen 0.22 0.33 

13-pinen 0.08 

Limon en 0.46 0.30 

1.8-Sineol 0.51 0.28 

y-Terpinen 0.05 

p-Simen 0.12 O. 14 

Nonanal o. 12 

a.-Kubeben 0.05 

a.-Kopaen 0.57 0.52 

Dekanal 0.05 

13-B urbonen 0.86 1.57 

a.-Gurjunen 0.05 

13-Kubeben 0.10 0.08 

Linalool 0.13 0.21 

Oktanol 0.08 

13-Elemen 0.81 0.89 

Terpinen 4-ol + 13-Karyofillen 0.36 

13-Karyofillen 5.05 

13-Siklositral 0.06 

Mentol 0.06 

Pulegon 0.36 0.16 

ci s-V erbenol 0.18 0.09 

trans-Pinokarveol 0.23 0.11 

p-Menta-l ,5-dien-8-ol 0.07 

a.-Humulen 0.45 

trans-V erbenol 0.75 0.48 
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Heptadekan 0.05 

y-Muurolen 0.59 

a.-Terpineol 0.09 

Leden o. ı o 

Borneo I 0.25 

Germakren D ı4.ıO 29.70 

a.-Muurolen 0.31 

tran s-p-Ment-2-en- ı ,8-diol o.ı9 0.22 

Erernotilen 0.25 

Bisiklogermakren 8.82 8.11 

Geranil asetat o.ı9 

8-Kadinen ı. 12 0.42 

y-Kadinen 0.38 

Mirtenol 0.14 

3,7-Guayadien 0.04 

2-Ttidekanon 0.11 

(E-E)-2,4-Dekadienal 0.10 

trans-Karveol 0.06 

Kalamen en 0.12 

(E)-Geranil aseton 0.30 0.26 

Epikubebol 0.11 

Tetradekanal 0.04 

B-iyonon 0.29 0.38 

ı -Dodekanol 0.28 

lzo~ofıllen oksit 0.22 

Karyofillen oksit 5.36 0.48 

Germakren D-4-ol 0.97 0.33 

Kubenol 0.14 

Globulol 0.36 

Viridiflorol 0.18 

Hekzahidrofarnesil aseton 0.93 0.99 

Spatulenol 3.88 3.63 

T-Kadinol 0.91 0.58 

Timol 0.18 0.13 

T-Muurolol 0.50 0.24 
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o-Kadinol 

Karvakrol 

a.-Kadinol 

8,13-Ep0ksi, 15-16-dinorlabd-12-en 

Sandarakopimaradien 

Dekanoik asit 

Trikosan 

Karyofilladienol 

İzopimaradien 

Manoiloksit 

1-Hekzadekanol 

Farnesil aseton 

8-a.-Boksi-14-en-epilabdan 

Pentakosan 

Dodeka.r).oik asit 

Hekzakqsan 

Fitol 

Epi-13-Manool 

Heptakosan 

Tetradekanoik asit 

Pentadekanoik asit 

Nonakosan 

Hekzadekanoik asit 

A: Muğla, Dalaman, Çal Dağı. 

B: Denizli, Acıpayam, Bozdağ 

0.09 

0.30 0.16 

1.33 0.64 

0.68 

0.93 

0.51 0.25 

0.17 0.09 

0.25 

0.15 

4.69 4.12 

0.25 

0.63 

1.49 

0.29 0.29 

5.03 0.59 

0.19 

1.48 5.71 

0.97 

0.96 1.28 

2.10 1.98 

0.11 

1.36 1.94 

15.19 22.34 

Tablo 4.7 Acinos alpinus uçucu yağının bileşimi 

Bileşik A% B % c% D% E% 

a.-Pinen 1.94 ı. 15 0.10 

a.-Tuyen 0.05 0.04 

Kamfen 0.31 0.35 

Hekzanal 0.04 0.02 
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~-Pin en 0.94 1.69 0.04 

Sabinen 0.22 0.85 

o-3-Karen 0.07 

Mirsen 0.15 0.03 

Mirsen + a-Fellandren 0.29 

a-Terpinen e 0.03 

Limon en 0.65 4.93 0.51 0.35 0.65 0.18 

1,8-Sineol 2.78 1.04 1.03 1.98 1.27 0.71 

~-Pellandren 0.25 0.02 

(E)-2-Hekzenal 0.05 0.06 

Amil furan 0.12 0.08 

(Z)-~-Osimen 0.12 0.72 

y-Terpinen 0.10 0.34 0.20 0.41 

(E)-~-Osimen 0.09 0.52 

5-Metil-3-heptanon 0.06 0.01 0.04 

m-Sim en 0.02 

p-Simen 0.60 0.33 0.52 0.25 0.23 0.71 

Terpinolen 0.03 0.16 

Oktanal 0.03 0.02 

Tridekan 0.08 0.02 

3-0ktanil asetat 0.01 

6-Metil-5-hepten-2-on 0.05 0.02 

1-Hekzanol 0.05 0.03 

Alloosimen 0.01 

1-0ktenil asetat 0.16 

6-Metil-3-heptanol 0.10 0.17 0.17 0.08 

Nonanal 0.27 0.38 0.04 

(E)-2-0ktenal 0.11 0.03 0.02 

a-p-Dimetilstiren 0.02 0.03 

1-0kten-3-ol 0.20 0.20 0.19 0.29 

1-Heptanol 0.12 

a-Kubeben 0.03 0.06 0.18 

trans-1 ,2-Limon en epoksit 0.02 

Menton 0.04 0.04 

(E,Z)-2,4-Heptadienal 0.15 
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a-Ylangen 0.08 

2-Etil hekzanol 0.04 0.23 
' a-Kopaen 0.26 

a.-Kopaen+a.-Kaınfolen aldehit 0.90 

+ Dihidroedu1an-II 

a.-Kopaen+Pentadekan+İzomenton 1.01 

a.-Kopaen+a.-Kaınfolen aldehit 1.22 

(E,E)-2,4-Heptadienal 0.22 

Dekanal 0.10 0.19 0.04 

a-Burbonen 0.03 0.06 0.73 0.03 

Kafur 0.15 

~-Burbonen 2.43 3.50 2.65 0.78 1.27 

Benzaldehit 0.03 0.02 0.02 

(E)-2-Nonenal 0.15 0.13 

Linalool + ~-Kubeben 0.58 

Linaloo1 0.37 0.41 ı. ı 8 0.36 0.42 

~-Kubeben 0.14 0.30 

cis-Sabinen hidrat 0.06 

Oktano1 0.16 0.06 0.05 

Linalil asetat 0.15 0.02 

trans-p-Ment-2-en-1-ol 0.02 0.02 

Pinokarvon 0.07 

Bornil asetat 1.14 1.28 0.14 

a-trans-~-Bergamoten 0.06 0.04 0.06 

(E,Z)-2,6- Nonadienal 0.13 0.06 

J3-Elemen 0.43 1.85 0.30 1.15 0.71 . 

6-Metil-3,5-heptadien-2-on + 0.24 

Timol metil eter 

Terpinen-4-o1 0.31 0.40 

~-Karyofillen 3.44 4.81 2.62 2.58 3.85 

Terpinen-4-o1 +~-Karyofillen 2.39 

Karvakrol metil ether 0.08 

2-0kten-1-ol 0.06 

Alloaromadendren 0.04 

Alloaromadendren+cis-Dihidrokarvon 0.19 
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~-Siklosi tral 0.25 0.22 0.13 

trans-Dihidrokarvon 0.01 

Mirtenal 0.37 0.22 0.07 

(E)-2-Dekenal 0.21 0.12 

Pule_gon 4.90 1.48 0.17 

Pulegon + cis-Verben ol 0.57 

trans-Pinokarveol 0.40 0.14 0.10 0.17 

(E)-~-Farnesen 1.98 0.88 0.61 ı. 16 0.43 

p-Menta-1 ,5-dien-8-ol 0.11 0.10 0.05 

8-Terpineol 0.09 0.02 

a-Humulen 1.49 0.89 1.17 0.24 0.43 1.10 

trans-Verben ol 0.33 0.34 

p-Vinilanisol 0.10 

_p-Menta-1,8-dien-4-ol 0.07 

y-Muurolen 0.21 2.19 

Heptadekan 0.14 0.02 

a-Terpineol 0.17 0.43 

a-Terpinil asetat 0.15 13.05 3.59 

y-Muurolen + Borneol 1.21 

Borneo ı 1.16 0.87 2.67 0.33 1.38 

Verbenon 0.09 

Germakren D 6.54 24.35 17.54 39.79 24.83 3.52 

a-Muurolen + ~-Bisabolen 1.23 

~-Bisabolen 0.32 0.40 2.43 2.58 

Gerani al 0.07 

trans-p-Ment-2-en-1 ,8-diol 0.16 0.26 

Erernotilen 0.53 

a-Selinen 0.25 

Bisiklogermakren 2.51 3.85 2.10 2.33 1.52 0.45 

Karvon 0.36 0.16 

(E,E)-a-Famesen 0.23 

Geranil asetat 1.45 

Geranil asetat+Naftalen 0.64 

Naftalen 0.25 3.21 

8-Kadinen 0.44 0.62 0.36 'ı 1.35 0.33 2.35 
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y-Kadinen o.ı7 o.ı8 0.11 0.30 1.13 

P-Seskifellandren 0.02 o.ıo 

Metil salisilat o.ı6 0.26 

Kadina- ı ,4-dien 0.35 

Kurnin aldehit 0.04 

Mirtenol+ N erol 0.27 

Mirtenol o. ı o 

N erol 0.28 

3,7-Guayadien 0.05 0.21 

Kabreuva oksit-VI 0.05 

(E,E)-2,4-Dekadienal 0.3ı o.ı4 o.ı5 

P-Damaskon 0.04 

P-Damaskenon 0.08 0.03 0.04 

trans-Karveol o.ı3 0.07 o.ı2 

Kalamenen+Geraniol 0.21 0.20 

Gerani ol 3.00 7.33 0.31 

p-Simen-8-ol 0.05 0.02 

(E)-Geranil aseton+ Tirnil asetat 0.40 

(E)-Geranil aseton 0.56 o.ı8 0.36 0.24 

Hekzanoik asit 0.29 0.56 

ı -Metil naftalen o. ı o 0.07 

Karvakril asetat 0.21 

Dodesil asetat 0.03 

Epikubebol 0.06 

Nonadekan 0.07 0.03 

Geranil izovalerat 0.07 

Tetradekanal 0.08 0.03 

a-Kalakoren-I 0.09 0.02 0.07 

ı,5-Epoksi-salvial-4(14)-en 0.21 

Kubebol 0.07 0.06 

P-iyonon 0.65 0.30 0.14 0.60 0.42 0.37 

ı -Dodekanal 0.12 

a-Kalakoren-II 0.17 

İzokaryofillen oksü 0.43 0.17 

Karyofıllen oksit 7.75 1.60 2.08 1.13 0.93 3.08 
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ı ı-N orburbonan- ı -on 0.42 0.27 0.20 o.ı9 0.22 0.36 

(E)-N erolidol 0.03 

Humulen epoksit-II 0.93 0.43 0.27 o.ı8 0.37 

Ku ben ol 0.08 

Oktanoik asit 0.25 0.3ı o.ıo o.ı5 0.38 

ı -Epi-kubenol o.ı5 

Globulol o.ı3 o.ı4 0.05 

Heneikosan 0.05 o.ı2 

Viridiflorol 0.05 

Kurnin alkol 0.04 

Hekzahidrofarnesil aseton 0.93 0.44 1.16 1.02 1.06 

Hckzahidrofamcsil ascton+Spatulcnol 2.54 

Spatulenol 7.54 2.97 0.87 2.52 0.70 

N onanoik asit 1.32 0.72 0.68 0.49 

T-Kadinol 0.13 0.28 0.24 

Timol 0.20 15.30 10.86 0.30 ı ı.38 

T-Muurolol 0.17 0.30 0.45 

8-Kadinol 0.20 

Karvakrol 0.30 0.03 0.94 0.98 0.47 8.34 

a.-Kadinol 0.54 0.59 0.2ı 1.05 0.52 0.77 

Etil hekzadekanoat 0.75 

. Sandarakopimaradien 1.46 0.18 0.50 

Dekanoik asit 0.51 o.ı7 0.20 0.35 0.28 0.62 

Trikosan 0.06 0.04 0.23 0.28 

Manoiloksit o.ı8 1.59 4.29 7.89 

ı -Hekzadekano1 0.17 0.23 

Farnesil aseton 0.34 0.23 0.30 

Karyofilleno1-II 0.80 0.12 0.65 

Tetrakosan 0.06 

Pentakosan 0.19 0.14 0.66 0.73 

Dodekanoik asit 1.09 0.18 0.35 0.70 0.72 0.69 

Abietatrien 0.07 0.08 0.73 0.2ı 

Eti1linoleat 0.22 

Gerani1linaloo1 0.18 

Eikosanal 0.40 
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9-Hekzak:osen 

Hekzak:osan 

Etillinolenat 0.45 

Fitol 0.60 

Benzil benzoat 

Heptakasan 0.51 

Tetradekanoik asit 1.03 

Ok takasan 

Pentadekanoik asit 0.18 

Metil pimarat 

Nonak:osan 0.09 

Hekzadekanoik asit 10.73 

A: Manisa, Spil Dağı 

B: Balıkesir, Edremit, Kaz Dağı 

C: Kütahya, Radar 

e: <0.01 

0.03 

1.28 

0.30 

0.46 

0.03 

0.09 

0.28 

3.74 

0.06 

0.30 

0.45 1.71 3.00 1.28 

0.10 

0.89 1.36 

1.07 0.51 2.18 1.99 

0.14 

0.14 0.78 0.56 

0.49 1.09 

0.74 0.81 1.01 

10.23 5.86 24.29 11.94 

D: Kütahya, Domaniç, Üç tepeler 

E: Kütahya, Domaniç, Dantepe 

F: Bursa, Uludağ 

Tablo 4.8 Acinos suaveolens uçucu yağının bileşimi 

Bileşik A % B % c % D % 

a.-Pinen 0.84 0.15 0.47 

Kamfen 0.07 0.07 

~-Pin en 0.92 0.42 0.69 

Sabinen 0.24 0.16 0.26 

Mirsen 0.25 0.16 0.06 

Limonen 1.63 2.83 2.94 

1,8-Sineol 0.11 0.06 

3-Me til -siklopentanon 0.21 

p-Simen 0.15 

6-Me til-3-heptanol 0.25 0.15 0.26 

1-0kten-3-ol 0.21 0.10 0.08 

cis- 1,2-Limonen epoksit 0.18 

trans- 1 ,2-Limonen epoksit 0.19 
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Menton 0.16 1.07 

İzomenton 8.77 45.41 

13-B urbonen 0.13 e 

Linalool 

Linalil asetat 

cis-İzopulegon. 0.31 

trans-İzoQ_ulegon 0.67 

13-Karyofillen 0.28 

Tei"Q_inen-4-ol 

p-Me nt-3-en-8-ol 

Neoizomentol 

Pulego n 
' 80.66 45.68 

Borneol 0.19 0.20 

Germakren-D 0.13 

Piperiton 0.27 

Karvon 0.12 e 

Perilla aldehit • 

trans-Karveol 

Piperitenon 0.70 0.70 

Karyofillen oksit 0.46 

(E)-N erolidol 

Kurnin alkol 

Spatulenol 0.65 

Nonanoik asit 

Timol 0.08 e 

Karvakrol 0.10 

Dekanoik asit 

Tetradekanoik asit 

Hekzadekanoik asit 

A: Balıkesir, Marmara Adası 

B: Balıkesir, Edremit, Kaz Dağı, Gürlek mevkii 

C: Balıkesir, Edremit, Kaz Dağı, Babadağ mevkii 

D: Kırklareli, Dereköy, hudut yolu 

e: <0.01 
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5.00 

54.09 1.06 

0.19 

10.01 

0.86 

0.34 

0.91 

0.09 

0.24 

0.06 

23.15 37.09 

0.55 

3.96 

0.68 

0.16 

0.73 

0.16 

0.65 

12.64 

0.07 

0.24 

e 0.98 

0.12 5.99 

0.08 

1.59 

0.26 17.18 



Tablo 4.9 Acinos arvensis uçucu yağmm bileşimi 

Bileşik A % 

Pentanal 0.02 

a-pinen 0.17 

~-pin en 0.10 

Sa binen 0.08 

Mirsen 0.02 

Limon en 0.66 

1,8-Sineol 1.22 

~-Pellandren 0.01 

_]}_-Simen 0.25 

6-Me til-3-heptanol 0.01 

Nonanal 0.06 

a-Kubeben 0.05 

Menton 0.03 

(E,Z)-2,4-Heptadienal 0.02 

a-Kopaen 0.69 

Dekanal 0.06 

a-Burbonen 0.16 

~-Burbonen 6.98 

~-Kubeben 0.26 

Linalool 0.21 

Oktanol 0.02 

Linalil asetat 0.05 

Junipen 0.03 

Bornil asetat 0.08 

a-trans-~-Bergamoten 0.04 

~-Elemen 2.10 

1)--Karyofillen 2.10 

1)--Siklositral 0.03 

Minenal 0.04 

Ammadendren 0.30 

Pulegon 0.15 

trans-Pinokarveol 0.05 
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(E)-~-Farnesen 0.25 

a-Humulen 0.04 

trans-Verbenol 0.47 

Heptadekan 0.05 

a-Terpineol 0.02 

a-Terpenil asetat 0.04 

Bomeol 0.19 

Germakren D 14.28 

a-Muurolen 0.31 

Karvon 0.30 

(E,E)-a-Farnesen 0.03 

Naftalen 0.19 

ö-Kadinen 0.47 

y-Kadinen 0.20 

Oktadekan 0.02 

(E,E)-2,4-Dekadienal 0.09 

13-Damaskenon 0.04 

Kalamenen 0.08 

p-Simen-8-ol 0.02 

(E)-Geranil aseton 0.31 

Hekzanoik asit e 

ı -Metil naftalen 0.02 

Epikubebol 0.11 

Geranil izovalerat 0.03 

a-Kalakoren-I 0.02 

Kubebol 0.13 

~-İyonon 0.16 

a-Kalakoren-II 0.14 

İzokaryofillen oksit 0.44 

Karyofillen oksit 3.19 

ı 1-N orburbonan- ı -on 0.46 

(E)-N erolidol 0.02 

Germakren 0-4-ol 0.58 

Oktanoik asit 0.34 

Hekzahidrofarnesil aseton 1.10 
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Spatulenol 

(Z)-3-Hekzen-1-il-benzoat 

Nonanoik asit+ T-Kad.inol 

T-Muurolol 

o-Kadinol 

a-Kadinol 

Dekanoik asit 

İzopimarad.ien 

Manoil-oksit 

Pentakosan 

Dodekanoik asit 

Abietatrin 

Hekzakosan 

Fitol 

Benzil benzoat 

Heptakosan 

Tetradekanoik asit 

Pentadekanoik asit 

Hekzadekanoik asit 

A: Kastamonu, Araç 

e: <0.01 

1.44 

0.07 

0.64 

0.57 

0.14 

1.15 

0.32 

0.40 

0.37 

1.06 

0.83 

2.97 

0.12 

0.29 

0.33 

1.24 

1.75 

0.56 

14.00 

Tablo 4.10 Acinos rotundifolius uçucu yağının bileşimi 

Bileşik A % B % c % D % 

Limonen 0.16 0.31 

1,8-Sineol ı. ı 7 0.88 ı. 12 

(Z)-~-Osimen e 

(E)-~-Osimen 0.31 

p-Simen 0.08 

6-Me til-3-heptanol 0.13 

Menton 1.94 

a-Kopaen 0.33 0.64 1.47 
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~-Burbonen 1.15 2.15 1.76 2.73 

~-Ku be ben e 0.24 0.63 

~-Eleme n 2.52 2.08 2.92 

~-Karyofillen 1.45 

Terpinen-4-ol + ~-Karyofillen 1.10 0.98 

N eoizomentol 0.29 

Minenal 0.06 

Mentol 23.93 

Ammadendren 0.13 

Pulegon 1.99 

Asetofenon 0.39 0.10 0.18 

(E)-~-Farnesen 2.43 1.05 0.11 

a-Humulen 0.21 0.09 

y-Muurolen 0.34 0.34 

Germakren D 73.09 18.47 32.63 14.43 

a-Muurolen 0.37 0.43 

a-Selinen 0.11 

Erernotilen 0.36 

Bisiklogermakren 10.41 3.01 1.42 

(E,E )-a-F arnesen 1.04 0.07 

8-Kadinen 0.38 0.57 0.55 

y-Kadinen 0.17 0.14 

Miıtenol 0.05 

(E,E)-2,4-Dekadienal 0.05 

~-Damaskon 0.14 

~-Damaskenon o. 12 

Kalamen en 0.12 

_])_-Simen-8-ol 0.18 

(E)-Geranil aseton 0.17 

1,5-Epoksi-salvial-4(14)-en 1.09 0.24 

Ku be bol 0.09 0.11 

~-İyonon 0.45 

İzokaryofillen oksit 0.25 

Karyofillen oksit 3.55 0.21 2.70 

ll-Norburbonan-1-on 0.42 
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Germakren D-4-ol 0.43 

Humulen epoksit-II 

Oktanoik asit 

Globulol 

Viridiflorol 

Kurnin alkol 

Hekzahidrofarnesil aseton 

S_patulenol 0.29 

T-Kadinol 

T-Muurolol 0.35 

a-Kadinol 1.03 

Dodekanoik asit 

Pentakosan 1.06 

Hekzakosan 

Fitol 

Heptakasan 1.13 

Tetradekanoik asit 

Ok takasan 

Pentadekanoik asit 

Nonakosan 0.44 

Hekzadekanoik asit 

A: Eskişehir, Üniversite kampüsü, 

B: Eskişehir, Sivrihisar Kayalıklan 

C: Balıkesir, Susurluk 

D: Kastamonu, Araç 

e: <0.01 
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0.41 0.47 

e 

0.10 

0.41 

0.43 

0.12 

0.81 0.19 

1.61 14.66 

0.37 

0.67 1.16 

1.69 3.22 

0.43 

0.81 0.35 

O. 1 1 

0.71 0.26 1.02 

1.64 0.73 

0.93 2.74 

0.07 

0.36 

1.86 0.92 

17.47 0.30 30.19 



Monoterpen Hidrokarbonlar 

CıoHı6 
M:136 

a.-Pinen 

Sa binen 

CıoHı6 
M:136 

CıoHı6 
M:136 

j3-Fellandren 

CıoHı6 
M:136 

(Z)-{3 -Osimen 

CıoHı6 
M:136 

Terpinolen 

13 -Pinen 

CıoHı6 
M:136 

CıoHı6 
M:136 

8 -3-Karen 

CıoHı6 
M:136 

Limonen 

CıoHı6 
M:l36 

y-Terpinen 

CıoHıı 

M:132 

a.-p-Dimetilstiren 

CıoHı6 
M:136 

a. -Tuyen 

CıoHı6 
M:136 

Mirsen 

~ CıoHı6 
~ M:l36 

120 

Ka mf en 

~c:,,ıı,, X ~:134 

m-Sim en 

CıoHı6 
M:136 

a.-Tcrpinen 

Alloosimen 

CıoHı6 
M:136 

CıoHı6 
M:136 

a. -Fcllandren 

CıoHı6 
M:136 

(E)-j3-0simen 

CıoHı4 
M:134 

p-Simen 



Oksijenli Monoterpenler 

CıoHısO CıoHısO 
CıoHısO --{)c,H.,O M:154 M:154 

M:l54 M:154 
o o 

H 

1,8-Sineol Menton İzomenton Terpinen-4-ol 

H OH 

~°Cıofl140 o 
CıoHı40 CıoHısO CıoHı60 

M:l50 M:150 M:154 M:152 

Pinokarvon Karvon Linalool trans-Karveol 

CıoHı40 ~CıoH160 ~ c,,n14o M:152 
CıoHısO M:150 M: ISO 
M:154 OH o OH 

trans-p-Ment-2-en-1-ol p-Simen-8-ol Verben on cis-Verbenol 

G:L CıoH160 @OH @OH 
CıoHısO 
M:154 

M:152 
C10Hı60 CıoHısO OH 

OH M:152 M:l54 

trans-Verben ol trans-Pinokarveol Borneo ı 8-Terpineol 

OH 
Cı oH ısO CıoHısO OH 

M:154 M:154 65 CıoH160 CıoHısO OH M:152 M:154 

a.-Terpineol Mirtenol N erol Geraniol 
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CıoHıoO 
CıoHı40 M:156 
M:150 

OH 

Kurnin alkol Neoizornentol 

QCHO CıoHısOı 
M:170 

CıoHı60 
M:152 

~ -Siklositral trans-p-Ment-2-en-1,8-diol 

CııHıoOı ~ M:196 CıoHı40 

M:150 

a-Terpenil asetat Mirtenal 

~o 
Cı oH ısO 
M:154 CıoHı60 

M:152 

cis- Sabinen hidrat Geranial 

cis- Dihidrokarvon trans- Dihidrokarvon 
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CıoHıoO 
M:156 

H 

Mentol 

OH 

CıoHı40 

M:150 

Karvakrol 

CıoHııO 
M:148 

Kurnin aldehit 

o 
aA 

CııHıoOı 
M:196 

Geranil asetat 

Perilla aldehit 

o w. CıoHI60 
M:152 

a -Karnfolen aldehit 

oy 
o 

C12H1602 

M:192 

Karvakril asetat 

o" 

CııHı60 
M:164 

Karvakrol rnetileter 

CuHııO 
M:194 

(E)-Geranil aseton 

~°CıoHı•O 
lJj M:152 

Kafur 



~iperitenon 

Piperiton 

Tim ol 

CıoHı60 
M:152 

o 

OH 

o 

CıoHı60 
M:152 

Pulego n 

CıoHısO 
M:154 

p-Ment-3-en-8-ol 

cis-1,2-Limonen epoksit 

CıoHı60 
M:152 

p-Menta-1,8-dien-4-ol 

Tirnil asetat 

o 

CıoHı60 
M:152 

cis -İzopulegon 

123 

trans-1,2-Limonen epoksit 

CıoHı60 
M:l52 

OH 

p-Menta-1,5-dien-8-ol 

Timol metil eter 

CıoHı60 
M:152 

o 

trans- İzopulegon 



Oksijensiz Seskiterp.enler 

a.-Kubeben 

a.-Gurjunen 

13-Elemen 

CısH24 
M:204 

CısHı4 
M:204 

Alloaromadendren 

Leden 

CısHı4 
M204 

13-Kubeben 

CısHı4 
M:204 

y -Gurjunen 

CısHı4 
M:204 

13-Seskifellandren 

CısHı4 
M:204 

Aramadendren 

~ ~ısH24 
"N-M:204 

Bisiklogermakren 

a. -Burbonen 

~CısH>ı M:202 

124 

Kalamenen 

a.-Kopaen 

a.-Humulen 

CısH24 
M:204 

CısHı4 
M:204 

Germakren D 

13 -Burbonen 

Cısl-124 
M:204 

Junipen 

13-Karyofillen 

13-Bisabolen 

~~~~~H24 
~04 

Erernotilen 



CısHı4 
M:204 

f7 

(E)-13-Farnesen 

CısHı4 
M:204 

o-Kadinen 

y-Kadinen 

a.-Ylangen 

a.-Selinen 

CısHı4 
M:204 

CısHı4 
M:204 

CısHı4 
M:204 

CısHı4 
M: 204 

(E,E)-a.-Farnesen 

CısHıo 
M:200 

a.-Kalakoren-1 

a.-Muurolen 

CısHı4 
M:204 

CısH24 
M:204 

a.-trans-13-Bergamoten 

Tuyopsen 

125 

CısHı4 
M:204 

CısHı4 
M:204 

Kadina-1 ,4-dien 

CısHıo 
M:200 

a.-Kalakoren-11 

y-Muurolen 

CısHı4 
M:204 

3,7-Guayadien 



Oksijenli Seskiterpenler 

OH 

OH 

Selin-I 1-en-4-a-ol trans-a-Bergamotol Ledol 

OH 

1,5 Epoksi-4(14) salvialen 1 1-Norburbonan-1-on Epikubebol 

OH 

T-Kadinol a-Kadinol ö-Kadinol 

T-Muurolol Kubebol Şiobunol 

OH 

(E)-Nerolidol Karyofilladienol 
Endo-1-burbonanol 



o~ 

Geranil izovalerat 

1-Epikubenol 

CısHı60 
M:222 

Humulen epoksit II 

Karyofillenol-11 

ÇDy CısH260 
OH M: 222 

Germakren D-4-ol 

Spatulenol 

Kapreuva oksit-VI 

Karyofillen oksit 
ve 

İzokaryofillen oksit 
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Kubenol 

Globulol 

CısHı60 
M:222 

CısHı60 
M:222 

CısHı60 
M:222 

Viriditlorol 



Oksijensiz Diterpenler 

CıoHJı 
M:272 

Sandarakopimaradien 

Oksijenli Diterpenler 

Manoiloksit 

OH 

Epi-13-manool 

CıoHJı 
M:272 

İzopimaradien 

8-a-13-0ksi-14-en-epilabdan 

Metil pimarat 

Fitol 

128 

Abietatrien 

CıoHJı 
M:272 

8, 13-Epoksi-15,16-dinorlabd-12-en 

İzofitol 

H 



Farnesil aseton Hekzahidrofarnesil aseton 

OH 

Geranillinalool 

Megastigman Türevi Tetraterpenoidler 

~ 
~ C13Hıo0 

M:I92 

o 

~CuHısO 
M:190 

B-Damaskon B-Damaskenon B-İyon on 

Dihidroedulan-11 

129 

C13HıoO 
M:192 



Diğerleri 

Amil furan 

oy 
1 0 CııHıoOı 

M: 196 

Linalil asetat 

Benzil benzoat 

00 CıoHs # M: 128 

Naftalen 

Benzaldehit 

Asetofenon 

CsHsO 
M:120 

Bornil asetat 

p-Vinilanisol 

CııHıo 
M: 142 

1-Metil naftalen 

Benzil aseton 

130 

l 
CıoHııO 
M:148 

(E)-Anetol 

Metil salisilat 

Metil öjenol 

o 

6-Metil-5-hcptcn-2-on 

CsH ı ı O 
M:124 

6-Metil-3,5-heptadien-2-on 



OH 

1-Hekzanol 

QCıoH220 
OH M:158 

Deka n ol 

~CsH ı .O 
ı M:128 
o 

Oktanal 

o 

o /'vA./ 

(Z)-3-Hekzen-1-il-benzoat 

~ CsHısO 
OH M:130 

1-Heptanol Oktanol 

Cl( ç C,HıoO CııHı60 
M:86 M:186 

o 

1-Dodekanol Pentanal 

c;ı 
o 

Nonanal 

C9HısO ~ıoHıoll M:142 

O M:156 

Dekanal 

pr-ı 

4-İzopropil-6-metil-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1 -on 

ı 3 ı 

Nonanol 

~ C~ııO 

M:100 

o 

Hekzanal 

c;(CııH240 
M:184 

o 

1-Dodekanal 

3-Metil siklopentanon 



Tridekan C13Hıs 
M:184 

Heptadekan Cı7H36 
M:240 

Pentadekan CısH32 
M:212 

Oktadekan CısHJs 
M:254 

Nonadekan Cı9H4o 

M: 268 

Hekzadekan Cı6H34 
M:226 

Heneikosan CııH44 
M:296 

Dokosan Cııllı6 

M:310 

Trikosan c23u48 
M:324 

Tetrakosan Cı4Hso 
M:338 

Pentakosan CısHsı 
M:352 

9-Hekzakosen 

Oktakosan C28H58 
M:394 

Dodesil asetat Cı4Hıs0ı 

M:228 

Hekzakosan C26H54 
M~366 

Nonakosan Cı9H6o 
M:408 

Triakontan C3oH62 

PH 
CHı=CHCH(CHı)4CH3 

1-0kten-3-ol CsHı60 
M: 128 

132 

M:422 

Heptakosan Cı,Hs6 
M:380 

1-Hekzadekanol Cı6H340 

M:242 

OH 

tHıCH=CH(CHı)4CH3 

2-0kten-1-ol CsHı60 

M:128 



CH3(CH2)zCH=CHCHO 

(E)-2-Hekzenal C6Hıo0 

M:98 

(E)-2-Dekenal C1oH180 

M:154 

(E)-2-0ktenal CsH140 
M: 126 

(E)-2-Undekenal CııHııO 

M:170 

(E)-2-Nonenal C9Hı60 

M: 140 

OCHCH=CHCH=CHC2H5 

(E, E)-2, 4-Heptadienal C H 0 
(E, Z)-2, 4-Heptadienal ~: ~010 

CHOCH=CHCH2CHıCH=CHC2H5 CH3(CHz)4CH=CHCH=CHCHO 

(E, Z)-2,6-Nonadienal C9H140 
M: 138 

(E,E)-2,4-Dekadienal CıoHı60 

M:152 

Hekzanoik asit Cı)l12o2 
M:ll6 

Dekanoik asit CıoHıoOı 

M: 172 

Pentadekanoik asit CısH300ı 
M:242 

Oktanoik asit CsHı60ı 

M:144 

CH3(CH2) 10COOH 

Dodekanoik asit C1 2Hı402 
M: 200 

Hekzadekanoik asit Cı6H320ı 
M:256 
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Nonanoik asit C9HısOı 

M: 158 

Tetradekanoik asit C14Hıs02 

M:228 

E til hekzadekanoat CısH36Üz 
M: 284 



Cı H s 

HOCHıtHı(CHı)3CH3 

2-Etil hekzanol CsHı90 

M: 131 

2.:fridekanon C13H260 
M: 198 

C2H50C(O)(CH2hCH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHC2H5 

Etil linolenat 

Etillinoleat 

CH3(CHı)ıı CHO 

Tridekanal C13H260 

M:198 

Eikosanal CıoH4oO 

M:296 

Tetradekanal C14H280 

M~212 
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O CH3 
ll ı 

CıHsCCHıCHCıHs 

5-Metil-3-heptanon CsHı60 
M: 128 

OH CH3 

CH3CHı~HCHıCHı~HCH3 

6-Metil-3-heptanol C8H180 

M: 130 

3-0ktanil asetat C1oH2o0z 
M:172 

1-0ktenil asetat CıoHısOı 

M:170 



4.6. Kimyasal Tartışma 

Kimyasal çalışmalanmızda Acinos türlerinin kurutulmuş toprak üstü kısımlanndan su 

distilasyonu ile elde edilen uçucu yağlar, verimleri ve bileşimleri yönünden incelenmiştir. 

Bu çalışmada kuru drog üzerinden hesaplanan uçucu yağ verimleri, Tablo 4.4'de 

gösterilmiştir. Buna göre A. suaveolens uçucu yağ verimi bakımından (% 0.64-1.17) diğer 

türlerden (% 0.01-0.08) çok daha zengindir. Daha önce rapor edilmiş çalışmalarda (37-43) 

ise uçucu yağ verimleri bizim tez çalışmamıza konu olan bitkilerle karşılaştırıldığında ya 

paralellik göstermektedir ya da daha yüksektir. Labiatelerin uçucu yağlanndan söz ederken 

Acinos cinsinin orta değerde bir yağ zenginliğine sahip olduğu belirtilmişti (58, 59). Oysa 

bu durumun sadece A. suaveolens için geçerli olduğu yaptığımız çalışmalar sonucunda açığa 

çıkmıştır. 

Uçucu yağların gaz kromatografisi 1 kütle spektometrisi (GS/MS) tekniği ile yapılan 

analizleri sonunda türlerin lokalitelerine göre tanımlanan bileşiklerin toplam sayısı Tablo 4.1 1 

de verilmiştir. B una göre A. alpinus yağında çok sayıda (118-120) bileşiğe rastlanmışken, 

A. rotundifolius (Kastamonu-9) ve A. suaveolens (Kırklareli-ll) yağlannda az sayıda 

bileşiğin varlığı saptanmıştır. 

Tablo 4.11 Acinos türlerinde tanımlanan bileşiklerin sayısı (A) 

Bitki Lokalite A 

Muğla, Sandras Da. 

A. troodi subsp. Gökçeova 48 

vardaranus Çiçekova 74 

Beş2_armak 107 

A. troodi subsp. Muğla, Çal Da. 79 

gr andif/o rus Denizli, Bozdağ 44 

Manisa, Spil Da. 119 

Balıkesir, Kaz Da. 120 

Kütahya, 

A. alpinus Radar 54 

Domaniç, üç tepeler 42 

Domaniç, dantepe 40 

Bursa, Uludağ 118 
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Balıkesir, Marmara adası 21 

Balıkesir, Kaz Dağ 

A. suaveolens Gürlek 19 

Babadağ 33 

Kırklareli, Dereköy ll 

A. arvensis Kastamonu, Araç 87 

Eskişehir, 

Y. E. Kampüsü 22 

A. rotundifolius Sivrihisar 52 

Balıkesir, Susurluk 36 

Kastamonu, Araç 9 

Uçucu yağların bileşimini oluşturan maddelerin oksijensiz ve oksijenli terpenlere göre 

gruplandınlması Tablo 4.12 de verilmiştir. Buna göre A. troodi 'nin iki alt türü ve A. 

suaveolens örneklerinin uçucu yağ bileşimleri kendi içersinde tutarlılık göstermektedir. A. 

arvensis'te ise tek örnekle çalışılmış olmasına rağmen daha önce yapılmış bir çalışmada da 

(41) uçucu yağda ana bileşik olarak germakren D'nin bulunmuş olması bu türünde sabit bir 

kimyasal yapıya sahip olduğunu çağrıştırmaktadır. Yunanistan örneğinde (42) aynı türde% 

51 oranında pulegon ve benzeri oksijenli monoterpenlerin bulunmuş olması, bu türün 

tayininin yanlış yapılmış olması ihtimalini akla getirmektedir. Zira bu tip bileşiklere Acinos 

türleri içinde sadece A. suaveolens 'te rastlanmışnr. 

A. alpinus ve bilhassaA. rotundifolius kompleks olarak nitelendirilebilecek türlerdir. 

Zira her iki türün farklı bölgelerden toplanmış örnekleri üzerinde yapılan çalışmalarda farklı 

sonuçlar alınmıştır. A. alpinus 'ta hekzadekanoik asit ve germakren D her dört örnekte ana 

bileşikler arasında yer almışken, üç örnekte timol, iki örnekte manoiloksit ana bileşikler 

arasındadır. Karyofillen oksit, spatulenol, pulegon, a-terpinil asetat, limonen, geraniol, 13-
karyofillen ve karvakrol birer örnekte ana bileşikler arasına girmiştir. Buna rağmen, A. 

rotundifolius örneklerinin uçucu yağlan çok daha karmaşık bir sonuç vermiştir. Çalışılan 

dört örnekte germakren D ve hekzadekanoik asitin ana bileşikler olması durumu 

değiştirmemektedir. Zira Sivrihisar, Araç ve Susurluk yağlarında tanımlanabilen bileşik 

yüzdeleri sırasıyla % 65.34, 72.86 ve 81.5l'de kalmıştır. Bu örneklerde yeni ya da 

tanımlanamamış bileşiklerin varlığı bu tür üzerinde daha kapsamlı taksonamik çalışmalar 

yapılması gereğine işaret etmektedir. 



Tablo 4.12 Uçucu yağların bileşimini oluşturan maddelerin gruplandırılarak 

karşılaştırılması 

Bitki Lo kalite 

A. troodi Gökceova 

su bsp. Çiçekova 

vardaranus Beşparmak 

A. troodi Çal Da. 

su bsp. Bozdağ 

!]rand(florus 

Spil Da. 

KazDağ 

A. alpinus Radar 

Üç tepeler 

Dantepe 

Bursa 

MarmaraA 

A. suaveolens Gürlek 

Babadağ 

Klrklareli 

A. arvensis Araç_ 

Karnpüs 

A.rotundifolius Sivrihisar 

Susurluk 

Araç 

A: Monoterpen Hİdrokarbonlar 

B: Oksijenli Monoterpenler 

C: Oksijensiz Seskiterpenler 

D: Oksijenli Seskiterpenler 

E: Oksijensiz Diterpenler 

A B 

0.82 5.07 

0.80 3.77 

0.37 3.67 

0.92 4.06 

0.77 2.31 

5.21 16.54 

11.79 20.12 

0.61 35.8ı 

0.60 ı5.69 

0.88 3.81 

1.83 25.51 

3.95 90.79 

3.72 94.41 

4.64 87.45 

- 55.13 

1.29 3.1 ı 

0.64 1.17 

0.24 2.01 

0.31 29.76 

- -

c D E F G H i 
26.85 22.13 - 8.64 0.30 23.83 87.63 

19.32 12.93 0.32 13.56 0.47 35.03 86.21 

31.05 14.76 0.66 13.72 0.22 18.22 82.68 

33.52 14.31 o.ı5 10.23 0.29 26.8ı 90.30 

41.73 5.90 0.93 ı ı.46 0.38 28.96 92.42 

18.53 20.02 1.52 2.05 0.74 22.22 86.82 

40.12 7.03 0.26 1.90 0.32 9.84 91.38 

32.8ı 3.64 - 3.92 0.14 15.88 92.81 

50.71 6.01 - 7.02 0.60 8.51 89.14 

32.83 3.2ı 1.23 13.43 0.42 30.1 ı 85.93 

20.82 6.25 0.21 3.73 0.76 25.32 84.43 

0.54 1.10 - - - 0.46 96.86 

- - - - - 0.25 98.38 

0.19 - - - - 1.13 93.41 

3.96 12.64 - - - 19.62 91.35 

28.52 8.58 3.37 1.76 0.20 21.16 68.01 

92.82 2.10 - - - 3.01 99.74 

30.28 6.66 - 1.53 0.71 23.92 65.34 

43.00 5.37 - 0.44 - 2.62 81.51 

17.16 21.75 - 1.02 - 32.94 72.86 

F: Oksijenli Diterpenler 

G: Megastigman Türevi Tetraterpenoidler 

H: Diğerleri 

İ: Toplam 

Acinos türlerinin ana bileşikleri ve % verimleri Tablo 4.1 3-4.1 8'de verilmiştir. A. 

suaveolens % 80.16 pulegon (Marmara Adası) ve % 54.09 izomenton (Babadağ) ile bu" 

bileşikler için iyi bir kaynak kabul edilebilir. 
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Tablo 4.13: Acinos troodi su bsp. vardaranus' un 

ana bileşikleri ve uçucu yağ (%) verimleri 

Lo kalite Ana bileşikler % 

Hekzadekanoik asit 14.41 

Muğla Germakren D 12.62 

Sanciras Da. Spatulenol 10.34 

Gökçeova Karyofillen oksit 6.14 

Manoiloksit 5.43 

Hekzadekanoik asit 18.24 

Muğla Germakren D 10.15 

Sanciras Da. Bisiklogermakren 7.09 

Çiçekova Manoiloksit 7.04 

Spatulenol 5.84 

Germakren D 14.52 

Muğla Manoiloksit ı 1.15 

Sandras Da. Bisiklogermakren 10.63 

Beşparmak Hekzadekanoik asit 7.49 

Spatulenol 4.85 

Tablo 4.14: Acinos troodi subsp.grandiflorus' u n 

ana bileşikleri ve uçucu yağ (%) verimleri 

Lokalite Ana bileşikler % 

Hekzadekanoik asit 15.19 

Muğla 
Germakren D 14.10 

Çal Da. Bisiklogermakren 8.82 

Karyofillen oksit 5.36 

~-Karyofillen 5.05 

Dodekanoik asit 5.03 

Germakren D 29.70 

Denizli Hekzadekanoik asit 22.34 

Bozdağ Bisiklogermakren 8.11 

Fitol 5.71 



Tablo 4.15: Acinos alpinus 'un ana bileşikleri ve 

uçucu yağ (%) verimleri 

Lokalite Ana bileşikler % 

Hekzadekanoik asit 10.73 

Manisa Karyofillen oksit 7.75 

Spil Da. Spatuleno1 7.54 

Germakren D 6.54 

Pu1egon 4.90 

Balıkesir Germakren D 24.35 

Kaz Da. a-Terpinil asetat 13.05 

Limon en 4.93 

Germakren D 17.54 

Kütahya Tim ol 15.30 

Radar Hekzadekanoik asit 10.23 

Gerani ol 7.33 

~-Karyofillen 4.91 

Kütahya Germakren D 39.79 

Domaniç Tim ol 10.86 

üç tepeler Hekzadekanoik asit 5.86 

Manoiloksit 4.29 

Kütahya Germakren D 24.84 

Domaniç Hekzadekanoik asit 24.29 

dantepe Manoiloksit 7.89 

Bursa Hekzadekanoik asit ı ı .94 

Uludağ Tim ol 11.38 

Karvakrol 8.34 

Tablo 4.16: Acinos suaveolens'in ana bileşikleri 

ve uçucu yağ (%) verimleri 

Lokalite Ana bileşikler % 

Balıkesir Pulegon 80.66 

Marmara adası İzomenton 8.77 
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Balıkesir Pulego n 45.68 

Kaz Da.gürlek İzomenton 45.41 

Balıkesir İzomenton 54.09 

Kaz Da.babadağ Puıegon 23.15 

Menton 5.00 

Pulegon 37.09 

Kırklareli Hekzadekanoik asit ı 7. ı 8 

Dereköy (E)-Nerolidol 12.64 

Linalool 10.00 

Karvakrol 5.99 

Tablo 4.17: Acinos arvensis'in ana bileşikleri 

ve uçucu yağ (%) verimleri 

Lokalite Ana bileşikler % 

Kastamonu Germakren D 14.28 

Araç Hekzadekanoik asit 13.99 

~-Burbonen 6.98 

Tablo 4.18: Acinos rotundifolius'un ana bileşikleri 

ve uçucu yağ (%) verimleri 

Lokalite Ana bileşikler % 

Eskişehir Germakren D 73.09 

Y.E. Kampüsü Bisiklogermakren 10.41 

Eskişehir Hekzadekanoik asit ı 7.47 

Sivrihisar Germakren D 8.47 

Balıkesir Germakren D 32.64 

Susurluk Mentol 23.93 

Kastamonu Hekzadekanoik asit 30.19 

Araç Spatuıenoı 14.66 

Germakren D 14.43 

1.1() 



4.7. Genel Sonuç 

Buraya kadar yaptığımız morfolojik, anatomik ve kimyasal gözlemlerimiz ve 

tartışmalarımızin sonucunda ülkemizde yetişen 5 Acinos türünü birbirinden ayıran karakterler 

saptanmış ve bu karakterler anahtar şeklinde düzenlenmiş, sayfa 22-23 de verilmiştir. Bu 

karakterler Flora of Turkey'de Davis ve Leblebici'nin (5) hazırladığı anahtar karakterler ile 

uyuşmaktadır. Ancak bizim araştırmalarımızın sonucunda türlerle ilgili daha geniş 

varyasyonlar saptanmıştır, bu varyasyonlam göre de anahtar üzerinde bazı yeni düzenlemeler 

yapılmıştır. 

Türlerin morfolojik özelliklerini gösteren resimler sistematik değerleri kapsayacak 

şekilde ayrıntılı olarak verilmiş ve Flora of Turkey'de Acinos cinsi ile ilgili bu yöndeki 

eksiklik de tamamlanmıştır. Ayrıca yine Flora of Turkey'de A. troodi subsp. vardaranus ve 

A. suaveolens'in resimleri ile ilgili kayıtlı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenie ilgili 

türlerin resimlerinin ilk kez bu çalışmada gösterildiğini söyleyebiliriz. 

Morfolojik bulgularımıza göre A. alpinus ve A. rotundd"olius'u kompleks türler 

olarak görmekteyiz. 

Anatomik çalışmalarımız sonucunda türlerin kök, gövde ve yaprakların iç yapısı 

ayrıntılı olarak belirlenmiş, ancak bu özelliklerin türleri birbirinden ayıncı taksonomik bir 

değer taşımadığı saptanmıştır. 

Kimyasal çalışmalarımız sonucunda, ti.irlerin uçucu yağlannın ana bileşikleri 

saptanmıştır. Bu sonuca göre yalnız A. suaveolens türünde ana bileşiklerin diğer dört türden 

farklı olduğu, diğerlerinin ise ana bileşikleri arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca 

A. alpinus ve A. rotundifolius'un farklı populasyonlardan incelenen örneklerinde uçucu yağ 

ana bileşikleri birbirinden farklı bulunmuştur. Bu iki tür, uçucu yağ içerikleri yönünden de 

morfolojik bulguları destekyici şekilde kompleks özellikler sergilemektedir. 

A. alpinus ve A. rotundifolius türlerini, morfolojik ve kimyasal varyasyonianna 

açıklık kazandıracak, bu varyasyonların ekolojik veya kalıtsal ilişkilerini belirleyecek, başka 

araştırma şekillerine de açık olarak görmekteyiz. 

Ayrıca bu çalışmanın, Acinos cinsini, gelecekte yakın cinslerle birlikte elealan geniş 

bir revizyona kaynak oluşturması bakımından da önem taşıyacağına inanıyoruz. 
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