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ÖZET 

Ecevit Genç, G. (2010). Türkiye’nin Batısında ve Güneyinde Yetişen Eryngium L. 
Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar. Đstanbul Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik ABD. Doktora Tezi. Đstanbul.  

Araştırma bölgesi olan Türkiye’nin batısında ve güneyinde (Türkiye Florasının 
kareleme sistemine göre A1-A2, B1-B2, C1-C5 kareleri) 6 seksiyona ait, 17 (16 tür ve 1 
varyete) Eryngium taksonunun yetiştiği saptanmış ve kullanımı olan türlerin yöresel ad 
ve kullanılışları kayıt edilmiştir. Toplanan örnekler üzerinde morfolojik, 
mikromorfolojik, anotomik, karyolojik, fitokimyasal ön denemeler ve kemotaksonomik 
çalışmalar yapılmıştır.  

Bölgede yetişen Eryngium taksonlarının çoğunluğunun bugüne kadar bilinen 
yayılış alanları genişletilmiştir. Fethiye, Babadağ’dan toplanan örnekler yeni bir tür 
olarak (E. babadaghensis) bilim dünyasına tanıtılmıştır. 

E. planum türünün Türkiye’de doğal olarak yayılış göstermediği saptanmıştır. 
Türkiye Florasında P.H. Davis tarafından alttür statüsüne indirilerek E. bourgatii 

subsp. heldreichii olarak isimlendirilen taksonun tekrar tür statüsüne çıkarıldığı 
belirlenmiştir. 

Çalışma alanında yayılış gösteren Eryngium cinsinin endemik ve endemik 
olmayan taksonlarının tehlike kategorileri 2001 IUCN Kırmızı Liste Kategori ve 
Kriterleri version 3.1’e göre tekrar düzenlenmiştir. Taksonların fitocografik bölgeleri 
gözden geçirilerek belirtilmemiş olanlara bölge önerilmiştir. Araştırma bölgesindeki 
bazı alanların Eryngium türleri bakımından çok zengin olduğu saptanmış ve bu alanlar 
Eryngium için önemli alanlar olarak belirlenmiştir. 

Araştırma bölgesinde yetişen Eryngium taksonlarından 14’ünün kromozom 
sayısı saptanmıştır.  

17 Eryngium taksonunun topraküstü kısımları üzerinde yapılan ön denemelerde 
flavonoid bileşikler, kateşik tanen ve saponin taşıdığı saptanmıştır. Kağıt ve ince tabaka 
kromatografisiyle yapılan analizler sonucunda 17 taksonun içerdiği flavonoidler 
şahitlerle, karşılaştırmalı olarak belirlenmiş ve bu verilerin yakın gruplar arasında ayırt 
edici olarak kullanılabileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Eryngium, Saniculoideae, Umbelliferae, Türkiye, Farmasötik 
Botanik. 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 2344  



 xxi

ABSTRACT 

Ecevit Genç, G. (2010). Pharmaceutical Botany Investigations on Eryngium L. Species 
Growing in Western and Southern Turkey. Đstanbul University, Faculty of Pharmacy, 
Department of Pharmaceutical Botany. PhD. Thesis. Đstanbul. 

17 Eryngium taxa (16 species and 1 variety) including 6 sections have been 
determined in the research area where western and southern Turkey (A1-A2, B1-B2, 
C1-C5 grids according to Flora of Turkey Grid System) and vernacular names and uses 
of used species have been documented. Morphological, micromorphological, 
anatomical, karyological, phytochemical preliminary testes and chemotaxonomical 
characteristics have been investigated on the collected all specimens. 

Distributions of many Eryngium species have been enlarged. The specimens, 
collected from Fethiye, Babadağ has been presented as a new species (Eryngium 

babadaghensis) to the science. 
Naturally not growing of E. planum has been stated in Turkey.  
The taxa naming as E. bourgati subsp. heldreichii in Flora of Turkey is been 

determined as E. heldreichii. 
Threatened categories of Eryngium taxa, distributed in the research area, have 

been reorganized according to 2001 IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1. 
Phytogeographic areas of taxa are revised and new phytogeographic areas have been 
suggested. Some regions in the research area have very rich for Eryngium species. This 
areas have been identified as “Important Areas for The Genus Eryngium”. 

Chromosome numbers of 14 Eryngium taxa have been counted in the research 
area. 

Preliminary analyzes have been carried on the 17 Eryngium taxa upper grounds 
parts, flavonoids, catechic tannin and saponin have been determined. Flavonoids of each 
taxa have been comparatively detected with markers and those data can be used as 
distinguishing characters among related groups.  

Key Words: Eryngium, Saniculoideae, Umbelliferae, Turkey, Pharmaceutical Botany. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Dünya üzerinde yetişen tohumlu bitkilerin sayısı ile ilgili birçok çalışma 

yapılmıştır, ancak net bir sayı vermek mümkün olmamaktadır. Bir araştırmaya göre 

yeryüzündeki tohumlu bitkiler 10 alt sınıf, 82 ordo, 490 familya, 13 553 cins ve 258 650 

tür olarak sınıflandırılmıştır (Thorne 2002). Index Kewensis’de yayınlanan tohumlu 

bitki isimlerinin listesi 1 015 000 adet olarak belirtilmektedir, çeşitli araştırmacılar bu 

isimlerden sinonim olanları belirleyerek tahmini bir rakama ulaşmaya çalışmaktadır 

(ipni 2010). Bir başka araştırmaya göre 1.015.000 olarak belirtilen rakamın % 78’i 

sinonim olup, yeryüzünde bulunan tohumlu bitkiler 223.300 türdür (Scotland ve 

Wortley 2003), diğer bir araştırmaya göre ise tohumlu bitkilerin tür sayısı 231.413 

olarak belirtilmiştir (Goavaerts 2001). Türkiye’de ise tür ve tür altı seviyesindeki doğal 

takson sayısı 11.224, endemik takson sayısı ise 4001 olup, endemizm oranı % 35,6’dır 

(Davis 1965-1985; Davis ve ark. 1988; Duman 2000; Özhatay ve Kültür 2006; Özhatay 

ve ark. 2009). 

Türkiye gerek bitki çeşitliliği gerekse bu bitkilerin yaşam ortamları bakımından 

oldukça zengindir. Bu zenginliğin temelinde ülkemizin coğrafi konumu, değişik iklim 

tiplerinin etkisinde oluşu, farklı anakaya ve toprak tiplerine sahip olması, üç farklı bitki 

coğrafyasının etkisinde bulunması, Anadolu diagonalinin batısı ve doğusundaki ekolojik 

farklılıklar yer almaktadır. 

Türkiye’deki bitki çeşitliliği birçok botanikçinin ilgisini çekmiş ve ülkemizde 

çalışmalar yapmalarına sebep olmuştur. Ülkemiz florasını içine alan ilk önemli yayın 

Đsviçre’li botanikçi E. Boissier’in “Flora Orientalis” adlı eseridir (Boissier 1865-1888). 

Türkiye florası ile ilgili yapılmış en kapsamlı eser ise Flora Orientalis’den bir asır sonra 

tamamlanan ve editörlüğünü P.H. Davis’in yaptığı “Flora of Turkey and the East 

Aegean Islands” adlı 9 cilt ve bir ek cilte sahip olan 10 ciltlik eserdir (Davis 1965-1985; 

Davis ve ark. 1988). 2000 yılında Türk botanikçileri tarafından 2. ek cilt yayınlanmıştır 

(Güner ve ark. 2000). Son ek ciltten sonraki yıllarda çok sayıda yeni takson 

tanımlanmakta, yapılan floristik çalışmalar ile mevcut taksonlara ait yeni varyasyon 

sınırları tespit edilmektedir. Bu durum bize Türkiye florası çalışmalarının tam anlamıyla 

bitirilemediğini göstermektedir. Bunun yanı sıra Flora yazımı esnasında sınırlı zaman ve 

materyal ile çalışıldığı için birçok cinsteki eksiklikler Türkiye Florası’nda belirtilmiş, 

ancak çözüm getirilememiştir. Toplanan çok sayıda materyalin teşhisi sırasında 
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karşılaşılan sorunlar, bazı cinsler hatta familyalardaki problemlere dikkati çekmektedir. 

Özellikle bu taksonlardaki varyasyon sınırlarının ve olabilecek yeni taksonların tespiti 

için gerekli çalışmaların günümüzdeki ileri teknikler kullanılarak yapılması 

gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda Türk araştırıcılar tarafından özellikle taksonomik 

açıdan problemli cinsler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bazı cinsler bütün türleri 

ile, bazıları seksiyon düzeyinde, bazıları ise bölgesel olarak çalışılmaktadır.  

Türkiye Florası’na göre iki çenekli bitkiler içinde özellikle Umbelliferae 

familyasına ait cinslerde problemler görülmektedir. Bu familya üyelerinin teşhis 

edilebilmeleri için özellikle taban yapraklarından meyvelerine kadar tüm bitki 

gereklidir. Örnekler tanımda kullanılacak karakterleri ile birlikte toplanamazlar ise 

yanlış teşhis edilme olasılığı artar. Özellikle bir çok cinse ait üyelerinin çiçeklenmesi 

geç olduğundan meyveye de geç dönemde geçerler. Bu sebeple Umbelliferae familyası 

üyeleri Türkiye’de ve dünyada en fazla probleme sahip bitkilerdendir. Çeşitli 

araştırmacılar tarafından bu familyanın alt familyaları ve cinsleri üzerinde çalışmalar 

yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. (Lavrova ve ark. 1987; Al-Eisawi ve Jury 

1988; Pimenov 1988; Downie ve Katz-Downie 1996; Akalın 1999; Menemen ve Jury 

2001; Valiejo-Roman ve ark. 2002; Calvino ve Downie 2007). 

 

Bu çalışma için Eryngium cinsini seçmemizin sebepleri şunlardır: 

• Eryngium cinsi Türkiye Florasına 1972 yılında az sayıda örnek incelenerek 

işlenmiş sonrasında ülkemizde cins ile ilgili ayrıntılı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 

• Tür ayrım anahtarında eksiklikler görülmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi 

için tayin esnasında kullanılan karakterlerin daha anlaşılır duruma getirilmesi 

gerekmektedir. 

• Cinse ait taksonlar dikenli oldukları için araştırıcılar tarafından toplamada pek 

tercih edilmemektedir, bu durum hem herbaryum materyallerinin eksik olmasına 

hem de toplanan bitkilerin teşhisinin zor olmasına yol açmaktadır. 

• Aynı türe ait bitkilerin taban yapraklarındaki farklılıklar yalnış teşhislere sebep 

olmaktadır. 

• Bazı türlerin betiminde sadece bir önceki türden farkı verilmiştir. Bu durum hem 

özellikleri tam olarak açıklayamamakta hem de soru işaretleri oluşmasına sebep 

olmaktadır. 
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• Eryngium türlerinin çiçeklenmesi haziran ayının sonlarına doğru başlar ve 

meyveye temmuz ayının sonlarından itibaren geçmeye başlar. Tohumlu 

bitkilerin en yoğun olduğu dönemlerin dışında meyveye geçtikleri için, 

araştırıcılar tarafından teşhiste önemli karakterlerden olan meyve ile ilgili 

verilmiş bilgiler yeterli değildir. 

• Kromozom sayıları bilinmeyen türlerin kromozom sayıları saptanarak bu 

eksiklik giderilmelidir. 

• Endemik Eryngium türlerinin özellikle de dar yayılışlı olanlarının 

populasyonlarının son durumu, yayılışları ve en son kriterlere göre tehlike 

kategorileri bilinmemektedir. Yapılan bu tez ile belirtilen bilgilerin saptanması 

amaçlanmıştır. Endemik olan ve yok olma tehlikesinde olan türler varsa bunlar 

tespit edilerek, yurdumuzun bitki kaynaklarının Ex-Situ olarak korunmasına 

hizmet edilecektir.  

• E. planum L. türünün ülkemizden (Đstanbul) bir kez toplandığı belirtilmiş fakat 

tür Türkiye Florasına işlenirken bu örnek görülmemiştir. Floranın yazımından 

günümüze kadar bu tür ile ilgili herhangi bir kayıda rastlanmamıştır. Bu türün 

ülkemizdeki yayılışı açığa kavuşturulmalıdır. 

• Türikye Florası’nda birbirine çok yakın türler olarak belirtilen E. thorifolium 

Boiss., E. pseudothorifolium Contandr.& Quézel ve E. isauricum Contandr.& 

Quézel türlerinin birbirinden ayrımı kesin karakterlerle ortaya konulmalıdır. 

 

Doktora çalışmasındaki süre kısıtlaması nedeniyle öncelikle belirli bir alanda 

yetişen bitkilerin ayrıntılı olarak araştırılmasına karar verilmiş ve bu amaçla 

Türkiye’nin batısı ve güneyi gibi Eryngium cinsi bakımından önemli örnekleri içeren 

alanda yetişen Eryngium taksonları seçilmiştir. 

 



 4

2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Umbelliferae Familyasının Genel Özellikleri 

Bir, iki veya çok yıllık otsu nadiren yarı çalımsı veya çalımsı bitkilerdir. 

Yapraklar tabanda rozet şeklinde, gövdede alternan, nadiren karşılıklı veya daireseldir, 

basit, palmat, ternat veya pinnat parçalı, stipulasızdır. Petiolleri genellikle geniş ve 

tabanı kın (okrea) şeklindedir. Çiçek durumu genellikle birleşik umbella nadiren basit 

umbella, kapitulum veya indirgenmiş simoz durumu şeklindedir. Brakte ve brakteoller 

çiçek durumunun tabanında bir halka şeklindedir (involukrum ve involusel). Her ikiside 

bulunduğu gibi, biri veya ikisi de eksik olabilir. Çiçekler epigin, hermafrodit veya 

monoik, nadiren dioik olabilir. Kaliks indirgenmiş, indirgenmemişse serbest veya 

birleşiktir, kaliks tüpü oluşturmaz, sepal 5 adet ve genellikle çok küçüktür. Korolla 

serbesttir. Petaller 5 adet, genellikle tepede geriye kıvrılmıştır, eşit boyda ya da 

dıştakiler içtekilerden daha uzundur; beyaz, sarı, sarımsı-yeşil, açık mavi, eflatun, mor 

veya pembe renklidir. Stamen 5 adet, fertil, perianttan bağımsız sepallerle karşılıklı 

dizilir, tomurcukta içe dönüktür. Ovaryum alt durumlu, 2 nadiren tek karpelli, her gözde 

birer ovüllüdür, stilus 2, genellikle tabanı genişleyip stilopodyum oluşturmuştur. 

Plesantasyon axillar ya da apikaldir. Ovül her bölmede 1 ya da 2 tanedir. Meyve kuru, 

olgunlukta açılmayan (1-) 2 adet merikarpa ayrılan şizokarptır. Merikarplar çıplak veya 

tüylü, pullu, kılçıklı veya dikenlidir. Merikarplar genellikle karpofor adı verilen bir 

sapla birbirine bağlanır, karpofor nadiren yoktur. Her merikarpta genellikle 5 birincil 

kosta (çıkıntı), bazen aralarda 4 tane ikincil kosta bulunur. Kostalar bazen kanatlı veya 

dalgalı olabilir, çıkıntılar arasında valekulum (girintiler) bulunur. Salgı kanalları 

çoğunlukla vardır. Tohumlarda yağlı endosperm bulunur (Davis 1972; Meikle 1977; 

Heywood 1978; Lawrence 1989; Pimenov ve Leonov 2004). 

Polenleri böcekler yoluyla yayılır (entomofil) (Lawrence 1989). 

Umbelliferae familyası kozmopolit bir familyadır, çoğunlukla ılıman bölgelerde 

yaygındır (Şekil 2.1) (Heywood 1978). Umbelliferae familyasına ait dünyada 464 cins 

bulunmaktadır. Bu cinslerin kıtalara göre dağılımı Asya’da 286, Avrupa’da 141, 

Afrika’da 133, Kuzey Amerika’da 93, Orta Amerika’da 27, Güney Amerika’da 51 ve 

Avustralya’da 36’dır. Umbelliferae familyasında dünyada en fazla tür içeren cins 250-

260 tür ile Eryngium L.’dur. Bunu 185-195 tür ile Bupleurum L., 180-185 tür ile Ferula 

L., 170-180 tür ile Pimpinella L., 125-140 tür ile Seseli L., 120-130 tür ile Hydrocotyle 
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L., 120-125 tür ile Heracleum L., 110-115 tür ile Angelica L. ve 45-50 tür ile Bunium L. 

izler (Pimenov ve Leonov 2004). 

 

 

Şekil 2-1: Umbelliferae familyasının dünyadaki yayılışı (Heywood 1978) 

 

Umbelliferae familyası üyeleri dünyada ekonomik öneme sahip bitki 

gruplarındandır. Özellikle besin kaynağı ve hayvan yemi şeklinde kullanılırlar. Park ve 

bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan türleri mevcuttur. Đçerdikleri uçucu yağlar, 

alkoloidler ve reçineler nedeniyle tıpta ve kozmetikte yaygın kullanım alanlarına 

sahiptirler.  

O. Drude’nin yaptığı sınıflandırmaya göre Umbelliferae familyası 3 alt 

familyaya ayrılır. (Knees 1989 p. 3; Pimenov ve Leonov 1993 pp. 3-8)  

1. Hydrocotyloideae Link Alt familyası (42 cins, 469-490 tür) 

Yapraklar genellikle basit ve stipulalıdır. Çiçekler basit ve halka şeklindedir. 

Ovaryum az veya çok düz disk şeklindedir. Meyvenin endokarpı odunsudur, olgun 

meyvede salgı kanalı yoktur. Karpofor eksiktir. Temel kromozom sayısı 8, 9, 11’dir. 

2 tribusa ayrılır: Hydrocotyleae Spreng. (14 cins, 283-293 tür) 

Mulineae DC. (22 cins, 180-191 tür) 

Kesin olmayanlar (5 cins, 6 tür) 

2. Saniculoideae Burnett Alt familyası (9 cins, 304-325 tür) 
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Yapraklar genellikle basit veya palmat loplu ve stipulasızdır. Çiçekler basit veya 

kapitulum şeklindedir. Ovaryum az veya çok düz disk şeklindedir. Olgun meyvede salgı 

kanalları vardır. Karpofor eksiktir. Temel kromozom sayısı 7 ve 8’dir. 

2 tribusa ayrılır: Saniculeae W.D.J.Koch (6 cins, 300-321 tür) 

Lagoecieae Dumort. (2 cins, 2 tür) 

Kesin olmayanlar (1 cins, 2 tür) 

Saniculoideae alt familyasında yer alan cinsler şunlardır (Altı çizgili olanlar 

Türkiye’de doğal yayılışı olan cinslerdir): 

1. tribus: Saniculeae W.D.J. Koch 
    Actinolema Fenzl 
    Alepidea Delar. 
    Astrantia L. 
    Eryngium L. 
    Hacquetia Neck. ex DC. 
    Sanicula L. 
2. tribus: Lagoecieae Dumort 
    Lagoecia L. 
    Petagnaea Caruel. 
3. Apioideae Drude Alt familyası (404 cins, 2827-2936 tür) 

Yapraklar genellikle parçalı ve stipulasızdır. Çiçekler genellikle birleşik umbella 

şeklindedir. Ovaryumda belirgin bir stilopodyum bulunur. Olgun meyvede salgı 

kanalları vardır. Karpofor mevcuttur. Temel kromozom sayısı 6, 7, 8, 9, 10, 11’dir. 

12 tribusa ayrılır: Echinophoreae Benth. (6 cins, 28 tür) 

Scandiceae Spreng. (14 cins, 90-97 tür) 

Caucalideae Spreng. (6 cins, 28 tür) 

Coriandreae W.D.J. Koch. (8 cins, 24 tür) 

Smyrnieae Spreng. (52 cins, 331-339 tür) 

Hohenackerieae Calest.. (1 cins, 2 tür) 

Pyramidoptereae Boiss. (1 cins, 1 tür) 

Apiaceae (189 cins, 1332-1400 tür) 

Angeliceae W.D.J. Koch. (12 cins, 176-177 tür) 

Peucedaneae Dumort. (23 cins, 161-165 tür) 

Tordylieae W.D.J. Koch. (6 cins, 28 tür) 

Laserpitieae Benth. (11 cins, 56 tür) 

Kesin olmayanlar (8 cins, 10 tür) 
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Eryngium cinsi Saniculoideae alt familyası içerisinde yer almaktadır. 

Saniculoideae alt familyasına ait cinsler üzerinde taksonomik olarak problemler 

bulunduğu için çok sayıda sistematik (Wörz 1999; 2004; 2005; 2006,), anatomik (Liu 

2002; Kaya 2003; Liu ve ark. 2003; 2007; Kjuykov ve ark. 2004; Liu ve ark. 2006; 

Magee 2008; Ostroumova ve Lavrova 2008), karyolojik (Bell ve Constance 1957; 1960; 

1966; Bell 1963; Calvino ve ark. 2002; O’Leary 2004), moleküler (Downie ve Katz-

Downie 1996; 1999; Vargas ve ark. 1999; Downie, Katz-Downie ve ark. 2000; Downie 

Watson ark. 2000; Downie ve ark. 2001; Kaya 2003; Calvino ve ark. 2006; Calvino ve 

Downie 2007; Bylebyl ve ark. 2008; Calvino ve ark. 2008a; 2008b; Calvino ve 

Martinez 2008; Kadereit ve ark. 2008; Magee 2008) çalışmalar yapılmıştır.  

2.2. Türkiye’de Umbelliferae Familyası 

Türkiye’de Umbelliferae familyasının 109 cinsi ve 450 türü yetişmektedir. 

Bunların içinde 4 cins monotipik endemik ve 42 cinse ait 140 tür endemiktir. Endemizm 

oranı % 31’dir. Monotipik endemik cinsler Türkiye Florası adlı eserde Ekimia H. 

Duman & M.F. Watson, Crenosciadium Boiss., Olymposciadium Wolff ve 

Microsciadium Boiss. olarak verilmiştir. Umbelliferae familyası ile ilgili yapılan daha 

sonraki çalışmalarda monotipik endemik Olymposciadium cinsi Aegokeras Raf. cinsinin 

sinonimi olarak değiştirilmiştir (Kljuykov 1985, Kaynak: Pimenov ve Leonov 2004, p. 

94) , Scaligera capillifolia türünün statüsü ise cins kategorisine yükseltilerek Postiella 

Kljuykov olarak isimlendirilmiştir (Wolff 1927, Kaynak: Pimenov ve Leonov 2004, p. 

94). Böylelikle Türkiye Florasında yayılış gösteren monotipik endemik cinslerin sayısı 

5’e yükselmiştir. 

Umbelliferae familyasının Türkiye’deki yayılışı homojen olmayıp Güneybatı ve 

Doğu Anadolu bölgelerinde daha bol bulunmaktadır (Pimenov ve Leonov 1993 p. 10). 

Umbelliferae familyasına ait en fazla tür içeren cinsler Bupleurum L. 47 tür (21’i 

endemik), Ferulago W. Koch 31 tür (17’si endemik), Eryngium L. 24 tür (11’i 

endemik), Pimpinella L. 23 tür (3’ü endemik), Ferula L. 17 tür (8’i endemik), 

Tordylium L. 17 tür (9’u endemik), Heracleum L. 17 tür (7’si endemik), Chaeropyllum 

L. 16 türdür (5’i endemik) (Davis ve ark. 1988; Duman 2000; Wörz ve Duman 2004). 

Eryngium cinsinin yer aldığı Saniculoideae alt familyasına ait ülkemizde doğal 

olarak yayılış gösteren cinslerin Türkiye Florası’nda bulunan tayin anahtarı aşağıda 

verilmiştir. 
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1-Meyve tek merikarplı ………………………...…………………………..…. Lagoecia 
1-Meyve iki merikarplı ………………………...………………………………………. 2 
  2-Umbellalar bileşik ..………………………………...………………………. Sanicula 
  2-Umbellalar basit …………………………………..…...……………………….…... 3 
     3-Tek yıllık bitkiler, brakteoller belirgin …...………………………..…... Actinolema 
     3-Çok yıllık bitkiler ………………………...………………………………..……... 4 
       4-Dikenli bitkiler ...…..…………………………………………………… Eryngium 
       4-Dikensiz bitkiler ..……………...……………………………………………...… 5 
         5-Palmat yapraklı dik bitkiler, brakteoller belirgin ...……...……………. Astrantia 
         5-Basit yapraklı sürünücü bitkiler, brakteoller belirgin değil ….....….. Hydrocotyle 
 

2.3. Eryngium L. Cinsi 

Eryngium cinsi evrimsel olarak incelendiğinde; araştırıcılar tarafından Yeni 

Dünya’da yayılış gösteren türlerin Eski Dünya’da yetişen türlerden farklılıştığı 

(türleştiği) ve cinsin güneybatı Asya kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. Cins ılıman 

iklimin kuşağında yayılış göstermektedir; ancak türlerin zenginliği kuzey ve güney 

yarımküre arasında ve kendi içlerinde farklılık gösterir. Her iki yarım kürede de 2 ana 

çesitlilik merkezi olduğu tespit edilmistir; bu merkezler: güney yarımküre için Meksika 

ve Güney Amerika (güney Brezilya, kuzeydoğu Arjantin ve Uruguay); kuzey yarımküre 

içinse batı Akdeniz ve güneybatı Asya’dır. Eryngium türlerinin üçte ikisi Kuzey, Orta 

ve Güney Amerika’da yayılış gösterir. Yayılış gösterdiği bölgeler Afganistan, Pakistan, 

Đran, Ortadoğu bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Orta Avrupa’dan Sibirya’ya kadar olan bölge, 

güney, batı ve orta Asya, güney ve orta Rusya’dan Orta Asya’ya kadar olan bölgeler, 

Kafkas bölgesi, kuzey Amerika, kuzey ve batı Afrika olarak özetlenebilir.  

Eryngium cinsi Species Plantarum adlı eserde 8 tür ile temsil edilmektedir. Bu 

türler E. foetidum L., E. aquaticum L., E. planum L., E. pufillum L., E. maritimum L., E. 

alpinum L., E. campestre L., E. amethystinum L.’dir (Linnaeus 1753). Bunlardan E. 

maritimum ve E. campestre Türkiye’de de yetişmektedir. Eryngium maritimum türü 

aynı zamanda cinsin lektotipidir (Pimenov ve Leonov 1993 p. 50). Cinsin 

özelliklerinden ilk olarak Species Plantarum’da bahsedilmiştir (Linnaeus 1753) ve The 

Genera of the Umbelliferae adlı eserde Eryngium cinsinin lektotipi, sinonimleri ve 

sinonimlerinin tipleri, dünyadaki yaklaşık takson sayısı ve dünya üzerinde yayılışları 

verilmiştir (Pimenov ve Leonov 1993 pp. 50-51). Buna göre cinsin sinonimleri 

şunlardır; 
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Atirsita Raf. 1836, New Fl. North Amer., 4:36. Tip: Belirtilmemiş 

Klonion Raf. 1836, New Fl. North Amer.: 35. Tip: K. gracile (Nutt.) Raf. (Eryngium 

gracile Nutt.). 

Lessonia Bert. ex Hook. Et Arn. 1833, Hook. Bot. Misc., 3: 352, in syn.; 1837, in 

Deless. Ic.Sel., 3:45, t. 78. Tip: L. bupleuroides Bert. ex Hook. et Arn. (Eryngium 

bupleuroides Hook. Et Arn.). 

Reilia Steud. 1855, Syn. Pl. Cyp.: 311. Tip: R. eryngioides Steud. 

Strebanthus Raf. 1830, in Seringe Bull. Bot., 1:218. Tip: Belirtilmemiş 

Streblanthus Raf. 1832, Atl. J.: 149. Tip: Belirtilmemiş 

Eryngium cinsinin sistematiği ile ilgili en önemli çalışmalardan biri 1913’te H. 

Wolff tarafından yapılmış olan monograftır. Bu çalışmada Eryngium cinsi öncelikle 

“Species Gerontogeae” ve “Species Americanae and Australienses” adı altında 2 büyük 

gruba ayrılmıştır. Đlk grup Avrasya ve Kuzey Afrika’da doğal yayılış gösteren türlerin 

bulunduğu 12 seksiyonu, ikinci grup ise Amerika ve Avustralya’da doğal yayılış 

gösteren türlerin yer aldığı 22 seksiyonu içermektedir. Çalışmada toplam 34 seksiyona 

ait 241 türün deskripsiyonu yapılmıştır. Bu seksiyonlar ve içerdikleri türler Tablo 2.1’de 

verilmiştir. 

Eryngium cinsi ile ilgili sistematik çalışmalar yapan diğer önemli bir araştırmacı 

da Arno Wörz’dür. Wörz yaptığı bir çalışmasında dünyada yayılış gösteren tüm 

Eryngium türlerine ait bilimsel isimleri ve sinonimlerini içeren taksonomik bir indeks 

hazırlamıştır. Bu çalışmada 317 bilimsel tür, alttür ve varyete adı yer almaktadır (Wörz 

1999). 

A. Wörz tarafından yapılan diğer bir önemli çalışmada da 250 Eryngium türü 5 

alt cinste toplanmıştır (Tablo 2.2). Bu çalışmada Subg. Eryngium da yer alan türler 

Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika’da, diğer 4 alt cinste yer alan türler ise çoğunlukla 

Yeni Dünya ve Avustralya’da yayılış göstermektedir. A. Wörz bu çalışmasında, 

seksiyonlarına göre türleri içeren bir çalışma hazırladığından bahsetmiş ve yayınlanmış 

olan diğer makalelerinde de hazırladığı taslak seksiyonel sınıflandırmaya göre türleri 

gruplandırmıştır (Wörz 2004; 2006). Bu sınıflandırmanın, modern biyosistematik 

verileri de içine alarak yapıldığından, Eryngium cinsi için daha doğru bir sınıflandırma 

olduğu düşüncesindeyiz. Ancak henüz yayınlanmadığından tez çalışmamızda H. 

Wolff’ün sınıflandırması esas alınmıştır (Wolff 1913). 

 



Tablo 2-1: H. Wolff’e göre Eryngium türlerinin sistematiği  

Eser Seksiyon Türler 

Sp
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n 
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Chamaeeryngium Calest. E. tenue 

Hygrobia Boiss. E. galioides, E. barrelieri, E. viviparum 

Dryophylla Calest. E. duriacanum, E. ilicifolium, E. huteri  

Thorifolia Wolff E. thorifolium 

Halobia Calest. E. maritimum, E. macrocalyx  

Alpina Wolff E. giganteum, E. alpinum 

Plana Wolff E. falcatum, E. planum, E. dichotomum, E. tricuspidatum, E. triquetrum, E. creticum 

Gigantophylla Wolff E. pyramidale 

Palmito Wolff E. ternatum, E. palmito, E. serbicum 

Astrantiifolia Wolff E. palmatum, E. wiegandii 

Campestria Wolff E. glaciale, E. dilitatum, E. spinalba, E. heldreichii, E. thyrsoideum, E. glomeratum, E. noeanum, E. 

billardieri 

Corniculata Wolff E. corniculatum 

S
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m
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Aromatica Wolff E. aromaticum 

Diffusa Wolff E. hookeri, E. diffusum, E. compactum, E. leavenworthii 

Indiana Wolff E. integrifolium, E. floridanum, E. virginianum, E. ravenelii, E. mettauneri, E. armatum, E. 

harmsianum, E. articulatum, E. petiolatum, E. elongatum, E. jepsonii, E. minimum, E. alismifolium, E. 

longistylum, E. oblanceolatum, E. aristulatum, E. vaseyi, E. parishii 

Rostrata Wolff E. rostratum, E. plantagineum, E. depressum, E. humifusum, E. vesiculosum 

Pulchella Wolff E. pulchellum, E. coquimbanum, E. anomalum, E. polyrrhizum, E. macracanthum 

    (Altı çizili olan türler Türkiye’de doğal yayılış gösteren türlerdir.) 
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Tablo 2-1: H. Wolff’e göre Eryngium türlerinin sistematiği (devamı) 
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Reptantia Wolff E. cervantesii, E. nasturtiifolium, E. reptans 

Pilularioides Wolff E. pilularioides 

Flaccida Wolff E. flaccidum, E. baldwinii, E. prostratum 

Maderensia Wolff E. mexicanum, E. madrense 

Petiolata Wolff E. ghiesbreghtii, E. moritzii, E. gracile, E. longirameum, E. paucisquamosum, E. longipetiolatum, 

E.galeottii, E. bonplandii, E. schaffneri, E. leptodum 

Serrata Wolff E. serratum, E. schiedeanum 

Stellata Wolff E. phyteumatos, E. costaricense, E. glossophyllum, E. humile, E. ranunculoides, E. scaposum, E. 

commutatum, E. nelsonii 

Carliniformia Wolff E. comosum, E. wrightii, E. lemmonii, E. seleri, E. beecheyanum, E. cryptanthum, E. carlinae, E. 

medium, E. confusum, E. afine, E. endlichii, E. rosei, E. goldmanii, E. heterophyllum, E. haenkei 

Foetida Wolff E. spiculosum, E. ombrophilum, E. foetidum, E. coronatum, E. nudicaule, E. echinatum, E. ekmanii, E. 

chubutense, E. expansum 

Sanguisorbiformia Wolff E. ciliatum, E. plantaginifolium, E. sanguisorba E. hemisphaericum, E. marginatum, E. leptophyllum 

Ebracteata Wolff E. andicolum, E. boissieuanum, E. lorentzii, E. ebracteatum 

Areata Wolff E. floribundum, E. serra, E. urbanianum, E. elegans, E. weberbaueri,E. deppeanum, E. painteri, E. 

agavifolium 

Spinescentia Hemal. E. montanum ,E. stenolobum, E. palmeri, E. columnare, E. longispinum, E. crassisquamosum, E. 

pectinatum, E. cymosum, E. bromeliifolium, E. grande, E. involucratum, E. seatonii, E. proteiflorum, E. 

guatemalense, E. globosum, E. axilliflorum, E. alternatum, E. monocephalum, E. altamiranoi  

    (Altı çizili olan türler Türkiye’de doğal yayılış gösteren türlerdir.) 
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Tablo 2-1: H. Wolff’e göre Eryngium türlerinin sistematiği (devamı) 
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Panniculata Wolff E. koehneanum, E. glaziovianum, E. multicapitatum, E. aloefolium, E. aquaticum, E. langlassei, E. 

schwackeanum, E. lassauxii, E. chamissonis, E. decaisneanum, E. pandanifolium, E. horridum, E. 

fuminense, E. eburneum, E. balansae, E. stenophyllum, E. rojasii, E. regnellii, E. sellowii, E. lacustre, 

E. panniculatum, E. delarocheanum, E. malmeanum, E. eurycephalum, E. humboldtii, E. 

megapotamicum, E. puberulentum, E. watsonii, E. hemsleyanum, E. loesenerianum, E. 

sparganophyllum, E. paraguariense, E. canaliculatum, E. scirpinum, E. pristis, E. goulartii, E. 

pohlianum, E. junceum, E. eriophorum, E. zosterifolium, E. luzulifolium, E. pringlei, E. hassleri, E. 

rojasii, E. regnellii, E. sellowii, E. lacustre, E. panniculatum, E. delarocheanum, E. horridum, E. 

malineanum, E. eurycephalum, E. humboldtii, E. megapotamicum, E. puberulentum, E. watsonii, E 

hemsleyanum, E. leosenerianum, E. gramineum, E. longifolium, E. nudum, E. sparganifolium, E. 

paraguariense, E. canaliculatum, E. scirpinum, E. pristis, E. gonlartii, E. pohlianum, E. junceum, E. 

eriophorum, E. zosterifolium, E. luzulifolium, E. pringlei, E. hassleri  

Goyazensia Wolff E. goyazense 

Pseudojuneae Wolff E. pseudojunceum, E. sparganioides 

Fruticosa Wolff E. bupleuroides, E. sarcophyllum, E. andersonii, E. divaricatum, E. kurtzii, E. purpusii, E. 

tenuiissimum, E. tuberosum 

    (Altı çizili olan türler Türkiye’de doğal yayılış gösteren türlerdir.) 
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Tablo 2-2:A. Wörz’e göre Eryngium türlerinin sistematiği  

Subgenus Türler 

Eryngium E. alpinum, E. amethystinum, E. amorginum, E. antiantlanticum, E. aquifolium, E. argyreum, E. billardieri, E. bithynicum, E. bornmuelleri, E. 

bourgatii, E. bungei, E. caeruleum, E. campestre, E. carlinoides, E. creticum, E. davisii,E. desortorum, E. dichotomum, E. dilitatum, E. duriaei, E. 

falcatum, E. giganteum, E. glomeratum, E. graciale, E. grosii, E. hainesii, E. heldreichii, E. huteri, E. ilicifolium, E. isauricum, E. karatavicum, E. 

kotschyi, E. macrocalyx, E. maritimum, E. marocanum, E. mirandum, E. octophyllum, E. palmatum, E. palmito, E. planum, E. polycephalum, E. 

pseudothorifolium, E. pyramidale, E. rechingeri, E. serbicum, E. spinalba, E. ternatum, E. thorifolium, E. thyrsoideum, E. tricuspidatum, E. triquetrum, 

E. variifolium, E. wanaturi, E. wiegandii 

Monocotyloidea E. agavifolium E. aloefolium E. alternatum E. andicolum E. axilliflorum E. boissieuanum, E. bracteosum, E. brasiliense E. bromeliifolium, E. cabrerae, 

E. canaliculatum, E. chamissonis E. ciliatum, E. columnare, E. corallinum, E. reitzii, E. rochei, E. rojasii, E. sanguisorba, E. schwackeanum, E. 

scirpinum, E. sellowi, E. serra, E. smithii, E. sparganophyllum E. stenophyllum, E. strotheri, E. tzeltal, E. urbanianum, E. venustum, E. weberbaueri, E. 

yuccifolium, E. zosterifolium 

Fruticosa E. bupleuroides, E. fernandezianum, E. inaccessum, E. sarcophyllum 

Semiaquatica E. alismifolium, E. Aquaticum, E. aristulatum, E. armatum, E. articulatum, E. arvense, E. atlanticum, E. cardesii, E. castrense, E. constancei, E. 

corniculatum, E. depressum, E. fluitans, E. fontanum, E. galioides, E. gentryi, E. humifusum, E. macracanthum, E. madrense, E. mathiasiae, E. ovinum, 

E. paludosum, E. petiolatum, E. pilularioides, E. pinnatisectum, E. plantagineum, E. polyrhizum, E. pratense, E. pseudojunceum, E. pusillum, E. 

racemosum, E. rostratum, E. sparganoides, E. subinerme, E. supinum, E. vaseyi, E. viviparum  

Foetida  E. anomalum, E. aromaticum, E. baldwinii, E. beecheyanum, E. buchtienii, E. calaster, E. carlinae, E. cervantesii, E. chubutense, E. commutatum, E. 

comosum, E. coronatum, E. coronopifolium, E. diffusum, E. divaricatum, E. dusenii, E. ebracteatum, E. echinatum, E. ekmanii, E. expansum, E. 

flaccidum, E. foetidum, E. galeottii, E. ghiesbreghtii, E. glossophyllum, E. gracile, E. haenkei, E. heterophyllum, E. hookeri, E. horminoides, E. humile, 

E. integrifolium, E. kurtzi, E. leavenworthii, E. lemmonii, E. leptopodum, E. medium, E. moritzii, E. nasturtiifolium, E. nudicaule, E. ombrophilum, E. 

phyteumae, E. pinnatifidum, E. plantagineum, E. prostratum, E. pulchellum, E. ramboanum, E. ranunculoides, E. raulinii, E. reptans, E. rosei, E. 

scaposum, E. schiedeanum, E. serratum, E. spiculosum, E. subacaule, E. tenuissimum, E. unifultum, E. vesiculosum 

(Altı çizili olan türler Türkiye’de doğal yayılış gösteren türlerdir.) 
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Eryngium cinsine ait 250 tür Avrasya, Kuzey Afrika, Avustralya, Kuzey ve 

Güney Amerika yayılış göstermektedir (Tablo 2.3). 

Tablo 2-3: Eryngium cinsinin çevre ülke floralarına göre tür sayısı 

Ülke Tür sayısı Ülke Tür sayısı 

Avrupa Ülkeleri 26 Fas 15 

Đber yarımadası 15 Flora USSR Alanı 14 

Balkanlar 11 Đran 12 

Fransa 7 Lübnan-Suriye 11 

Kıbrıs 6 Suriye-Filistin ve Sina 10 

Bulgaristan 4 Filistin 5 

Romanya 3 Mısır 3 

 

2.3.1. Eryngium Cinsinin Türkiye Florası’ndaki Durumu 

Cins Türkiye’de % 41,6’sı (11 tür) endemik olmak üzere toplam 24 tür ile temsil 

edilmektedir. Bu 24 türden 19 tanesi Türkiye Florası’nın 1972 yılında yayınlanan IV. 

cildinde (E. ilex, E. thorifolium, E. maritimum, E. giganteum, E. bornmuelleri, E. 

falcatum, E. planum, E. caeruleum, E. creticum, E. bithynicum, E. pyramidale, E. 

palmito,  E. wanaturi, E. bourgatii subsp. heldreichii, E. thyrsoideum, E. glomeratum, 

E. billardieri, E. kotschyi, E. campestre), 2 tanesi 1988 yılında yayınlanan I. ek ciltte (E. 

pseudothorifolium, E. isauricum), 2 tanesi 2000 yılında yayınlanan II. ek ciltte (E. 

davisii, E. polycephalum) yayınlanmıştır. Türkiye Florasına eklenen son Eryngium türü 

olan E. trisectum türü ise 2004 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır (Wörz ve Duman 

2004). Türkiye’de yetişen Eryngium cinsine ait taksonların listesi aşağıda tablo halinde 

verilmiştir (Tablo 2.4). 
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Tablo 2-4: Türkiye’de yetişen Eryngium cinsine ait türlerin listesi 

Tür Endemizm 

Durumu 

Tür Endemizm 

Durumu 

E. ilex Davis Endemik E. pyramidale Boiss.  

E. thorifolium Boiss. Endemik E. palmito Boiss. & Heldr. Endemik 

E. pseudothorifolium 

Contandr. & Quézel Endemik 
E. trisectum  

A. Wörz & H. Duman 

Endemik 

E. isauricum  

Contandr. & Quézel 

Endemik E. wanaturi Woron. - 

E. maritimum L. - E. bourgatii Gouan  

subsp. heldreichii (Boiss.) Davis 

- 

E. giganteum Bieb. - E. davisii Kit Tan & Yıldız Endemik 

E. bornmuelleri Náb. Endemik E. thyrsoideum Boiss. - 

E. falcatum Delar. - E. glomeratum Lam. - 

E. planum L. - E. billardieri Delar. - 

E. caeruleum Bieb. - E. kotschyi Boiss. Endemik 

E. creticum Lam. - E. campestre L. - 

E. bithynicum Boiss. Endemik E. polycephalum  

Hausskn. ex Wolff 

Endemik 

 

2.3.2. Cinsin Genel Özellikleri 

Bir yıllık, iki yıllık ya da çok yıllık, otsu, nadiren odunsu, tüysüz bitkilerdir. 

Genelde tabanda ölü yaprakların saplarından oluşan lifli bir yapı bulunur. Gövde dik, 

nadiren sürünücü yapıdadır, tek ya da çok sayıda olabilir, genellikle dallanma görülür, 

gövde boyu birkaç cm’den 3 m’ye kadar uzayabilir, genellikle belirgin oluklu silindirik 

ya da köşelidir; yeşil, mavimsi yeşil, mor nadiren kırmızımsı-mor renklidir. Yapraklar 

tam ya da parçalanmıştır, genelde belirgin damarlı, yaprak kenarları genellikle 

dikenlidir, petiol çoğunlukla genişleyerek gövdeyi bir kın gibi sarar, kenarları düz ya da 

dikenlidir. Çiçek durumunda genellikle dallanma görülür. Hermafrodit ve sapsız 

çiçekler dikenli braktelerle çevrilmiş küremsi ya da yarıküremsi bir kapitulum içinde 

yoğun bir şekilde toplanmıştır. Her bir çiçek tam ya da trikuspidat olan batıcı bir 

brakteol taşır. Sepaller belirgin, 5 adet, sert ve batıcıdır. Petaller 5 adet, emarginat, 

tepesi üstte içe doğru kıvrık, beyaz, mor veya yeşilimsi renklidir. Stilopodyum yoktur, 

stilus 2 adet, kaliksten kısa ya da uzundur, ovaryum 2 karpellidir. Stamenler 5 adettir. 



 16

Meyve 2 merikarptan oluşan bir şizokarptır. Merikarplar genellikle ovoid, oblong ya da 

elipsoit şekildedir. Merikarpların iç yüzeyi düz, diğer tarafı dışbükeydir, etrafı pullarla 

kaplıdır, genellikle yanlarda 2 belirgin kosta bulunur, merikarplarda 5 adet iletim demeti 

bulunur, iletim demetlerinin üzerinde birer salgı kanalı bulunur, karpofor yoktur. 

erynge Yunanca erugge (püskürtme, geğirme) kelimelerinden türetilmiştir.  

2.4. Etnobotanik Genel Bilgiler 

Türkiye’de yayılış gösteren Eryngium türleri genel olarak boğa dikeni, deve 

dikeni, deve elması, eşek dikeni, guga dikeni, hölemez, tüsü adları ile tanınırlar (Baytop 

1994 p. 49; 1999 p. 169; Turan ve ark. 2003; Tuzlacı 2005 p. 142; 2006a p. 119; 

Aksakal ve Kaya 2008; Altundağ 2009 p. 33). 

E. billardieri türü farklı yörelerde çakır dikeni (Tuzlacı 2006b), demir tikanı 

(Altundağ 2009 p. 33), engürek (Yıldırımlı 1992), eşek dikeni, gerengikeri, turi 

(Özçelik ve ark. 1990; Öztürk ve Özçelik 1991), gelenk (Sezik, Yeşilada, Tabatave ark. 

1997), gelenkusi (Gümüş 1994), hıyarok, kerbeş (Gürhan ve Ezer 2004), karance karan 

(Yeşil 2007 p. 210), kenger (Aksakal ve Kaya 2008), tokuz otu (Turan ve ark. 2003), 

tusi (Özçelik ve ark. 1990; Öztürk ve Özçelik 1991; Sezik, Yeşilada, Tabata ve ark. 

1997), tüsü (Sezik, Yeşilada, Tabata ve ark. 1997) yöresel isimleri ile bilinmektedir  

 E. bithynicum türü boğa dikeni yöresel adı ile bilinmektedir (Sezik ve 

ark. 2001). 

E. campestre türü farklı yörelerde ak diken (Sadıkoğlu ve Alpınar 2001; Tuzlacı 

2006b p. 274), boğa dikeni (Bulut 2006 p. 86; Altundağ 2009 p. 34; Fakir ve ark. 2009), 

çakır dikeni (Kahraman ve Tatlı 2004; Çelik ve ark. 2008), devecidikeni (Baytop 1999 

p. 169), devedikeni (Baytop 1999 p.169; Ecevit Genç ve Özhatay 2006; Tuzlacı 2006b), 

deveelması (Baytop 1999 p. 169), devetabanı (Ertuğ 2004; Tuzlacı 2005 p. 142; 2006b 

p. 274), devetabanı dikeni, gelenkzer (Gümüş 1994; Tuzlacı 2006b p. 274), eşek dikeni 

(Kültür Ş. 2007), göz dikeni (Baytop 1999 p. 169), harşef (Akgül 2008 p. 43), hıyarok 

(Gençay 2007 p. 33), kaldırak dikeni (Tuzlacı 2005 p. 142; 2006a p. 119; 2006b p. 274), 

kalgağan dikeni (Şimşek ve ark. 2004), kazayağı (Tuzlacı 2006b pp. 274), kazırak 

(Bulut 2006 p. 58), kenger dikeni, kenger, kerengoş (Özçelik ve ark. 1990), kuşkonmaz 

(Kargıoğlu ve ark. 2008), şeker dikeni (Baytop 1994 p.49; Özgen ve ark. 2004; Tuzlacı 

2006b p. 274), tavukgötüürtmeği (Koçak 1999 p. 177; Tuzlacı 2006b p. 274), 

tengeldikeni (Baytop 1999 p. 169; Tuzlacı 2006b p. 274), yerkestanesi (Koçyiğit ve 
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Özhatay 2006), yıldızotu (Ecevit Genç ve Özhatay 2006) yöresel isimleri ile 

bilinmektedir. 

E. creticum türü farklı yörelerde çistok (Akan ve ark. 2008), devedikeni, 

devetabanı, devetabanı dikeni, kaldırak dikeni (Tuzlacı 2005 p. 142; 2006b p. 274), 

diken (Onar 2006 p. 34), yalancı kerbeş, sivok (Balos 2007 p. 92), göz dikeni (Töngel 

2005) yöresel isimleri ile bilinmektedir.  

E. glomeratum türü Osmaniye’de boğaz zili yöresel adı ile tanınmaktadır (Mart 

2006 p. 30). 

E. giganteum türü at dikeni yöresel adı ile bilinmektedir (Tuzlacı 2006b p. 274).  

E. heldreichii türü çakır dikeni yöresel adıyla tanınmaktadır (Tuzlacı 2006b p. 

273). 

 E. maritimum türü akdiken (Sadıkoğlu ve Alpınar 2000; Tuzlacı 2006b 

p. 274), çakır dikeni (Baytop 1994 p.49; Töngel 2005), devecidikeni, deveelması, 

tengeldikeni (Baytop 1999 p. 169), devedikeni (Baytop 1999 p. 169; Tuzlacı 2006b p. 

274), göz dikeni (Baytop 1994 p.49; 1999) yöresel isimleriyle bilinmektedir.  

E. thyrsoideum türü çekem otu yöresel adıyla bilinmektedir (Tuzlacı 2006b p. 

274). 

Ortaçağda Kahire’de; reçetelerin, Materia Medica ve doktor mektuplarının 

araştırılması ile Eryngium türlerinin yaprak, tohum ve köklerinin Genizah halkı 

tarafından ereksiyon sağlamada ve gaz giderici olarak kullanıldığı belirlenmiştir (Lev ve 

Amar 2008, Kaynak Aslan Erdem 2009 p. 1). Osmanlı Đmparatorluğu zamanında Şam 

ve çevresinde hemoroit ve seksüel hastalıklara, yaralara ve yanıklara karşı ve ağrı 

giderici olarak kullanıldığı saptanmıştır (Lev 2002, Kaynak Aslan Erdem 2009 p. 1).  

E. billardieri türünün köklerinin hemoroitte (Gürhan ve Ezer 2004), sinüzit ve 

nezle tedavisinde (Özgökçe ve Özçelik 2004), çıban olgunlaştırmada, yılan 

ısırmalarında (Sezik ve ark. 1997), yara tedavisinde (Gümüş 1994); gövdesinin gıda 

olarak (Turan ve ark. 2003; Özgen ve ark. 2004; Aksakal ve Kaya 2008; Altundağ 2009 

p. 33), toz halinde yara iyileştirici olarak (Özçelik ve ark. 1990 pp. 1-10; Öztürk ve 

Özçelik 1991), toprak üstü kısımlarının; hayvan yemi olarak (Yeşil 2007 p. 210) 

kullanıldığı kayıtlıdır.  

E. bithynicum köklerinin guatr tedavisinde kullanıldığı kayıtlıdır (Sezik ve ark. 

2001). 
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E. campestre türü farklı yörelerde idrar söktürücü, öksürük kesici olarak 

(Kahraman ve Tatlı 2004), ülser tedavisinde (Tuzlacı 2005 p. 142; 2006a p. 119); kökü; 

hemoroit tedavisinde (Koçak 1999 p. 177; Gürhan ve Ezer 2004), afrodizyak olarak 

(Baytop 1999 p. 169; Özdemir 2005 p. 12), lösemide (Şimşek ve ark. 2004), iştah açıcı 

olarak (Sayar ve ark. 1995), uyarıcı olarak (Baytop 1999 p. 169); toprak üstü kısımları 

gıda olarak (Gümüş 1994; Baytop 1999 p. 169; Ertuğ 2004; Özgen ve ark. 2004; Bulut 

2006 p. 58; Gencay 2007; Akgül 2008 p. 43), afrodizyak olarak (Baytop 1999 p. 169), 

çay olarak (Bulut 2006), iştah açıcı olarak (Sayar ve ark. 1995; Bulut 2006 p. 86), 

solunum ve sindirim hastalıklarında (Öztürk ve Dinç 2005), vitamin deposu olarak 

(Özdemir 2005 p. 12), öksürük kesici olarak (Fakir ve ark. 2009), idrar arttırıcı ve 

uyarıcı olarak (Baytop 1999 p. 169), böbrek taşı düşürmede (Ecevit Genç ve Özhatay 

2006), sarılık tedavisinde, gaz söktürücü olarak (Gümüş 1994); yaprakları hayvan yemi 

olarak (Kargıoğlu ve ark. 2008), kısırlık tedavisinde (Ertuğ 2000), gıda olarak (Tuzlacı 

2005 p. 142; Koçyiğit ve Özhatay 2006); çiçek durumları çıbanları olgunlaştırmada, 

böbrek taşı düşürmek için (Özkan ve Koyuncu 2005); gövdesi gıda olarak, toz halde 

yara iyileştirici olarak (Özçelik ve ark. 1990 p. 1-10; Öztürk ve Özçelik 1991), 

hemoroitte (Koçak 1999 p. 177; Gürhan ve Ezer 2004), lösemide (Şimşek ve ark. 2004), 

böbrek hastalıklarında (Çelik ve ark. 2008); kökü gıda olarak (Tuzlacı 2005 p. 142) 

kullanılmaktadır. 

E. creticum türü ülser tedavisinde (Tuzlacı 2005 p. 142); gövdesi taze iken gıda 

olarak (Balos 2007 p. 92; Akan ve ark. 2008), kuruduktan sonra yakacak olarak (Balos 

2007 p. 92); çiçekli dalları öksürük kesici ve idrar arttırıcı olarak (Onar 2006 p. 34), 

nazara karşı evlerin kapısına asılarak (Baytop 1994 p. 49); yaprakları ve kökü gıda 

olarak (Tuzlacı 2005 p. 142) kullanılmaktadır. 

E. giganteum türünün gövdesi çiğ olarak yenmektedir (Baytop 2006b). 

E. glomeratum türünün topraküstü kısımları kaynatılarak sancılı durumlarda 

hayvanlara içirilmektedir (Mart 2006 p. 30). 

E. maritimum bitkisinin çiçekli dalları nazara karşı evlerin kapılarına 

asılmaktadır (Baytop 2004). 

2.5. Anatomik Genel Bilgiler 

Saniculoideae alt familyasının meyve anatomik özellikleri ilk kez O. Drude 

tarafından incelenmiştir. O. Drude, Saniculoideae alt familyasını Saniculeae ve 
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Lagoeceiae olmak üzere iki tribusa ayırmıştır. Đlk olarak Saniculoideae alt familyasının 

meyve anatomik yapısında bulunan parenkimatik endokarp, druz kristalleri, düzensiz 

ekzokarp yapısı (pul, diken ya da tüylerle kaplı, nadiren düz) ve kostalardaki belirgin 

salgı kanallarından bahsetmiştir. Daha sonra Saniculeae tribusunu iki merikarpı olması 

ve belirgin salgı kanalları taşıması, Lagoecieae tribusunu ise tek merikarpı olması ve 

salgı kanallarının belirgin olmamasına göre gruplandırmıştır (Drude 1898, Kaynak Liu 

2003 p. 261).  

M.R. Lui (2003) tarafından yapılan çalışmada ise Saniculoideae alt familyasının 

meyve anatomik özellikleri daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada O. 

Drude’nin çalışmasından farklı olarak Lagoecieae tribusunun da salgı kanallarının 

belirgin olduğu belirtilmiştir. M.R. Liu, Saniculoideae alt familyasının meyve anatomik 

özelliklerini şu şekilde betimlemiştir: Merikarplar sırttan basık (Eryngium) ya da 

yuvarlaktır. Saniculeae tribusunda iki merikarp bulunurken, Lagoecieae tribusunda tek 

merikarp bulunmaktadır. Merikarp yüzeyleri pullu, dikenli, tüylü, papilli, tüberküllü, 

kabarcıklı, buruşuk ya da nadiren düzdür. Merikarplar kanatsız ya da hafifçe kanatlıdır 

(Eryngium). Mezokarpın ligninleşmesi mezokarpın bazı kısımlarında (Eryngium) ya da 

tamamında görülür veya görülmez. Kostalardaki salgı kanalları genellikle geniş 

(Eryngium), küçük ya da belirsizdir. Valekulumlarda büyük salgı kanalları yoktur. 

Mezokarp içinde küçük salgı kanalları bulunur. Kommisural yüzeyde küçük salgı 

kanalları genellikle görülmez. Her merikarp genellikle 5 kosta taşır. Endokarp tek sıralı 

parenkimatik hücrelerden oluşmuştur. Nadiren bazı taksonlarda endokarp hücrelerinin 

bir kısmında ligninleşme görülür. Đki merikarpın birleşme kısmı çok dar, merikarpın 

kommisural yüzeyinin yarısı kadar (Eryngium) ya da daha fazladır. Karpofor yoktur. 

Mezokarpta kristaller görülür. Kommisural yüzeyde tohum genellikle düz, bazen 

konvekstir (Liu 2003). 

2.6. Karyolojik Genel Bilgiler 

Canlının temel yapıtaşı olarak görülen hücre üzerindeki çalışmaların taksonomik 

açıdan değerlendirilmesi özellikle son dönemlerde, kuvvetli mikroskopların 

geliştirilmesiyle önem kazanmıştır. Gelişen araştırma ve görüntüleme teknikleriyle 

kromozomların ince yapısı hakkında çok fazla çalışma yapılmıştır. Sitolojik 

araştırmalar, kromozomların sayısının, şeklinin ve yapısının her canlının kendisine has 

bazı karakterler taşıdığını göstermiştir. Taksonominin yeni bir alanı olan sitotaksonomi 
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bilim dalı, kromozomlar üzerindeki çalışmaların taksonomiye uygulanmasıyla ortaya 

çıkmıştır. Sitotaksonomik çalışmalarla kromozomların sayıları, tipleri, büyüklükleri ve 

ince yapılarının araştırılması ile taksonomik açıdan çok önemli ve güvenilir bilgiler elde 

edilebilmiştir.  

Eryngium L. cinsinin yer aldığı Umbelliferae familyasında görülen temel 

kromozom sayısı x=6, 7, 8, 9, 10, 11’dir. Saniculoideae alt familyasında genellikle x=7, 

8 temel kromozom sayıları, Hydrocotyloideae alt familyalarında x=8, 9, 11 temel 

kromozom sayıları, Apioideae alt familyasında ise x=6, 7, 8, 9, 10, 11 temel kromozom 

sayıları görülür. 

Eryngium türlerinde temel kromozom sayısı, aynı alt familyada yer alan Astrantia, 

Sanicula ve Actinolema cinslerinde olduğu gibi x=7 ve x=8’dir. Sayılan türler genellikle 

diploittir. Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren 24 Eryngium türünden ancak 13 

tanesinin kromozom sayısı bilinmektedir. Kromozom sayısı bilinen türlerden 9 tanesi 

ise çalışma alanında doğal olarak yayılış göstermektedir. Aşağıdaki tabloda kromozom 

sayısı bilinen türlerin listesi yer almaktadır (Tablo 2.5).  

Eryngium türlerinin meyvelerinin çimlenmesinin zorluğundan ve 

kromozomlarının küçük olmasından dolayı, kromozomların morfolojisini tespit etmek 

oldukça zordur. Eryngium türleri ile yapılan önceki çalışmalarda genellikle sadece 

kromozom sayıları belirtilmiştir. Arjantin’de yayılış gösteren Yeni Dünya türlerinden 

Foetida ve Panniculata seksiyonlarına ait 8 tür üzerinde yapılan çalışma sonucunda 

elde edilen kromozom sayısı ve tipleri Tablo 2.6’da verilmiştir (Calvino, O’Leary, 

Greizerstein, Martinez ve ark. 2002). 
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Tablo 2-5: Türkiye Eryngium türlerinden kromozom sayıları bilinenler 

Tür Kromozom 
sayısı 

Kaynaklar 

E. thorifolium 2n=16  (Contandriopoulos ve Quezel 1976; Ariso 1981) 
E. pseudothorifolium  2n=16  (Contandriopoulos ve Quezel 1976; Ariso 1981) 
E. maritimum  2n=16  (Rohweder 1937, Kaynak: Federov 1974 p. 38; Wulff 1937; 

Hamel 1955; Queiros 1974; 1978; Love 1978; Popova ve 
Ceschmedjiev 1978; Valdes-Bermejo 1980; Ariso ve Miravall 
1985; Perdigó ve Llauradó 1985; Baltisberger 1990; Al-
Bermani, ve ark. 1993; Baltisberger, ve ark. 1993; Lövkist ve 
Hultgard 1999; Curie ve ark. 2008) 

E. giganteum 2n=16 (Hamel 1955) 
E. falcatum 2n=14 

x=6 
(Constance ve ark. 1976; Ariso 1981) 

E. caeruleum 2n=16 
n=8 

Hamel 1955; Bell ve Constance 1966; Love 1980) 

E. creticum 2n=14 (Ceschmedjiev 1976; Ariso 1981) 
E. heldreichii 2n=16 (Ariso 1981) 
E. thyrsoideum 2n=16 (Ariso 1981) 
E. glomeratum 2n=14 

x=8 
(Contandriopoulos ve Quezel 1976; Ariso 1981) 

E. billardieri 2n=16 (Ahmad ve Koul 1980; Love 1980; Ariso 1981; Hamal ve ark. 
1986; Pimenov ve ark. 1996) 

E. campestre  
var. campestre 

2n=14 
 
2n=28 

(Tischler 1934; Gardé ve Malheiros-Gardé 1949; Hamel 1955; 
Bell 1963) 
(Polya 1950; Hakansson 1953; Reese 1953; Ariso 1981) 

E. campestre  

var. virens  

2n=28 (Pimenov ve ark. 1996) 

 

Tablo 2-6: Kromozom sayıları bilinen yeni dünya Eryngium’ları ve kromozom 
tipleri 

Türler Kromozom tipleri 
E. coronatum Hook. et 
Arn.  

2n=2x=16; 14 metasentrik + 2 submetasentrik 

E. echinatum Urb.  2n=2x=16; 12 metasentrik + 2 metasentrik-submetasentrik  
+ 2 submetasentrik 

E. nudicaule Lam. 2n=2x=14; 8 metasentrik + 2 metasentrik-submetasentrik  
+ 4 submetasentrik  

E. eburneum Decne.  2n=2x=16; 8 metasentrik + 2 metasentrik-submetasentrik  
+ 6 submetasentrik 

E.horridum Malme  2n=2x=16; 12 metasentrik + 4 submetasentrik 
E. megapotamicum Malme  2n=4x=32; 4 metasentrik + 6 metasentrik-submetasentrik  

+ 22 submetasentrik 
E. mesopotamicum 
Pedersen  

2n=6x=48; 30 metasentrik + 16 submetasentrik +2 subtelosentrik 

E. pandanifolium Cham. et 
Schlechtd.  

2n=6x=48; 26 metasentrik + 4 metasentrik-submetasentrik  
+14 submetasentrik + subtelosentrik 
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2.7. Kimyasal Genel Bilgiler 

Bitkileri kimyasal verilere dayanarak sınıflandırma ilk zamanlardan beri insanlar 

tarafından kullanılmıştır. Başlangıçta bitkilerin sadece yenilebilir, tıbbi veya zehirli 

olanlarını ayırt etmek yeterli iken günümüzde içerdikleri kimyasal maddeler ayrıntılı 

olarak incelenip yapıları tayin edilmektedir. 

Bitkilerin morfolojisi ve kimyasal içeriği arasında bir ilişki olabileceği daima 

düşünülmüş ve bu yönde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Kimyasal verilere dayanarak 

yapılan ve kemotaksonomi olarak adlandırılan bu tip çalışmalar günümüzde 

sistematiğin temel bir dalı olarak geniş oranda kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle 

kromatografi ve elektroforez gibi hızlı analitik tekniklerin büyük gelişme göstermesi ile 

bu tip çalışmalar geniş oranda artmıştır.  

Filogenetik akrabalıklarla kimyasal karakterler çoğu zaman paralellik 

göstermektedir. Kimyasal içerikler sınıflandırmada diğer veriler kadar önem taşımakta 

ve filogenetik çalışmaların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.  

Kemotaksonomide en çok çalışılan grup sekonder metabolitlerden fenolik yapıda 

bileşiklerdir. Flavonoidler, fenolik yapıda bileşiklerin içinde, bitkiler aleminde basit 

yapılıdan en gelişmiş yapılı bitkilere kadar yayılmış geniş sınıflardan biridir. Kimyasal 

bakımdan 2-fenil γ kromon yapısındadırlar. Bitkilerde aglikon olarak veya asit ya da 

enzimlerle şeker ve şeker olmayan kısımlara (aglikon) ayrılan glikozitler halinde 

bulunurlar. Genellikle şeker grubunun aglikondaki hidroksil gruplarına bağlanması ile 

O-glikozitleri şeklinde görülürler. Flavonoid bileşikler suda ve alkolde kolaylıkla 

çözünen sarı renkli pigmentlerdir. Bilinen flavonoidler arasında en sık rastlananlar 

flavon, izoflavon, flavonol, flavanon, kalkon ve dehidrokalkonlardır. Flavonoid 

bileşiklerin özellikle hidroksilli türevleri oldukça yaygındır. Flavonoller 3-

hidroksiflavon yapısındadırlar. Bitkiler aleminde yaklaşık iki veya üç yüz flavonol 

tanımlanmıştır. Kersetin (5,7,3΄,4΄-tetrahidroksi flavonol), kempferol (5,7,4΄-trihidroksi 

flavonol) ve mirsetin (5,7,2΄,3΄,4΄-pentahidroksi flavonol) en yaygın bulunanlardır. 

Flavonoller genellikle 3. karbondaki hidroksil grubuna şeker bağlanması ile oluşur. 

Bitkilerde aynı organda birkaç flavonoid bileşik birlikte bulunabilir ve daha çok yaprak 

ve çiçekte görülürler ( Baytop 1980 p. 83; Tanker M ve Tanker N 1991 pp. 182-187). 
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2.7.1. Eryngium türleri üzerinde yapılan kimyasal çalışmalar 

Eryngium türleri yüksek oranda saponin ve flavonoid bileşikler (kampferol ve 

kersetin glikozit) içermeleri nedeniyle biyolojik aktivite göstermektedir (Martin 2004). 

Ayrıca uçucu yağlarının seskiterpen bakımından zengin olduğu rapor edilmiştir (Pala-

Paul ve ark. 2005). 

PDR (Physician’s Desk Reference) içerisinde E. campestre türünün taşıdığı 

bileşikler köklerde; triterpenik saponozitler, furanokumarinler, piranokumarinler, 

monoterpenik heterozitler, kafeik asit, oligoosakkaritler, topraküstü kısımlarında ise; 

flavonoid bileşikler, triterpenik saponozitler ile kafeik asit olarak bildirilmiştir (Fleming 

2000 pp. 282-283). E. campestre türünün tamamı üzerinde yapılan bir çalışmada 

saponin ve alkaloit taşıdığı, tanen ve flavonid bileşikler taşımadığı belirtilmiştir 

(Aynenchi ve ark. 1981). 

E. billardieri türünün topraküstü kısımlarında yapılan bir çalışmada ise saponin 

ve alkaloit taşıdığı, tanen ve flavonoid bileşikler taşımadığı belirtilmiştir. Yine aynı 

çalışmada E. bungei taksonunun çiçekli gövdesi üzerinde yapılan çalışmada saponin, 

alkaloit ve tanen taşıdığı, flavonoid bileşikler taşımadığı belirtilmiştir (Fazly Bazzaz ve 

ark. 1997). 

2.7.1.1. Eryngium türlerinin içerdiği flavonoid bileşikler ile ilgili yapılan çalışmalar 

Eryngium türleri içerdiği flavonoid bileşikler ile ilgili yapılan çalışmalar 

sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir (Tablo 2.7). 
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Tablo 2-7: Eryngium türlerinin içerdiği flavonoid bileşikler ile ilgili çalışmaların sonuçları  
E

. c
am

pe
st

re
 

topraküstü 
kısımları 

kersetin-3-0-rutinozit (rutin) (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 1997) 

kersetin-3-0-α-L-ramnozit (kersitrin) (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 
1997) 
kersetin-3-0-β-D-glikozit (isokersetin) (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 
1997) 
kersetin-3-0-di-p-kumaroilglikozit (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 
1997) 
kempferol-3-0-β-D-glikozit (astragalin) ((Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve 
ark. 1997) 
kempferol-3-0-kaffeoil-glikozit (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 1997) 
kempferol-3,7-0-diramnozit (kempferitrin (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve 
ark. 1997) 
kempferol-3-0-di-p-kumaroilglikozit (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 
1997) 
kempferol-7-0-α-L-ramnozit (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 1997) 
luteolin-7-0-β-D-glikozit (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 1997) 
isoramnetin (Kartnig ve Wolf 1993; Hohmann ve ark. 1997) 

E
. 

gi
ga

nt
eu

m
 

topraküstü 
kısımları 

kempferol 3,7-diramnozit (Zarnack ve ark. 1977) 

kempferol-O-glikozit (Zarnack ve ark. 1977) 

E
. m

ar
it

im
um

 

topraküstü 
kısımları 

kempferol-3-0-β-D-glikozit (Hiller ve Franke 1981) 

kempferol-3-0-(6-0-β-D-glikopiranozit)-β-D-galactopiranozit (Hiller ve Franke 
1981) 

kempferol-7-0-ramnozit-3-0-glikozit (Hiller ve Franke 1981) 

kersetin-3-0-β-D-glikozit (Hiller ve Franke 1981) 

E
. p

la
nu

m
 

yaprak 

kempferol (Harborne ve Williams 1972) 

kersetin (Harborne ve Williams 1972) 
kempferol-3-0-(6-0-β-D-glikopiranozit)-β-D-galaktopiranozit (Zarnack ve ark. 
1977; Hiller ve ark. 1980) 
kempferol-3,7-diramnozit (Stecka-Paszkiewicz 1983) 

kök 
kempferol-3-0-(6-0-β-D-glikopiranozit)-β-D-galaktopiranozit (Zarnack ve ark. 
1977; Hiller ve ark. 1980) 

2.7.1.2. Eryngium türlerinin içerdiği saponozitler ile ilgili yapılan çalışmalar 

Eryngium türleri içerdiği saponozitler ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 

elde edilen veriler Tablo 2.8’de verilmiştir. 
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Tablo 2-8: Eryngium türlerinin içerdiği saponozitler ile ilgili çalışmaların sonuçları 

E
. c

am
pe

st
re

 

kök 

3-0-β-D-glukopiranozil (1→2) [α-L-ramnopiranozil (1→ 4) β-D-
glukuronopiranozil 22-0-anjeloil-R1-barrigenol (Kartal ve ark. 2005) 

3-0-β-D-glukopiranozil (1→2) [α-L-ramnopiranozil (1→ 4) β-D-
glukuronopiranozil 22-0-β,β-dimetilakriloil-Al-barrigenol (Kartal ve ark. 2005) 

3-0-α-L-ramnopiranozil-(1→2)-β-D-glukuronopiranozil-21-0-asetil-22-0-anjeloil-
R1-barrigenol (Kartal ve ark. 2005) 

3-0-α-L-ramnopiranozil-(1→2)-β-D-glukuronopiranozil-21-0-asetil-22-0-β,β-
dimetilakriloil-Rl-barrigenol (Kartal ve ark. 2005) 

3-0-α-L-ramnopiranozil-(1→2)-β-D-glukuronopiranozil-22-0-β,β-dimetilakriloil-
A1-barrigenol, 3-0-α-L-ramnopiranozil-(1→2)-β-D-glukuronopiranozil-22-0-
anjeloil-R1-barrigenol (Kartal, Mitaine-Offer, Abu-Asaker ve ark. 2005) 

3-0-α-L-ramnopiranozil-(1→2)-β-D-glukuronopiranozil-anjeloil-28-O-asetil-R1-
barrigenol (Kartal ve ark. 2005) 

ramnopiranozil-(1→2)-β-D-glukuronopiranozil 22-0-anjeloil-R1-barrigenol 
(Kartal ve ark. 2006) 

E
. p

la
nu

m
 topraküstü 

kısımları  
eryngiumgenin A-D (Hiller ve ark. 1970; Hiller ve ark. 1973; Hiller ve ark. 1974) 

kök eryngiumgenin A-D (Hiller ve ark. 1970; Hiller ve ark. 1973; Hiller ve ark. 1974) 

E
. k

o
ts

ch
yi

 

toprakaltı ve 
topraküstü 
kısımları 

3-O-α-L-ramnopiranozil-(1→4)-β-Dglukurunopiranozil-22-O-anjeloil-A1-
barrigenol (Aslan Erdem 2009) 
3-O-α-L-ramnopiranozil-(1→4)-β-D-glukurunopiranozil-22-O-β,β-dimetilakriloil-
A1-barrigenol (Aslan Erdem 2009) 
3-O-β-D-glukopiranozil-(1→2)-[β-D-glukopiranozil-(1→6)]-β-D-glukopiranozil-
21-Oasetil-22-O-asetil-28-O-asetil-3β, 21β, 22α, 28-tetrahidroksiolean-12-en-16-
okso (Aslan Erdem 2009) 
3-O-β-D-galaktopiranozil-(1→2)-[α-L-arabinopiranozil-(1→3)]-β- 
glukurunopiranozil-22-O-anjeloil-A1-barrigenol (Aslan Erdem 2009) 

2.7.1.3. Eryngium türlerinin içerdiği kumarinler ile ilgili yapılan çalışmalar 

Eryngium türleri içerdiği kumarinler ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 

aşağıdaki veriler elde edilmiştir (Tablo 2.9). 

Tablo 2-9: Eryngium türlerinin içerdiği kumarinler ile ilgili çalışmaların sonuçları 

E
. c

am
pe

st
re

 

kök 

anjelinol benzoate (Erdelmeier ve Sticher 1985) 

agasillin (Erdelmeier ve Sticher 1985) 

grandivittin (Erdelmeier ve Sticher 1985) 

agelinol (Erdelmeier ve Sticher 1985) 

E
. c

re
ti

cu
m

 

topraküstü 
kısımları 

deltoin (Al Khalil 1994) 

marmesin (Al Khalil 1994) 

kersitol (Al Khalil 1994) 

3-(β-D-glikopiranoksimetil)-2-4,4-trimetil-2,5-siklohekzadien-1-on, 1-β-D-
glikopiranoksi-3-metoksi-5-hidroksibenzen (Al Khalil 1994) 

β-sitosterol (Al Khalil 1994) 

β-D-glikopiranosit (Al Khalil 1994) 
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2.7.1.4. Eryngium türlerinin içerdiği uçucu yağlar ile ilgili yapılan çalışmalar 

Eryngium türleri içerdiği uçucu yağları ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 

elde edilen major bileşikler Tablo 2.10’da verilmiştir. 

 

Tablo 2-100: Eryngium türlerinin içerdiği uçucu yağlar ile ilgili çalışmaların sonuçları 

E
. c

ae
ru

le
um

 

topraküstü 
kısımları 

limonen, β-seksifellandren (Morteza-Semnani ve ark. 2003) 

α-pinen (Morteza-Semnani ve ark. 2003) 

δ-2-karen (Morteza-Semnani ve ark. 2003) 

E
. b

il
la

rd
ie

ri
 

topraküstü 
kısımları 

α–murolen (Sefidkon ve ark. 2004) 

β-gurjunun (Sefidkon ve ark.2004) 

δ-kadinen (Sefidkon ve ark.2004) 

alensen (Sefidkon ve ark. 2004) 

E
. c

am
pe

st
re

 

çiçek durumları 

apiol (Camarda ve ark. 2004) 
α-himaklen (Camarda ve ark. 2004) 
germakren (Pala Paul ve ark. 2008) 
β-kurkumen (Pala Paul ve ark. 2008)  
β-farnesen (Pala Paul ve ark. 2008) 

topraküstü 
kısımları 

δ-kadinen (Abd Elmonem ve Shehab 2006) 

spatulen (Abd Elmonem ve Shehab 2006) 

gövde germakren (Pala Paul ve ark. 2008) 

yaprak germakren (Pala Paul ve ark. 2008) 

 

2.7.1.5. Eryngium türlerinin içerdiği karbohidrat türevleri ile ilgili yapılan 
çalışmalar 

Eryngium türleri içerdiği karbonhidrat türevleri ile ilgili yapılan çalışmalar 

sonucunda elde edilen veriler Tablo 2.11’de verilmiştir. 

 

Tablo 2-11: Eryngium türlerinin içerdiği karbonhidrat türevleri ile ilgili çalışmaların 
sonuçları 

E
. c

re
ti

cu
m

 

topraküstü 
kısımları 

mannitol (Al-Khalil 1994) 

dulsitol (Al-Khalil 1994) 
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E. thorifolium ve E. pseudothorifolium türlerinin Sokslet apareyi ile hazırlanan 

hekzan ekstreleriyle yapılan çalışmalar sonucunda aşağıda verilen major bileşikleri izole 

edilmiştir (Tablo 2.12). 

Tablo 2-11: E. thorifolium ve E. pseudothorifolium türlerinden izole edilen major bileşikler 

E
. t

ho
ri

fo
li

um
 

topraküstü 

kısımları 

sis-verbenil asetat (Usluer ve ark. 2005) 

karyofillen oksit (Usluer ve ark. 2005) 

(E)-farnesen epoksit (Usluer ve ark. 2005) 

selina 4,11-dien 2-ol (Usluer ve ark. 2005) 

E
. p

se
ud

ot
ho

ri
fo

li
um

 

topraküstü 

kısımları 

falkarinol 6,10,14-trimetil pentadekanon karyofilen (Usluer ve 

ark. 2005) 

 

2.7.1.6. Eryngium türlerinin içerdiği seskiterpen bileşikler ile ilgili yapılan 
çalışmalar 

Eryngium türleri içerdiği seskiterpen bileşikler ile ilgili yapılan çalışmalar 

sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir (Tablo 2.13). 

Tablo 2-12: Eryngium türlerinin içerdiği seskiterpen bileşikler ile ilgili çalışmaların 
sonuçları 

E
. c

re
ti

cu
m

 

topraküstü 

kısımları 

1-n-propilperhidronaftalin (Ayoub ve ark. 2003) 

1,2,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-4-metil-1-propilnaftalen-7-karbaldehit (I, Eryng-9-en-

15-al) (Ayoub ve ark. 2003) 

 

Ayrıca yapılan farklı çalışmalarda E. campestre, E. maritimum, E. giganteum ve 

E. planum türlerinin farklı organlarında organik asitler (kafeik asit, klorojenik asit ve 

oktanoik asit) elde edilmiştir (Hiller ve Kothe 1967; Hohmann ve ark. 1997; Fleming 

2000 pp. 282-283; Abd Elmonem ve ark. 2006). 
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2.7.1.7. Eryngium türlerinin üzerinde yapılan biyoaktivite çalışmaları 

Küpeli ve arkadaşları (2006) tarafından Türkiye’de doğal olarak yetişen 

Eryngium campestre, Eryngium creticum, Eryngium davisii, Eryngium falcatum, 

Eryngium isauricum, Eryngium kotschyi, Eryngium maritimum, ve Eryngium trisectum 

türlerinin topraküstü kısımları ve köklerinden hazırlanan etanollü ekstrelerle fareler 

üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda E. falcatum türü dışında tüm taksonların iltihap 

giderici ve ağrı kesici etkisi olduğu bildirilmiştir. 

Tavşan ve kobaylar üzerinde yapılan bir çalışmada E. creticum’un sulu ekstresi 

bitkisinin köklerinden hazırlanan ekstrenin sinek ve akrep sokmalarında etkili olduğu 

bildirilmiştir (Afifi ve ark. 1990). 

Bir başka çalısmada Eryngium creticum sulu ekstresi, kobaya akrep (Leiurus 

quinquestriatus) zehiri ile kombine verildiğinde; kobayın hayatta kalma süresini anlamlı 

sekilde 20 dakikadan 8 saate kadar çıkarttığı saptanmıştır (Jaghabir ve ark. 1989). 

E. creticum üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise; taze ve kurutulmuş yaprak 

ve köklerinden hazırlanan sulu ve etanollü ekstrelerin yılan ve akrep zehirlerine karşı 

inhibisyon etkisi test edilmiştir. Taze yapraklardan hazılanan ekstrenin diğerine oranla 

akrep zehirinin hemolitik aktivitesini yüksek oranda inhibe ettiği görülmüştür. Taze ve 

kurutulmuş köklerden hazırlanan ekstreler yılan ve akrep zehirlerinin % 100 

inhibisyonunu sağlamıştır. Ancak yaprak ve köklerden hazırlanan etanollu ekstreleri 

eritrositler üzerinde zehirin aktivitesini inhibe etmesi beklenirken eritrositlerin 

hemolizini arttırmıştır (Alkofahi ve ark. 1997). 

Aslan Erdem (2009) tarafından Eryngium campestre, Eryngium creticum, Eryngium 

davisii, 

Eryngium falcatum, Eryngium isauricum, Eryngium kotschyi, Eryngium maritimum ve 

Eryngium trisectum türlerinin toprakaltı ve topraküstü kısımlarından sulu ve etanollü 

ekstreler hazırlanmış; bunların antienflamatuvar aktiviteleri ve antinosiseptif aktiviteleri 

araştırılmış ve Eryngium kotschyi türü her iki aktivite açısından en yüksek aktivite 

gösteren tür olarak saptanmıştır (Aslan Erdem 2009). 

 E. campestre bitkisinin buğday biti üzerine insektisit aktivitesi ve anti 

kanserojen aktivitesi araştırılmıştır. Yapılan biyolojik aktivite çalışmaları sonucunda 

birkinin anti insektisit ve anti kanserojen aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı 

çalışmada bitkinin rutin ve kempferol içerdiği de belirlenmiştir (Akşit 2008).  
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Yapılan bir başka çalışmada Eryngium creticum köklerinden hazırlanan petrol 

eterli ekstrenin antimikotik aktivitesi mantarlardaki sporlu üremenin % inhibisyonu 

saptanarak tayin edildiği ekstrenin Botrytis cinera ve Fusarium oxysporun f. sp. melonis 

adlı iki mantarın sporların üremesine karşı yüksek derecede bir etki gösterdiği 

bildirilmiştir (Abou-Jawdah ve ark. 2002). 

Başka bir çalışmada ise Eryngium creticum’ un sulu ve etanollü ekstrelerinin 

disk diffuzyon yöntemi kullanılarak Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa ve Candida albicans'a karşı 

antimikrobiyal aktiviteleri tayin edilmiştir. Ancak E. creticum'dan hazırlanan sulu ve 

etanollu ekstrelerin antimikrobiyal aktivitelerinin oldukça zayıf olduğu bildirilmiştir 

(Ali-Shtayeh ve ark. 1998). 

Diğer bir çalışmada Eryngium maritimum'un rizomlarından hazırlanan lipofilik 

ekstrenin sıçanlarda önemli antienflamatuvar etki oluşturduğu saptanmıştır (Lisciani ve 

ark. 1984). 

Başka bir çalışmada ise Karayib'lerde endemik olarak yetişen Eryngium 

foetidum'un yapraklarından hazırlanan hekzanlı ekstrenin tropikal antienflamatuvar 

etkili doğal bir kaynak olabileceği bildirilmiştir (Garcia ve ark. 1999). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Yapılan bu araştırma etnobotanik, morfolojik, anatomik, karyolojik ve kimyasal 

olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler tezin temel bölümleri olan Genel 

Bilgiler, Gereç ve Yöntem ile Bulgular ana başlıkları altında birer alt başlık halinde ayrı 

ayrı ele alınmıştır. 

3.1. Morfolojik Đnceleme 

Araştırma materyalini 2007-2009 yılları arasında Türkiye ve Doğu Ege Adaları 

Florası’ndaki kareleme sistemine göre A1-A2, B1-B2, C1-C2-C3-C4-C5 karelerinden 

toplanmış Eryngium örnekleri oluşturmaktadır. Araştırma bölgesine Eryngium türlerinin 

çiçekli (Haziran-Ağustos) ve meyveli (Ağustos-Ekim) olduğu dönemlerde 16 kez arazi 

çalışması yapılmış, toplam 48 gün süren bu çalışmalarda farklı lokalitelerden 136 adet 

Eryngium örneği toplanmıştır. Arazi çalışmalarında tip lokalitelerinin olduğu yerlerden 

de örnek toplanılmasına çaba sarfedilmiştir.  

Toplanan her örneğin genel ve makro renkli fotoğrafları Fuji Finepix S9600 

marka dijital fotoğraf makinesi ile tarafımızdan çekilmiştir. Bu fotoğraflar toplayıcı 

numarası ile kişisel harici harddisk içinde arşivlenmiştir. Tezin bulgular kısmında 

kullanılan fotoğrafların tamamı arazi çalışmalarında çekilen bu fotoğraflardır. 

Arazi çalışmalarında toplanan örneklerin tümü herbiye kurallarına göre 

kurutulmuş, numaralandırılmış ve herbaryum örneği haline getirilmiştir. Bu örnekler 

Đstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ISTE)’nda bulunmaktadır. 

Çeşitli üniversite ve Araştırma Merkezleri bünyesinde yer alan 

herbaryumlardaki Eryngium örnekleri incelenmiştir: Ankara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Herbaryumu (AEF), Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ANK), 

British Museum (National History Museum) Herbaryumu (BM), Edinburg Herbaryumu 

(E), Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (GAZI), Hacettepe Üniversitesi Fen 

Fakültesi Herbaryumu (HUB), Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ISTF), 

Đstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (ISTO), Kew Herbaryumu (K), 

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu (KNYA). Bunların dışında Ege 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (IZEF) ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu (VANF) herbaryumlarında bulunan 

örneklerin fotoğraflarına ulaşılmıştır. Ayrıca Swedish Museum of Natural History 
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(S)’de bulunan Linné örneklerinin fotoğraflarına ulaşılmıştır (http://www.linnean-

online.org/3211/), MARS herbaryumunda bulunan E. pseudothorifolium ve E. 

isauricum türlerinin tezde kullanılan tip fotoğrafları Dr. Arno Wörz tarafından 

çekilmiştir. 

Çeşitli herbaryumlarda bulunan ve arazi çalışmaları sonucunda toplanan toplam 

287 örnek bu çalışma kapsamında incelenmiştir. 

Toplanan örneklerin tayini için başta “Flora of Turkey and East Aegean Islands” 

(Davis 1972; 1988; Duman 2000) adlı eser olmak üzere Eryngium türleri üzerinde 

yapılmış diğer çalışmalar ve ülkemize yakın ülkelerin Flora’larından yararlanılmıştır 

(Post 1932; Coste 1937 pp. 155-157; Mathias ve Constance 1941; Breton 1962; 

Mouterde; 1970; Davis 1972; Zohary 1972; Täckholm 1974; Meikle 1977; Velcev 

1982; Pimenov and Tamamschian 1987; Wörz; 2004; 2006; Wörz ve Duman 2004) 

Toplanan tüm taksonların meyve ve kalikslerine ait mikromorfolojik çalışmada 

kullanılan materyal, araştırma bölgesinden toplanan olgun meyveli örneklerden 

oluşmaktadır. Çalışılan örnekler her türün bulgularının irdelenmesinde ISTE numarası 

ile belirtilmiştir. Bu örneklere ait lokalite bilgileri tüm ayrıntıları ile morfolojik bölümde 

verilmiştir. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) çalışması için genel meyve yapısını 

en iyi yansıtan meyveler seçilerek, üzerinde iki taraflı yapıştırıcı bant bulunan staplar 

üzerine yerleştirilmiştir. Đncelenen meyvelere ait yüzey görüntüleri Đstanbul Üniversitesi 

Fen Fakültesi’nde bulunan Jeol Neoscope JCM-5000 marka Taramalı Elektron 

Mikroskobu (SEM) ile çekilmiştir. Fotoğrafları çekilen örnek numaraları, meyve ve 

kaliks mikrofotoğraflarının altında verilmiştir. Mikrofotografiler, meyveler için ×22, 

×200 ve ×1100 büyütmede, kalikler için ×22 ve ×400 büyütmede çekilmiştir. Meyve 

mikromorfolojisi çalışılırken çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır (Safina ve Pimenov 

1990; Juan ve ark. 1994; 2000; Menemen ve Jury 2001; Özcan 2002; 2004; Akçin 2007; 

Akçin ve Baki 2009). SEM fotoğrafları ile ilgili yüzey betimlemeleri yapılırken 

Botanical Latin adlı eserden faydalanılmıştır. Kullanılan terimlere ait şekillerin listesi 

Şekil 3.1’de verilmiştir (Stearn 2005 p. 490). 
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Şekil 3-1: Mikromorfolojik karakterler (Stearn 2005) 

 

Bulgular kısmında araştırma bölgesinde bulunan türlerin listesi ve bulgularımıza 

göre bu türler için düzenlenmiş seksiyon ve tür tayin anahtarları yer almaktadır. 

Araştırma bölgesinden toplanan ve ziyaret edilen herbaryumlardaki örnekler 

incelenerek türlerin ayrıntılı deskripsiyonları mevcut değerlerin maksimum ve 

minimum sınırları verilerek yapılmıştır. 

Türler filogenetik sıralamaya göre verilmiştir.  

Türlerin yazılmasında şu sıra izlenmiştir: 

1. Tür adı ve yazarı 

2. Yayınlandığı yer 

3. Eş ad/adları ve yayınlandığı yer/yerler 

4. Tip örneğinin toplandığı yer 

5. Betim 
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6. Çiçeklenme zamanı 

7. Meyvelenme zamanı 

8. Yetişme ortamı 

9. Yüksekliği 

10. Kromozom sayısı 

11. Tehlike kategorisi 

12. Türkiye’deki yayılışı 

13. Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölgesi 

14. Đncelenen örnekler 

15. Türün yayılış haritası 

16. Meyve mikromorfolojisi ve fotoğrafları 

17. Kaliks mikromorfolojisi ve fotoğrafları 

18. Türle ilgili tartışmalar 

 

Đncelenen türlerin Türkiye’deki ve dünyadaki yayılışları çeşitli Flora’lara, cins 

ile ilgili çalışmalara, ISTE ve diğer herbaryumlardaki örneklere dayanarak verilmiştir. 

Türlerin lokalite bilgileri verilirken Türkiye Florası’ndaki kareleme sistemi esas 

alınmıştır. Kareler alfabetik sırayla verilmiştir. Her bir kare içindeki lokaliteler 

sıralanırken öncelikle iller alfabetik sıralanmıştır. Aynı ilden toplanmış örnekler 

toplanma tarihine göre eskiden yeniye doğru sıralanmıştır. Her bir lokalite bilgisi şu sıra 

ile verilmiştir: Kare/il/ilçe /ayrıntılı lokalite/varsa habitat/yükseklik/tarih/toplayıcı/varsa 

toplayıcı numarası/bulunduğu herbaryum/ arsa herbaryum numarası.  

Ayrıca taksonların tehlike sınıfları IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve 

Ölçütlerindeki (Ver. 3.1) kategorilere göre yeniden düzenlenmiştir (IUCN, 2001). 

Eryngium türleri için kullanılan kategorilerin anlamları şunlardır: 

LC: Düşük Riskli 

VU: Duyarlı 

EN: Tehlikede 

CR: Kritik 

3.2. Anatomik Đnceleme 

Materyal, araştırma bölgesinden (A1-A2, B1-B2, C1-C2-C3-C4-C5) toplanan 

örneklerden oluşmaktadır. Çalışılan örnekler her türün bulgularının irdelenmesinde 
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ISTE numarası ile belirtilmiştir. Bu örneklere ait lokalite bilgileri morfolojik bölümde 

tüm ayrıntıları ile verilmiştir. 

Umbelliferae familyasına ait taksonların sınıflandırılmasında ayırt edici bir 

karakter olarak kullanılan meyve anatomik özelliklerini incelemek amacıyla meyveden 

(merikarptan) enine kesitler alınmıştır. Umbelliferae familyasında pedonkul anatomisi 

de ayırtedici bir karakter olarak kullanılmaktadır. Pedonkul anatomik özelliklerini 

incelemek amacıyla pedonkulden enine kesitler alınmıştır. 

Meyve anatomisinde kesitler merikarpların ortasından buz mikrotomu ya da elle 

jilet yardımı ile 7-10 µm kalınlığında, pedonkul anatomisine ait kesitler ise kapituluma 

uzaklığı 10-20 mm olan kısımdan elle jilet yardımı ile alınmıştır. Alınan kesitler %5’lik 

safranin içinde incelenmiştir. Meyve anatomisine ait fotoğraflar Đstanbul Üniversitesi 

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Kameram 

marka mikroskop görüntüleme sistemi ile, pedonkul anatomisine ait genel görünüş 

fotoğrafları Đ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Araştırma 

Laboratuarında bulunan Olympus BH2 Mikroskop ve Philips Color Kamera’dan 

teşekkül görüntüleme sistemi ile ayrıntılı fotoğraflar ise Leica S8APO Stereo 

Mikroskop, Leica DFC295 kamera ve Leica Aplication Suite Yazılım’dan teşekkül 

Stereomikroskop Görüntüleme Sistemi ile çekilmiştir. 

Eryngium taksonlarına ait meyve ve pedonkullere ait detaylı anatomik özellikler 

genel bölümde verilmiştir. Bulgular bölümünde her türe ait belirlenen anatomik 

özellikler ayrıntılı olarak verilmiştir. Her taksona ait merikarpların enine kesitlerinin 

fotoğrafı, pedonkul enine kesitlerinin genel ve ayrıntılı fotoğrafları verilmiştir. 

Kullanılan şekillerin listesi Şekil 3.2’de verilmiştir (Stearn 2005 pp. 310-311). 

 

Şekil 3-2: Merikarpların genel görünüşleri için kullanılan terimler 
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3.3. Karyolojik Đnceleme 

Materyal, araştırma bölgesinde doğal ortamdan toplanmış Eryngium türlerine ait 

tohumlardır. Tohumlar öncelikle 6-8 hafta buzdolabında kağıt zarflar içinde karanlık 

ortamda bekletilmiştir. Bu şekilde bitkilerin suni kış evresi geçirmeleri sağlanmıştır. 1 

gece suda bekletilerek şişmeleri sağlanan tohumlar petri kutularına alınmış, bir kısmı 

oda sıcaklığında karanlık ya da aydınlık ortamda, diğer kısmı ise +4°C’ de, 

buzdolabında bekletilmiştir. Oda sıcaklığındaki tohumların bir kısmı 7-8 haftada 

çimlenirken, buzdolabında (+4°C) bekletilenler 15-22 haftada çimlenmiştir. 

Çimlenmeyen tohumlar buzdolabında bekletilmeye devam edilmiştir. Çimlenmeyen 

türlere ait yeni tohumlar 1 gece suda bekletildikten sonra toprağa ekilmiştir. Toprağa 

ekilen tohumlar 2-7 haftada çimlenmiştir. 

Çimlenen tohumlardan distile su içine toplanan kök uçları yaklaşık 1 cm 

uzunlukta kesilmiş ve alfabromonaftalen (ABN)’in sudaki doymuş çözeltisinin 

bulunduğu distile suda + 4°C’ de 24 saat ön muameleye tutulmuştur. Bu süre sonunda 

Carnoy sıvısı (1 glasial asetik asit + 3 absolü alkol) içinde en az 1 saat fikse edilerek 

buzdolabında saklanmıştır. Kromozom sayımı için önce +60 °C’de 1 N HCl’de 12-14 

dakika hidrolizin ardından Shifft reaktifi içine alınarak karanlık ortamda 3-4 saat 

süreyle boyamaya bırakılmıştır. Boyadan çıkarılan kök uçlarının koyu boyanan uç 

kısımları (1-1.5 mm) kesilerek lam üzerinde %2’ lik aseto-orsein içerisinde 

parçalanmış, daha sonra üzerine bir lam kapatılmış ve parmakla ezilerek preparatlar 

hazırlanmıştır. Hazırlanan preparatlar mikroskop altında taranmış, uygun olanlar daimi 

hale getirilmek üzere ayrılmıştır. Ezme-preparat metodu kullanılarak hazırlanan 

preparatlar, sıvı azot içerisinde dondurularak, lam ve lamel birbirinden ayrılmış ve 

ayrılan lam absolü alkol içinde temizlenmiştir. Lamda hücrelerin bulunduğu kısma 

sandural damlatılarak üzerine temiz bir lamel kapatılmıştır. Hazırlanan sabit hale 

getirilmiş tüm preparatlar oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Bulgular kısmında 

tohumun toplandığı bitkinin, ISTE’de kayıtlı örnek numarası, mitoz bölünmenin 

metafaz safhasında tespit edilen 2n kromozom sayısı, kromozom tipleri ve idiogramları 

verilmiştir. Eryngium türlerine ait kromozomlar genel olarak küçük olduğu ve 

çalışmalarımızı yaptığımız araştırma laboratuvarımızın teknik olanaklarının küçük 

kromozomların kromozom tiplerini belirlemeye yeterli olmamasından dolayı tüm 

taksonlara ait kromozom tipleri belirlenememiştir. 
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Çalışma sırasında türlere ait kromozomların fotoğrafları Olympus BH-2 

fotomikroskobunda x100 immersiyon objektifinde çekilmiştir. 

Kromozom tipleri Levan ve ark. (1964) tarafından verilen aşağıdaki hesaplara 

göre saptanmıştır. 

r=1 /s. 1 = kromozomun uzun kolunun boyu, s = kromozomun kısa kolunun boyu, 

r=1.0-1.7 ise kromozom metasentrik, r= 1.7-3.0 ise kromozom submetasentrik, r=3.0-

7.0 ise kromozom akrosentrik veya subtelosentriktir. “r” değeri yardımıyla şekilleri 

bulunan kromozomlar sentromerleri aynı düzlemde olmak üzere soldan sağa, 

metasentrikten akrosentriğe doğru dizilmiş ve 1’den 8'e kadar numaralandırılmıştır. 

3.4. Kimyasal Đnceleme 

Araştırma alanından toplanan Eryngium taksonlarına ait topraküstü kısımlar oda 

sıcaklığında ve gölgede kurutulup toz haline getirilmiştir. Çalışılan örneklerin ISTE 

numaraları Tablo 3.1’de belirtilmiştir. Bu örneklere ait lokalite bilgileri morfolojik 

bölümde tüm ayrıntıları ile verilmiştir. 

Tablo 3-1: Kimyasal incelemede kullanılan örneklerin herbaryum numaraları 

Türler Herbaryum No Türler Herbaryum No 

E. thorifolium ISTE 87483 E. heldreichii ISTE 87498 

E. pseudothorifolium ISTE 87831 E. davisii ISTE 87518 

E. maritimum ISTE 87052 E. glomeratum ISTE 87487 

E. falcatum ISTE 87487 E. kotschyi ISTE 87832 

E. creticum ISTE 87482 Eryngium babadaghensis ISTE 86122 

E. bithynicum ISTE 87520 E. campestre var. campestre ISTE 87480 

E. isauricum ISTE 87499 E. campestre var. virens ISTE 87508 

E. palmito ISTE 87517 E. polycephalum ISTE 87833 

E. trisectum ISTE 87522   

 

3.4.1. Fitokimyasal Ön Denemeler 

5 g toz haline getirilmiş materyal üzerine 100 ml sıcak su konulup karışım 30 

dakika sıcak su banyosunda tutulmuştur. Soğuduktan sonra pamuktan süzülmüş ve elde 

edilen infüzyonda fitokimyasal ön denemeler yapılarak, antrasen, saponin, flavonoid 

bileşikler, tanen ve alkaloit türevleri varlığı araştırılmıştır. 
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3.4.1.1. Flavonoid Bileşik Aranması 

Bir miktar infüzyon üzerine eşit miktarda Shibata belirteci (1 kısım derişik 

hidroklorik asit, 1 kısım etanol, 1 kısım su) ve birkaç parça magnezyum talaşı ilave 

edilerek, kırmızı, turuncu veya mor renk oluşup oluşmadığı gözlenmiştir. 

3.4.1.2. Antrasen Türevleri Aranması 

10 ml infüzyon üzerine 5 damla derişik sülfürik asit konulup karışım 15 dakika 

sıcak su banyosunda tutularak glikozitler hidroliz edilmiştir. Karışım soğuduktan sonra 

5 ml toluen ile çalkalanıp toluenli tabaka bir pipet yardımıyla diğer bir tüpe aktarılmış 

ve üzerine 3 ml %10’luk amonyak çözeltisi ilave edilmiştir. Pembe-kırmızı bir rengin 

oluşup oluşmadığı gözlenmiştir. 

3.4.1.3. Saponin Aranması 

10 ml infüzyon bir deney tüpüne konulup tüp baş parmak ile sıkıca kapatıldıktan 

sonra yatay olarak 30 saniye süreyle kuvvetle çalkalmıştır. 15 dakika dinlenmeye 

bırakıldıktan sonra tüpte en az 1 cm yüksekliğinde kalıcı köpük oluşup oluşmadığı 

gözlenmiştir. 

3.4.1.4. Tanen Türevlerinin Aranması 

10 ml infüzyon üzerine 2 ml tuzlu jelatin çözeltisi (sodyum klorür ile 

doyurulmuş %1’lik jelatin çözeltisi) ilave edilmiştir. Krem renkli bir çökeleğin oluşup 

oluşmadığı gözlenmiştir. 

Gallik ve Kateşik Tanenlerin Tespiti 

5 ml infüzyon üzerine 3 damla % 5’lik FeCl3 çözeltisi ilave edilerek mavi-siyah 

(gallik tanen) veya esmer zeytin yeşili (kateşik tanen) rengin oluşup oluşmadığı 

gözlenmiştir. 

3.4.1.5. Siyanogenetik Glikozit Aranması 

2 gr küçük parçalar halindeki numune bir deney tüpüne konulup üzerine 0,5 ml 

su ve birkaç damla ksilen ilave edilmiştir. Đnce bant halinde kesilmiş bir kromatografi 

kağıdı, sodyum pikrat çözeltisi içine batırılmış ve bant süzgeç kağıdının arasına 

konularak çözeltinin fazlası emdirilmiştir. Bu bant, tüpün ağzına bir kısmı dışarıda 

kalacak şekilde bir mantar tıpa yardımıyla sıkıştırılmıştır. Hazırlanan tüp, 30 0C-50 0C 
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sıcaklıktaki su banyosu içinde 2 saat bekletilip kağıdın tüp içinde kalan kısmında 

kırmızı rengin oluşup oluşmadığı gözlenmiştir. 

3.4.1.6. Kardiotonik Glikozit Aranması 

1 g toz numune 10 ml % 70’ lik etanol ile su banyosunda 2-3 dakika kaynatılmış 

ve soğuduktan sonra süzgeç kağıdından süzülmüştür. Süzüntü eşit hacimde suyla 

seyreltilerek çalkalanmıştır. Üzerine 5 damla kurşun subasetat çözeltisi eklenip oluşan 

çökelek süzgeç kağıdından süzülerek kurşunun fazlası alınmıştır. Süzüntü 10 ml 

kloroform ile tüketilmiştir. Kloroformlu ekstre 2 ayrı kapsüle eşit hacimde bölünüp 

çeker ocak altında kuruluğa kadar uçurulmuş ve aşağıdaki reaksiyonlar uygulanmıştır. 

1. Kapsül: Keller-Kliani Reaksiyonu 

Kapsüldeki kuru bakiye, l damla %5’ lik glasiyal asetik asitli FeCl3 çözeltisi 

ilave edilerek çözülmüştür. Çözelti içerisinde 3 ml derişik H2SO4 bulunan deney tüpüne 

kenarından sızdırılarak aktarılmış ve iki sıvı arasında esmer-kırmızı kahverengi bir 

halkanın oluşup oluşmadığı gözlenmiştir. 

2. Kapsül:  

a) Kedde Reaksiyonu: Kapsüldeki kuru bakiye üzerine 1 ml etanol ilave edilerek 

çözülmüştür. Çözelti üzerine 1-2 damla Kedde Belirteci (3,5-dinitrobenzoik asit + 

etanol) ve 2 damla % 6’lık NaOH çözeltisi ilave edilerek erguvan kırmızısı renk oluşup 

oluşmadığı gözlenmiştir. 

b) Baljet reaksiyonu: Kapsüldeki çözelti uçurulduktan sonra 1 ml etanolde çözülmüş 

ve sonra üzerine Baljet reaktifi damlatılarak renklenmenin meydana gelip gelmediği 

gözlenmiştir. 

3.4.1.7. Alkaloit Aranması 

10 ml infüzyon 10 ml %3’lük H2SO4 çözeltisiyle 25 dakika su banyosunda 

ısıtılarak tüketilerek soğuduktan sonra süzülmüştür. Süzüntü 5 ml %10’luk amonyak 

çözeltisi ilave edilerek kalevilendirilmiş ve ayırma hunisinde 10 ml eterle tüketilmiştir. 

Ayrılan eterli çözelti su banyosu üzerinde yoğunlaştırılmış ve kalan bakiye % 3’lük 

H2SO4 ile çözülmüştür. Bu asitli çözeltide özel reaktifler ile alkaloit teşhisi yapılmıştır. 

1-Dragendorf belirteci: Turuncu-kırmızı çökelek 

2 -Mayer belirteci: Süt rengi çökelek 
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3.4.2. Kemotaksonomik Çalışmalar 

Tüm taksonlara ait topraküstü kısımları toz haline getirilmiştir. 15 gram toz 

numune üstünü kapatacak kadar etanol ile su banyosunda 30 dakika kaynatıp sıcakken 

bir filtre kağıdından süzülmüştür. Süzüntü su banyosu üzerinde kuruyuncaya kadar 

yoğunlaştırılıp çok az miktarda etanol ile tekrar çözülmüştür. Bu hülasada flavonoid 

bileşikler özel belirteçler ile aranmıştır. Glikozitler için şahit madde olarak kersetin 3-

glikozit, astragalin, rutin, luteolin 3-glikozit, apigenin 7-glikozit, aglikonlar için ise 

apigenin, luteolin, kempferol ve kersetin kullanılmıştır.  

Kağıt ve ince tabaka kromatografisinde çeşitli çözücü sistemleri ve belirteçler 

kullanılmıştır.  

Kağıt ve ince tabaka kromatografisi için kullanılan çözücü sistemleri  

Glikozitler için 

Etil asetat: etil metil keton:formik asit: su      (5:3:1:1) 

Asetik asit:su           (15:85) 

Etil asetat: formik asit:glasiyal asetik asit: su      (100:11:11:26) 

Toluen:etanol               (2:1) 

Kloroform:aseton:formik asit          (9:2:1) 

 

Aglikonlar için 

Kloroform:aseton:formik asit          (9:2:1) 

Toluen:etil asetat:formik asit          (4:5:1) 

Asetik asit:su           (60:40) 

Etil asetat: etil metil keton:formik asit: su                            (5:3:1:1) 

Toluen:etanol               (8:2) 

 

ĐTK ve KK’de kullanılan belirteçler: 

KOH çözeltisi:1g KOH +100 ml etanol 

FeCl3 çözeltisi: 5g FeCl3+100 ml metanol 

 

Uygulanan çözücü sistemler içinde en iyilerinin glikozitler için etil asetat: etil 

metil keton:formik asit: su (5:3:1:1), aglikonlar için ise kloroform:aseton:formik asit 

(9:2:1) çözücü sistemleri olduğuna karar verilmiştir. Bu çözücü sistemlerine KOH 

belirteci püskürtülmüştür. 
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4. BULGULAR 

Araştırma alanında 17 Eryngium taksonunun doğal olarak yetiştiği saptanmıştır. 
Saptanan bu taksonlar seksiyonları ile birlikte aşağıda sıralanmıştır. 
 
Sect. Thorifolia Wolff 
e E. thorifolium Boiss. 
e E.pseudothorifolium Contandr. & Quézel 
 
Sect. Halobia Calest. 
  E. maritimum L. 
 
Sect. Plana Wolff 
  E. falcatum Delar. 
  E. creticum Lam. 
e E. bithynicum Boiss. 
 
Sect. Gigantophylla Wolff 
e E. isauricum Contandr. & Quézel 
 

Sect. Palmito Wolff 

e E. palmito Boiss. & Heldr. 
e E.trisectum A. Wörz & H. Duman 
 
Sect. Campestria Wolff 
  E.heldreichii Boiss. 
e E.davisii Kit Tan & Yıldız 
  E. glomeratum Lam. 
e E. kotschyi Boiss. 
e E. babadaghensis G. Ecevit-Genç, E. Akalın & A. Wörz 
  E. campestre L. 
      var. campestre 
      var. virens (Link) Weiss 
e E. polycephalum Hausskn. ex Wolff 
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4.1. Etnobotanik Bulgular 

Yapılan arazi çalışmaları sırasında Eryngium türlerine genel olarak diken ismi 

verildiği saptanmıştır.  

E. glomeratum  

Yöresel Adı: Diken (Antalya Kayaköy)  

E. maritimum  

Yöresel Adı: Diken (Muğla; Fethiye, Marmaris)  

E. campestre  

Yöresel Adı: Çalı dikeni (Tekirdağ; Saray, Karabürçek köyü), diken (Tekirdağ; 

Çorlu, Karamehmet köyü), eşek dikeni (Tekirdağ; Çorlu, Karamehmet köyü). 

E. creticum  

Yöresel Adı: Çalı dikeni (Tekirdağ; Saray, Karabürçek Köyü), yıldız otu 

(Đstanbul, Çatalca, Đnceğiz, Belgradköy), diken (Đstanbul; Selimpaşa, Konya; Kızıldağ, 

Tekirdağ; Çorlu, Karamehmet Köyü), süt dikeni (Konya; Derebucak) . 

Kullanılışı: Topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon dahilen midevi 

olarak kullanılmaktadır (Tekirdağ; Çorlu, Bakırca köyü).  

Yapraklarından hazırlanan infüzyon yılan ısırmalarına karşı kullanılmaktadır 

(Konya; Derebucak).  

Nazara karşı evlerin kapılarına asılmaktadır (Đstanbul; Selimpaşa, Kırklareli; 

Babaeski). 

Konya Derebucak ilçesinde bitkinin yılan ısırmalarına karşı iyi geldiğine 

inanılmaktadır. Bu inanışın temelinde geçmişten beri anlatıla gelen ve yaşanmış olduğu 

iddia edilen bir hikaye yatmaktadır. Bu hikayede; “Koyunlarını otlatmakta olan bir 

çoban bir yılan ile kertenkele’nin döğüşüne şahit olur. Döğüş sırasında yılan tarafından 

ısırılan kertenkele hemen biraz ilerideki bitkinin yapraklarından yer ve tekrar yılanın 

karşısına çıkar. Bu olay bir kaç kez tekrar edince çoban kertenkelenin yapraklarını 

yediği bitkiyi yerinden söker ve saklar. Yılan tarafından yine ısırılan kertenkele tekrar 

bitkiden yemek için geldiğinde bitkiyi bulamaz ve zehirlenerek ölür.” Kertenkelenin 

yapraklarını yediği bitki süt dikeni (E. creticum) dir. Dioscoridis’in Materia Medica adlı 

eserinde de Eryngium’un yılan ve akrep sokmalarına karşı kullanıldığı kayıtlıdır. 
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4.2. Morfolojik Bulgular 

4.2.1. Araştırma alanında yetişen Eryngium türlerinin seksiyon anahtarı 

1-Taban yaprakları genellikle tam veya trifid 
2-Brakteler yapraksı, rombikten ovata kadar değişen şekillerde …….... Sect. Halobia 

Calest. 
2-Brakteler yapraksı değil, linear-lanseolat 

3-Taban yaprakları suborbikular-reniform ya da trapez şeklinde 
…………………………………………………………….. Sect. Thorifolia Wolff 
3-Taban yaprakları triangular, oblong-ovat ya da trifid .…...….. Sect. Plana Wolff 

1-Taban yaprakları parçalı, 3-7 segmentli 
4- Taban ve gövde yaprakları Graminae yapraklarına benzer, 3-7 segmentli, 

segmentler linear-lanseolat ……………………..……...... Sect. Palmito Wolff 
4- Taban ve gövde yaprakları Graminae yapraklarına benzemez, 3-5 segmentli 

5-Taban yaprakları digitat, 3-5 parçalı, brakteoller trikuspidat 
…………...………………………………...….... Sect. Gigantophylla Wolff 

5-Taban yaprakları trisekt, palmatisekt ya da pinnatisekt, brakteoller genellikle 
tam veya sadece dıştakiler trikuspidat ………......... Sect. Campestria Wolff 

4.2.2. Araştırma alanında yetişen Eryngium türlerinin teşhis anahtarı 

1- Brakteler yapraksı, rombikten ovata kadar değişen şekillerde .……...... 3- maritimum 

1- Brakteler yapraksı değil 

   2- Yapraklar Graminae yapraklarına benzer, linear, 3-7 segmentli 

       3- Taban yaprakları 5-7 parçalı, alt ve orta gövde yaprakları 5 parçalı, çiçek durumu 
rasem-panikula……..…...…………………….…...........................… 12- palmito 

       3- Taban yaprakları 3-5 parçalı, alt ve orta gövde yaprakları 3 parçalı, çiçek durumu 
dikazyum .........……...…...........…………………….…................ 12a- trisectum 

   2- Yapraklar Graminae yapraklarına benzemez, linear değil 

       4- Taban yaprakları meyve zamanı düşücü 

           5- Brakteollerin hepsi tam, çiçek durumu tirsus-panikula ........... 16- glomeratum 

           5- Brakteoller hepsi ya da en azından dıştakiler trikuspidat, çiçek durumu tirsus-
panikula değil 

                6- Bitki 15-30 cm uzunluğunda, gövde köşeli ve belirgin boyuna oluklu, 
meyve armutsu …..………...……………..…………....…. 10- bithynicum 

                6- Bitki 20-100 cm uzunlukta, gövde silindirik, boyuna çizgili, meyve 
armutsu değil 
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                   7- Çiçek durumu rasemoz-panikula, 2-28 adet kapitulum taşır, kapitulumlar 
8-15 mm çapında, braktelerin hepsi trikuspidat ya da içtekiler tam  

………………………………………………………………… 6- falcatum 

                   7- Çiçek durumu yoğun ve yayık panikula, 25-çok sayıda kapitulum taşır, 
kapitulumlar 5-10 mm çapında, braktelerin hepsi trikuspidat  
……………………………………………………………...  9- creticum 

       4- Taban yaprakları meyve zamanı kalıcı 

           8- Taban yaprakları tam, parçalanmamış 

              9- Brakteollerin tamamı trikuspidat, taban yaprakları suborbikular-reniform, 9-
11 damarlı ..………………………………...............….…… 2- thorifolium 

              9- Dıştaki brakteoller trikuspidat içtekiler tam, taban yaprakları trapez şeklinde, 
6-9 damarlı .………………….…........................… 2a- pseudothorifolium 

           8- Taban yaprakları parçalı 

               10- Brakteoller trikuspidat, bitki sarımsı yeşil renkli, taban yaprakları digitat, 
3-5 segmentli, segmentler oblong …….……..……….…. 11a- isauricum 

               10- Brakteoller tam ya da dıştakiler trikuspidat, bitki sarımsı yeşil renkli değil, 
taban yaprakları digitat değil 

                      11- Yapraklar 2-4 palmatisekt, (3-) 5-7 parçalı, segmentler linear ya da 
linear-lanseolat, 2-7 mm genişliğinde, 60-240×60-270 mm 

                         12- Bitki 110 cm’ye kadar uzunlukta, taban yaprakları az sayıda, 
orbikular, 2-4 palmatisekt, segmentler linear-lanseolat, 3-7 mm 
genişliğinde, segmentlerin hepsi hemen hemen eşit uzunlukta, 
brakteler 15-45 mm uzunluğunda  ……...….….….. 18- kotschyi 

                         12- Bitki 75 cm’ye kadar uzunlukta, taban yaprakları çok sayıda, 
obovat, 3-4 palmatisekt, segmentler linear, 2-3 mm genişliğinde, 
batıcı, uçtaki segment yandaki segmentlerden daha uzun, 
brakteler 20-70 mm uzunluğunda ……..….... 18a- babadaghensis 

                      11- Yapraklar yukarıda anlatıldığı gibi değil 

                         13- Brakteler 7-12 adet 

                             14- Taban yapraklarının segmentleri tamamen parçalanmış, petiol  20 
cm’ye kadar uzunlukta ve kenarları dikensiz, brakte kenarları 
genellikle dikensiz ……………………...…..… 4- E. heldreichii 

                             14- Taban yapraklarının segmentleri yarısına kadar parçalanmış, 
petiol (2-) 3-5 cm uzunlukta ve kenarları dikenli, brakte 
kenarları dikenli ……………….…….……....…. 14a- E. davisii 

                         13- Brakteler 5-7 adet 
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                             15- Çiçek durumu alt kısımda spika üst kısımda umbella şeklinde, 
dıştaki brakteoller trikuspidat, içtekiler tam ya da tirkuspidat 
……………...………...………………………. 11a- isauricum 

                             15- Çiçek durumu panikula ya da korimbus-panikula, brakteoller tam  

16- Bitki 50-150 cm boyunda, 5-15 mm çapında, meyve obovat-
oblong, 8,5-10×4,5-5,5 mm, yapraklar suborbikular, 3-4 
ternatisekt, segmentler genişçe ovat-suborbikular, segmentler 
birbirini örter …………...…………...…… 20- polycephalum 

16- Bitki 25-80 cm boyunda, 3-7 mm çapında, meyve obovat-
elipsoit, 4,5-5×1,5-2 mm, yapraklar genişçe ovat, triangular-
ovat, çoğunlukla ternat, segmentler bipinnatifid  

 ………………………………………………… 19- campestre 

 

4.2.3. Araştırma alanında yetişen Eryngium türlerinin morfolojik özellikleri 

Türkiye’de yetişen Eryngium türleri Subgenus Eryngium’a aittir. 

 

Subgenus Eryngium 

 Çok yıllık, iki yıllık nadiren tek yıllık bitkiler. Taban yaprakları genellikle 

palmat veya pinnat damarlı. Brakteler brakteollerden daha uzun, genellikle yeşil veya 

mavi mor renkli. Genellikle diploid, x=7, 8. 

 

Sect. Thorifolia Wolff 

Çok yıllık bitkiler. Taban yaprakları parçalanmamış, suborbikular-reniform ya 

da trapez şeklinde, tepede bir girinti bulunur ya da düz, kalınca derimsi, sert; 

brakteollerin tamamı veya sadece dıştakiler trikuspidat. 

 

Bitki 80-150 cm boyunda, 3-5 mm çapında, brakteollerin tamamı trikuspidat, taban 

yaprakları suborbikular-reniform, 9-11 damarlı .….…………………...… 2- thorifolium 

Bitki 50-80 cm boyunda, 2-3 mm çapında, dıştaki brakteoller trikuspidat, içtekiler tam, 

taban yaprakları trapez şeklinde, 6-9 damarlı .………...……...… 2a- pseudothorifolium 
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a-genel görünüş, b-petal, c-brakteol, d-meyve 

 

4.2.3.1. E. thorifolium Boiss., Ann. Sci. Nat. ser. 3, 1: 122 (1844). 

Şekil 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.112, 4.113, 4.146 

Sinonimler:- 

Tip: [Turkey, South West Anatolia] in montibus Lyciae, 1843, Pinard (Holo: G-Boiss., 

Iso: BM!). 

Bitki çok yıllık, tüysüz, kökler silindirik yapıda, hafifçe şişkin. Gövde dik ve sert 

yapılı, tek, 80-150 cm boyunda, 0,3-0,5 cm çapında, silindirik, boyuna çizgili, gövdenin 

üst kısımlarında dallanma görülür, yeşil renkli. Taban yaprakları kalıcı, 3-7 adet, 

saplı, derimsi, ± suborbikular-reniform, 40-100×60-140 mm, tepede çoğunlukla bir 

girinti bulunur ya da düz, tabanda kordat, kenarları krenat-dikenli, palmat damarlı, 9-11 
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adet damar taşır, damarlar arası ağımsı damarlanma gösterir, petiol 20-50 mm, boyuna 

çizgili, kenarları dikensiz; alt ve orta gövde yaprakları saplı, ± rotundat, 15-28×12-25 

mm, gövdenin üst kısmına doğru yapraklar küçülür, yaprak kenarları dentat, petiol 12-

20 mm, taban yapraklarından daha kısa ve genişlemiş, kınlı, kenarları dikensiz; üst 

gövde yaprakları sapsız, palmatifid ya da üç loplu, 20-25×10-20 mm, loplar linear, 

tepede bir dikenle son bulur, kenarları küçük dikencikli; involukral yapraklar trifid ya 

da tam, 12-16×5-12 mm, tepede akut, kenarları dikenli. Çiçek durumu panikula; 

kapitulumların sayısı 20’ye kadar olabilir, yarıküremsi şekilde, 12-23 mm çapında; 

brakteler 6-8 adet, linear-lanseolat, eşit uzunlukta değil, 20-40×2-3 mm, batıcı, orta 

damarı belirgin, kenarları 2-6 adet arasında diken taşır, kapitulumun 1-3 katı 

uzunluğunda, yeşil renkli; brakteoller trikuspidat, batıcı, 6-9 mm uzunluğunda, 

çiçeklerden daha uzun; sepaller ovat-oblong, 2-3 mm uzunluğunda, orta damarı belirgin, 

tepede mukronat, kenarları zarımsı; petaller 2,5-3 mm uzunluğunda, beyaz ya da mor 

renkli, petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamenler 5 adet; stilus 2 adet ve kaliksin 

dışına çıkmakta. Meyve elipsoit-oblong, sırt kısmında 3 yanlarda 1’er belirgin kostalı, 

kenarlarda az sayıda pul bulunur, 6-6,5 mm uzunluğunda (sepaller dahil), 3-3,5 mm 

genişliğinde; merikarp enine kesiti obovatus-latissime, iletim demetlerinin üzerinde 

birer tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur; sırtta ve kommisural 

yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır.  

Çiçeklenme zamanı: Temmuz                       Meyvelenme zamanı: Ağustos-Eylül 

Yetişme ortamı: Serpantin yamaçlar, Pinus nigra açıklıkları. 

Yüksekliği: 50-1950 m 

Kromozom sayısı: 2n=16 

Tehlike kategorisi: NT. Tür, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda LR (Az tehdit 

altında) sınıfında verilmiştir. Son IUCN ölçütlerine göre değerlendirildiğinde CR, EN 

ve VU sınıflarına girmemektedir. Türün populasyonu bulunduğu ortamlarda sağlıklı 

durumdadır. Ayrıca tür Termessos Milli Parkı’nda koruma altında bulunmaktadır. 

Ancak endemik oluşu ve turistik bölgelerde yayılışa sahip olması sebebiyle yakın 

gelecekte tehdit altında olarak tanımlanma olasılığı olan bir taksondur. Bu nedenle türün 

tehlike kategorisi NT (Tehdite yakın) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Antalya, Denizli, Muğla. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Serpantin endemiği). Doğu Akdeniz 

elementi. 
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Şekil 4-1: E. thorifolium a) Genel görünüş b) Kapitulum c) Taban yaprağı 

a 

b 

 

c 
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Şekil 4-2: E. thorifolium’un tip örneği fotoğrafı (BM, isotip) 
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Şekil 4-3: E. thorifolium herbiye örneği (ISTE 87483) 
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Đncelenen örnekler:  

C1 Muğla: Marmaris, 30 m, Pinus brutia açıklıkları, serpantin, 24.03.1956, Davis 

25247, (BM)! Marmaris, Ordugah, cultivated rocky slopes, 13.07.1960, Khan, Prance, 

Ratcliffe 25, (E, ANK)! Marmaris yarımadası, rocky serpentine northern slopes, 300 m, 
18.04.1965, Davis 41284, (K)! Marmaris, Datça-Marmaris arası, Emecik’e 6 km kala, 
June 1962, Davis 35449, (K)! Marmaris, Günlük, Ziraatçiler kampı üstü, serpantin 
yamaç, 50 m, 15.08.1981, M. Koyuncu 4710, (AEF 10055)! Yeşilköy’den Sandras 
dağına çıkarken, Gökçeova göleti çevresi, yamaçlar, 1146 m, 17.06.2008, M. Koçyiğit, 
(ISTE 91881)! 
C2 Antalya: Düzlerçamı, Ayı Taşı, 900 m, 09.10.1964, Yılmaz Turun, (ISTO 4510)! 
Denizli: Konak-Acıpayam, Acıpayam yol ayrımından 7 km, Kölü gediği-açık, kıraç 
serpantinli kayalıklar, Pinus nigra açıklıkları, 28.05.1995, N. Özhatay et al. Iter-Anat 

95/168, (ISTE 70452)! Muğla: Sandras dağ, above Ağla, 4500 feet 25.07.1947, Davis 

41248, (E & ANK & ISTO)! Fethiye, Göçek köyü, Tüylü tepe, Kızılçam ağaçlanma 
sahası, 46/04, 50 m, 29.04.1958, H. Kayacık, F.Yaltırık, (ISTO 936)! Behind Marmaris, 
rocky serpentine slopes, 50-100 m, 14.04.1965, Davis 41414, (K)! Marmaris, Sığala 
ormanı altı, 13.06.1965, N. & M. Tanker, (ISTE 8031)! Kızılbel, Fethiye-Köyceğiz 
sınırı, kızılçam maki, 10.07.1966, H. Peşmen 966, (EGE 6698)! Köyceğiz, Tersakan, 
Kızılçam-maki, 11.07.1966, H. Peşmen 949, (EGE 6659)! Köyceğiz, Köyceğiz-Fethiye 
arası, 21.05.1967, T. Baytop, (ISTE 11141)! Marmaris üstleri, 220 m, 08.06.1973, A. 

Baytop, E. Tuzlacı, (ISTE 25640)! Sandras dağı, Köyceğiz-Ağla, orman açıklığı, 
kayalık, 400 m, 24.07.1977, E. Özhatay, (ISTO 19307)! Sandras dağı, Köyceğiz-Ağla, 
orman açıklığı, kayalık, 400 m, 25.07.1977, E. Özhatay, (ISTO 19307)! Yılanlı tepe, 
Karayolları Çeşmesi, 1050 m, 04.08.1978, Ö.Seçmen, G.Görk, (EGE 17117)! Sandras 
dağı, Dikencik semti, Kaynak, 1600-1700 m, 03.08.1978, Ö. Seçmen, (EGE 17116)! 
Marmaris, Aksaz, Yanıkalan gençleştirme çalışmaları sahası, 90 m, 24.05.1982, A. Efe, 
(ISTO 32018)! Sandras dağı, Güneybatı tarafı, Ağla köyü ve yangın gözetleme kulesi 
yolu arası, Pinus nigra orman açıklığı, 1250 m, 06.07.1984, Per Hartving, (EGE 
31126)! Denizli: Eskere, Eşenler serisi, bölme no: 49, 680 m, 22.05.1989, S. Güder, Đ. 

Dutkuner ve ark., (ISTO 27185)! Köyceğiz, Beyobası köyü, Süpürgelik tepesi, 
serpantin anakaya, makilik, 150 m, 15.07.1991, A. Güner 9615-b ve ark., (GAZI)! 
Fethiye, Fethiye-Korkuteli yolu, 50 km, Bayır köyü civarı, ağaçlandırma sahası, 
29.07.1992, M. Koyuncu 9294, (AEF 17506)! Köyceğiz, Sandras dağı, Ağla’dan yangın 
gözetleme kulesine çıkış yolu, yol kenarları, 11.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87483)! Fethiye, Bozyer-Çaltıözü yolu, Düzceler mevkiini geçtikten sonra, yol kenarı, 
09.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 87515)! Fethiye, Karamersin mesire yeri-
Çaltıözü yolu arası, yol kenarı, 09.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 87516)! 
C3 Antalya: Termessos Milli Parkı girişi, 438 m, 12.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87488)! 
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Diğer Kayıtlar: 

B1 Đzmir: Nif dağı, 05.06.1881, Luschan (Davis 1972). 
C3 Antalya: Kemer, Tekirova, 1950 m, Heilbronn & Başarman (Davis 1972). 
Antalya–Isparta yolu, yol kenarı, H. Fakir 2475 (Fakir 2006). 
 

 
Şekil 4-4:E. thorifolium’un çalışma alanındaki yayılışı 

 

  

 

Şekil 4-5: E. thorifolium a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

 

a c 

b 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87515 
Kalikslerin şekli: Ovat-oblong 
Kalikslerin tepesi: Mukronat 
Yüzey ornemantasyonu: Tuberculate-granulate (tüberküllü-tanecikli) 

    
Şekil 4-6: E. thorifolium kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87515 
Merikarpların şekli: Eliptik-oblong, sırt kısmında 3 yanlarda 1’er belirgin kostalı. 
Merikarpların yüzeyi: Kenarlarda az sayıda pul bulunur. 
Pulların ornemantasyonu: Colliculate-pusticulate (tümsekli-kabarcıklı) 

 

    

Şekil 4-7: E. thorifolium meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 
yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a b 

a a 

b c 
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E. thorifolium’un relikt endemik bir tür olduğu, eski zamanlarda geniş bir 

yayılışa sahip iken yayılış alanının zaman içinde çok daraldığı düşünülmektedir (Wörz 

2004). Antalya, Denizli ve Muğla’da yayılış gösterdiği belirtilen türün herbaryum 

ziyaretleri sırasında ISTO herbaryumunda 1982 yılında Van’dan toplanmış bir örneği 

görülmüştür. Örneğin etiket bilgileri yazılırken bir hata yapılmış olması ihtimali 

üzerinde durulmuş ancak tam olarak teyit edilememiştir. Türün bölgeden daha önce hiç 

toplanmamış olması düşündürücüdür. Daha sonra yapılacak çalışmalarda bu örnek 

belirtilen lokaliteden toplanarak daha ayrıntılı olarak üzerinde çalışılacaktır.  

Thorifolia seksiyonunda 2 tür yer almaktadır: E. thorifolium ve E. 

pseudothorifolium. Thorifolia seksiyonu yapraklarının parçalanmamış, yaprak 

laminasının suborbikular-reniform, kenarlarının krenat-dikenli ve ağımsı damarlı olması 

ile diğer seksiyonlardan kolaylıkla ayrılmaktadır. Bu iki tür birbirine oldukça yakın 

türlerdir. E. thorifolium serpantin habitatlarda yayılış gösterir ve ekolojik koşullardan 

kaynaklanan morfolojik farklılıklar taşımaktadır. E. pseudothorifolium’dan boyunun 

daha uzun olması, taban yapraklarının suborbikular-reniform, tepede çoğunlukla 

girintili ve tabanda kordat olması, 9-11 damar taşıması ve daha büyük olması, 

kapitulumlarının çok sayıda ve 12-23 mm çapında olması, braktelerin 6-8 adet, farklı 

uzunlukta, daha büyük ve kapitulumun 1-3 katı olması, brakteollerin tamamının 

trikuspidat olması, sepal yüzeylerinin tuberculate-granulate olması, meyve üzerindeki 

pul yüzeylerinin colliculate-pusticulate olması ile ayrılır. 



 54

4.2.3.2. E.pseudothorifolium Contandr. & Quézel in Bull. Soc. Bot. Fr. 123: 422 
(1976). 

Şekil 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.114, 4.115, 4.147, 4.148 

Sinonimler:- 

Tip: [Turkey, C2 Muğla] terrain marneux dans la haute vallée du Koça Çay à une 
trentaine de kilomètres au N.E. de Fethyie [sic], 100 m, 22.06.1973, P. Quezel & J. 
Contandriopoulos 73-60 (Holo: MARS). 

Bitki çok yıllık, tüysüz. Gövde dik ve sert yapılı, tek, 50-80 cm boyunda, 2-3 mm 

çapında, silindirik, boyuna çizgili, gövdenin 1/10’luk kısmında dallanma görülür, yeşil 

renkli. Taban yaprakları kalıcı, 3-6 adet, saplı, derimsi, trapez şeklinde, üst 1/3’lük üst 

kısımda maksimum genişlikte, 20-60×30-80 mm, tepede düz, tabanda düz ya da hafifçe 

kordat, kenarları krenat-dikenli, palmat damarlı, 6-9 adet damar taşır, damarlararası 

yoğun ağımsı damarlı, petiol 10-30 mm, boyuna çizgili, kenarları dikensiz ve zarımsı; 

alt ve orta gövde yaprakları saplı, ± rotundat-trapez şeklinde, 7-17×5-12 mm, gövdenin 

üstlerine doğru yapraklar küçülür, yaprak kenarları dentat, petiol, taban yapraklarının 

petiolünden daha kısa ve genişlemiş, 4-6 mm, kınlı, kenarları dikensiz; üst gövde 

yaprakları sapsız, palmatifid ya da trifid, 7-12×4-8 mm, loplar linear-eliptik, tepede bir 

dikenle son bulur, kenarları küçük dikencikli ya da dikenciksiz; involukral yapraklar 

palmatifid ya da trifid, 6-9×3-5 mm, oldukça indirgenmiş, üst gövde yapraklarına 

benzer, tepede akut, dikenli. Çiçek durumu panikula; kapitulumlar 1-6 adet, 

yarıküremsi şekilde, 8-12 mm çapında; brakteler 5-6 adet, linear-lanseolat, hemen 

hemen eşit uzunlukta, 8-15×2-3 mm, batıcı, orta damarı belirgin, kenarları 2-4 adet 

diken taşır ya da dikensiz, kapitulumun 1-1½ katı uzunluğunda, yeşil renkli; dıştaki 

brakteoller trikuspidat, içteki brakteoller tam, 7-8 mm uzunluğunda, çiçeklerden daha 

uzun; sepaller ovat-oblong, 2-3 mm uzunluğunda, orta damarı belirgin, tepede 

akuminat, kenarları zarımsı; petaller 2,5-3 mm uzunluğunda, beyaz renkli, petallerin 

tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamenler 5 adet; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. 

Meyve elipsoit-oblong, yanlarda ve sırtta pullarla kaplı, 7,5-8 mm uzunluğunda 

(sepaller dahil), 3-3,5 mm genişliğinde; merikarp enine kesiti obovatus-depresse, iletim 

demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, 

sırtta ve kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz           Meyve zamanı: Temmuz-Eylül 

Yetişme ortamı: Marnlı topraklar 
Yüksekliği: 100 m 

a 



 55

 

Şekil 4-8: E. pseudothorifolium a) Genel görünüş b) Kapitulum c) Taban yaprağı 

b 

c 
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Şekil 4-9: E. pseudothorifolium’un tip örneği fotoğrafı (MARS, holotip) 
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Şekil 4-10: E. pseudothorifolium herbiye örneği (ISTE 87839) 
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Kromozom sayısı: 2n=16 

Tehlike kategorisi: CR. Tür Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda VU (Zarar görebilir) 

olarak verilmiştir. Tür Muğla, Fethiye’nin doğusunda yer alan Eşen Çayı civarından 

toplanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bölgede yaptığımız aramalarda tür 

toplanamamıştır. Bölgenin ve dere yatağının kum ve çakıl çıkarma faaliyetleriyle ciddi 

şekilde tahrip edildiği görülmüştür. Daha sonra örnek Fethiye-Korkuteli yolundan 

toplanmıştır ve şu anda yayılış alanı 100 km2’den azdır ve tek lokaliteden bilinmektedir. 

[Criterion B1a]. Mevcut populasyon otoyola çok yakın olup 2009 yılında başlanan yol 

genişletme çalışmalarının ve bitkinin yayılış gösterdiği alanın çok yakınında bulunan 

mermer ocaklarının tehditi altındadır. [Criterion B1b(i, ii)]. Bu nedenle bu türün 

tehlike kategorisi CR (Kritik) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Muğla 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Endemik). Doğu Akdeniz elementi. 

Đncelenen örnekler:  
C2 Muğla: Fethiye, Fethiye-Korkuteli yolu, 50 km, Bayır Köyü civarı, ağaçlandırma 
sahası, 29.07.1992, M. Koyuncu 9294, (AEF 17506)! Fethiye, Fethiye-Dirmil arası, 51. 
km, Pinus nigra, Arbutus andrachne ile beraber korunmuş orman, 1060 m,, 30.06.1996, 
Z. Aytaç 7412 ve ark., (GAZI)! Fethiye-Korkuteli yolu, Avlan köyü yol ayrımı 
yakınları, 09.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87481)! Đbid ISTE 87481, 12.09.2008, G. 

Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 87839)!  

Diğer Kayıtlar: 
C2 Muğla: nr: Dirmil-Fethiye, Fohrenwald auf Kreidekalk 51 km south Dirmil, 1000 
m, 20. 6. 1981, Nydegger 10278. (Nydegger-Hügli 1999) 

 
Şekil 4-11: E. pseudothorifolium’un çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-12: E. pseudothorifolium a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

 

Türün yayılış alanı oldukça dardır, sadece Muğla Fethiye’den bilinmektedir. 

Yaptığımız arazi çalışmalarında tek lokalite dışında bir yayılışı saptanmamıştır. Tip 

lokalitesinde yaptığımız ayrıntılı arazi çalışmalarında örnek bulunamamıştır. Tip 

lokalitesinde iş makinalarının çalışmakta olduğu ve floranın tahrip olduğu görülmüştür.  

Tür E. thorifolium türüne benzemektedir. Bitki boyunun daha kısa olması, taban 

yapraklarının trapez şeklinde ve üst 1/3’lük kısımda maksimum genişlikte, tepede düz, 

tabanda düz ya da hafifçe kordat olması, 6-9 damar taşıması ve daha küçük olması, 

kapitulumlarının az sayıda ve 8-12 mm çapında olması, braktelerin 5-6 adet, hemen 

hemen eşit uzunlukta, daha küçük ve kapitulumun 1-1½ katı olması, içteki brakteollerin 

tam, dıştaki brakteollerin trikuspidat olması, sepal yüzeylerinin fovulariat olması, 

meyve üzerindeki pul yüzeylerinin tuberculate-smooth (tüberküllü-düz) olması ile E. 

thorifolium’dan ayrılır. 

 

b 

a c 



 60

Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87831 
Kalikslerin şekli:  Ovat-oblong 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Fovulariat (zigzag çizgili) 

   
Şekil 4-13: E. pseudothorifolium kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

 
Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87831 
Merikarpların şekli: Eliptik-oblong, yanlarda 1’er kostalı. 
Merikarpların yüzeyi: Yanlarda ve sırtta pullarla kaplı. 
Pulların ornemantasyonu: Tuberculate-smooth (tüberküllü-düz) 

 

   

Şekil 4-14: E. pseudothorifolium meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) 
Merikarp yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

b a 

a 

a 

c b 
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Sect. Halobia Calest. 

Çok yıllık bitkiler. Taban yaprakları uzun petiollü, kalın derimsi, lamina 

orbikular, tabanda kordat ya da kuneat, tam ya da 3 loblu, yaprak kenarları dentat-

dikenli, damarlar belirgin. Brakteler yapraksı, brakteoller trikuspidat. 

4.2.3.3. E. maritimum L., Sp. Pl. 233 (1753). 

Şekil 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.116, 4.117, 4.149 

Sinonimler:-  

Lektotip: Linn 331.8 (designated by Reduron & Jarvis in Jarvis et alii (1993: 46). 

Bitki çok yıllık, tüysüz. Gövde dik ve silindir şekilde, 1-2 adet, 20-45 cm boyunda, 5-

15 mm çapında, sert, silindirik, boyuna çizgili, çiçek durumunda genişçe dallanma 

gösterir, donuk mavimsi yeşil renkli. Taban yaprakları kalıcı, saplı, kalın derimsi, 

suborbikular, 50-120×50-150 mm, tam ya da 3 (-5) loblu, tabanda kordat ya da trunkat, 

yaprak kenarları üçgensi, dikenli dişlere sahip, palmat damarlanma görülür, petiol 

silindirik, 50-120 cm, boyuna çizgili, kenarları dikensiz; gövde yaprakları taban 

yapraklarına benzer fakat daha küçük ve sapsızdır, alt gövde yaprakları 30-80×30-90 

mm, 10-50 mm, petiol bir kın şeklinde gövdeyi sarar; orta ve üst gövde yaprakları 

sapsız, gövdeyi bir kın şeklinde sarar, 20-50×30-60 mm; involukral yapraklar 3 adet, 

orbikular, rombik ya da ovat, 30-60× 20-60 mm kenarları dikenli. Çiçek durumu dikey 

bir şekilde yayılma gösteren panikula; kapitulum 3-15 adet, yarıküremsi şekilde, 10-25 

mm çapında; brakteler 5 adet, tam, yapraksı, rombikten ovata kadar değişen şekillerde, 

hemen hemen eşit uzunlukta, (20-) 30-50×15-25 mm, pinnat damarlı, damarlar arasında 

ağımsı damarlanma görülür, kenarları dikenli, kapitulumun 1-2 katı uzunluğunda, 

donuk mavimsi yeşil renkte; brakteoller trikuspidat, 9-10 mm uzunluğunda, çiçeklerden 

daha uzun; sepaller ovat-oblong, 4-5 mm uzunlukta, orta damarı belirgin, tepede 

akuminat; petaller 3-3,5 mm uzunlukta, beyaz ya da mor renkli, petallerin tepesi üstte 

içe doğru kıvrık; stamenler 5 adet; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve 

elipsoit-oblong, 11-14 mm uzunluğunda (sepaller dahil), 5-7 mm genişliğinde, sırtta ve 

kenarlarda az sayıda uzun ipliksi çıkıntılar bulunur; merikarpın enine kesiti ellipticus-

transverse anguste, iletim demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet 

büyük salgı kanalı bulunur, sadece sırtta küçük salgı kanalları yer alır, bu salgı kanalları 

birleşerek daha büyük salgı kanallarını oluşturur. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Ağustos            Meyve zamanı: Temmuz-Ekim 
Yetişme ortamı: Kumul alanlar
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Şekil 4-15: E. maritimum a) Genel görünüş b) Kapitulum c) Taban yaprağı 

 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Ağustos            Meyve zamanı: Temmuz-Ekim 

Yetişme ortamı: Kumul alanlar. 

Tehlike kategorisi: NT. Tür için Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda endemik 

olmadığı ve geniş yayılışı olduğundan tehlike kategorisi önerilmemiştir. Avrupa, 

Akdeniz ve ülkemiz kıyılarında yayılış göstermektedir. Ülkemizde sahil şeridi boyunca 

yayılış gösteren türün bu lokalitelerdeki populasyonu turizmin genel olarak yaygın 

olduğu bölgelerde otellerin kurulması ve sahil şeridinin turistik amaçlı kullanılmasından 

dolayı azalmaktadır. Bu nedenle türün tehlike kategorisi NT (Tehdite Yakın) olarak 

önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Sahil şeridi boyunca yayılış göstermektedir. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında 

kumullarda yayılış gösterir. Bitki için kayıtlı bir fitocoğrafik bölge bulunmamaktadır. 

Yayılış alanı oldukça geniş olduğundan dolayı türe herhangi bir fitocoğrafik bölge 

önerilmeden “geniş yayılışlı” olarak değerlendirilmiştir.  

a 

b 

c 
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Şekil 4-16: E. maritimum’un tip örneği  (Hb. Linn., lektotip) 
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Şekil 4-17: E. maritimum herbaryum örneği (ISTE 87052) 
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Đncelenen örnekler:  

A1(E) Edirne: Enez, Đ.Ü. Dinlenme Kampı çevresi, 13.08.1979, E. Tuzlacı, M. 

Saraçoğlu, (ISTE 43492)! Kırklareli: Đğneada, A. Baytop, (ISTE 13979)! Enez, 
Üniversite Kampı, deniz kenarı, 08.07.1980, M. Selik, S. Sürer, (ISTO 24831)! 
Kırklareli: Đğneada, A. Baytop, (ISTF 13979)! Demirköy, Demirköy-Bulanıkdere, 
Longuç mevkii, deniz kenarı, 04.07.1965, E. Örek, (ISTO 9037)! Kasatura, kumlukta, 
11.08.1967, A. Baytop, T. Baytop, (ISTE 11968)! Đğneada, Đğneada-liman arası, yol 
kenarı, 29.07.1974, N. Özhatay, E. Özhatay, (ISTE 30686)! Tekirdağ: Kumbağ 
sahildeki kumlukta, 07.08.1967, A. Baytop, G. Ertem, (ISTE 11786)! Kumbağ, sahil, 
askeriye yanı, d.s., 28.10.2007, G. Ecevit Genç, (ISTE 87425)! 
A1(A) Balıkesir: Avşa adası, Araplar köyü, yol kenarı, 20.07.1965, T. Avcıgil, A. 

Baytop, (ISTE 8625)! Marmara Adası, Topağaç, 14.07.1978, E. Tuzlacı, (ISTE 40429)! 
Çanakkale: Gökçeada, Yuvalı, kumluk, d.s., 01.07.1975, Ö. Seçmen, E. Leblecibi 

1107, (EGE 15896)! Gökçeada, Yuvalı, deniz kenarı, 17.06.1976, Ö. Seçmen, E. 

Leblecibi 1941, (EGE 22880)! 
A2(E) Đstanbul: Çatalca, Yalıköy, 28.07.1967, A. Baytop, G. Atilla, (ISTE 11632)! 
Çilingoz, 16.08.1967, A.Baytop, T. Baytop, (ISTE 11943)! Ormanlı köy yakını, 
04.10.1967, A. Baytop, G. Atilla, (ISTE 12140)! Çatalca, Đnceğiz mezarlık içi, 
30.06.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç, (ISTE 87023)! 
A2(A) Đstanbul: Şile, 24.08.1952, T. Baytop, A. Berk, (ISTE 2733)! Şile, 1956, Regel, 
(EGE 2163)! Şile, 1956, Regel, (EGE 2915)! Şile-Kumbaba, 10.06.1966, Regel, (EGE 
2165)! Şile, Sofular’dan 1 km, Đskele mevkii, d.s. 28.08.1995, N. Özhatay, E. Özhatay, 

(ISTE 70922)! Ağva, deniz kenarı, 01.09.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87052)! 
Kocaeli: Kandıra, Sarısu, 01.08.1995, N. Özhatay, E. Özhatay, (ISTE 70891)!  
B1 Çanakkale: Ayvacik, Behram kale, Kadırga mevkii, 11.08.1983, K. Alpınar, (ISTE 
51638)! 
C1 Muğla: Bodrum, 18.04.1963, Regel, (EGE 2170)! Datça, makilik, 19.07.1966, H. 

Peşmen 1021, M. Aydar, (EGE 6617)! Marmaris: Günnücek kamp yeri, doğu kampı, 
20.07.1966, H. Peşmen 1003, M. Aydar, (EGE 6618)! Datça-Marmaris arası, Datça'dan 
13 km, Gebekum mevkii, 05.07.1983, E. Tuzlacı, (ISTE 51598)!  
C2 Muğla: Marmaris, Sığala ormanı altı, 13.04.1965, N. Tanker, M. Tanker, (ISTE 
8031)! Marmaris üstleri, çeşme yakını, sırtlarda, 08.06.1973, A. Baytop, E. Tuzlacı, 

(ISTE 25640)! Ortaca, Dalyan, Đztuzu kumsalı, kıyı kumulu, 1 m, 15.06.1991, A. Güner 

9361 ve ark., (GAZI)! Fethiye, Gıdrak milli parkı mesire yeri, 08.09.2008, G. Ecevit 

Genç, Đ. Genç (ISTE 91884)! 
C3 Antalya: Mout of Aksu çay, coastal sands, 21.07.1949, Davis 15468, (E)! 12 km 
from Serik, sand dunes, 12.07.1952, Davis 35711, (E)! Manavgat, Petrokent tatil köyü, 
kumul, 10 m, 31.08.1994, T. Ekim 9407, (GAZI)!  
C4 Đçel: Silifke, kumul, d.s., 25.06.1971, T. Uslu, (ANK 749)!  

Diğer Kayıtlar: 
A2(E) Đstanbul: Florya (Yeşilköy), 29.06.1890, Aznavour (Davis 1972).  
B1 Çanakkale: Troas, Sintenis 1883-1104 (Davis 1972).  
C1 Đzmir: Kuşadası, Sorger 65-10-16 (Davis 1972). 
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Şekil 4-18: E. maritimum’un çalışma alanındaki yayılışı 

 

 

Şekil 4-19: E. maritimum a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

 

Tür Eryngium cinsinin lektotipidir. Yapraksı brakteleri, büyük kapitulum ve 

meyveleri ile kolaylıkla ayırtedilmektedir. Türkiye sahillerinde turizmin yaygın olduğu 

kısımlarda türün yayılış alanında kısmi daralmalar görülmektedir. 

b 

a c 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87425 
Kalikslerin şekli:  Ovat-oblong 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Rugose (pürüzlü) 

  

Şekil 4-20: E. maritimum kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 
ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87425 
Merikarpların şekli: Eliptik-oblong, yanlarda kanat şeklinde 1’er kosta, sırtta belirgin 

ve küçük 3 kosta bulunur. 
Merikarpların yüzeyi: Sırtta ve kenarlarda az sayıda uzun ipliksi çıkıntılar bulunur. 
Pulların ornemantasyonu: Asiculate-rugose (iğnemsi-pürüzlü) 

 

   

Şekil 4-21: E. maritimum meyve SEM fotoğrafları (ISTE 87831) a) Genel görünüş (×22) b) 
Merikarp yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a 

a 

b 

a b 

c 
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Sect. Plana Wolff  

Tek yıllık, iki yıllık ya da çok yıllık bitkiler. Taban yaprakları bölünmemiş ya da 

trifid, yaprak kenarları genellikle dikensiz, gövde yaprakları palmatifid, brakteler 

lanseolattan lineara kadar değişen şekillerde, kenarları dikenli, nadiren dikensiz, en az 

kapitulumun 2 katı uzunluğunda, brakteoller trikuspidat veya sadece içtekiler tam.  

 

1. Bitki 15-30 cm uzunluğunda, gövde köşeli ve belirgin boyuna oluklu, meyve armutsu 

şekilde ..……………..……………………….………………..…..…. 10- bithynicum 

1. Bitki 20-100 cm uzunluğunda, gövde silindirik, boyuna çizgili, meyve armutsu 

şekilde değil 

2. Taban yaprakları triangular, tabanda kordat, yaprak kenarları oymalı-dikensiz, 

gövde yaprakları 3-5 palmatisekt, 25-40×5-10 mm, segmentler oblong-linear, geri 

kıvrık-falkat, çiçek durumu rasemoz-panikula, 2-28 adet kapitulum taşır  

………………………………………………………………………… 6- falcatum 

2. Taban yaprakları oblong-ovat, hafifçe loblu ya da trisect, yaprak kenarları krenat-

dentat, gövde yaprakları 3-8 palmatifid loblar linear-lanseolat, geri kıvrık-falkat 

değil, çiçek durumu yoğun ve yayık panikula, 25-çok sayıda kapitulum taşır 

……………………………………………………………..……...…... 9- creticum 

 

4.2.3.4. E. falcatum Delar., Eryng. Hist. 40, t. 13 (1808). 

Şekil 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.118, 4.119, 4.150 

Sinonimler:- 

Tip: In monte Libano, Labillardière (Holo: G). 

Bitki çok yıllık, tüysüz. Gövde dik ve silindir şekilde, tek, 20-70 cm boyunda, 2-3 cm 

çapında, boyuna çizgili, gövdenin üst kısımlarında genellikle dallanma görülmez, donuk 

mavimsi yeşil renkli. Taban yaprakları düşücü, 2-5 adet, saplı, derimsi, triangular, 25-

60×15-45 mm, tabanda kordat, yaprak kenarları oymalı-dikensiz, pinnat damarlı; petiol 

150 mm’ye kadar uzunlukta, kenarları dikensiz; gövde yaprakları hemen hemen sapsız, 

3-5 palmatisekt, 25-40×5-10 mm, segmentler oblong-linear, geri kıvrık-falkat, yaprak 

kenarları serrat-dikenli; involukral yapraklar gövde yapraklarına benzer ya da trifid, 15-
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22×2-5 mm, tepede akut, kenarları sık dikenli ve geri kıvrık. Çiçek durumu rasemoz-

dar bir panikula; kapitulum (1-) 2-28 adet, yarıküremsi şekilde, 8-15 mm çapında; 

brakteler 5 adet, tam, linear-lanseolat, hemen hemen eşit uzunlukta, 20-55×3-4 mm, orta 

damarı belirgin, duıştakilerin kenarları dikenli, içtekiler tam, 2-6 çift diken taşır, 

kapitulumun 2-4 katı uzunluğunda, donuk mavimsi yeşil renkte; dıştaki brakteoller 

trikuspidat, içtekiler tam ya da trikuspidat, 5-7 mm uzunluğunda, çiçekler ile eşit 

uzunlukta ya da daha uzun; sepaller ovat, 2,5-3 mm uzunluğunda, orta damarı belirgin, 

tepede akuminat, zarımsı; petaller 3-3,5 mm uzunluğunda, beyaz renkli, petallerin tepesi 

üstte içe doğru kıvrık; stamenler 5 adet; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve 

basık oblong, sırtta belirgin 3 kosta, yanlarda belirgin 2 kosta bulunur, 5-5,5 mm 

uzunluğunda (sepaller dahil), 2-2,5 mm genişliğinde, sırtın üst kısımlarında ve 

kenarlarda pullar bulunur; merikarp ellipticus-transverse anguste, iletim demetlerinin 

üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, sırtta çok 

sayıda, kommisural yüzeyde ise daha az sayıda küçük salgı kanalı yer alır.  
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Şekil 4-22: E. falcatum a) Genel görünüş b) Kapitulum c) Taban yaprağı

c 

b a 

b 
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Şekil 4-23: E. falcatum herbaryum örneği (ISTE 87502) 
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Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Eylül              Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Ormanlık alanlar, taşlık alanlar, maki. 

Yüksekliği: d.s- 900 m 

Kromozom sayısı: 2n=14 

Tehlike kategorisi: LC. Tür için Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda tehlike kategorisi 

önerilmemiştir. Batı Suriye, Türkiye, Filistin, Lübnan ve Türkiye’de yayılış gösteren türün 

ülkemizdeki yayılışı oldukça iyi durumdadır. Bu sebeple tehlike kategorisi LC (Düşük 

riskli) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Đçel, Muğla.  

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Batı Suriye, Türkiye, Filistin, Lübnan. Doğu 

Akdeniz elementi. 

Đncelenen örnekler:  

C2 Antalya: Kaş, Dembre gorge, rocky hillsides, 26.07.1970, Khan, Prance, Ratcliffe 

187, (E)! Muğla: Fethiye, Kemer taş ocağı, orman yangın sahası, 10.07.1966, H. 

Peşmen 935, (EGE 6805)! Muğla road from Hisarönü to Kaya (south of Fethiye), 
among calcerous rocks in woodland of Pinus brutia, 500 m, 17.05.1991, Turland 493, 
(BM)! Fethiye, Gıdrak mevkii, orman altı, 08.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 
87513)! Fethiye, Gıdrak milli parkı mesire yeri, 08.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç 

(ISTE 87514)! Fethiye, Gemiler koyu yolu, orman altı, 31.07.2009, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 87043)! 
C3 Antalya Between Yenice Khave and Termessos, 11.08.1947, Davis 13936, (K)! 
Kemer, Kesmeboğaz, derin kalker vadisi, Pinus brutia-Cupressus sempervirens ormanı, 
150 m, 11.08.1979, H. Peşmen 4727 et al., (GAZI)! Kumluca, Kumluca-Altınyaka 
arası, serpantin kayalık, frigana, 300 m, 26.08.1990, H. Duman 5066 et al, (GAZI)! 
Termessos-Korkuteli, Termossos'tan 3 km sonra sol yolun kenarı, 12.08.2003, M. 

Kartal, (AEF 22969)! Korkuteli-Termessos MilliParkı yolu, yol kenarı, 440 m, 
12.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87487)! Termessos-Korkuteli yolu, Termessos’tan 5 
km sonra, yol kenarı, 508 m, 12.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87489)! Kuyucak-
Beyşehir yolu, Salihler köyü yol ayrımına 500 m kala, 12.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. 
Genç (ISTE 87523)! 
C4 Antalya: 20 km west of Alanya, 100 m, 05.08.1971, I.S. Freeman 5, (K)! Alanya, 
Dimçayı vadisi, 700 m, 05.08.1985, H. Duman 1914, (GAZI)!  
C5 Adana: Pozantı-Tarsus arası, Pozantı’dan 42 km sonra, Pinus brutia ormanı 
açıklıkları, kireçli alanlar, 21.07.1984, Güven Görk, Per Hartving, (EGE 31133)! Đçel: 
Versant occidental de la montagne situeé á l’est de Kechlik, á 5 lieues au NO, de 
Mersina, 03.10.1855, B. Balansa, (BM)! Çamlıyayla, Đnlikköprü mevkii, 740 m, 
16.07.1995, Z. Aytaç 7041 et al., (GAZI)! Cemilli köyü girişi, 446 m, 18.06.2008, M. 

Koçyiğit, (ISTE 87507)! 
 



 73

Diğer Kayıtlar: 

C3 Antalya: Akseki, Pınarbaşı köyü, Karaağaçlı Dere, 1250 m, 30.5.1996, Pinus brutia 
ormanı açıklıkları, A. Duran 3786 (Duran 2002). Isparta: Aksu deresi vadisi, Çamlık 
köyü çevresi, Pinus brutia ve Quercus coccifera altları, 180-1240 m, H. Fakir 1155 
(Fakir 2006). 
C5 Adana: South end of Ulukışla pass, 900 m, Findlay 242 (Davis 1972).  
Yumurtalık lagünü, Çamlık Dalyan, kumullar, 04.06.1998, H. Altınözlü 2502 (Altınözlü 
2004). 
 

 

Şekil 4-24: E. falcatum’un çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-25: E. falcatum a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 
Eryngium türleri genellikle açıklık ve ışık alan alanlarda yayılış gösterirler. 

Subgenus Eryngium içinde yer alan 3 Eryngium türü ormanlık alanlarda yayılış 

göstermektedir. E. falcatum türü bunlardan biridir. Diğer iki tür ise Balkanlara endemik 

Astrantifolia seksiyonuna ait E. palmatum ve E. wiegandii türleridir. E. falcatum 

türünüm en karakteristik özelliği triangular, tabanda kordat ve uzun petiollü taban 

yaprakları, 3-5 palmatisekt, segmentleri geri kıvrık-falkat, kenarları serrat-dikenli olan 

gövde yapraklarıdır. Tür bu özellikleri ile diğer türlerden kolaylıkla ayırt edilmektedir.  

 

b 

c a 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87523 
Kalikslerin şekli:  Ovat 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Fovulariat (zigzag çizgili) 

  
Şekil 4-26: E. falcatum kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87523 
Merikarpların şekli: Basık oblong, sırtta 3 kosta, yanlarda 2 kosta bulunur 
Merikarpların yüzeyi: Sırtın üst kısımlarında ve kenarlarda pullarbulunur 
Pulların ornemantasyonu: Alveolate-granulate (balpeteğimsi-tanecikli) 

 

  
Şekil 4-27: E. falcatum meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 
yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a b 

a b 

a 

b c 
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4.2.3.5. E. creticum Lam., Encycl. 4: 754 (1798). 

Şekil 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.120, 4.121, 4.151, 4.152 

Sinonimler: E. cyaneum Sibth. & Sm., Flora Graecae Prodromus, 1: 175 (1806); E. 

syriacum Lam., Encyclopédie Méthodique, 4 (2): 759 (1798).  

Tip: L’Isle de Candie (Crete), Tournefort (Holo: P). 

Bitki tek yıllık ya da iki yıllık, tüysüz. Gövde dik ve silindir şekilde, tek, 20-100 cm 

boyunda, 3-5 mm çapında, silindirik, boyuna çizgili, alt kısımlardan itibaren dallanma 

gösterir, yeşil ya da mavimsi mor renkli. Taban yaprakları düşücü, 1-6 adet, saplı, 

derimsi, oblong-ovat, hafifçe loblu ya da trisekt, 20-35×20-25 mm, yaprak kenarları 

krenat-dentat, pinnat damarlı, damarlar arası ağımsı damarlanma gösterir, petiol 20-200 

mm, kenarları dikensiz; gövde yaprakları sapsız, gövdeyi sarıcı, derimsi, 3-8 palmatifid, 

10-70×10-40 mm, loblar linear-lanseolat, kenarları dikenli, tepede keskin bir diken ile 

sonlanır; involukral yapraklar trifid ya da trisekt, 120-170×15-25 mm, tepede akuminat, 

kenarları genellikle dikenli. Çiçek durumu yoğun ve yayık panikula; kapitulum 25-çok 

sayıda, hemen hemen küremsi, 5-10 mm çapında; brakteler 5-6 adet, tam, linear-

lanseolat ya da linear-subulat, eşit uzunlukta değil, 15-30×1-2,5 mm, orta damarı 

belirgin, kenarları dikenli, kapitulumun 2-4 katı uzunluğunda, soluk yeşil renkli ya da 

mor renkli; brakteoller trikuspidat, yaklaşık 4-5 mm uzunluğunda, çiçeklerden daha 

uzun; sepaller ovat, yaklaşık 1,5 mm uzunlukta, orta damarı belirgin, tepede mukronat, 

kenarları zarımsı; petaller 1,5-2 mm uzunlukta, beyaz renkli, petallerin tepesi üstte içe 

doğru kıvrık; stamenler 5 adet; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve oblong, 

sırtta 1 adet, yanlarda 1’er adet belirgin kosta bulunur, 2,5-3 mm uzunluğunda (sepaller 

dahil), 1,5-2 mm genişliğinde, kenarlarda ve sırtta pullar bulunur, merikarp enine kesiti 

obovatus-depresse, iletim demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet 

büyük salgı kanalı bulunur, sırtta ve kommisural yüzeyde  az sayıda küçük salgı kanalı 

yer alır.  

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Ağustos            Meyve zamanı: Temmuz-Ekim 

Yetişme ortamı: Çalılık alanlar, frigana, ekilmemiş tarlalar ve boş alanlar, yol 

kenarları.  

Yüksekliği: d.s.-750 m 

Kromozom sayısı: 2n=16 
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Şekil 4-28: E. creticum a) Genel görünüş b) Kapitulum c-d) Taban yaprağı 

a b 

c d 
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Şekil 4-29: E. creticum herbaryum örneği (ISTE 87503) 
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Tehlike kategorisi: LC. Tür için Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda tehlike kategorisi 

önerilmemiştir. Balkanlar, Batı Suriye, Suriye Çölü, Kuzey ve Doğu Irak, Đran, Kıbrıs, 

Kuzey Mısır, Filistin ve Türkiye’de yayılış gösteren türün ülkemizdeki yayılışı oldukça iyi 

durumdadır. Bu sebeple tehlike kategorisi LC (Düşük riskli) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Türkiye geneli.  

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Balkanlar, Batı Suriye, Suriye Çölü, Kuzey ve 

Doğu Irak, Đran, Kıbrıs, Kuzey Mısır, Filistin. Doğu Akdeniz elementi. 

Đncelenen örnekler:  

A1(E) Edirne: Havsa yakını, 25.06.1968, A. Baytop, (ISTE 13991)! Tekirdağ: 
Barbaros, Kumbağ yolu ayrımı, 07.08.1967, A. Baytop, G. Ertem, (ISTE 11783)! 
Büyükkarıştıran, tarla kenarı, 16.07.1969, A. Baytop, (ISTE 15644)! Keşan-Bahçeköy 
arası, tarla kenarı, 18.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87018)! 
A1(A) Çanakkale: Lapseki, merkeze 2 km kala, 22.06.1981, P. Uotila 30413, (EGE 
27192)! 
A2(E) Đstanbul: Küçükçekmece to Büyükçekmece, dry hills and follow field, plant 
blue, 50-100 m, 12.08.1962, Davis 39 235, Coode, (E)! Çatalca, Đnceğiz, mezarlık içi, 
16.06.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87473)! Çatalca, Đnceğiz, yol kenarı, 16.06.2008, G. 

Ecevit Genç, (ISTE 87474)! Çatalca, Đnceğiz, yol kenarı, 16.06.2008, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 87475)! Silivri-Çatalca arası, yol kenarı, 200 m, 18.07.2009, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 91650)! Hadımköy, yol kenarı, 150 m, 18.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87060)! Kırklareli: Kofçaz-Kırklareli arası, yol kenarı, 18.07.2009, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 87015)! Pınarhisar-Kaynarca arası, 18.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87016)! 
Tekirdağ: Saray, Beyazköy, tarla kenarı, 18.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87017)! 
Saray-Vize arası, yol kenarı, 120 m, 18.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87061)!  
A2(A) Kocaeli: Gebze, Dil Ovası mevkii, 14.07.1978, A. Hızal, (ISTO 22852)! Đzmit: 
Đzmit-Sapanca arası yol kenarı, 02.08.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87047)! Yalova: 
Sea level, field on coast, 08.08.1966, Davis 47793, (K)!  
B1 Balıkesir: Savaştepe, 14.08.1980, G. Çakırer, (ISTE 45802)! Edremit, Güre 
Beldesi, Kavurmacılar tepesi ve çevresi, 23.08.2003, M. Kartal, (AEF)! Edremit, Güre 
Beldesi, Kavurmacılar tepesi ve çevresi, 700 m, 31.08.2003, M. Kartal, (AEF 22967)! 
Balıkesir-Manisa yolu, Manisa’ya 7 km kala, yol kenarı, 01.08.2009, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 87042)! Edremit, Zeytinli köyü, yol kenarı, 02.08.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87045)! Çanakkale: Gelibolu yolu, yol kenarı, 02.08.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87046)! Ayvacık sahil yolu, yol kenarı, 50 m, 02.08.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87048)! Đzmir: Eski Foça, makilik, 24.06.1962, Regel, (EGE 2159)! Arapçı, 
25.06.1963, Regel, (EGE 2163)! Arapçı, 25.06.1964, Regel, (EGE 2162)! Gümüldür, 
Gümüşsuyu sahili, 11.07.1964, Regel, (EGE 2161)! Menemen, 13.06.1968, Đ. Zuhal, 
(EGE 6028)! Bornova, Kayadibi köyü, 06.07.1969, 02.08.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87049)! 
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B2 Kütahya: Demirdji, kayalık, 1100 m, 20.06.1980, Ö. Seçmen,G. Görk. (EGE 
18427)! 
C2 Aydın: Aydın-Muğla yolu, Muğla’ya 30 km kala, yol kenarı, 02.08.2009, G. Ecevit 

Genç, (ISTE 87050)! Denizli: Denizli’nin kuzeyi, 4 km kala (Aydın yönünden)!, 
08.07.1973, E. Tuzlacı, (ISTE 26269)! Denizli-Çivril arası yol kenarı, 700 m, 
01.08.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87651)! Muğla: Köyceğiz, Yangı köyü, Çiçekbaba 
(Yarıkkaya), yol kenarları, 50 m, 17.06.1991, A. Güner 9455 et al., (GAZI)! Fethiye, 
Kemer, Yarbaşı köyü, mezarlık bitiminde yo kenarları, 09.07.2008, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 87482)! Köyceğiz, Ağla köyü üstleri, yamaçlar, 825 m, 11.07.2008, G. Ecevit 

Genç, (ISTE 87485)! Fethiye, Kayaköy, köy içi, 30.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87041)! 
C3 Antalya: Serik, road side, 23.07.1963, Khan, Prance, Ratcliffe, (E)! Đncekum, 
Orman Đşletme Kampı, Alanya'ya 24 km, 01.07.1982, G. Çakırer, A. Öztekin, (ISTE 
49091)! Akseki, Murtiçi mevkii, eski tarla, 550 m, 08.07.1996, A. Duran 4143, 

(GAZI)! Isparta: Eğirdir, Pınarlı, 1500 m, M. Aydın, H. Görgülü, (EGE 21737)!  
C4 Đçel: Silifke, kumul, d.s., 17.06.1979, M. Vural 1389, (GAZI)! Konya Derebucak-
Antalya yolu üzeri yol kenarı,  16,08.2008, G. Ecevit Genç (ISTE 87428)! 
C5 Adana: Pozantı-Tarsus arası, Pozantı’dan 42 km sonra, Pinus brutia ormanı 
açıklıkları, kireçli alanlar, 21.07.1984, Güven Görk, Per Hartving, (EGE 27854)! 
Ceyhan, Ceyhan'a 9 km, Taşocağı-Yamaçlar, 50-100 m, 10.07.1990, K. Alpınar, H't 

Hart, (ISTE 62055)! Đçel: Tarsus yol kenarı, K. Karamanoğlu, (AEF 10949)! 
 
Diğer Kayıtlar: 
A1(E) Çanakkale: Gelibolu, Kilia, Ingoldby 396 (Davis 1972).  
A2(E) Đstanbul: Florya (Yeşilköy), 02.08.1896, Aznavour (Davis 1972).  
A2(A) Kocaeli: plain east of Đzmit, 20 m, Davis 32909 (Davis 1972).  
B1 Đzmir: Agamemnon near Đzmir, Huber-Morath 2733 (Davis 1972). 
C2 Denizli: 16 km west of Denizli, Sorger 64-53-2 (Davis 1972). Serinhisar çevresi, 
1000-1500 m, 09.03.2002, G. Semiz 619 (Semiz ve Çelik 2005). Tavas çevresi, 900–
1250 m, 20.07.2002, G. Semiz 901 (Semiz ve Çelik 2005) 
C3 Antalya: Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, 40-350 m, O. Ünal, M. Gökçeoğlu (Ünal 
ve Gökçeoğlu 2003) Burdur: Bucak-Antalya arası, yol kenarı, H. Fakir 1861 (Fakir 
2006) 
C4 Đçel: Anamur, Peronin 37 (Davis 1972). 
C5 Đçel: Cilician Gates, Curle 6 (Davis 1972). 
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Şekil 4-30: E. creticum’un çalışma alanındaki yayılışı 

 

Şekil 4-31: E. creticum a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

Bitki adını ilk örneğinin toplandığı yer olan Girit (Crete) Adası’ndan almaktadır. 
Güneşli alanlarda, alçak yüksekliklerde yetişmekte olan bitki yakın olduğu E. 

caeruleum Bieb.’den brakteollerinin trikuspidat ve gövde yapraklarının daha dar olması 
ile ayrılır. Ayrıca E. caeruleum’un yayılışı Kars ve Çoruh’tan başlayarak Rusya, 
Kafkaslar ve Kuzey Batı Đran boyunca devam etmektedir. E. creticum geniş yayılış alanı 
ile de farklılık göstermektedir. Yakın olduğu E. tricuspidatum türünden çiçek 
durumunun yayık ve kapitulumlarının çok sayıda olması ile ayrılır. Yakın olduğu bir 
diğer tür E. planum türü ise gövdesinin üst kısımlarda dallanma göstermesi, taban 
yapraklarının meyve zamanında kalıcı olması, yaprak kenarlarının krenat-aristasız 
olması, braktelerin 6-8 adet ve kapitulumun 2-4 katı uzunluğunda olması, kapitulumun 
5-20 adet ve küremsi-ovat şekilde olması ile türden ayrılır. 

b 

c 

a 
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Kaliks mikromorfolojisi:  Đncelenen örnek: ISTE 87023 
Kalikslerin şekli: Ovat 
Kalikslerin tepesi: Mukronat 
Yüzey ornemantasyonu: Ruminate (yoğun dikensiz kıvrımlı) 

   
Şekil 4-32: E. creticum kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87023 
Merikarpların şekli: Oblong 
Merikarpların yüzeyi: Sırtta belirgin 1 kosta, yanlarda 1’er kosta bulunur, kostaların 

üzerinde pullar bulunur. 
Pulların ornemantasyonu: Reticulate/foveate-favulariate (ağımsı/çukurcuklu-zigzag 

çizgili) 

 

   
Şekil 4-33: E. creticum meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 

yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a b 

 

c 

a b 

a 

b 
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4.2.3.6. E. bithynicum Boiss. in Ann. Sci. Nat. ser. 1: 123 (1844). 

Şekil 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.122, 4.123, 4.153 

Sinonimler:- 

Tip: [Turkey A2(A) Bursa] in dumosis montis Arganthonii inter Ghemlek et Broussam 

(Bursa), Aucher 3477 (Iso: G-Boiss.). 

Bitki tek yıllık ya da iki yıllık, tüysüz. Gövde dik, 1(-2) adet, 15-30 cm boyunda, 3-mm 

çapında, köşeli ve belirgin boyuna oluklu, alt kısımlardan itibaren dallanma gösterir, 

mavimsi yeşil ya da mavi renkli. Taban yaprakları düşücü, 1-5 adet, saplı, derimsi, 

ovat-oblong ya da üç loplu, 30-50×20-40 mm, yaprak kenarları oymalı-dikensiz, pinnat 

damarlı, damarlar arası ağımsı damarlanma gösterir, petiol 30-50 mm, kenarları 

dikensiz; gövde yaprakları hemen hemen sapsız, pinnatifid-palmatifid, 17-25×7-12 mm, 

segmentler lanseolat, kenarları dikenli; involukral yapraklar trifid, 20-25×10-15 mm, 

tepede akut, kenarları dikenli. Çiçek durumu donuk mavimsi yeşil ya da mavimsi 

renkli yoğun bir panikula; kapitulum 18-çok sayıda, yarıküremsi şekilde, 6-10 mm 

çapında; brakteler 5 (-6) adet, tam, lanseolat, eşit uzunlukta, 18-20×2,5-3 mm, orta 

damarı belirgin, kenarları dikenli, kapitulumun 2-3 (-4) katı uzunluğunda, soluk yeşil 

renkli ya da mavimsi mor tonlarında; brakteoller trikuspidat, yaklaşık 5 mm 

uzunluğunda, çiçeklerden daha uzun; sepaller ovat, yaklaşık 3 mm uzunlukta, orta 

damarı belirgin, tepede akut, kenarları zarımsı; petaller 2-2,5 mm uzunlukta, beyaz 

renkli, petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamenler 5 adet; stilus 2 adet, kaliksin 

dışına çıkmakta. Meyve, elipsoit-oblong, armutsu, 8-8,5 mm uzunluğunda (sepaller 

dahil), 2,5-3 mm genişliğinde, pullarla kaplı, kenarlarda ve sırt kısmının üstlerinde 

pullar daha yoğun; merikarp enine kesiti obovatus-latissime, iletim demetlerinin 

üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, sırtta ve 

kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır.  

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos            Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Step, ekilmemiş alanlar, aşınmış bayırlar, kayalık alanlar. 

Yüksekliği: 100-1400 m 

Kromozom sayısı: 2n=16 
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Şekil 4-34: E. bithynicum a) Genel görünüş b) Kapitulum  

 

a 

b 
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Şekil 4-35: E. bithynicum herbaryum örneği (ISTE 87496) 
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Tehlike kategorisi: LC. Tür Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda LR (Az tehdit 

altında) sınıfında verilmiştir. Tür ölçütlere göre değerlendirildiğinde CR, EN ve VU 

sınıflarına girmemektedir. Geniş yayılışlı ve birey sayısı fazla olan bir taksondur. 

Herhangi bir tehlike ile karşı karşıya olmayan türün tehike kategorisi LC (Düşük riskli) 

olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Orta Anadolu 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Endemik). Đran-Turan elementi. 

Đncelenen örnekler:  

A2(A) Bursa: Uludağ, Yarımca yakınları, tepede, 10.06.1963, Regel, (EGE 3099)!  
B2 Kütahya: Küreci köyü üstü, kayalık, 1100 m, 20.06.1980, Ö. Seçmen, G. Görk, 
(EGE 18427)! Tavşanlı to Emet, 800 m, Davis 36525, (E)! 
C4 Konya: Çarıklar, terk edilmiş tarlalar, Davis 16612, (K, ANK)! Karapınar-Đkizli 
köyü, tarla yolu kenarı 1300 m, 16,07.1982 (KNYA)! Kazımkarabekir, Özyurt arası, 
step, 1100 m, 10. 07.1984, M. Serin (KNYA)! Altınopa orman fidanlığı kuzeyi, yol 
kenarı, 1500 m, 28.05.1989 M. Serin (KNYA)! Başarakavak, Lekoğlu çeşmesi üstleri, 
16.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87496)! Seydişehir yolu, Erenkaya yol ayrımına 
500 m kala, 12.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 87520)! 

Diğer Kayıtlar: 

C3 Antalya: Akseki, Murtiçi, ekilmemiş alanlar, 550 m, 8.7.1996, A. Duran 4143 
(Duran ve Duman 1998). 
C5 Konya: Ereğli, Wolff (Davis 1972). 
 

 
Şekil 4-36: E. bithynicum’un çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-37: E. bithynicum a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

E. bithynicum türü aynı seksiyonda yer alan ve Batı Akdeniz’de yayılış gösteren 

çok yıllık E. triquetrum türüne yakındır. Gövdesinin köşeli oluşu, braktelerinin 5 (-6) 

adet ve brakteollerinin trikuspidat olması ile E. triquetrum’dan ayrılmaktadır. 

 

b 

a c 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen ömek: ISTE 87520 
Kalikslerin şekli: Ovat 
Kalikslerin tepesi : Akut 
Yüzey ornemantasyonu: Tuberculate-striate (tüberküllü-çizgili) 

  
Şekil 4-38: E. bithynicum kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 
ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87520 
Merikarpların şekli: Eliptik-oblong, armutsu, yanlarda 1’er kosta, sırtta daha küçük 

olan 3 kosta bulunur. 
Merikarpların yüzeyi : Pulsu çıkıntılar ile kaplı, kenarlarda ve sırt kısmın üstlerinde 

pullar daha yoğundur. 
Pulların ornemantasyonu: Tuberculate-favulariate (tüberküllü-zigzag çizgili) 

 

  
Şekil 4-39: E. bithynicum meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 

yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a b 

a 

b 

c b 

a 
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Sect. Gigantophylla Wolff 

Çok yıllık bitkiler. Taban yaprakları digitat, 3-5 parçalı, nadiren parçalanmamış, 
belirgin pinnat damarlı, gövde yaprakları taban yapraklarına benzer fakat daha 
küçüktür. Brakteoller trikuspidat. 

4.2.3.7. E. isauricum Contandr. & Quézel in Bull. Soc. Bot. Fr. 123: 423 (1976). 

Şekil 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.124, 4.125, 4.154 

Sinonimler:- 

Tip: [Turkey, C4 Içel] rocailles calcaires entre Anamus et Kazanci à une dizaine de 
kilomètres au sud de Kozagac, 1300 m, P. Quézel & J. Contandriopoulos 70-438 (Holo: 
MARS). 

Bitki çok yıllık, tüysüz, tabanda siyahımsı kahverengi yaprak sapı kalıntıları taşır. 

Gövde dik ve silindir şeklinde, 1-5 adet, sert yapılı, 90-100 cm boyunda, 4-8 cm 

çapında, silindirik, boyuna çizgili, gövdenin üst kısımlarında dallanma gösterir, sarımsı 

yeşil renkli. Taban yaprakları kalıcı, çok sayıda, saplı, derimsi, digitat, 70-100×80-

110 mm, 3-5 segmentli, segmentler oblong, kenarları dentat ya da dikenli, pinnat 

damarlı, petiol 50-80 mm, kenarları dikenli; alt gövde yapraklarının şekli taban 

yapraklarına benzer fakat daha kısa ve sapsızdır, tabanda gövdeyi bir kın şeklinde sarar, 

alt gövde yaprakları 40-60 (-70)×30-40 mm, orta ve üst gövde yaprakları sapsız, 

triangular, tepede akut, kenarları dikenli-dentat; orta gövde yaprakları 25-35×18-23 

mm; üst gövde yaprakları 20-25×50-80 mm; involukral yapraklar tripartit ya da tam, 15-

20×7-8 mm, tepede akut, kenarları dikenli. Çiçek durumu alt kısımda spika üst 

kısımlarda umbella şeklinde; kapitulumların sayısı 25’e kadar çıkmakta, küremsi 

şekilde, 10-16 mm çapında; brakteler 5-7 adet, tam, lanseolat, eşit uzunlukta değil, 10-

30×2-3 mm, batıcı, orta damarı belirgin, kenarları dikensiz ya da 1-2 çift diken taşır, 

kapitulumun 1½-2 katı uzunluğunda, sarımsı yeşil renkli; brakteollerin hepsi ya da en 

azından dıştakiler trikuspidat, 7-9 mm uzunluğunda, çiçeklerden daha uzun, sepaller 

ovat-oblong, yaklaşık 3 mm uzunluğunda, orta damarı belirgin, uçta akuminat, kenarları 

zarımsı; petaller 1,5-2 mm uzunluğunda, beyaz renkli, tepesi üstte içe doğru kıvrık; 

stamenler 5 adet; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve obovoid-oblong, sırt 

kısmında 3 yanlarda 1’er belirgin kostalı, pullarla kaplı, sırttaki pullar kısa, yanlardaki 

pullar daha uzun, 6-6,5 mm uzunluğunda (sepaller dahil), 3-3,5 mm genişliğinde; 

merikarp enine kesiti obovatus- depresse, iletim demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak 

üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, sırtta az sayıda, kommisural yüzeyde 

çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 
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Şekil 4-40: E. isauricum a) Genel görünüş b) Kapitulum c) Taban yaprağı 

a 

b 

c 



 91

 

Şekil 4-41: E. isauricum holotip örneği (MARS, holotip) 
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Şekil 4-42: E. isauricum herbaryum örneği (ISTE 87499) 
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Çiçeklenme zamanı: Temmuz                    Meyve zamanı: Ağustos-Eylül 

Yetişme ortamı: Kalkerli kayalıklar, tarla içleri, yol kenarları. 

Yüksekliği: 950-2100 m 

Kromozom sayısı: 2n=14 

Tehlike kategorisi: CR. Bu tür Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda EN (Tehlikede) 

sınıfında verilmiştir. Tür sadece 2 lokaliteden bilinmektedir ve yayılış alanı 100 

km2’den azdır [Criterion B1a]. Ayrıca tür habitat olarak Quercus açıklıklarında yayılış 

göstermektedir. Bulunduğu bölgede meşelikler ciddi bir otlatma tehditi ile karşı 

karşıyadır. Dolayısıyla bu baskıdan türün de etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir. 

[Criterion B1b(i, ii, iii)]. Bu nedenle bu türün tehlike kategorisi CR (Kritik) olarak 

önerilmektedir.  

Türkiye’deki yayılışı: Karaman, Mersin. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Endemik). Doğu Akdeniz elementi. 

Đncelenen örnekler:  

C4 Karaman: Ermenek, Ermenek-Hadim yolu, Güneyyurt-Tepebaşı arası, (36 40 4.17 

N, 32 45 7.02 E), yol kenarı ve tarla içi, 1000 m, 13.08.2003, H. Duman 9143, (GAZI)! 

Ermenek, Tepebaşı üstleri, yol kenarı, Q. coccifera açıklıkları, 1240 m, 16.07.2008, G. 

Ecevit Genç, (ISTE 87499)! Đbid ISTE 87499, 11.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç 

(ISTE 87519)! 

 
Şekil 4-43: E. isauricum’un çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-44: E. isauricum a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

Tür, tip lokalitesinde yapılan yoğun arazi çalışmalarında bulunamamıştır. E. 

isauricum 1976 yılında yayınlanmıştır. Dolayısıyla Wolff’ün sınıflandırılmasında yer 

almamaktadır. A. Wörz türün neoendemik bir tür olabileceğini düşünmektedir (Wörz 

2004). A. Wörz’ün yapmış olduğu çalışmada tür Gigantophylla seksiyonunda yer 

almaktadır. Türün özellikleri seksiyonunun özelliklerine uymaktadır. Yapmış 

olduğumuz incelemelerin sonuçları Wörz’ün düşüncesini desteklemektedir. Türkiye 

Florasında türün E. thorifolium türüne yakın olduğu, taban yapraklarındaki ve çiçek 

durumundaki farklılıklarla türden ayrıldığı belirtilmektedir. Đki tür ayrıntılı olarak 

incelediğinde birbirinden çok farklı olduğu görülmektedir. Đki tür farklı seksiyonlarda 

yer almalıdır. Ayrıca E. isauricum türüne ait tip yayınında da E. thorifolium türüne 

benzediğine dair bir bilgi yer almamaktadır. Tür, Türkiye Florası ve Doğu Ege Adaları 

adlı eserin II. Ek cildinde E. pseudothorifolium türünden sonra verilmiştir. Türün 

belirtilen eserdeki taksonomik sınıflandırmasının, aynı seksiyonda yer alan 11. tür E. 

pyramidale’den sonra yer alması gerekmektedir. Tür E. pyramidale türüne yakındır ve 

gövdesinin sarımsı yeşil renkli, taban yapraklarının digitat 3-5 loblu, yaprak 

kenarlarının dentat ya da dikenli, braktelerinin 5-7 adet ve kapitulumunun 10-16 mm 

çapında olması ile bu türden ayrılmaktadır. 

b 

a c 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87519 
Kalikslerin şekli:  Ovat-oblong 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Scalariform (merdiven şeklinde) 

   
Şekil 4-45: E. isauricum kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87519 
Merikarpların şekli: Obovoid-oblong, sırtta belirgin 3 kosta, yanlarda belirgin 1’er 

kosta bulunur. 
Merikarpların yüzeyi: Pulsu çıkıntılar ile kaplı, yanlardaki pullar diğerlerinden daha 
uzundur. 
Pulların ornemantasyonu: Tuberculate-granulate (tüberküllü-tanecikli) 

 

   
Şekil 4-46: E. isauricum meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 

yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a b 

c 

a b 

b 

a 

b 
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Sect. Palmito Wolff 

Çok yıllık bitkiler. Taban ve gövde yaprakları Graminae yapraklarına benzer, 

palmatipartit, linear-lanseolat, kenarları dikensiz, uzun petiollü. Brakteoller tam veya 

sadece dıştakiler trikuspidat. 

Gövde üst kısımlarda açık mor, taban yaprakları 5-7 parçalı, alt ve orta gövde yaprakları 

5 parçalı, çiçek durumu rasem-panikula .……………...........….................… 12- palmito 

Gövde üst kısımlarda kırmızımsı mor, taban yaprakları 3-5 parçalı, alt ve orta gövde 

yaprakları 3 parçalı, çiçek durumu dikazyum .....…………….….............. 12a- trisectum 

 

4.2.3.8. E. palmito Boiss. & Heldr. in Boiss., Diagn. Ser. 1 (10): 21 (1849). 

Şekil 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.126, 4.127 

Sinonimler:- 

Tip: [Turkey C3 Isparta] in pinetis umbrosis montis Amenas, Aug. 1845, Heldreich 

(Holo: G, Iso: K!, BM!). 

Bitki çok yıllık, tüysüz tabanda siyahımsı kahverengi yaprak sapı kalıntıları taşır. 

Gövde dik, 1-2 adet, 45-60 cm boyunda, yaklaşık 5 mm çapında, silindirik, boyuna 

çizgili, yeşil renkli, üst kısımlarda açık mor renkte olabilir. Taban yaprakları kalıcı, 

yoğun, Gramineae yapraklarına benzer, linear, saplı, derimsi, lamina 5-7 parçalı, 

segmentler 100-250×2-3 mm, paralel damarlı, petiol 200 mm’ye kadar uzunlukta, 

kenarları dikensiz; gövde yaprakları taban yapraklarına benzer, alt ve orta gövde 

yaprakları 5 parçalı, segmentler linear-lanseolat, 100-250×1-3 mm, petiol kınlı, 90 mm’ 

ye kadar uzunlukta; üst gövde yaprakları sapsız, 3-5 parçalı, segmentler linear-lanseolat, 

30-50×1-2,5 mm; involukral yapraklar ovat, 30-38×4-7 mm, tepede akuminat, kenarları 

dikenli. Çiçek durumu seyrek, rasem-panikula; kapitulum 5-8 adet, küremsi şekilde, 1-

1,5 cm çapında; brakteler 5-6 adet, tam, lanseolat, hemen hemen eşit uzunlukta, orta 

damarı belirgin, tepede subulat, çoğunlukla kenarlarda 1(-2) çift diken taşır, 20-37×3-5 

mm, kapitulumun 1,5-3 katı uzunluğunda, yeşilimsi ya da açık mor tonlarında; 

brakteoller linear-lanseolat, batıcı, tam ya da en dıştakiler trikuspidat, 6-8 mm 

uzunluğunda, çiçeklerden daha uzun; sepaller ovat-oblong yaklaşık 3 mm uzunluğunda, 

orta damarı belirgin, tepede akuminat-mukronat, kenarları beyaz; petaller 2,5-3 mm 
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uzunluğunda, beyaz ya da mor renkli, petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamenler 

5 adet; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve obovoid, 7,5-8 mm uzunluğunda 

(sepaller dahil), 3,5-4 mm genişliğinde, pullarla kaplı; merikarp enine kesiti obovatus-

depresse, iletim demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur, sırtta az sayıda, kommisural yüzeyde çok ayıda küçük salgı kanalı yer 

alır.  

 

Şekil 4-47: E. palmito a) Genel görünüş b) Kapitulum 

a 

b 



 98

 

Şekil 4-48: E. palmito tip örneği (BM, isotip) 
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Şekil 4-49: E. palmito herbaryum örneği (ISTE 87517) 
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Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos                 Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Pinus nigra orman açıklıkları, taşlık alanlar. 

Yükseklik: 1000-1450 m 

Kromozom sayısı: - 

Tehlike kategorisi: EN. Bu tür Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda VU (Zarar 

görebilir) sınıfında verilmiştir. Türün yayılış alanı 5000 km2’den azdır ve 5’ten az yerde 

bulunur [Criterion B1a]. Tür habitat olarak orman açıklıklarında yetişmektedir. 

Yapılan arazi çalışmalarında türün otlatma tehditi altında olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla türün gelecekte yaşam alanında bir düşüş olma olasılığı yüksektir. 

[Criterion B1b(ii)]. Bu nedenle bu türün tehlike kategorisi EN (Tehlikede) olarak 

önerilmektedir.  

Türkiye’deki yayılışı: Antalya, Isparta. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Endemik). Doğu Akdeniz elementi. 

Đncelenen örnekler:  

C3 Isparta: Pinetis umbrosis montis Amenas, Aug. 1845, Heldreich, (K, BM)! 

C4 Antalya: Alanya, Taşatan-Yerköprü arası, Pinus nigra açıklığı, taşlık alanlar, 1000-

1200 m, 31.08.1993, H. Duman 5476, Z. Aytaç, (HUB 17347, GAZI)! Alanya, Banlıca-

Yerköprü arası, Pinus nigra açıklığı, 1200 m, 24.08.2003, H. Duman 9144, (GAZI)! 

Alanya, Taşatan-Yerköprü arası, Taşatan’dan 1 km sonra, yol kenarı, Pinus nigra 

açıklığı, 1200 m, 09.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 87517)!, Yerköprü-

Banlıca arası, 1150 m, 09.09.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87650)! 

 
Şekil 4-50: E. palmito’nun çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-51: E. palmito a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

Bu tür, E. trisectum, E. serbicum, E. ternatum ve E. wanaturi’ye yakındır. E. 

trisectum daha yüksek alanlarda yayılışa sahip olması, taban yapraklarının 3-5 parçalı, 

gövde yapraklarının 3 parçalı, çiçek durumunun dikazyum-korimbus, braktelerinin daha 

kısa, renginin kırmızımsı mor tonlarında olması ve meyve üzerindeki pul yüzeylerinin 

colliculate-granulate olması ile; Balkanlarda yayılış gösteren ve E. trisectum gibi 

serpantin endemiği olan E. serbicum türü taban yapraklarının 4-5 parçalı, gövde 

yapraklarının 3-4 parçalı, çiçek durumunun panikula, braktelerinin 7-8 adet ve daha kısa 

olması ile; Girit adasında yayılış gösteren E. ternatum türü taban yapraklarının 1-3 

parçalı, gövde yapraklarının 3 parçalı, braktelerinin 8-9 adet, brakteollerinin tepede üç 

dikenli olması ile; Muş, Ermenistan ve Kuzeybatı Đran’da yayılış gösteren E. wanaturi 

türü ise yapraklarının parçalanmamış, çiçek durumunun dikazyum, braktelerinin 7-8 

adet olması ile E. palmito’dan ayrılır. E. palmito’nun gövde yaprakları Türkiye 

Florasında 5-7 parçalı olarak belirtilmiştir. Antalya’nın Alanya ilçesinden toplanan 

örneklerde alt ve orta gövde yapraklarının 5-7 parçalı, üst gövde yapraklarının ise bazı 

örneklerde 3 parçalı olduğu gözlemlenmiştir.  

b 

a c 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87517 
Kalikslerin şekli:  Ovat-oblong 
Kalikslerin tepesi: Akuminat-mukronat 
Yüzey ornemantasyonu: Fovulariate (zigzag çizgili) 

   
Şekil 4-52: E. palmito kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87517 
Merikarpların şekli: Obovoid, yanlarda belirgin 1’er kosta bulunur. 
Merikarpların yüzeyi: Pullarla kaplı 
Pulların ornemantasyonu: Reticulate/foveate-granulate (ağımsı/çukurcuklu-tanecikli) 

 

   

Şekil 4-53: E. palmito meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp yüzeyi 
(×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

c 
a 

a 

b a 

b 
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4.2.3.9. E. trisectum A. Wörz & H. Duman Willdenowia, 34:421-425 (2004). 

Şekil 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.128, 4.129, 4.155 

Sinonimler:- 

Tip: [Turkey, Central Taurus] Vil. Konya, Kızıl Dağ between Beyşehir and Akseki, 
access road to the summit, stony slope, serpentine, 12.8.2003, A. Wörz & H. Duman, 
23.8.12.01 (Holo: STU, Iso: GAZI). 

Bitki çok yıllık, tüysüz tabanda siyahımsı kahverengi yaprak sapı kalıntıları taşır. 

Gövde dik, 1-2 adet, 30-90 cm boyunda, yaklaşık 0,8 cm çapında, silindirik, boyuna 

çizgili, gövdenin üst kısımlarında dallanma görülür, yeşil renkli, üst kısımlarda 

kırmızımsı mor renkli. Taban yaprakları kalıcı, çok sayıda, Gramineae yapraklarına 

benzer, linear, saplı, derimsi, paralel damarlı, lamina 3-4 (-5) parçalı ya da trisekt, 

segmentler 100-300×2-3 mm, paralel damarlı, petiol 150 mm’ ye kadar uzunlukta, 

kenarları dikensiz; gövde yaprakları taban yapraklarına benzer, 3 parçalı, segmentler 

linear-lanseolat, 100-200×1-2 mm, petiol kınlı, alt ve orta gövde yapraklarının petiolü 

80 mm’ye kadar uzunlukta; üst gövde yaprakları sapsız ya da kısa genişlemiş saplı, 3 

parçalı, segmentler linear-lanseolat, 30-45×1-2,5 mm, kenarları 2-6 çift diken taşır; 

involukral yapraklar ovat-linear, 45-60×5-7 mm, tepede akut, kenarları dikenli. Çiçek 

durumu seyrek, dikazyum-korimbus; kapitulum 5-15 adet, yarıküremsi şekilde, 10-15 

mm çapında; brakteler 5-6 adet, tam, linear-lanseolat, hemen hemen eşit uzunlukta, orta 

damarı belirgin, tepede subulat, çoğunlukla kenarlarda 1(-2) çift diken taşır, 10-20 

(25)×3-4 mm, kapitulumun 2-3 katı uzunluğunda, yeşilimsi ya da kırmızımsı mor 

tonlarında; brakteoller tam, linear, batıcı, kenarları dikensiz, 5-7 mm uzunluğunda, 

çiçekler ile eşit uzunlukta; sepaller ovat-oblong, yaklaşık 3 mm uzunluğunda, orta 

damarı belirgin, tepede akuminat, kenarları beyazımsı; petaller 2,5-3 mm uzunluğunda, 

beyaz ya da mor renkli, petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamen 5 adet; stilus 2 

adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve elipsoit-oblong, 9-9,5 mm uzunluğunda (sepaller 

dahil), 5-5,5 mm genişliğinde pullarla kaplı, yanlarda ve sırttın üst kısımlarındaki pullar 

daha uzun; merikarp enine kesiti obovatus-depresse, iletim demetlerinin üzerinde 1’er 

tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, sırtta ve kommisural 

yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır.  

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos          Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Serpantin yamaçlar, Pinus nigra açıklıkları. 
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Şekil 4-54: E. trisectum a) Genel görünüş b) Kapitulum 

a b 
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Şekil 4-55: E. trisectum herbaryum örneği (ISTE 87497) 
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Yükseklik: 1400-1700 m 

Kromozom sayısı: 2n=14 

Tehlike kategorisi: CR. Bu tür Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda da CR (Çok 

tehlikede) sınıfında verilmiştir. Tür sadece Konya Kızıldağ’dan bilinmektedir ve yayılış 

alanı 100 km2’den, yaşam alanı da 10 km2’den azdır [Criterion B1a, B2a]. Bu nedenle 

bu türün tehlike kategorisi CR (Kritik) olarak önerilmektedir.  

Türkiye’deki yayılışı: Konya 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Serpantin endemiği). Doğu Akdeniz 

elementi. 

Đncelenen örnekler: C3 Konya: Çamlık-Beyşehir yolu, 4. km, serpantin, Pinus nigra 

ormanı, 1450 m, 14.07.1997, Z. Aytaç 7718, (GAZI)! Derebucak-Çamlık, Kızıldağı, 

Pinus nigra ormanı, serpantin, 1400-1450 m, 18.081997, A. Aksoy 1010, (EGE 34376)! 

Beyşehir, Çamlık, Kızıldağ, Pinus nigra açıklıkları, 1596 m, 16.07.2008, G. Ecevit 

Genç, (ISTE 87497)! Beyşehir, Çamlık, Çamlık kasabası çeşmesinin devamından sola 

girişten sonraki köprünün ilerisi, Pinus nigra açıklıkları, 1634 m, 12.09.2008, G. Ecevit 

Genç, Đ. Genç (ISTE 87522)! 

 
Şekil 4-56: E. trisectum’un çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-57: E. trisectum a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

 

E. trisectum; E. palmito, E. serbicum, E. ternatum ve E. wanaturi’ye yakındır. 

E. palmito daha alçak yüksekliklerde yayılış göstermesi, taban yapraklarının 5-7 parçalı, 

gövde yapraklarının 5 parçalı, çiçek durumunun rasem-panikula, braktelerinin daha 

uzun, renginin üst kısımlarda açık mor olması ve meyve üzerindeki pul yüzeylerinin 

reticulate/foveat-granulate olması ile, serpantin endemiği olan E. serbicum türü taban 

yapraklarının 4-5 parçalı, gövde yapraklarının 3-4 parçalı, çiçek durumunun panikula, 

braktelerinin 7-8 adet ve renginin mavi olması ile, E. ternatum türü taban yapraklarının 

1-3 parçalı, braktelerinin 8-9 adet ve daha uzun, brakteollerinin tepede üç dikenli ve 

renginin mavi olması, E. wanaturi türü ise yapraklarının tek, çiçek durumunun 

dikazyum, braktelerinin 7-8 adet, daha uzun ve renginin mavimsi yeşil olması ile E. 

trisectum’dan ayrılır. E. trisectum serpantin alanlarda yayılış göstermektedir ve habitat 

farklılıklarından dolayı E. palmito’dan farklılaştığı düşünülmektedir. Yapılan 

herbaryum çalışmaları sırasında türün yayınlandığı eserde verilen minimum 1600 m 

yükseklikten daha düşük yüksekliklerde (1400 m) örnekler görülmüş ve türün yetiştiği 

yükseklik aralığı genişletilmiştir. 

 

a c 

b 
b 

c 
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Kaliks mikromorfolojisi:  Đncelenen örnek: ISTE 87522 
Kalikslerin şekli:  Ovat 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Fovulariate (zigzag çizgili) 

   
Şekil 4-58: E. trisectum kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87522 
Merikarpların şekli: Eliptik-oblong, yanlarda belirgin 1’er kosta bulunur. 
Merikarların yüzeyi: Pullarla kaplı, yanlarda ve sırttın üst kısımlarındaki pullar daha 
uzundur.  
Pulların ornemantasyonu: Colliculate-granulate (tepecikli-tanecikli) 

   

  
Şekil 4-59: E. trisectum meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 
yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100)

a 

b c 

a b 

a 
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Sect. Campestria Wolff 

Çok yıllık bitkiler. Yapraklar trisekt, palmatisekt ya da pinnatisekt, segmentler 

genellikle 3-5 parçalı, kenarları krenat-dikenli veya dentat-dikenli, brakteoller tam ya da 

sadece dıştakiler trikuspidat.  

1. Çiçek durumu tirsus-panikula, taban yaprakları meyve zamanı düşücü  
…………………………………………………………………....... 16- glomeratum 

1. Çiçek durumu panikula, taban yaprakları meyve zamanı kalıcı  

          2- Yapraklar 2-4 palmatisekt, (3-) 5-7 parçalı, segmentler linear ya da linear-
lanseolat, 2-7 mm genişliğinde 

             3- Taban yaprakları az sayıda, orbikular, 2-4 palmatisekt, segmentler linear-
lanseolat, 3-7 mm genişliğinde, segmentlerin hepsi hemen hemen eşit 
uzunlukta, brakteler 15-45 mm uzunluğunda  ………...……….. 18- kotschyi 

             3- Taban yaprakları çok sayıda, obovat, 3-4 palmatisekt, segmentler linear, 2-3 
mm genişliğinde, batıcı, uçtaki segment yandaki segmentlerden daha uzun, 
brakteler 20-70 mm uzunluğunda …….…………....... 18a- babadaghensis 

          2- Yapraklar yukarıda anlatıldığı gibi değil 

             4- Brakteler 7-12 adet 

                 5- Taban yapraklarının segmentleri tamamen parçalanmış, petiol  20 cm’ye 
kadar uzunlukta ve kenarları dikensiz, brakte kenarları genellikle 
dikensiz………………………………………........… 4- E. heldreichii 

                  5- Taban yapraklarının segmentleri yarısına kadar parçalanmış, petiol (2-) 3-
5 cm uzunlukta ve kenarları dikenli, brakte kenarları dikenli  

………………………………………………………… 14a- E. davisii 

             4- Brakteler 5-7 adet 

6- Bitki 50-150 cm boyunda, 5-15 mm çapında, meyve obovoid-oblong, 
8,5-10×4,5-5,5 mm, yapraklar suborbikular, 3-4 ternatisekt, segmentler 
genişçe ovat-suborbikular, segmentler birbirini örter .. 20- polycephalum 

6- Bitki 25-80 cm boyunda, 3-7 mm çapında, meyve obovoid-elipsoit, 4,5-
5×1,5-2 mm, yapraklar genişçe ovat, triangular-ovat, çoğunlukla ternat, 
segmentler bipinnatifid …….………...……………..…… 19- campestre 
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4.2.3.10. E.heldreichii Boiss., Diagn. ser. 1 (10): 20 (1849). 

Şekil 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.130, 4.131, 4.155 

Sinonimler: E. bourgatii Gouan subsp. heldreichii (Boissier) Davis in Davis, Flora of 
Turkey and the East Aegean Islands 4: 300 (1972), E. spinosissimum Stapf & Wettst. in 
Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Kl. 51: 369 (1886).  

Tip: [Turkey C3 Isparta] in monte Boudroun Pisidiae, 1520 m, August 1845, Heldreich 
(Sin: K!, Iso: BM!), [Lebanon] monte Gebel Scheick Antilibani, 2130-2740 m, Boissier. 

Bitki çok yıllık, tüysüz, tabanda siyahımsı kahverengi yaprak sapı kalıntıları taşır. 

Gövde dik, 1-7 adet, 10-50 cm boyunda, 3-5 mm çapında, silindirik, boyuna çizgili, 

genellikle üst kısımda dallanmış, nadiren dallanma gövdenin orta kısımlarından itibaren 

başlar, hafifçe mavimsi yeşil renkli. Taban ve alt gövde yaprakları kalıcı, çok sayıda, 

saplı, derimsi, orbikular, 30-50×50-60 (-65) mm, 3-5 parçalı ya da 1-3 biternatisekt, 

segmentler lanseolat, yaprak kenarları dikenli, palmat damarlı, damarlar arası ağımsı 

damarlanma gösterir, petiol 200 mm’ye kadar uzunlukta, boyuna çizgili, kenarları 

dikensiz; orta gövde yapraklarının şekil ve büyüklükleri alt gövde yapraklarına benzer, 

petiolü alt gövde yapraklarına göre daha kısa ve genişlemiş, 10-30 mm uzunluğunda; 

üst gövde yaprakları hemen hemen sapsız, trisekt, 25-40×40-50 mm, segmentler 

lanseolat, tepede akuminat; involukral yapraklar trisekt ya da trifid, 40-45×15-25 mm, 

tepede akut. Çiçek durumu panikula; kapitulum 3-15 adet, küremsi şekilde, 10-20 mm 

çapında; brakteler 7-12 adet, tam, lanseolat, hemen hemen eşit uzunlukta, 22-60×3-4 

mm, orta damarı belirgin, kenarları dikensiz nadiren 1-2 dikenli, kapitulumun 3-4 katı 

uzunluğunda, soluk yeşil renkli ya da mavimsi mor tonlarında; brakteoller tam, linear, 

batıcı, kenarları dikensiz, 7-8 mm uzunluğunda, çiçeklerden daha uzun; sepaller ovat-

oblong, yaklaşık 3 mm uzunlukta, orta damarı belirgin, tepede akuminat, kenarları 

zarımsı; petaller 2-2,5 mm uzunluğunda, beyaz ya da mor renkli, petallerin tepesi üstte 

içe doğru kıvrık; stamenler 5 adet; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve 

elipsoit-oblong ya da elipsoit-obovoid, 6-6,5 mm uzunluğunda (sepaller dahil), 2-2,5 

mm genişliğinde, kısa pullara kaplı; merikarp enine kesiti obovatus-depresse, iletim 

demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, 

sırtta az sayıda, kommisural yüzeyde ise çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır.  
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Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos                     Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Kayalık, kireçli yamaçlar, orman altları, step alanlar. 

Yüksekliği: 1500-2450 m 

Kromozom sayısı: 2n=16 

Tehlike kategorisi: LC. Tür için Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda tehlike kategorisi 

önerilmemiştir. Tür; Lübnan, Anti Lübnan ve ülkemizde yayılış göstermektedir. 

Ülkemizde Antalya, Denizli, Muğla, Isparta, Konya, Mersin illerinde yayılış gösteren 

türün bu lokalitelerdeki populasyonu iyi durumdadır. Herhangi bir tehlike ile karşı 

karşıya olmamasından dolayı türün kategorisi LC (Düşük riskli) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı Antalya, Denizli, Isparta, Karaman, Konya, Mersin, Muğla. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Lübnan, Anti Lübnan, Doğu Akdeniz elementi. 

 

 

 
Şekil 4-60: E. heldreichii a) Genel görünüş b) Kapitulum c) Taban yaprağı

a 

b 

c 
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Şekil 4-61: E. heldreichii isotip örneği (BM, isotip) 
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Şekil 4-62: E. heldreichii herbaryum örneği (ISTE 87498) 
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Đncelenen örnekler: C2 Antalya: East side of Akdağ (south of Geyik dağ), 27.08.1947, 
Davis 14322, (ISTE 21147, K, ANK)! Nort west side of Akdağ, (south of Geyik dağ), 
2200-2300 m, 28.08.1947, Davis 14341, (K)! Akdağ, (south of Geyik dağ), 28.08.1947, 
Davis 14394, (K)! Elmalı, Akdağ, kayalık, doğu yamacı, 1900 m, 13.07.1968, A. 

Pamukçuoğlu, (HUB 17306)! Denizli: Babadağ, Evrentepe, kalker kayalık, 2100 m, 
08.08.1988, S. Solk, (EGE 35100)! Muğla: Girdev dağ, 2400 m, 05.08.1947, Davis 

14030, (E, K)! Girdev dağ, 2000-2400 m, 06.08.1947, Davis, (K)!  
C3 Antalya: Tahtalı dağ (Kemer), 2200-2300 m, 16.08.1947, Davis 14180, (K & 
ANK)! Akdağ, East side of Akdağ (south of Geyik dağ), 27.08.1947, Davis 14322, 
(ISTE 21147, K, ANK)! Tahtalıdağ, Çukur yaylanın yukarısı, alpinik step, 1500-2000 
m, 28.07.1979, H. Peşmen 4690, A. Güner, Ş. Kaplan, (HUB 17303)! Kumluca, 
Altınyaka içi, step, 1500 m, 26.08.1993, H. Duman 5380 ve ark., (GAZI)! Akseki, 
Gidefi dağı, Çataloluk-Evlek boğazı arası, step, 1700 m, 04.07.1994, A. Duran 1700, 
(GAZI)! Akseki, Gidefi dağı, step, 1850 m, 04.07.1994, A. Duran 1848, (GAZI)! 
Isparta: in monte Boudroun Pisidiae, 1520 m, August 1845, Heldreich, (K, BM)! 
Dedegöl dağı, 1700 m, 01.08.1949, Davis 15945, (E, K)! Eğirdir, Amanos, Oruçgazi 
gediği üstü kalkerli ve metomorfik yamaç, alpin step, 1650-2170 m, 07.08.1974, H. 

Peşmen, A. Güner 1962, (HUB 17302, ANK)! Tahtalıdağ, batı tarafı, Yukarı Beycik 
Köyü üstleri, kayalık alanlar, 2100-2350 m, 17.07.1984, G. Görk, Per Hartvin, A. Strid, 

(EGE 27852)! Dedegöl dağı, 2050-2450 m arası kayalık alanlar, Pinus nigra ağaç 
sınırı, 2200 m, 30.07.1984, G. Görk, Per Hartvin, A. Strid 24109, (EGE 27860)! 
Eğirdir, Boyalık, Pinus-Cedrus ormanı, 1600 m, 15.06.1981, E. Leblebici, Y. Gemici, 

(EGE 35973)! Çam dağı, çam orman altı, 1800 m, 17.07.1994, H. Özçelik 6798, 
(GAZI)! Eğirdir-Sütçüler, Elmabeli, 1700 m, 22.05.2009, Đ. Genç, Đ. Gökhan Deniz, 
(GAZI)! Konya: Derebucak-Huğlu-Seydişehir yolu, Durak-Tarasçı arası, yol 
kenarındaki yamaçlar, 1803 m, 16.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87498)! 
C4 Antalya: Bozburun dağ, North side, 2200-2300 m, 25.07.1949, Davis 15641, (K, 
ANK)! Gazipaşa, Çobanlar köyü yaylası, armalı mevkii, taşlık arazi, 1800-2000 m, 
19.07.1981, H. Sümbül 1054, (HUB 17304)! Gündoğmuş, Söbüçimen yaylası çevresi, 
Geyik dağı, (36 57,9 N, 32 15,8 E), yüksek dağ stepi, kalkerli yamaçlar, 2100 m, 
14.07.1998, A. Güner 12595, (GAZI)! Đçel: Anamur, Çamurlu Yayla-Olucak 
(Ermenek-Anamur), 2000 m, 18.08.1947, Davis 16307, (K, ANK)! Karaman: 
Ermenek, Göktepe kasabası, Dumlugöze köyü, Aşakbel tepesi, 1900 m, 13.09.1983, H. 

Sümbül 2421, (HUB 17305)! Konya: Above Akpınar (near Bozkır), hillside, 5000 feet, 
02.09.1947, Davis 14598, (E, K)! Seydişehir, Madenli köyü batısı, vadi, Astragalus 
topluluğu çevresi, 1650, 15.07.1984, H. Ocakverdi (KNYA)! 
 
Diğer Kayıtlar: 
C2 Antalya: Elmalı, Sedir Araştıma Ormanı, Çamkuyu, orman altı, 1700 m, 
20.05.2001, Deniz 1490 (Deniz ve Sümbül 2004) 
C3 Antalya: Akseki, Fersin yayla, Evlek geçidi, 1700 m, 04.07.1994, step, A.Duran 

1700 (Duran 2002). Bakırlı dağı, Saklıkent üstü, kireçtaşı, 1850-2200 m, 04.07.1998, Ö. 

Eren 6005 (Eren ve ark. 2004). 
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Şekil 4-63: E. heldreichii’nin çalışma alanındaki yayılışı 

 

 

Şekil 4-64: E. heldreichii a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

c 

b 

a 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87025 
Kalikslerin şekli: Ovat-oblong 
Kalikslerin tepes: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Undulate (dalgalı) 

   
Şekil 4-65: E. heldreichii kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87025 
Merikarpların şekli: Eliptik-oblong ya da eliptik-obovat, yanlarda belirgin 1’er kosta 
bulunur. 
Merikarpların yüzeyi: Kısa pullara kaplı. 
Pulların ornemantasyonu: Tuberculate-smooth (tüberküllü-düz) 

 

  
Şekil 4-66: E. heldreichii meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 

yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a 

c b 

a b 
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E. heldreichii türü Türkiye Florası hazırlanırken P.H. Davis tarafından E. 

bourgatii türünün alttürü yapılmıştır. A. Wörz (2004) yayınladığı makalesinde türe 

tekrar E. heldreichii olarak yer vermiştir. Bize göre de tür E. bourgatii’den ayrı bir tür 

olarak kalmalıdır. Đki türün yayılış alanları birbirinden oldukça farklıdır. E. bourgatii 

Iber yarımadası ve Fas’ta, E. heldreichii ise Asya ve Suriye’de yayılış göstermektedir. 

E. bourgatii braktelerinin 10-15 adet, brakteollerinin trikuspidat, sepallerinin ovat-

lanseolat, taban yapraklarının dikenli, petiolünün 28 cm’ye kadar uzaması ile E. 

heldreichii’den ayrılır (Ecevit Genç ve Akalın 2010).  

Tür E. davisii türüne daha yakındır. Tür, taban ve gövde yapraklarının orbikular, 

1-3 biternatisekt, segmentlerinin lanseolat ve petiol kenarlarının dikensiz; braktelerinin 

dikensiz ve petiol kenarlarının dikensiz oluşu, meyvesinin obovat, meyve üzerindeki pul 

yüzeylerinin tuberculate-smooth olması ve kromozom sayısının 2n=16 olması ile E. 

davisii’den ayrılır (Ecevit Genç ve Akalın 2010).  
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4.2.3.11. E.davisii Kit Tan & Yıldız in Notes R.B.G. Edinb. 45: 441-442, f. 1 (1988). 

Şekil 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.132, 4.133, 4.156, 4.157 

Sinonimler:- 

Tip: [Turkey C4 Konya] south of Karanje dere, between Geyik Daği and Bozkir, 1830 

m, 01.09.1947, Davis 14616 (Holo:E!, Iso: K!). 

Bitki çok yıllık, tüysüz, tabanda siyahımsı kahverengi yaprak sapı kalıntıları taşır. 

Gövde dik, 1-5 adet, 7-30 (40) cm boyunda, 2-4 mm çapında, silindirik, boyuna oluklu, 

sadece çiçek durumunda dallanma görülür, mavimsi yeşil ya da yeşil renkli. Taban ve 

alt gövde yaprakları kalıcı, çok sayıda, saplı, derimsi, ± suborbikular, 15-40×17-50 (-

60) mm, palmat olarak 3-5 parçalı, segmentler üç parçalı ya da dentat, yaprak kenarları 

dikenli, palmat damarlı, damarlar arasında ağımsı damarlanma görülür, petiol (20-) 30-

50 mm, boyuna çizgili, kenarları dikenli nadiren dikensiz; orta gövde yapraklarının şekli 

alt gövde yapraklarına benzer, 10-40×10-35 mm, petiol alt gövde yaprakların 

petiolünden daha kısa ve genişlemiştir, 10-30 mm, kenarlar dikenli; üst gövde 

yaprakları sapsız, trisekt, 8-35×10-15 mm, segmentler lanseolat, tepede akuminat, petiol 

genişlemiş, 10-20 mm, kenarları dikenli; involukral yapraklar trisekt ya da trifid, 25-

40×15-25 mm, tepede akut, kenarları sık dikenli. Çiçek durumu panikula; kapitulum 1-

7 adet, küremsi şekilde, 10-25 mm çapında, soluk yeşil renkli ya da mavimsi mor 

tonlarında; brakteler 7-10 adet, tam, lanseolat, hemen hemen eşit uzunluğunda, (20-) 30-

50×2-3 mm, orta damarı belirgin, kenarları dikenli, kapitulumun 2-3 katı uzunluğunda,; 

brakteoller lanseolat-linear, batıcı, kenarları dikensiz, 5-7 mm uzunluğunda, çiçekler ile 

eşit uzunlukta; sepaller ovat-lanseolat, yaklaşık 3 mm uzunluğunda, orta damarı 

belirgin, tepede akuminat, kenarları zarımsı; petaller 1,5-2,5 mm uzunluğunda, beyaz ya 

da mor renkli, petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamenler 5 adet; stilus 2 adet, 

kaliksin dışına çıkmakta. Meyve oblong-obovoid, 7-7,5 mm uzunluğunda (sepaller 

dahil), 2-3 mm genişliğinde; pullarla kaplı, yanlardaki ve sırt kısmının üstlerinde pullar 

daha uzun; merikarp enine kesiti obovatus-latissime, kostasız, iletim demetlerinin 

üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, sırtta ve 

kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır.  

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Eylül                         Meyve zamanı: Ağustos-Kasım 

Yetişme ortamı: Kalkerli ve serpantin stepler, yol kenarları. 
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Yüksekliği: 950-2300 m 

Kromozom sayısı: 2n=14 

Tehlike kategorisi: NT. Tür Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda LR (Az tehdit 

altında) kategorisinde verilmiştir. Ölçütlere göre değerlendirildiğinde CR, EN ve VU 

sınıflarına girmemektedir. Türün populasyonu bulunduğu ortamlarda sağlıklı 

durumdadır. Ancak endemik oluşu ve azda olsa otlatma tehditiyle karşı karşıya olması 

sebebiyle yakın gelecekte tehdit altında olarak tanımlanma olasılığı olan bir taksondur. 

Bu nedenle türün tehlike kategorisi NT (Tehdite yakın) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Antalya, Denizli, Konya. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Endemik). Doğu Akdeniz elementi. 

 

 
Şekil 4-67: E. davisii a) Genel görünüş b) Kapitulum c) Taban yaprağı 

a b 

c 
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Şekil 4-68: E. davisii holotip örneği (E, holotip) 
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Şekil 4-69: E. davisii herbaryum örneği (ISTE 87495) 
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Đncelenen örnekler:  

C2 Denizli: Honaz dağı, Baba tepesi,kayalık yerler-2100 m, 22.07.1973, E. Tuzlacı, 

(ISTE 26494)! Honaz dağı, Kabardıç yaylası, 1950 m, 24.07.1973, E. Tuzlacı, (ISTE 

26682)!  

C3 Antalya: Tahtalı dağ (Kemer), 2200-2300 m, 16.08.1947, Davis 14180, (K)! 

Gündoğmuş, Söbüçimen yaylası çevresi, Geyik dağı, (36 57,9 N, 32 15,8 E), yüksek 

dağ stepi, kalkerli yamaçlar, 1950 m, 14.07.1998, A. Güner 12592, (GAZI)!  

C4 Karaman: Kızılyaka bucağı, pınarbaşı köyü, Aktepe, Q. pubescens açıklıkları, 1800 

m. 15.07.1984, H. Ocakverdi (KNYA)! Konya: Geyik dağı-Bozkır arası, Karanje 

derenin güneyi, 1830 m, 01.09.1947, Davis 14616, (E, K)! Bozkır, Korualan-Eğrigöl 

arası, (36 58 3.17 N, 32 15 9,95 E), serpantin alan, step, 1900 m, 13.08.2003, H. Duman 

9134, (GAZI)! Hadim, Korualan, Hisarlık-Akdam yaylası arası, 1915 m, 15.07.2008, 

G. Ecevit Genç, (ISTE 87495)! Đbid ISTE 87495, 11.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç 

(ISTE 87518)! Ermenek, Tepebaşı üstleri, yol kenarı, 1243 m, 11.09.2008, G. Ecevit 

Genç, Đ. Genç (ISTE 87521)! Bozkır–Korulan arası, 1620 m, 11.09.2008, G. Ecevit 

Genç, Đ. Genç ((ISTE 87521)! 

Diğer Kayıtlar: 

C4 Karaman: Ermenek, Göktepe, Dumlugöze, 950-1300 m, Sümbül 2442 (Davis 

1972). 

 

Şekil 4-70: E. davisii’nin çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-71: E. davisii a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

 

Tür, E. heldreichii türüne yakındır. Bu tür ilk kez P.H. Davis tarafından 1947 

yılında toplanmış, petiollerinin dikenli olması sebebiyle E. bourgatii subsp. heldreichii 

taksonuna ait bir varyete olarak teşhis edilmiştir. Bundan 40 yıl sonra H. Sümbül 

tarafından ilk toplanan örneğin yaklaşık 100 km doğusundan ikinci kez toplanmıştır ve 

Kit Tan ve B. Yıldız tarafından E. davisii olarak adlandırılmıştır. E. davisii Türkiye’de 

doğal olarak yayılış gösteren E. heldreichii’den taban ve gövde yapraklarının palmat 

olarak 3-5 parçalı, segmentlerin üç parçalı ya da dentat ve petiollerin dikenli olması, 

yaprak segmentlerinin yarıya kadar parçalanması, üst gövde yapraklarının hemen 

hemen sapsız olması, dikenli kenarlı ve kapitulumun 2-3 katı uzunluğundaki brakteleri, 

oblong-obovat meyvesi, meyve üzerindeki pul yüzeylerinin colliculate-verrucate olması 

ve 2n=14 olan kromozom sayısı ile ayrılır.  

a 

a c 

b 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87518 
Kalikslerin şekli: Ovat-lanseolat, kostalar belirgin değildir. 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Undulate (dalgalı) 

   
Şekil 4-72: E. davisii kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87518 
Merikarpların şekli: Oblong-obovat, kostalar belirgin değildir. 
Merikarpların yüzeyi: Pullarla kaplı, yanlardaki ve sırtın üst kısımlarında pullar daha 

uzundur. 
Pulların ornemantasyonu: Colliculate-verrucate (tepecikli-siğilcikli) 

 

   
Şekil 4-73: E. davisii meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp yüzeyi 

(×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a 

b 

a b 

c 
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4.2.3.12. E. glomeratum Lam., Encycl. 4: 755 (1798). 

Şekil: 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.134, 4.135, 4.158 

Sinonimler: E. parviflorum Sibthorp & Smith, Flora Graecae Prodromus, 1: 175 (1821), 

E. pentechinum Sieber ex De Candolle, Prodromus Systematis Naturalis Regni 

Vegetabilis, 4: 89 (1830), E. scariosum Delar, Eryngiorum nec non generis novi 

Alepideae Historia, 28: t. 5 (1808). Tip: Oriente, Labillardiere. 

Tip: l’Isle de Candie (Crete), Tournefort (P). 

Bitki çok yıllık, tüysüz. Gövde dik ve silindir şeklinde, çok sayıda, yoğun, 30-70 cm 

boyunda, 2-4 cm çapında, silindirik, boyuna çizgili, nadiren dallanma görülür, donuk 

mavimsi yeşil renkli. Taban yaprakları çok sayıda, düşücü, saplı, derimsi, oblong, 60-

100×35-60 mm, bipinnatisekt, linear-lanseolat segmentli, yaprak kenarları dikenli, 

paralel damarlı, petiol 30-40 (-50) mm, boyuna çizgili, kenarları dikenli; gövde 

yaprakları taban yapraklarına benzer, fakat daha küçük ve geri kıvrık, 50-80×30-50 mm, 

segmentler linear-lanseolat, kenarları dikenli, petiol 10-20 mm uzunluğunda, tabanda 

gövdeyi bir kın gibi sarar, kenarları yoğun dikenli. Đnvolukral yapraklar trisekt, 45-60×5-

10 mm tepede akut, kenarları genellikle dikenli. Çiçek durumu yoğun, tirsus-panikula; 

kapitulum çok sayıda, ovoid-küremsi şekilde, 5-10 mm çapında; brakteler 5 (-6) adet, 

tam, lanseolat, eşit uzunlukta değil, (20-) 30-60×2-3 mm, orta damarı genellikle 

belirgin, kenarları dikensiz, kapitulumun 1½-6 katı uzunluğunda, donuk mavimsi yeşil 

renkli; brakteoller tam, linear-lanseolat, batıcı, kenarları dikensiz, 5-6 mm uzunluğunda, 

çiçeklerden daha uzun; sepaller ovat, 1,5-2,5 mm uzunluğunda, orta damarı belirgin 

değil, uç kısımda mukronat, kenarları zarımsı; petaller 1,5-2 mm uzunluğunda, beyaz 

renkli, petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamen 5 adet, stilus 2 adet, kaliksin 

dışına çıkmakta. Meyve oblong, 4-4,5 mm uzunluğunda (sepaller dahil), 2-2,5 mm 

genişliğinde, pullarla kaplı; merikarp enine kesiti ellipticus-transverse anguste, iletim 

demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, 

sırtta çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Eylül                   Meyve zamanı: Ağustos-Kasım 

Yetişme ortamı: Kayalık alanlar: Kayalık alanlar, frigana, tüflü dik yamaçlar, 

bozulmuş stepler. 

Yüksekliği: d.s.-1600 m 

Kromozom sayısı: 2n=14 
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Tehlike kategorisi: LC. Tür için Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda tehlike kategorisi 

önerilmemiştir. Akdeniz, Batı Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Kuzey Irak ve Türkiye’de yayılış 

gösteren türün ülkemizdeki yayılışı oldukça iyi durumdadır. Bu sebeple tehlike kategorisi 

LC (Düşük riskli) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Güney Anadolu 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Akdeniz, Batı Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Kuzey Irak. 

Doğu Akdeniz elementi. 

 

Şekil 4-74: E. glomeratum a) Genel görünüş b) Kapitulum 

a 

b 
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Şekil 4-75: E. glomeratum herbaryum örneği (ISTE 87511) 
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Đncelenen örnekler:  

C2 Burdur: Passhöhe ob Dimril (Altınyayla), 1560 m, NY 13174, (K)! Muğla: Sandras 
dağı, near Ağla, 22.07.1947, Davis 13620, (E, K)! Sandras dağı, Köyceğiz-Ağla, orman 
altı açıklıkları, kayalık 450 m, 10.10.1976, E. Özhatay 1233, (ISTO 20711)! Muğla'dan 
Yatağan'a 10 km. Pinus brutia açıklıkları. kalkerli arazi. 500 m, 05.10.1982, Wörz, 
(HUB 17353)! Köyceğiz, Horozlar mahallesi, kızılçam ormanı, kalkerli arazi, 20 m, 
05.09.1991, A. Güner 10219 et al., (GAZI, HUB 17333)! Köyceğiz, Ağla köyü üstleri 
yamaçlar, 825 m, 11.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87484)! Fethiye, Ahat mahallesi 
yolu, 200 m, 08.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 87511)! Sandras dağı, Ağla-
yangın kulesi arası,1014 m, 11.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87486)! Fethiye, 
Babadağ yolu, sarnıçtan 100 m önce, 11.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87512)! 
Fethiye, Saklıkent, Kanyon içindeki kayalıklar, 29.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87051)! Fethiye-Köyceğiz yolu, Đnlice’ye 2 km kala, yolun solundaki açıklıklar, 
30.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87040)! Fethiye, Kayaköy, taş evlerin etrafı, 
30.07.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87041)!  
C3 Antalya: Above Kemer, blank of Tekeova dagh, between Kuzdere, 17.05.1947, 
Davis 14094, (E, K)! Kesme boğaz near Kemer, 60 m, 17.05.1947, Davis 14098, (K)! 
Termossos, kayalık yamaçlar, 08.07.1968, A. Pamukçuoğlu, (HUB 17297)! Kemer, 
Tahtalıdağ, Çukuryayla-Ağla yaylası arası, kalkerli kuzey yamaç, C. libani ormanı, 
1100-1650 m, 23.08.1978, H. Peşmen 4109, A. Güner 4690, Ş. Kaplan, (GAZI, HUB 
17307)! Termessos yolu üzeri, kayalık yamaçlar, 400 m, 11.07.2008, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 91882)! Đbradi-Antalya yolu , Đbradi çıkışından 500 m sonra, 996 m, 09.09.2008, 
G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 91883)! 
C5 Đçel: Keşlik, Mersin’in 25 km kuzeybatısı, Bal. 580, (K)! Ashab-ı Kehf çevresi, 246 
m, 19.06.2008, M. Koçyiğit, (ISTE 875058)!  
 
Diğer Kayıtlar: 

C1 Muğla: Marmaris, Datça to Cnidus, 150 m, Khan et al. 104 (Davis 1972).  
C3 Antalya: Akseki, Mahmutlu köyü, Serebil yakınları, 1100 m, 8.7.1996, Pinus brutia 
ormanı açıklıkları, A.Duran 4133 (Duran 2002). Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, 40-350 
m, O. Ünal, M. Gökçeoğlu (Ünal ve Gökçeoğlu 2003) 
C4 Antalya: nr: Gündoğmuş-Güzelbağ, Fohren-Restwald 3 km south Gündoğmuş, 
1040 m, 02.08.1992, Nydegger 46903 (Nydegger-Hügli 1999). Đçel: 6 km west of Mut, 
Sorger 66-22-7 (Davis 1972). 
C5 Đçel: Keşlik, 25 km North west of Mersin, Balansa 580 (Davis 1972). 
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Şekil 4-76: E. glomeratum’un çalışma alanındaki yayılışı 

              

Şekil 4-77: E. glomeratum a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

Tür E. thyrsoideum ve E. amethystinum türlerine benzemektedir. Tür, Bitlis ve 
Hakkari’de yayılışa sahip olan E. thyrsoideum’dan taban yapraklarının düşücü, 
bipinnatisekt ve daha geniş segmentli olması, gövde yapraklarına ait petiollerin 
kenarlarının dikensiz olması, braktelerin kapitulumun 1½-6 katı olması ile, Balkanlarda 
yayılış gösteren E. amethystinum var. tenuifolium’dan çiçek durumunun tirsus-panikula 
olması, gövde yapraklarının geri kıvrık ve taban yapraklarının meyve zamanında düşücü 
olması ile ayrılır. 

a 

b 

c 
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Kaliks mikromorfolojisi:  Đncelenen örnek: ISTE 87512 
Kalikslerin şekli: Ovat 
Kalikslerin tepesi: Mukronat 
Yüzey ornemantasyonu: Undulate (dalgalı) 

   
Şekil 4-78: E. glomeratum kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87512 
Merikarpların şekli: Oblong, kostalar belirgin değildir. 
Merikarpların yüzeyi: Pullarla kaplıdır. 
Pulların ornemantasyonu: Colliculate-ruminate (tepecikli-yoğun dikensiz kıvrımlı) 

 

  
Şekil 4-79: E. glomeratum meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 

yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a b 

a b 

c b c 
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4.2.3.13. E. kotschyi Boiss., Diagn. ser. 2 (5): 97 (1856). 

Şekil 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.136, 4.137, 4.159, 4.160 

Sinonimler: E. billardierei Delar. subsp. kotschyi (Boiss.) Wolff, Engler, Das 

Pflanzenreich, 4 (228): 149 (1913), E. digitifolium Stapf & Wettst. ex Stapf, 

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-

Naturwissenschaftliche, Classe 51: 26 (1886). 

Type material: Lycia: “In monte Rahat Dagh”, 1882, Luschan. 

Tip: [Turkey: C5 Adana/Đçel] in Tauro Cilicico ad terminos Cedreti versus plumbi 

fodinas, 1980 m, Kotschy 241, (Holo: G-Boiss., Iso: K!, M). 

Bitki çok yıllık, tüysüz, tabanında lifli yaprak sapı kalıntıları taşır. Gövde 1-5 adet, 

boyu 110 cm’ye kadar yükselebilen, 4-8 mm çapında, silindirik, boyuna çizgili, çiçek 

durumunda dallanmış, alt kısımlar yeşil, üst kısımları koyu menekşe rengi. Taban 

yaprakları kalıcı, 1-5 adet, zarımsı, orbikular, 60-200×60-270 mm, 2-4 palmatisekt, (3-

) 5-7 parçalı, segmentler linear-lanseolat, 3-7 mm genişliğinde, batıcı, segmentlerin 

hepsi hemen hemen eşit uzunlukta, palmat damarlı, petiol 50-150 mm uzunluğunda, üst 

kısımda genellikle dikenli ve gövdeyi bir kın gibi sarar; gövde yaprakları taban 

yapraklarına benzer ama daha küçük, zarımsı, orbikular, 2-4 palmatisekt, 3-5-7 loblu, 

alt ve orta gövde yaprakları 30-120×120-180 mm, segmentler lanseolat, uçta 1-2,2 mm 

genişliğinde, en uçtaki segmentin uzunluğu en fazla 5 (-6) mm, petiol üst kısımda 

dikenli, tabanda bir kın gibi gövdeyi sarar, 20-70 mm uzunluğunda; üst gövde 

yaprakları 20-85×90-150 mm, petiol 15-20 mm uzunlukta; involukral yapraklar trifid, 

25-60×7-10 mm, tepede akut, kenarları dikenli. Çiçek durumu yeşil ya da koyu 

menekşe renkli bir panikula; kapitulum 8-23 adet, yarıküremsi şekilde, 10-23 mm 

çapında; brakteler 6-15 adet, lanseolat, tam, 1-2 çift diken taşır, eşit uzunlukta değil, 15-

45×2-5 (-6) mm, hemen hemen geri kıvrık, orta damarı belirgin ve daha kalın, kenarları 

1-4 adet diken taşır, kapitulumun 1-3 katı uzunluğunda, koyu menekşe renkli; 

brakteoller tam, linear, batıcı, kenarları dikensiz, 7-13 mm uzunluğunda, çiçeklerden 

daha uzun; sepaller ovat, yaklaşık 3 mm uzunluğunda, orta damarı belirgin, tepede akut, 

kenarları zarımsı; petaller 3,6-4,2 mm uzunluğunda, beyaz ya da mor renkli, petallerin 

tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamen 5 adet; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. 

Meyve obovoid-elipsoit, 6,8-9 mm uzunluğunda, (sepaller dahil), 3,5-4,5 mm 

genişliğinde, pullarla kaplı, yanlarda ve sırttın üst kısımlarındaki pullar daha uzun; 
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merikarp enine kesiti obovatus-depresse, iletim demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak 

üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, sırtta çok sayıda, kommisural yüzeyde 

ise az sayıda küçük salgı kanalları yer alır. 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos                    Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Taşlık yamaçlar, Cedrus orman açıklıkları. 

Yüksekliği: 1100-2250 m 

Kromozom sayısı: 2n=16 

Tehlike kategorisi: NT. Tür, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda LR (Az tehdit 

altında) sınıfında verilmiştir. Son IUCN ölçütlerine göre değerlendirildiğinde CR, EN 

ve VU sınıflarına girmemektedir. Türün populasyonu bulunduğu ortamlarda sağlıklı 

durumdadır. Ancak endemik oluşu sebebiyle yakın gelecekte tehdit altında olarak 

tanımlanma olasılığı olan bir taksondur. Bu nedenle türün tehlike kategorisi NT 

(Tehdite yakın) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Antalya, Burdur, Đçel, Kayseri, Konya, Muğla, Niğde. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Endemik). Doğu Akdeniz elementi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-80: E. kotschyi a) Genel 
görünüş b) Kapitulum 

a 

b 

b a 
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Şekil 4-81: E. kotschyi tip örneği (K, isotip)
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Şekil 4-82: E. kotschyi herbaryum örneği (ISTE 87832) 
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Đncelenen örnekler:  

C2 Antalya: Yuva, stony places, 1100 m, 04.08.1947, Davis 13733, (K, ANK)! 

Muğla: Fethiye, Eren Dağı, Girdev (Eren) yaylası, 1750 m, 29.10.2009, G. Ecevit 

Genç, Đ. Genç, ISTE 87019)! Fethiye, Eren Kayalı merkezi Girdev yaylası yolu 

bağlantısı, 1700 m, 29.10.2009, (G. Ecevit Genç, Đ. Genç, ISTE 87020)! Fethiye, Eren 

Dağı, Girdev (Eren) yaylası, 870 m, 29.10.2009, (G. Ecevit Genç, Đ. Genç, ISTE 

87022)! 

C4 Konya: Hadim, Hadim-Beyreli yolu, 3. km, step, 1500 m, 13.08.2003, H. Duman 

9137, (GAZI)! Hadim-Bozkır yolu 7. km, 1806 m, 15.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 

87493)! Đbid ISTE 87493, 13.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 87032)! Bozkır-

Hadim arası, yol kenarı, 1500 m, 11.07.1987, H. Sümbül 3390, J. Venter, (HUB 

17337!)! 

Diğer Kayıtlar: 

C2 Burdur: Rahat dağı, Luschan (Davis 1972). 

 

Şekil 4-83: E. kotschyi’nin çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-84: E. kotschyi a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

Tür E. babadaghensis ve E. billardieri türlerine yakındır. E. babadaghensis’ten 

boyunun 110 cm’ye kadar uzaması, gövdenin üst kısımlarının ve çiçek durumunun koyu 

menekşe renkli, taban yapraklarının sayısının daha az sayıda, laminasının orbikular, 

tabanda genişçe kuneat, 3-4 palmatisekt, segmentlerinin linear-lanseolat, yaklaşık 7 mm 

genişliğinde ve segmentlerinin hepsinin hemen hemen eşit uzunlukta, gövde 

yapraklarının orbikular, segmentlerinin lanseolat, uçta 1-2,2 mm genişliğinde, en uçtaki 

segmentin uzunluğunun en fazla 5 (-6) mm, involukral yapraklarının 25-60×7-10 mm, 

braktelerin tam ve 7-13 mm uzunluğunda, kromozom sayısının 2n=16 oluşu ve meyve 

üzerindeki pul yüzeylerinin tuberculate-granulate olması ile, E. billardieri’den taban ve 

gövde yapraklarının orbikular, 2-4 palmatisekt, (3-) 5-7 parçalı, segmentlerinin daha 

dar, kapitulumunun 8-23 adet, braktelerinin 6-15 adet, brakteollerinin tam oluşu ile 

ayrılır. Ayrıca Doğu Akdeniz elementi olan E. kotschyi’nin yayılış alanı Antalya, 

Kayseri, Konya, Niğde ile sınırlı iken Đran-Turan elementi olan E. billardieri 

Türkiye’nin doğusu, Lübnan, Ermenistan, Đran, Kuzey Irak ve Pakistan’da oldukça 

yaygın bir türdür. Türkiye Florası yazılırken Fethiye Babadağ’dan toplanan Davis 

13653 numaralı örnek E. kotschyi olarak tayin edilmiş ve türün deskripsiyonunda 

ortadaki yaprak segmentlerin yanlardakilerden daha uzun olduğu belirtilmiştir. Bu 

özellik E. babadaghensis’e ait bir özelliktir ve E. kotschyi taksonunun betimlemesinde 

düzeltilmiştir. Türkiye Florası’nda E. kotschyi’nin sinonimi olarak verilen E. 

a 

b 

c 
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digitifolium türünün deskripsiyonu incelenmiştir. Bu çalışmanın bulguları da türün 

sinonim olmasını desteklemektedir. 

Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87832 
Kalikslerin şekli: Ovat, yanlarda belirgin 1’er kosta bulunur. 
Kalikslerin tepesi: Akut 
Yüzey ornemantasyonu: Ruminate (yoğun dikensiz kıvrımlı) 

   
Şekil 4-85: E. kotschyi kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87832 
Merikarpların şekli: Obovat-eliptik 
Merikarpların yüzeyi: Pullarla kaplıdır, yanlarda ve sırttın üst kısımlarındaki pullar 

daha uzundur. 
Pulların ornemantasyonu: Tuberculate-granulate (tüberküllü-tanecikli) 

 

   
Şekil 4-86: E. kotschyi meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp yüzeyi 

(×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a 

b c c 

a b 

c 
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4.2.3.14. E. babadaghensis G. Ecevit-Genç, E. Akalın & A. Wörz sp. nov. Turkish 
Journal of Botany (baskıda). 

Şekil 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.138, 4.139, 4.161 

Sinonimler: - 

Tip: [Turkey. C2 Muğla] Fethiye, Babadağ, Eşekbayıltan site, 1610 m, stony slopes, 
serpentine, opening in Juniperus excelsa communities, 08.07.2008, ISTE 86 121! 
(Holo: ISTE)! 

Bitki çok yıllık, tüysüz, tabanında lifli yaprak sapı kalıntıları taşır. Gövde 4-9 adet, 

boyu 75 cm’ye kadar yükselebilen, 5-10 mm çapında, silindirik, boyuna çizgili, çiçek 

durumunda dallanmış, alt kısımları donuk mavimsi yeşil, üst kısımları donuk mavimsi 

yeşil ya da açık mavi renklidir. Taban yaprakları kalıcı, çok sayıda, zarımsı, obovat, 

90-240x100-140 mm, 3-4 palmatisekt, (3-) 5-7 parçalı, segmentler linear, 2-3 mm 

genişliğinde, batıcı, uçtaki segment yandaki segmentlerden daha uzun, palmat damarlı, 

petiol 90-220 mm uzunluğunda, üst kısımda genellikle dikenli ve gövdeyi bir kın gibi 

sarar; gövde yaprakları taban yapraklarına benzer ama daha küçük, alt ve orta gövde 

yaprakları zarımsı, 2-4 palmatisekt, 80-210x130-190 mm, 3-5-7 segmentli, segmentler 

linear, uçta 0,5-1 mm genişliğinde, en uçtaki segmentin uzunluğu 6-11 mm, petiol 40 

mm’ ye kadar uzunlukta, üst kısımda dikenli, tabanda bir kın gibi gövdeyi sarar; üst 

gövde yaprakları orta gövde yapraklarına benzer fakat petiolü 20 mm’ ye kadar 

uzunlukta; involukral yapraklar trifid, 60-80x7-12 mm, tepede akut, kenarları dikenli. 

Çiçek durumu yeşil ya da mor renkli bir panikula; kapitulum 7-23 adet, yarıküremsi 

şekilde, 8-25 mm çapında; brakteler 6-10 adet, tam, linear-lanseolat, eşit uzunlukta 

değil, 20-70x2-6 mm, orta damarı belirgin ve daha kalın, kenarları 1-4 adet diken taşır, 

kapitulumun 2-4 katı uzunluğunda, yeşil ya da mor renkli; brakteoller tam ya da 

dıştakiler trikuspidat, linear, batıcı, kenarları tam, 9-18 mm uzunluğunda, çiçeklerden 

daha uzun; sepaller ovat, 3,3-3,8 mm uzunluğunda, orta damarı belirgin, tepede 

akuminat, kenarları zarımsı; petaller 3,5-4 mm uzunluğunda, beyaz ya da mor renkli, 

petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamenler 5 tane; stilus 2 adet, 7-9 mm 

uzunlukta, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve oblong ya da ovoid-oblong, 9-10 mm 

uzunluğunda (sepaller dahil), 3-3,8 mm genişliğinde, üzeri pullarla kaplı; merikarp 

enine kesiti obovatus-depresse, iletim demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak üzere 

toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, sırtta çok sayıda, kommisural yüzeyde ise az 

sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos              Meyve zamanı: Eylül-Ekim
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Şekil 4-87: E. babadaghensis a) Genel görünüş b) Kapitulum 

 

Yetişme ortamı: Taşlık yamaçlar, serpantin, Juniperus excelsa açıklıkları. 

Yüksekliği: 1400-1700 m 

Kromozom sayısı: 2n=56, 112 

Tehlike kategorisi: CR. Tür ilk olarak Davis tarafından 1947 yılında Fethiye 

Babadağ’dan toplanmış ve E. kotschyi olarak teşhis edilmiştir. Tez çalışması 

kapsamında Babadağ’dan 2008 yılında tekrar toplanmıştrır. Buradaki populasyon 

oldukça zayıf olup çok az sayıda birey görülmüştür. Daha sonra Fethiye’nin doğusunda 

yer alan Girdev yaylası civarında ikinci bir lokalite saptanmıştır. Bu populasyon 

diğerine göre daha iyi durumdadır. IUCN Kriterlerine göre yaşam alanı 10 km2’den az 

ve ciddi derecede parçalanmıştır [Criterion B2a]. Ayrıca her iki lokalite de turistik 

bölgeler olduğundan insan baskısı ile karşı karşıdır. Dolayısıyla populasyonun yayılış 

alanı ve yaşam alanında öngörülen bir düşüş söz konusudur [Criterion B2b(i, ii)]. Bu 

nedenle bu türün tehlike kategorisi CR (Kritik) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Muğla 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Endemik). Doğu Akdeniz elementi. 

a 

b 
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Şekil 4-88: E. babadaghensis tip örneği (ISTE, holotip) 
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Şekil 4-89: E. babadaghensis herbaryum örneği 

 

Đncelenen örnekler: C2 Muğla: Babadağ, above Fethiye, 5500-6000 feet 30.07.1947, 

Davis 13653, (K, ANK)! : Fethiye, Babadağ, Eşek Bayıltan mevkii üstleri, orman 

açıklıkları, akan yamaçlar, serpantin, 1614 m, 08.07.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç, 

(ISTE 86121)! Fethiye, Babadağ, Eşek bayıltan mevkii üstleri, orman açıklıkları, akan 

yamaçlar, serpantin, 1468 m, 08.07.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç, (ISTE 87476)! 

Fethiye, Eren Dağı, Girdev (Eren) yaylası, 1700 m, 29.10.2009, G. Ecevit Genç, Đ. 

Genç, (ISTE 87041)! 
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Şekil 4-90: E. babadaghensis’in çalışma alanındaki yayılışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-91: E. babadaghensis a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

b 

c 

b 

a 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87122 
Kalikslerin şekli: Ovat, yanlarda belirgin 1’er kosta bulunur. 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Tuberculate-striate (tüberküllü-çizgili) 

  
Şekil 4-92: E. babadaghensis kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87122 
Merikarpların şekli: Oblong ya da ovat-oblong 
Merikarpların yüzeyi: Pullarla kaplı 
Pulların ornemantasyonu: Aculeate/tuberculate-smooth (dikenli/tüberküllü-düz) 

  

  
Şekil 4-93: E. babadaghensis meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 

yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a 

c 

a 

b a 

b 
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Arazi çalışmaları sırasında örnek Fethiye Babadağ’dan toplanmış ve örneğin E. 

kotschyi türüne yakın ancak bazı önemli karakterler bakımından farklılık gösterdiği 

gözlenmiştir. Herbaryum ziyaretleri sırasında Kew ve ANK herbaryumlarında bulunan 

P.H. Davis tarafından 1947 yılında Fethiye Babadağ’dan toplanmış ve E. kotschyi 

olarak teşhis edilmiş örneklerin de tarafımızdan toplanan örnekler ile aynı olduğu 

görülmüştür. Yapılan arazi ve herbaryum incelemeleri sonucunda Babadağ örneklerinin 

E. kotschyi’den kesin olarak farklı yeni bir tür olduğuna karar verilmiş ve E. 

babadaghensis olarak isimlendirilmiştir.  

Yapılan arazi gözlemlerinde E. babadaghensis taksonunda taban yapraklarının 

E. kotschyi taksonundan çok daha fazla sayıda olması, gövdenin üst kısımlarının ve 

çiçek durumunun renginin donuk mavimsi yeşil ya da açık mavi olması ve braktelerin 

daha uzun oluşu ilk bakışta dikkati çekmektedir. Tür, E. kotschyi’den boyunun 75 

cm’ye kadar uzaması, çiçek durumu ve gövdenin üst kısımlarının donuk mavimsi yeşil 

ya da açık mavi renkli olması, taban yapraklarının sayısının daha çok sayıda olması, 

laminasının obovat, tabanda dar kuneat, 2-4 palmatisekt, segmentlerin linear, yaklaşık 

2-3 mm genişliğinde ve uçtaki segmentin yandaki segmentlerden daha uzun, gövde 

yapraklarının obovat, segmentlerin linear, uçta 0,5-1 mm genişliğinde, en uçtaki 

segmentin uzunluğunun en fazla 6-11 mm, involukral yapraklarının 60-80x7-12 mm, 

braktelerinin tam ya da trikuspidat ve 9-18 mm uzunluğunda, meyve üzerindeki pul 

yüzeylerinin aculate/tuberculate-smooth olması kromozom sayısının 2n=56, 112 oluşu 

ile ayrılır. Yakın olduğu bir diğer tür olan E. billardieri’den taban ve gövde 

yapraklarının obovat, 3-4 palmatisekt, (3-) 5-7 parçalı, segmentlerinin çok dar, 

kapitulumunun 7-23 adet, braktelerinin 6-10 adet ve kapitulumun 2-4 katı uzunluğunda 

oluşu ile ayrılır. Ayrıca Doğu Akdeniz elementi olan E. babadaghensis’in yayılış alanı 

Muğla ili ile sınırlı iken Đran-Turan elementi olan E. billardieri Türkiye’nin doğusu, 

Đran, Lübnan, Ermenistan, Kuzey Irak ve Pakistan’da oldukça yaygın bir türdür. 
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4.2.3.15. E. campestre L. Sp. Pl. 233 (1753). 

Bitki çok yıllık, tüysüz, tabanda siyahımsı kahverengi yaprak sapı kalıntıları taşır. 

Gövde dik, genellikle tek, 25-80 cm boyunda, 3-7 mm çapında, belirgin silindirik, 

boyuna çizgili, çiçek durumunda dallanma görülür, sarımsı yeşil ya da donuk mavimsi 

yeşil renkli. Taban yaprakları kalıcı, 1-7 adet, saplı, zarımsı, genişçe ovat, triangular-

ovat, 80-250×10-180 mm, çoğunlukla ternat, segmentler bipinnatifid, yaprak kenarları 

dikenli dentat, pinnat damarlı, damarlar arasında ağımsı damarlanma görülür, petiol 55-

120 mm, kenarları dikensiz; Gövde yaprakları daha küçük, alt gövde yaprakları saplı, 

ovat, triangular-ovat, 65-180×60-120 mm, çoğunlukla ternat, segmentler bipinnatifid ya 

da pinnatifid, petiol 25-70 mm uzunluğunda, kenarları dikensiz; orta gövde yaprakları 

saplı, ovat, triangular-ovat, 55-100×50-95 mm, çoğunlukla ternat, segmentler 

bipinnatifid ya da pinnatifid, petiol 5-15 mm,oldukça genişleyerek gövdeyi sarar, 

kenarları dikenli; üst gövde yaprakları sapsız, tripartit ya da trisekt, genişleyerek 

gövdeyi sarar, kenarları dikenli, 25-50×25-45 mm; involukral yapraklar trisekt, 20-

35×15-30 mm, tepede akut, kenarları dikenli. Çiçek durumu genişçe korimbus-

panikula; kapitulum çok sayıda, ovoid ya da küremsi, 6-15 mm çapında; brakteler 5-6 

adet, tam, linear-lanseolat ya da linear-subulat, eşit uzunlukta değil, 20-35×1-4 mm, orta 

damarı belirgin, kenarları dikenli ya da dikensiz, kapitulumun 2-3 katı uzunluğunda, 

soluk yeşil renkli ya da mavimsi mor tonlarında; brakteoller linear-lanseolat, kenarları 

dikensiz, 6-8 mm uzunluğunda, çiçeklerden daha uzun; sepaller ovat-oblong, yaklaşık 

2-2,5 mm uzunlukta, orta damarı belirgin, tepede akuminat, kenarları zarımsı; petaller 

1,5-2 mm uzunluğunda, beyaz renkli, petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamen 5 

tane; stilus 2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve obovoid-elipsoit, 4-5 mm 

uzunluğunda (sepaller dahil), 1,5-2 mm genişliğinde, pullarla kaplı, merikarp enine 

kesiti ellipticus-transverse anguste ya da obovatus-depresse, iletim demetlerinin 

üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur, sırtta çok 

sayıda küçük salgı kanalları bulunur ya da bulunmaz.  
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Bitki donuk mavimsi yeşil, brakteler linear-lanseolat, düz, 2-4 mm genişliğinde, belirgin 
ağımsı damarlı, kenarları seyrek dikenli, meyve obovoid-elipsoit, 4,5-5 mm 
uzunluğunda (sepaller dahil), 1,5-2 mm genişliğinde, merikarplarda küçük salgı 
kanalları yoktur ………………………………………………………..… var. campestre  

Bitki sarımsı yeşil, brakteler linear-subulat, üç linear-köşeli, 1-2 mm genişliğinde, 
belirgin olmayan ağımsı damarlı, kenarları genellikle tam, meyve obovoid-elipsoit, 4-
4,5 mm uzunluğunda (sepaller dahil), 1,8-2,3 mm genişliğinde, merikarplarda sırtta çok 
sayıda küçük salgı kanalı bulunur …………………...............................….. var. virens 

 

E. campestre L. var. campestre  

Şekil 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.140, 4.141, 4.162 

Sinonimler: E. latifolium Hoffmannsegg & Link ex Willkomm & Lange, Prodomus 

Florae Hispanicae, 3: 13 (1880), E. trifidum L., Demonstrationes Plantarum in Horto 

Upsaliensis, 8 (1753).  

Described from Bohemia, Gerrnay, Italy, Spain and France (Hb. Cliff., Hb. Linn. 331/9, 

photo!) 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos              Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Pinus nigra ormanlarının açıklıkları, taşlık alanlar. 

Yükseklik: d.s.-1800 m  

Kromozom sayısı: 2n=14, 28 

Tehlike kategorisi: LC. Tür için Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda tehlike kategorisi 

önerilmemiştir. Batı, Orta ve Güney Avrupa, Orta ve Güney Rusya, Kırım, Kuzey 

Afrika, Güneybatı Asya ve Afganistan ve Türkiye’de yayılış göstermektedir.  Bu 

sebeple tehlike kategorisi LC (Düşük riskli) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Batı Türkiye. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Batı, Orta ve Güney Avrupa, Orta ve Güney 

Rusya, Kırım, Kuzey Afrika, Güneybatı Asya ve Afganistan. Geniş yayılışlı. 
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Şekil 4-94: E. campestre var. campestre a) Genel görünüş b) Kapitulum 

a 

b 
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Şekil 4-95: E. campestre betimlendiği örnek (Hb. Linn.) 
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Şekil 4-96: E. campestre var. campestre herbaryum örneği (ISTE 87504) 

Đncelenen örnekler:  

A1(E) Edirne: Bosnaköy, A. Baytop, (ISTE 14118)! Edirne-Kırklareli yolu, yol kenarı, 
21.09.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87836)! Kırklareli: Pınarhisar, Soğucak köyü, 
tepelik alanlar, 21.09.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 87838)! Tekirdağ: Kumbağ, mesire 
yeri, 28.10.2007, G. Ecevit Genç, (ISTE 87426)! 
A2(E) Đstanbul: Çatalca, Đnceğiz, mezarlık içi, 27.10.2007, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87427)! 
B1 Balıkesir: Manisa-Balıkesir yolu, Balıkesir’e 10 km kala, yol kenarı, 21.09.2009, G. 

Ecevit Genç, (ISTE 87837)! Đzmir: Çamaltı Tuzlası, Üç Tepeler yolu, makilik, 
22.06.1994, N. Keyikçi 168, (EGE 37620)! 
C2 Antalya: Termessos-Elmalı arası, yol kenarı, 1149 m, 13.07.2008, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 87490)! Denizli: Honaz dağı, orman yolu, 10.07.1973, A. Baytop, E. Tuzlacı, 
(ISTE 25749)! Muğla: Fethiye, Babadağ, Akbel mevkii, 08.07.2008, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 87477)! Fethiye-Korkuteli yolu, taş ve kum ocakları yanı, 09.07.2008, G. Ecevit 

Genç, (ISTE 87478)! Fethiye-Korkuteli yolu, kum ocaklarının 150 m ilerisi, 
09.07.2008, G. Ecevit Genç, (ISTE 87480)! 
Diğer Kayıtlar: 
A1 Edirne: Enez, Kocaali köyü, Dutluk, ayçiçeği tarlası, 24.07.1994, M. Kireç 446 
(Kireç ve Yarcı 1999). 
A2(E) Đstanbul: Karaburun, Bauer, Fitz & Spitz. 2304 (Davis 1972).  
C2 Denizli: Tavas çevresi, step, 900–1250 m, 20.07.2002, G. Semiz 900 (Semiz ve 
Çelik 2005) 
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Şekil 4-97: E. campestre var. campestre’nin çalışma alanındaki yayılışı 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil 4-98: E. campestre var. campestre a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

a 

b c 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87426 
Kalikslerin şekli: Ovat-oblong 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Tuberculate-striate( tüberküllü-çizgili) 

  
Şekil 4-99: E. campestre var. campestre kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) 

Yüzey ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87426 

Merikarpların şekli: Obovat-oblong, yanlarda belirgin 1’er kosta bulunur. 
Merikarpların yüzeyi: Pullarla kaplıdır. 
Pulların ornemantasyonu: Tuberculate-granulate (tüberküllü-tanecikli) 

 

  
Şekil 4-100: E. campestre var. campestre meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) 

b) Merikarp yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a 

c b 

a b 
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E. campestre L. var. virens (Link) Weiss, Verh. Zool.-Bot. Ges.Wien, 19: 50 (1869). 

Şekil 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.142, 4.143 

Sinonimler: E. lycium Stapf & Wettstein in Stapf, Denkschriften der Kaiserlichen 

Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche, Classe 51: 369 

(1886). Type material: Lycia: Ad Owadjik, 01.08.1882, Luschan, E. virens Link, 

Linnaea, 9: 570 (1835) (basionim), E. vulgare Lamarck, Flore Française, 3: 401 (1778). 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos                Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Pinus nigra ormanlarının açıklıkları, taşlık alanlar. 

Yükseklik: d.s.-1800 m 

Kromozom sayısı: 2n=28 

Tehlike kategorisi: LC. Tür için Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda tehlike kategorisi 

önerilmemiştir. Batı, Orta ve Güney Avrupa, Orta ve Güney Rusya, Kırım, Kuzey 

Afrika, Güneybatı Asya ve Afganistan ve Türkiye’de yayılış göstermektedir. Geniş 

yayılışlı ve birey sayısı fazla olan bir taksondur. Bu sebeple tehlike kategorisi LC (Düşük 

riskli) olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Türkiye geneli. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Batı, Orta ve Güney Avrupa, Orta ve Güney 

Rusya, Kırım, Kuzey Afrika, Güneybatı Asya ve Afganistan. Geniş yayılışlı. 
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Şekil 4-101: E. campestre var. virens a) Genel görünüş b) Kapitulum 

 

b a 
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Đncelenen örnekler:  

A1(E) Kırklareli: Pınarhisar, Doğanca köyü, 21.09.2009, G. Ecevit Genç, (ISTE 
87835)!  
A2(A) Đstanbul: Beykoz, Elmalı, baraj havzası, 31/4, korucu yolu sırtı 11.07.1956, N. 

Balcı, (ISTO 526)! 
B1 Çanakkale: Bozcaada, merkezin kuzeyi, 10 m, 06.08.1976, Ö. Seçmen, E. Leblebici 

2142, (EGE 20855)! Bozcaada, Göztepe, Merkez arasındaki tepe, ağıl yanı, 30 m, 
14.06.1976, Ö. Seçmen, E. Leblebici 1632, (EGE 20854)! Yenice, Kalkım, Ayı Gediği 
yolu, açık alanlarda bol miktarlarda, 900 m, 04.07.1999, M. Tokcan, (ISTO 28578)! 
Đzmir: Arapçı, 25.06.1964, Regel, (EGE 2162)! Foça, makilik, 28.05.1968, N. Zeybek, 
(EGE 6691)!  
24.06.1962, Regel, (EGE 2159)! Çeşme-Ovacık, frigana içi, 08.08.1985, Ç. Yılmazer 

275, (EGE 28576)! 
C2 Denizli: Honaz dağı, Başalan mevkii, 700 m, 23.08.1973, E. Tuzlacı, (ISTE 
26642)! Muğla: 22.07.1949, A. Baytop, (ISTE 2434)! Honaz dağı, Menteş köyü 
yamacının eteği, tarlaya yakın bölge, 650 m, 22.09.1972, E. Tuzlacı, (ISTE 23 486)! 
Fethiye-Korkuteli yolu, kum ocaklarının 150 m ilerisi, 09.07.2008, G. Ecevit Genç, 
(ISTE 87479)! 
C3 Isparta: Gölcük gölü çevresi, Püren ovanın göle bakan yamaçları, 1428 m, 
08.07.1997, H. Fakir 44, (ISTO 31288)! Eğirdir-Barla dağı arası, 1150-1250 m, 
10.06.1982, L. Bekat, Y. Gemici, (EGE 35839)! 
C4 Antalya: Alanya, Çökele-Gökbel yaylası arası, Pinus nigra açıklığı, kalker kayalık, 
1350 m, 09.08.1994, H. Duman 5608 ve ark., (GAZI)! Konya: Above Üçpınar (near 
Bozkır), 5000 feet 02.09.1947, Davis 14602, (K)! 
C5 Đçel: Alaca köyü çıkışı, Fındıkpınarı mevkii, 745 m, 18.06.2008, M. Koçyiğit, 
(ISTE 87508)! Karadiken köyü, kayısı bahçesi çevresi, 135 m, 20.06.2008, M. Koçyiğit, 
(ISTE 87509)! 
 
Diğer Kayıtlar: 

A1(E) Kırklareli: Lüleburgaz, Heilbronn & Başarman (Davis 1972).  
A2(E) Đstanbul: Zekerieköy, 03.08.1902, Aznavour (Davis 1972). 
A2(A) Bilecik: Gülümbe Dağı, eski Đstanbul yolu, yamaçlar, 300-400 m, 14.07.1994, A. 

Ocak (OUFE 7133) (Ocak ve Tokur 2000). Bursa: above Bursa, 300 m, M. & D. 

Zohary 2061 (Davis 1972).  
B1 Đzmir: Đzmir, Alava 5002 (Davis 1972).  
B2 Bilecik: Bozüyük, Aşağıarmutlu köyü, 840 m, 28.08.1994, C. Türe, (OUFE 7597) 
(Türe ve Tokur 2000). Kütahya: 5km north of Uşak, 1009 m, M. & D. Zohary (Davis 
1972).  
C2 Antalya: Elmalı, Sedir Araştıma Ormanı, Akbaba platosu, step, 1850 m, 
28.09.2001, Deniz 2038 (Deniz ve Sümbül 2004) Denizli: Aydoğdu köyü çevresi, 
yamaç ve kayalık alanlar, 1100–1500 m, 27.05.2001, G. Semiz 489 (Semiz ve Çelik 
2005). 
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C3 Antalya: Akseki, Sadıklar köyü, köyün çevresi, 1050 m, 21.07.1995, A.Duran 3012 
(Duran 2002). Gebiz, Aksu deresi vadisi, yol kenarı, H.Fakir 3110 (Fakir 2006). 
Isparta: Kuru tepe, 1300 m, Sorger 66-44-77 (Davis 1972).  
C5 Đçel: Gülekboğazı, 1200 m, Siehe 1896:637 (Davis 1972). 

 
Şekil 4-102: E. campestre var. virens’in çalışma alanındaki yayılışı 

            

 

  

 

 

Şekil 4-103: E. campestre var. virens a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

a 

c b
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Kaliks mikromorfolojisi:  Đncelenen örnek: ISTE 87479 
Kalikslerin şekli: Ovat-oblong 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Tuberculate-striate (tüberküllü-çizgili) 

   
Şekil 4-104: E. campestre var. virens kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) 

Yüzey ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87479 
Merikarpların şekli: Obovat-oblong, yanlarda belirgin ve kanat şeklinde 1’er kosta 
bulunur. 
Merikarpların yüzeyi: Pullarla kaplıdır. 
Pulların ornemantasyonu: Aculate-granulate (dikenli-tanecikli) 

 

  
Şekil 4-105: E. campestre var. virens meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) 

Merikarp yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

a 

c b 

a 
b a 
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4.2.3.16. E. polycephalum Hausskn. ex Wolff in Engler, Das Pflanzenr. 61 (IV 218): 
153 (1913). 

Şekil: 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111, 4.144, 4.145, 4.163, 4.164 

Sinonimler: E. hedgeanum Kit Tan & Yildiz, Notes of the Royal Botanic Garden 

Edinburgh, 45 (3): 443, f.2 (1988).  

Type: [Turkey, B6 Maras] Göksun, west slope of Berit Dag, calcareous stony 

Astragalus steppe, 1500-1700 m, 25. 07. 1981, B. Yıldız 3150 (Holo: E, Photo: HUB). 

Tip: [Turkey: B7 Adiyaman] auf dem Ak-Dagh, zwischen Adiaman [Adıyaman] und 

Malatia [Malatya], Haussknecht (Holo: G). 

Bitki çok yıllık, tüysüz, tabanda siyahımsı kahverengi yaprak sapı kalıntıları taşır. 

Gövde dik, tek, 50-150 cm boyunda, 5-15 mm çapında, silindirik, boyuna çizgili, 

sadece çiçek durumunda dallanma görülür, parlak yeşilimsi sarı renkli. Taban 

yaprakları kalıcı, 1-5 adet, saplı, zarımsı, suborbikular, 50-100×50-100 (-110) mm, 3-4 

ternatisekt, segmentler genişçe ovat-suborbikular, segmentler birbirini örter, yaprak 

kenarları dentat, pinnat damarlı, damarlar arasında ağımsı damarlanma görülür, petiol 

50-100 mm, kenarları dikensiz; alt ve orta gövde yaprakları saplı, trisekt, 60-80×55-70 

mm, loblar laminanın 1/3’lük kısmına kadar parçalanma gösterir, petiol kınlı, 10-30 

mm, alt kısımlarda genişlemiş, kenarları dikensiz; üst gövde yaprakları ampleksikaul, 

tripartit 20-55×10-35 mm, segmentler ovat, kenarları dikenli; involukral yapraklar 

tripartit ya da tam, 20-25×7-10 mm, tepede akut, kenarları dikenli Çiçek durumu alt 

kısımda spika, üst kısımlarda umbella; kapitulum çok sayıda, yarıküremsi şekilde, 12-25 

mm çapında; brakteler 5-7 adet, tam, lanseolat, eşit uzunlukta değil, 10-20×2-2,5 mm, 

orta damarı belirgin, kenarları dikensiz, kapitulumdan kısa ya da çok az uzun, soluk 

yeşil renkli ya da mavimsi mor tonlarında; brakteoller linear, kenarları dikensiz, 5-9 mm 

uzunluğunda, hemen hemen çiçekler ile eşit uzunlukta; sepaller ovat, yaklaşık 2,5-4 mm 

uzunlukta, orta damarı belirgin, tepede akuminat, kenarları şeffaf; petaller 2-2,5 mm 

uzunluğunda, beyaz renkli, petallerin tepesi üstte içe doğru kıvrık; stamen 5 tane; stilus 

2 adet, kaliksin dışına çıkmakta. Meyve obovoid-oblong, 8,5-10 mm uzunluğunda 

(sepaller dahil), 4,5-5,5 mm genişliğinde, pullarla kaplı; merikarp enine kesiti obovatus-

depresse, iletim demetlerinin üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur, sırtta ve kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır.  
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Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Ağustos              Meyve zamanı: Ağustos-Ekim 

Yetişme ortamı: Step, kalkerli araziler. 

Yükseklik: 1450-1875 m 

Kromozom sayısı: 2n=16 

Tehlike kategorisi: LC. Tür Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda LR (Az tehdit 

altında) kategorisinde verilmiştir. Yeni ölçütlere göre değerlendirildiğinde CR, EN ve 

VU sınıflarına girmemektedir. Geniş yayılışlı ve birey sayısı fazla olan bir taksondur. 

Herhangi bir tehlike ile karşı karşıya olmayan türün tehike kategorisi LC (Düşük riskli) 

olarak önerilmektedir. 

Türkiye’deki yayılışı: Adıyaman, Đçel, Kahramanmaraş, Konya. 

Yayılış alanı ve fitocoğrafik bölge: Türkiye (Endemik). Đran-Turan elementi. 
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Şekil 4-106: E. polycephalum a) Genel görünüş b) Kapitulum 

a b 
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Şekil 4-107: E. polycephalum herbaryum örneği 
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Đncelenen örnekler: C4 Konya: Hadim, Hadim-Alanya yolu, 10. km, tarla açıklıkları, 

1850 m, 09.08.1994, H. Duman 5577 et al., (GAZI)! Hadim, Hadim-Beyreli köyü yolu, 

(36 57 N, 32 23 E), step, kalkerli metamorfik arazi, 1875 m, 16.07.1998, A. Güner 

12608, (GAZI)! Hadim, Hadim-Beyreli yolu, 3. km, step, 1500 m, 13.08.2003, H. 

Duman 9138, (GAZI)! Hadim-Bozkır yolu, 3. km, step, 1646 m, 15.07.2008, G. Ecevit 

Genç, (ISTE 87492)! Taşkent-Alanya yolu, 12. km, 1813 m, 15.07.2008, G. Ecevit 

Genç, (ISTE 87494)! Đbid ISTE 87494, 13.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç (ISTE 

87333)! Hadim, Beyreli köyü civarı, yol kenarı, 13.09.2008, G. Ecevit Genç, Đ. Genç 

(ISTE 87059)! 

C5 Đçel: Aslanköy yolu, Boğazağzı mevkii, 1820 m, 15.07.1995, Z. Aytaç 7007 et al., 

(GAZI)! 

Diğer Kayıtlar: 

C4 Konya: Hadim–Bozkir, Eichen-Restwald auf Karstflache 7 km west Hadim, 1640 

m, 29.7.1992, Nydegger 46883 (E. hedgeanum) (Nydegger-Hügli 1999) 

 

 
Şekil 4-108: E. polycephalum’un çalışma alanındaki yayılışı 
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Şekil 4-109: E. polycephalum a) Taban yaprağı b) Meyve enine kesiti c) Meyve 

 

Tür parlak yeşilimsi sarı rengi ve kenarları dikensiz, kapitulumdan kısa ya da çok az 

uzun olan brakteleri ile kolayca ayırt edilmektedir. Türkiye Florası’nınikinci ek cildinde 

E. polycephalum’un sinonimi olan E. hedgeanum türünün deskripsiyonu ve tip örneği 

incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları da türün sinonim olmasını desteklemektedir. 

 

b 

c a 
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Kaliks mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87833 
Kalikslerin şekli: Ovat 
Kalikslerin tepesi: Akuminat 
Yüzey ornemantasyonu: Tuberculate-striate (tüberküllü-çizgili) 

   
Şekil 4-110: E. polycephalum kaliks SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Yüzey 

ornemantasyonu (×400) 

Meyve mikromorfolojisi: Đncelenen örnek: ISTE 87833 
Merikarpların şekli: Obovat-oblong, yanlarda belirgin 1’er kosta bulunur. 
Merikarpların yüzeyi: Pullarla kaplı. 
Pulların ornemantasyonu: Aculate-granulate (dikenli-tanecikli) 

 

  
Şekil 4-111: E. polycephalum meyve SEM fotoğrafları a) Genel görünüş (×22) b) Merikarp 

yüzeyi (×200) c) Pulların ornemantasyonu (×1100) 

b c 

a 

a b 
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4.3. Anatomik Bulgular 

4.3.1. Meyvenin Genel Görünüşü 

Meyve iki merikarptan oluşur. Merikarplar obovoid ya da elipsoit ve genellikle 

sırttan hafifçe basıktır. Kostalar belirgin ya da değildir. Merikarpların yüzeyi 

tuberculate ya da colliculate pullarla kaplıdır. Sırtta ve yanlarda iletim demetleri 

grubunun hemen üstünde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı 

bulunur. Merikarpları birleştiren karpofor yoktur. Mezokarpta genellikle druz 

kristallerine rastlanır. Kommisural yüzey (merikarpların birbirlerine baktığı yüz) 

merikarpın eni kadar ya da biraz daha fazladır. 
 

 
 

Perikarp 

Ekzokarp: Kutikula üzerinde kalınlaşmalar görülür. Merikarpın en dış 

tabakasında tek sıralı, çeperlerinde kalınlaşmaların görüldüğü izodiametrik hücrelerden 

oluşan epiderma bulunur. Epiderma üzerinde tüylere rastlanmaz.  

Mezokarp: Epidermanın altında kosta ve valekulumlarda aynı özellikleri 

gösteren parenkimatik hücre tabakası bulunur. Parenkima tabakasının kalınlığı türlere 

göre değişiklik göstermekle birlikte kostalarda, valekulumlara oranla daha fazladır. 

Kostalarda epiderma dokusu içinde birkaç iletim demeti bir arada bulunur. Đletim 

demetlerinde trake ve trakeidler birbirinden ayrılmaz. Đletim demetlerinin etrafı 

sklerankima ile çevrilidir. Mezokarpta iki tip salgı kanalı bulunur. Her iki salgı kanalı 

da genç meyvede iken etrafları küçük salgı hücreleri ile çevrilidir. Meyve gelişirken iki 

tip salgı kanalı da farklılaşır. Kostalardaki iletim demetlerinin üzerinde bulunan salgı 

kanallarında küçük salgı hücreleri parçalanır ve çeperleri odunlaşır. Mezokarpta dağınık 
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halde bulunan küçük salgı kanallarında ise salgı hücreleri parenkimatik özelliklerini 

korurlar. Bazen bu salgı kanalları birleşerek daha geniş yer tutarlar.  

Endokarp: Bir sıralı, dar uzun ve çoğunlukla ligninleşmiş hücrelerden oluşur.  

 

Tohum 

Endoderma ve testa epiderması birbirine yapışık durumdadır. Genellikle köşeli, 

hücreler arası boşluk taşımayan endosperma hücrelerinde bol miktarda yağ damlalarına 

rastlanmaktadır. Tohumlar kommisural yüzeyde genellikle düzdür. 

4.3.2. Pedonkulün Genel Görünüşü 

Pedonkul anatomisi, gövde anatomik özellikleri ile benzerlik gösterir. En dışta 

epiderma, altta iletim demetlerine kadar uzanan korteks tabakası, iletim demetleri ve öz 

kısmından oluşan merkezi silindir bulunur. 

Eryngium türlerinin pedonkul enine kesitinde genel olarak dairesel ya da köşeli, 

derin ya da derin olmayan girintili çıkıntılı veya düz bir görünüm görülür. 
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Epiderma 

Dışta genellikle krenat ve yüzeyi pürüzlü bir kutikula tabakası bulunur. Kutikula 

tabakasının altında tek sıralı, üst yüzde çeperleri daha kalınlaşmış olan yassı ya da 

dikdörtgen şekilli epiderma hücreleri yer alır. 

Korteks 

Genellikle köşelerde daha kalın, girintilerin olduğu kısımlarda ise daha ince, 

küçük, yuvarlak hücrelerden oluşan ve genellikle bütün gövdeyi kuşatan bir tabaka 

halinde devam eden kollenkima dokusu bulunur. Bu dokunun altında çıkıntılarda daha 

kalın çeperli, girintilerin olduğu kısımlarda daha ince çeperli, hücrelerarası boşluklar 

taşıyan ve izodiametrik şekilli hücrelerden oluşan korteks parenkiması yer alır. 

Parenkima dokusu içinde etrafları küçük salgı hücreleri ile çevrilmiş olan tek ya da iki 

sıra halinde dizilmiş salgı kanallarının sayıları ve büyüklükleri türler arasında değişiklik 

göstermektedir. Genellikle korteks tabakasında parenkima hücrelerinde ya da parenkima 

ve kollenkima hücrelerinde druz kristallerine rastlanır. 

Merkezi silindir 

Đletim demetleri: Altta ksilem, üstte floem olmak üzere kolleteral iletim 

demetleri bulunur. Hemen hemen eşit büyüklüklerde olan iletim demetleri tek veya ikisi 

birleşmiş şekilde, yan yana ve çevrel olarak dizilmişlerdir. Trake ve trakeidler 

kolaylıkla ayrılırlar. Sklerankima hücreleri iletim demetlerini ya tamamen çevreler ya 

da sadece iletim demetlerinin alt kısmını çevreler, üst kısmında ise tek tük ya da 

demetler halinde bulunur.  

Öz: Vasküler demetlerle çevrilmiş olan gevşek dizilişli, hücrelerarası boşluklara 

sahip, ince çeperli, izodiametrik şekilli parenkimatik hücrelerden meydana gelmiştir. 

Sayıları ve büyüklükleri türler arasında değişen, etrafı küçük salgı hücreleri ile 

çevrilmiş düzensiz şekilde dizilmiş salgı kanalları yer alır. Öz kısmında yer alan salgı 

kanalları kortekstekilere oranla daha küçüktür. Parenkima hücreleri içinde genellikle az 

sayıda druz kristallerine rastlanır. 
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4.3.3. Araştırma bölgesinde yayılış gösteren Eryngium taksonlarının meyve 
anatomik teşhis anahtarı 

1- Kostalar çıkıntısız, belirgin değil 

2- Kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı bulunur, kommisural yüzeyde 
tohumun şekli konveks …………………...……………....……….. 14a- E. davisii 

2- Kommisural yüzeyde az sayıda küçük salgı kanalı bulunur, kommisural yüzeyde 
tohumun şekli düz ya da hafifçe konkav ……..……………....…. 16- glomeratum 

1- Kostalar çıkıntılı 

3- Sırttaki kostalar çıkıntısız, belirgin değil, yanlardakiler belirgin 

4- Endokarpta ligninleşme görülmez ……………………………...…… 12- palmito 

4- Endokarpta ligninleşme görülür 

5- Sırtta küçük salgı kanalları az sayıda ………………………. 4- E. heldreichii 

5- Sırtta küçük salgı kanalları çok sayıda 

6- Kommisural yüzeyde küçük salgı kanalları az sayıda …..…… 18- kotschyi 

6- Kommisural yüzeyde küçük salgı kanalları çok sayıda .. 20- polycephalum 

3- Sırttaki kostalardan en azından bir tanesi belirgin 

7- Sırttaki kostalardan sadece ortadaki kosta belirgin 

8- Yan kostalarda uca doğru sivrilme görülmez, kanat şeklinde genişleme yok 

…..……………………………………………. 19- campestre var. campestre 

8- Yan kostalar uca doğru sivrilmiş, kanat şeklinde genişlemiş 

9- Mezokarp dar, sırtta ve kommisural yüzeyde küçük salgı kanalları az 
sayıda …………………………..………………………….…. 9- creticum 

9- Mezokarp geniş, küçük salgı kanalları sırtta düzenli şekilde dizilmiş 
kommisural yüzeyde ise yok …………..…….... 19- campestre var. virens 

7- Sırttaki kostaların hepsi belirgin 

10- Yan kostalar oldukça geniş ve kanat şeklinde 

11- Endokarpta ligninleşme görülür ………………………...… 3- maritimum 

11- Endokarpta ligninleşme görülmez  

12- Mezokarpta ligninleşme görülür, kommisural yüzeyde az sayıda salgı 
kanalı vardır, tohum kommisural yüzeyde 
konveks……………………………………….……...…. 6- falcatum 

12- Mezokarpta ligninleşme görülmez, kommisural yüzeyde çok sayıda 
salgı kanalı vardır, tohum kommisural yüzeyde konveks  
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………………………………………………….……….. 10- bithynicum 

10- Yan kostalar genellikle belirgin, kanat şeklinde bir bir genişleme görülmez  

13- Sırtta çok sayıda küçük salgı kanalı bulunur. 

14- Mezokarpta ligninleşme görülmez, kommisural yüzeyde az sayıda 
salgı kanalı bulunur ……………………………. 18a- babadaghensis 

14- Mezokarpta ligninleşme görülür, kommisural yüzeyde çok sayıda salgı 
kanalı bulunur 

15- Merikarp enine kesiti obovatus-latissime, sırttaki kostalar girintili 
çıkıntılı …………………………………….…… 2- thorifolium 

15- Merikarp enine kesiti obovatus-depresse, sırttaki kostalar girintili 
çıkıntılı değil ………………………… 2a- pseudothorifolium 

13- Sırtta az sayıda küçük salgı kanalı bulunur. 

16- Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme görülmez ........ 11a- isauricum 

16- Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme görülür ..…..…. 12a- trisectum 
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4.3.4. Araştırma alanında yayılış gösteren Eryngium türlerinin meyve ve pedonkul 
anatomik özellikleri 

4.3.4.1. E. thorifolium Boiss. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87515 

1-Genel görünüş: Obovatus-latissime, yanlarda belirgin, uca doğru daralmış 1’er kosta, 

sırtta girintili çıkıntılı belirgin olmayan 3 kosta bulunur, mezokarp daralmış. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculattır. Mezokarp ve endokarp ligninleşmiştir. Đletim 

demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur. 

Sırtta ve kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. Mezokarpta 

druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

 

 

Şekil 4-112: E. thorifolium meyve enine kesiti ×4 

 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87515 

1-Genel görünüş: Dairemsi yapıda, öz kısmı geniştir. 

2-Epiderma: Kutikula hafifçe dalgalıdır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma 

hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: 13-14 sıralı sklerankima hücreleri ve 5-6 sıralı kollenkima hücreleri almaşlı 

olarak yer alır. Kollenkimanın altında 4-5 sıralı kalın çeperli parenkima hücreleri yer 

alır. Salgı kanalları 21-23 adet, parenkima dokusu içinde bulunur.  

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 20 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 
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halinde, floem üzerinde ise demetler halinde bulunur. Öz parenkiması hücreleri, korteks 

parenkiması hücrelerinden daha büyüktür. Öz kısmında 14-16 adet salgı kanalı, 

parenkima dokusu içinde iletim demetleri etrafında dizilmiştir.  

5-Kristal: Korteks tabakasında sklerankima hücrelerine komşu olan kalın çeperli 

parenkima hücrelerinde gruplar halinde druz kristalleri yer alır. Öz kısmında druz 

kristalleri yoktur. 

 
(a) 

 

(b) 

Şekil 4-113: E. thorifolium pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.2. E. pseudothorifolium Contandr. & Quézel 

Meyve anatomik özellikleri-Đncelenen örrnek: ISTE 87831 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, sırtta çok belirgin olmayan 3 kosta, yanlarda 

belirgin, uca doğru daralmış 1’er kosta bulunur, mezokarp oldukça daralmış. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Mezokarp ve endokarp ligninleşmiştir. Đletim 

demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur. 

Sırtta ve kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. Mezokarpta 

druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür.  

 

 

Şekil 4-114: E. pseudothorifolium meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87831 

1-Genel görünüş: Dairemsi yapıda, öz kısmı geniştir. 

2-Epiderma: Kutikula krenattır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma hücrelerinin iç 

ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Sklerankima hücreleri 8-12 sıra, kollenkima hücreleri 7-8 sıra halinde 

almaşlı olarak yer alır. Bazı kısımlarda 3-4 sıralı kollenkima hücreleri üzerinde 3-4 

sıralı sklerankima hücreleri yer alır. Sklerankima ve kollenkima hücrelerinin 

oluşturduğu almaşlı yapının hemen altında 3-4 sıralı ince çeperli ve 5-6 sıralı kalın 

çeperli parenkima hücreleri yer alır. 36-42 adet salgı kanalı parenkima dokusu içinde 

bulunur.  

4-Merkezi silindir: Küçüklü büyüklü 18 adet iletim demeti tek tek veya ikili olarak 

sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri iletim demetleri etrafında devamlı bir tabaka 

halinde bulunur. Öz kısmında 12-13 adet salgı kanalı parenkima dokusu içinde iletim 

demetleri etrafında dizilmiştir.  
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5-Kristal: Korteks tabakasında ince çeperli parenkima hücrelerinde az sayıda druz 

kristalleri bulunur. Öz kısmı içinde druz kristalleri az sayıdadır ya da yoktur.  

 

 

        

(b) 

Şekil 4-115: E. pseudothorifolium pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 

sc 

a 
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4.3.4.3. E. maritimum L. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87425 

1-Genel görünüş: Ellipticus-transverse anguste, yanlarda oldukça geniş ve kanat 

şeklinde 1’er kosta, sırtta belirgin, yuvarlak ve küçük 3 kosta bulunur, mezokarp 

özellikle kostalarda genişçedir.  

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Mezokarp ve endokarp ligninleşmiştir. Đletim 

demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur. 

Sırtta küçük salgı kanalları yer alır, bu salgı kanalları birleşerek daha büyük salgı 

kanallarını oluşturur. Mezokarpta druzlar görülür. 

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

Şekil 4-116: E. maritimum meyve enine kesiti ×4 

 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87425 

1-Genel görünüş: Dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz kısmı geniştir.  

2-Epiderma: Kutikula hafifçe dalgalıdır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma 

hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 13-14 sıralı sklerankima hücreleri ve 5-6 sıralı, kalın çeperli 

parenkima hücreleri, girintilerde ise 3-4 sıralı sklerankima hücreleri, 3-4 sıralı ince 

çeperli ve 7-8 sıralı kalın çeperli parenkima hücreleri yer alır. Parenkima dokusu içinde 

36-38 adet salgı kanalı bulunur.  

4-Merkezi silindir: Küçüklü büyüklü 21 adet iletim demeti tek tek veya ikili olarak 

sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri iletim demetlerinin etrafında devamlı bir tabaka 

halinde bulunur. Öz kısmında 5-6 adet salgı kanalı iletim demetleri etrafında dizilmiştir.  

5-Kristal: Korteks tabakasında ince çeperli parenkima hücrelerinde gruplar halinde 

druz kristalleri bulunur. Öz kısmı içinde ise druz kristalleri az sayıdadır ya da yoktur. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 4-117: E. maritimum pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.4. E. falcatum Delar. 

Meyve Anatomik Özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87523 

1-Genel görünüş: Ellipticus-transverse anguste, yanlarda geniş, girintili ve kanat 

şeklinde belirgin 1’er kostalı, sırtta belirgin ve daha küçük 3 kostalıdır, sırttaki 

kostaların tepeleri yuvarlak, düz veya hafif girintilidir, mezokarp genişçedir. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Mezokarpta ligninleşme görülür. Đletim 

demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur. 

Sırtta çok sayıda, kommisural yüzeyde ise daha az sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde konvekstir. 

 

Şekil 4-118: E. falcatum meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87487 

1-Genel görünüş: Dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz kısmı geniştir.  

2-Epiderma: Kutikula krenattır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma hücrelerinin iç 

ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks Çıkıntılarda 13-14 sıralı kollenkima hücreleri, girintilerde 6-7 sıralı kalın 

çeperli parenkima hücreleri ile almaşlı olarak yer alır. Bazı kısımlarda kollenkima 

hücreleri 2-3 sıra halinde parenkima hücreleri üzerinde devamlılık gösterir. Kollenkima 

hücrelerinin altında 1-2 sıralı kalın çeperli parenkima hücreleri bulunur. Kollenkima 

hücrelerine komşu olan parenkima hücreleri arasında 36-37 adet salgı kanalı bulunur. 

4-Merkezi silindir: Küçüklü büyüklü 35 adet iletim demeti tek tek veya ikili olarak 

sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka halindedir. 

Floem üzerinde sklerankima hücreleri yoktur ya da küçük gruplar halinde bulunur. Öz 

kısmında yer alan parenkima hücreleri korteks tabakasında yer alan parenkima 

hücrelerinden daha büyüktür. Öz kısmında 12-14 adet salgı kanalı, parenkima dokusu 

içinde iletim demetleri etrafında dizilmiştir.  
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5-Kristal: Korteks tabakası içinde kalın çeperli parenkima hücrelerinde druz kristalleri 

gruplar halinde bulunur. Öz kısmında druz kristalleri dağınık halde bol miktarda 

bulunur.  

 

(a) 

  

(b) 
Şekil 4-119: E. falcatum pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.5. E. creticum Lam. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87023 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda belirgin, uca doğru daralan 1’er kosta, 

sırtta belirgin, uca doğru daralan 1, yanlarda belirgin olmayan 2 kosta bulunur, 

mezokarp dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Sadece mezokarpta ligninleşme görülür. 

Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı 

bulunur. Sırtta ve kommisural yüzeyde az sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

Şekil 4-120: E. creticum meyve enine kesiti ×4 

 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87482 

1-Genel görünüş: Dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz kısmı geniştir.  

2-Epiderma: Kutikula krenat ve pürüzlüdür. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma 

hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 12-14 sıralı kollenkima hücreleri, altında ise 3-4 sıralı kalın 

çeperli parenkima hücreleri yer alır. Girintilerde 6-7 sıralı ince çeperli ve 3-4 sıralı kalın 

çeperli parenkima hücreleri bulunur. Salgı kanalları 40-42 adet, iki sıra halinde 

parenkima dokusu içinde bulunur. 

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 20 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 
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halinde bulunmaktadır. Floem üzerinde sklerankima hücreleri yoktur. Öz kısmında 1-4 

adet salgı kanalı bulunur.  

5-Kristal: Korteks tabakası içinde ince çeperli parenkima hücrelerinde az sayıda druz 

kristalleri görülür. Öz kısmında druz kristalleri yoktur. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-121: E. creticum pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.6. E. bithynicum Boiss. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87520 

1-Genel görünüş: Obovatus-latissime, yanlarda geniş, uca doğru daralan, kanat 

şeklinde 1’er kosta, sırtta daha küçük olan, girintili çıkıntılı 3 kosta bulunur, sırttaki 

kostaların tepeleri yuvarlak, düz veya girintilidir, mezokarp oldukça geniştir. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme 

görülmez. Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur. Sırtta ve kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

 

Şekil 4-122: E. bithynicum meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87520 

1-Genel görünüş: Köşeli, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz kısmı geniştir. 

2-Epiderma: Kutikula krenat ve pürüzlüdür. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma 

hücrelerinin dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Köşelerde 13-14 sıralı, girintilerde 9-10 sıralı kollenkima hücreleri yer 

almaktadır. Kollenkima hücrelerinin altında köşelerde 7-8 sıralı, girintilerde 4-5 sıralı 

ince çeperli parenkima hücreleri bulunur. Parenkima hücreleri içinde 33-35 adet salgı 

kanalı iletim demetleri etrafında dizilmiştir.  

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 18 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 

halinde bulunmaktadır. Floem üzerinde sklerankima hücreleri yoktur. Öz kısmında 6-8 

adet salgı kanalı bulunur.  
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5-Kristal: Korteks tabakası içinde ince çeperli parenkima hücrelerinde gruplar halinde 

druzkristallerine rastlanır. Öz kısmıda ise druz kristalleri az sayıda ya da yoktur. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-123: E. bithynicum pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.7. E. isauricum Contandr. & Quézel 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87519 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda çok belirgin olmayan girintili çıkıntılı 

1’er kosta, sırtta çok belirgin olmayan yoğun girinti çıkıntılı 3 kosta bulunur, mezokarp 

geniştir. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Mezokarp ve endokarpta ligninleşme 

görülmez. Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur. Sırtta az sayıda, kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer 

alır. Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

Şekil 4-124: E. isauricum meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87499 

1-Genel görünüş: Dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir.  

2-Epiderma: Kutikula krenat veya hafifçe dalgalıdır. Tek sıralı hücrelerden oluşan 

epiderma hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür, öz kısmı geniştir. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 10-11 sıralı kollenkima hücreleri, girintilerde ise 6-7 sıralı ince 

çeperli ve 7-8 sıralı kalın çeperli parenkima hücreleri yer alır. Kollenkima ve parenkima 

hücreleri arasında 56-58 adet salgı kanalı bulunur. Çıkıntıların olduğu kısımlarda salgı 

kanallarının üzerinde sklerankima demetleri yer alır. 

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 19 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 

halinde, floem üzerinde ise az sayıda veya demetler halinde bulunur. Öz kısmında yer 

alan parenkima hücreleri korteks tabakasında yer alan parenkima hücrelerinden daha 

büyüktür. Öz kısmında 17-19 adet salgı kanalı bulunur. 
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5-Kristal: Korteks tabakasında ince ve kalın çeperli parenkima hücrelerinde gruplar 

halinde, öz kısmında az sayıda druz kristalleri bulunur.  

 
(a) 

 

(b) 

Şekil 4-125: E. isauricum pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.8. E. palmito Boiss. & Heldr. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87517 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda belirgin, uca doğru daralan 1’er kosta 

bulunur, merikarp oldukça dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Mezokarpta ligninleşme görülür. Đletim 

demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur. 

Sırtta az sayıda, kommisural yüzeyde çok ayıda küçük salgı kanalı yer alır. Mezokarpta 

druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düz ya da 

hafifçe konkavdır. 

 
Şekil 4-126: E. palmito meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87517 

1-Genel görünüş: Dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz kısmı geniştir.  

2-Epiderma: Kutikula krenat veya hafifçe dalgalıdır. Tek sıralı hücrelerden oluşan 

epiderma hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 17-18 sıralı kollenkima ve 6-7 sıralı ince çeperli parenkima 

hücreleri, girintilerde 4-5 sıralı kollenkima hücreleri ve 9-11 sıralı ince çeperli 

parenkima hücreleri yer alır. Parenkima dokusu içinde 56-58 adet salgı kanalı bulunur. 

Çıkıntıların olduğu kısımlarda salgı kanallarının üzerinde sklerankima demetleri yer 

alır. 

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 22 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 

halinde, floem üzerinde ise demetler halinde bulunur. Öz kısmında yer alan parenkima 
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hücreleri korteks tabakasında yer alan parenkima hücrelerinden daha büyüktür. Öz 

kısmında parenkima dokusu içinde 11-13 adet salgı kanalı bulunur.  

5-Kristal: Korteks tabakasında ince çeperli parenkimanın epidermaya yakın olan 

hücrelerde gruplar halinde, öz kısmında ise az sayıda druz kristali bulunur.  

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-127: E. palmito pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.9. E. trisectum A. Wörz & H. Duman 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87522 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda belirgin 1’er kosta, sırtta çok belirgin 

olmayan, girintili çıkıntılı ve yuvarlak 3 kosta bulunur, mezokarp dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme 

görülür. Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur. Sırtta ve kommisural yüzeyde az sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

 

Şekil 4-128: E. trisectum meyve enine kesiti ×4 

 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87522 

1-Genel görünüş: Dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz kısmı geniştir.  

2-Epiderma: Kutikula krenattır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma hücrelerinin iç 

ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 11-13 sıralı kollenkima hücreleri ve 9-10 sıralı ince çeperli 

parenkima hücreleri, girintilerde ise 6-7 sıralı kollenkima hücreleri ve 10-12 sıralı ince 

çeperli parenkima hücreleri yer alır. Parenkima dokusu içinde 36-41 adet salgı kanalı 

bulunur.  

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 20 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 
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halinde floem üzerinde ise demetler halinde bulunur. Öz kısmında parenkima dokusu 

içinde iletim demetlerine yakın olan kısımlarda 6-8 adet salgı kanalı bulunur.  

5-Kristal: Korteks tabakası ve öz bölgesinde kristal bulunmaz. 

 

 

(a) 

 

Şekil 4-129: E. trisectum pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 

(b) 
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4.3.4.10. E. heldreichii Boiss. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87025 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda belirgin, uca doğru hafifçe daralan 1’er 

kosta bulunur, mezokarp dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi tuberculate. Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme 

görülür. Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur. Sırtta az sayıda, kommisural yüzeyde ise çok sayıda küçük salgı kanalı 

yer alır. Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

 

Şekil 4-130: E. heldreichii meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87498 

1-Genel görünüş: Dairemsi ya da hafifçe köşeli, düz ya da belirgin girinti ve çıkıntılara 

sahiptir. Öz kısmı geniştir. 

2-Epiderma: Kutikula krenat ve pürüzlüdür. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma 

hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Köşelerde 13-14 sıralı, girintilerde 9-10 sıralı kollenkima hücreleri yer alır. 

Kollenkima hücrelerinin altında köşelerde 7-8 sıralı, girintilerde 4-5 sıralı ince çeperli 

parenkima hücreleri bulunur. Parenkima hücreleri içinde iletim demetleri etrafında 33-

35 adet salgı kanalı dizilmiştir.  

4-Merkezi silindir: Küçüklü büyüklü 33-34 adet iletim demeti tek tek veya ikili olarak 

sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka halinde 

bulunmaktadır. Floem üzerinde sklerankima hücreleri yoktur. Öz kısmında 21-23 adet 

salgı kanalı bulunur.  
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5-Kristal: Korteks tabakasında ince çeperli parenkima hücrelerinde az sayıda druz 

kristallerine rastlanır. Öz kısmında druz kristalleri yoktur. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-131: E. heldreichii pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.11. E. davisii Kit Tan & Yıldız 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87518 

1-Genel görünüş: Obovatus-latissime, kostalar belirgin değildir, yüzey yoğun girintili 

çıkıntılıdır, mezokarp özellikle girintilerde dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme 

görülür. Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur. Sırtta ve kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde konvekstir. 

 

Şekil 4-132: E. davisii meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87518 

1-Genel görünüş: Dairemsi, hafifçe girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz kısmı geniştir.  

2-Epiderma: Kutikula krenattır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma hücrelerinin iç 

ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 9-10 sıralı kollenkima hücreleri ve 13-14 sıralı ince çeperli 

parenkima hücreleri, girintilerde 6-7 sıralı kollenkima hücreleri ve 10-12 sıralı ince 

çeperli parenkima hücreleri yer alır. Kollenkima dokusuna komşu olan parenkima 

hücreleri arasında 38-42 adet salgı kanalı bulunur. 

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 23 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 

halinde, floem üzerinde ise demetler halinde bulunur. Öz kısmında yer alan parenkima 

hücreleri korteks tabakasında yer alan parenkima hücrelerinden daha büyüktür. Öz 

kısmında 13-14 adet salgı kanalı parenkima dokusu içinde yer alır.  
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5-Kristal: Korteks tabakası içinde kollenkima dokusuna komşu olan ince çeperli 

parenkima hücrelerinde az sayıda druz kristalleri bulunur. Öz kısmında kristal yoktur. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-133: E. davisii pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.12. E. glomeratum Lam. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87512  

1-Genel görünüş: Ellipticus-transverse anguste, kostalar belirgin değildir, mezokarp 

oldukça dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi tuberculate. Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme 

görülür. Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur. Sırtta çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düz ya da 

hafifçe konkavdır. 

 

Şekil 4-134: E. glomeratum meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87487 

1-Genel görünüş: Köşeli ya da dairemsi, hafifçe girintili, çıkıntılıdır, öz kısmı geniştir. 

2-Epiderma: Kutikula hafifçe krenattır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma 

hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 11-14 sıralı kollenkima hücreleri, 3-4 sıralı ince çeperli ve 3-4 

sıralı kalın çeperli parenkima hücreleri, girintilerde 1-4 sıralı kollenkima hücreleri, 5-6 

sıralı ince çeperli ve 7-9 sıralı kalın çeperli parenkima hücreleri yer alır. Đletim 

demetlerinin etrafında 40-43 adet büyük salgı kanalı ve korteks parenkiması içinde 

dağınık halde 18-22 adet küçük salgı kanalı bulunur. Parenkima hücreleri içinde 

etrafları sklerankima hücreleri ile çevrili küçük iletim demetleri vardır.  

4-Merkezi silindir: Küçüklü büyüklü 40 adet iletim demeti tek tek veya ikili olarak 

sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka halinde, floem 

üzerinde ise az sayıda ya da küçük demetler halinde bulunur. Öz kısmında 21-22 adet 

salgı kanalı bulunur.  
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5-Kristal: Korteks tabakası içinde ince çeperli parenkima hücrelerinde gruplar halinde 

druz kristalleri görülür. Öz kısmında druz kristalleri az sayıdadır.  

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-135: E. glomeratum pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.13. E. kotschyi Boiss. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87832 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda belirgin 1’er kosta bulunur, mezokarp 

dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi tuberculate. Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme 

görülür. Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur. Sırtta çok sayıda, kommisural yüzeyde ise az sayıda küçük salgı 

kanalları yer alır. Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

Şekil 4-136: E. kotschyi meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87832 

1-Genel görünüş: Dairemsi, çok belirgin olmayan girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz 

kısmı geniştir. 

2-Epiderma: Kutikula krenattır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma hücrelerinin 

dış çeperleri daha kalındır. 

3-Korteks: Köşelerde 8-10 sıralı, diğer kısımlarda 5-6 sıralı kollenkima hücreleri yer 

almaktadır. Kollenkima hücrelerinin altında 10-12 sıralı ince çeperli parenkima 

hücreleri bulunur. Salgı kanalları 26-29 adet, parenkima hücreleri içinde iletim 

demetleri etrafında dizilmiştir.  

4-Merkezi silindir: Küçüklü büyüklü 19 adet iletim demeti tek tek veya ikili olarak 

sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka halinde, 

floemin üzerinde ise az sayıda ya da demetler oluşturmuş halde bulunmaktadır. Öz 

kısmında 6-8 adet salgı kanalı bulunur.  
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5-Kristal: Korteks tabakası içinde ince çeperli parenkima hücrelerinde yoğun, 

kollenkima hücrelerinde ise daha seyrek olarak druz kristalleri bulunur. Öz kısmında az 

sayıda druz kristali bulunur. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-137: E. kotschyi pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 



 195

4.3.4.14. E. babadaghensis G. Ecevit-Genç, E. Akalın & A. Wörz sp. nov. 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87122 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda belirgin 1’er kosta, sırtta belirgin 

olmayan 3 kosta bulunur, mezokarp dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi tuberculate, sadece endokarpta ligninleşme görülür. 

Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı 

bulunur. Sırtta çok sayıda, kommisural yüzeyde ise az sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 
Şekil 4-138: E. babadaghensis meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87122 

1-Genel görünüş: Triangular ya da dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir. Öz 

kısmı geniştir. 

2- Epiderma: Kutikula krenattır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma hücrelerinin 

dış çeperleri daha kalınlaşmıştır. 

3-Korteks: Köşelerde 10-12 sıralı, diğer kısımlarda 8-9 sıralı kollenkima hücreleri yer 

alır. Bazı örneklerde kollenkima hücreleri 5-6 sıralı sklerankima hücreleri ile almaşlı bir 

yapı oluşturur. Kollenkima hücrelerinin hemen altında 13-15 sıralı ince çeperli 

parenkima hücreleri bulunur. Alt kısımdaki parenkima hücreleri sıkışmış halde 

bulunmaktadır. Parenkima hücreleri arasında 37-39 adet salgı kanalı iletim demetleri 

etrafında dizilmiştir.  

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 18 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 

halinde, floemin üzerinde ise demetler halinde yer alır. Öz kısmında 3-4 adet salgı 

kanalı bulunur.  
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5-Kristal: Korteks tabakasında yer alan kollenkima hücrelerinde ve ince çeperli 

parenkima hücrelerinde çok sayıda, öz kısmında ise parenkima hücreleri içinde druz 

kristalleri az sayıda ya da yoktur. 

 
(a) 

 

(b) 

Şekil 4-139: E. babadaghensis pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.15. E. campestre L. var. campestre 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87426 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda belirgin, girintili 1’er kosta, sırtta 

belirgin olmayan, girintili 1 kosta bulunur, mezokarp dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi colliculate. Sadece endokarpta ligninleşme görülür. Đletim 

demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı bulunur. 

Merikarplarda küçük salgı kanalları yoktur. Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde hafifçe 

konkavdır. 

 
Şekil 4-140: E. campestre var. campestre meyve enine kesiti ×4 

 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87480 

1-Genel görünüş: Dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir. Öz kısmı geniştir. 

2-Epiderma: Kutikula krenattır. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma hücrelerinin iç 

ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 14-17 sıralı, girintilerde 3-4 sıralı kollenkima hücreleri yer alır. 

Kollenkima dokusu içinde gruplar halinde 5-6 sıralı ince çeperli parenkima hücreleri yer 

alır. Kollenkima hücrelerinin altında 5-7 sıralı ince çeperli parenkima hücreleri yer alır. 

Parenkima dokusu içinde iki sıra halinde dizilmiş 40-42 adet salgı kanalı bulunur. 

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 22 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 

halinde bulunur. Floem üzerinde sklerankima hücreleri yoktur. Öz kısmında 8-10 adet 

salgı kanalı bulunur.  
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5-Kristal: Korteks tabakası içinde ince çeperli parenkima hücrelerinde yoğun druz 

kristalleri görülür. Öz kısmında az sayıda druz kristalleri bulunur. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-141: E. campestre var. campestre pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.16. E. campestre L. var. virens (Link) Weiss 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87479 

1-Genel görünüş: Ellipticus-transverse anguste, yanlarda geniş, uca doğru sivrilen, 

kanat şeklinde 1’er kosta bulunur, yanlarda belirgin, girintili 1’er kosta, sırtta belirgin 

olmayan, girintili 1 kosta bulunur, mezokarp geniştir.  

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi tuberculate. Sadece mezokarpta ligninleşme görülür. 

Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı kanalı 

bulunur. Tohumun etrafında çok sayıda düzenli dizilmiş küçük salgı kanaları bulunur  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 

 
 

Şekil 4-142: E. campestre var. virens meyve enine kesiti ×4 

 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87479 

1-Genel görünüş: Dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara sahiptir. Öz kısmı geniştir. 

2-Epiderma: Kutikula krenat ve pürüzlüdür. Tek sıralı hücrelerden oluşan epiderma 

hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 14-16 sıralı, girintilerde 4-6 sıralı kollenkima hücreleri yer 

almaktadır. Kollenkima hücrelerinin altında 6-8 sıralı ince çeperli parenkima hücreleri 

yer alır. Parenkima dokusu içinde iki sıra halinde dizilmiş 41-42 adet salgı kanalı 

bulunur. 

4-Merkezi silindir: Küçüklü büyüklü 18 adet iletim demeti tek tek veya ikili olarak 

sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka halinde 

bulunmaktadır. Floem üzerinde 5-6 adet hücreden oluşan demetler halinde sklerankima 

hücreleri bulunur. Öz kısmında 7-9 adet salgı kanalı bulunur.  
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5-Kristal: Korteks tabakası içinde ince çeperli parenkima hücreleri ve kollenkima 

hücrelerinde gruplar halinde druz kristalleri bulunur. Öz kısmında az sayıda druz kristali 

bulunur. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-143: E. campestre var. virens pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.3.4.17. E. polycephalum Hausskn. ex Wolff 

Meyve anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87833 

1-Genel görünüş: Obovatus-depresse, yanlarda oldukça kısa ve belirgin 1’er kosta 

bulunur, mezokarp oldukça dardır. 

2-Perikarp: Merikarp yüzeyi tuberculate. Mezokarpta ve endokarpta ligninleşme 

görülür. Đletim demetleri üzerinde 1’er tane olmak üzere toplam 5 adet büyük salgı 

kanalı bulunur. Sırtta ve kommisural yüzeyde çok sayıda küçük salgı kanalı yer alır. 

Mezokarpta druzlar görülür.  

3-Tohum: Genel tohum özellikleri gösterir. Tohumlar kommisural yüzeyde düzdür. 

 
Şekil 4-144: E. polycephalum meyve enine kesiti ×4 

Pedonkul anatomik özellikleri: Đncelenen örnek: ISTE 87294 

1-Genel görünüş: Dairemsi, hafifçe girinti ve çıkıntılara sahiptir, öz kısmı geniştir.  

2-Epiderma: Kutikula krenat veya hafifçe dalgalıdır. Tek sıralı hücrelerden oluşan 

epiderma hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmalar görülür. 

3-Korteks: Çıkıntılarda 21-22 sıralı kollenkima hücreleri ve 6-8 sıralı ince çeperli 

parenkima hücreleri, girintilerde ise 10-12 sıralı kollenkima hücreleri ve 4-5 sıralı ince 

çeperli parenkima hücreleri yer alır. Parenkima dokusu içinde 35-38 adet salgı kanalı 

bulunur.  

4-Merkezi silindir: Hemen hemen eşit büyüklükteki 19 adet iletim demeti tek tek veya 

ikili olarak sıralanmıştır. Sklerankima hücreleri ksilem etrafında devamlı bir tabaka 

halinde, floem üzerinde ise demetler halinde bulunur. Öz kısmında 10-11 adet salgı 

kanalı iletim demetleri etrafında dizilmiştir.  
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5-Kristal: Korteks tabakasında ince çeperli parenkima hücrelerinde ve kollenkima 

hücrelerinde gruplar halindedir. Öz kısmında ise az sayıda druz kristali bulunur.  

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4-145: E. polycephalum pedonkul enine kesiti a) ×2,5 b) ×40 
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4.4. Karyolojik Bulgular 

 

4.4.1. Araştırma alanında yetişen Eryngium türlerinin karyolojik özellikleri 

Tez kapsamında çalışılan Eryngium taksonların temel kromozom sayısı x=7 ve 

x=8’dir. Türlerin kromozom sayıları genel olarak diploittir. 2 türde polyploidi 

görülmektedir (tetraploid ve miksoploid*). Kromozom boyları genellikle küçüktür. 

Đdiyogramları belirlenen taksonlar incelendiğinde; temel kromozom sayısı x=7 

olanlarda 1 çift metasentrik kromozom ve 6 çift submetasentrik kromozom 

bulunmaktadır, temel kromozom sayısı x=8 olanlarda 3 metasentrik kromozom çifti ve 

5 submetasentrik kromozom çifti veya 3 metasentrik kromozom çifti ve 5 

submetasentrik kromozom çifti bulunmaktadır.  

 

4.4.1.1. E. thorifolium Boiss. 

 

Đncelenen örnek: ISTE 87515 

2n=16 

Literatürde kayıtlı kromozom Sayısı: 2n=16  

 

 

Şekil 4-146: E. thorifolium'un metafazdaki 
somatik kromozomları 

 

 

 

 

 

 

* miksoploid: Aynı bireyin doku ve hücrelerinin farklı kromozom sayısına sahip olma durumu. 
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4.4.1.2. E. pseudothorifolium Contandr.& Quézel  

Đncelenen örnek: ISTE 87831 

2n=16 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: 2n=16 

 

Şekil 4-147: E. pseudothorifolium’ un 
metafazdaki somatik kromozomları 

 

  

Temel kromozom sayısı 

x=8’dir ve diploid olan bu türün 

idiogramında  

1-4 nolu kromozom çiftleri 

metasentrik,  

5-8 nolu kromozom çiftleri 

submetasentriktir. 

 

 

 

Şekil 4-148: E. pseudothorifolium'un idiyogramı (x=8, 2n=16) 

 

4.4.1.3. E. maritimum L. 

Đncelenen örnek: ISTE 87425 

2n=16 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: 2n=16 

Şekil 4-149: E. maritimum'un metafazdaki 
somatik kromozomları 
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4.4.1.4. E. falcatum Delar. 

Đncelenen örnek: ISTE 87523 

2n=14 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: 2n=14, 

x=6 

 

Şekil 4-150: E. falcatum'un metafazdaki 
somatik kromozomları 

 

 

 

4.4.1.5. E. creticum Lam. 

Đncelenen örnek: ISTE 87023 

2n=14  

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: 2n=14 

 

 

Şekil 4-151: E. creticum'un metafazdaki 
somatik kromozomları 

 
 

 

Temel kromozom sayısı 

x=7’dir ve diploid olan bu türün 

idiogramında 1 numaralı kromozom 

çifti metasentrik, 2-7 numaralı 

kromozom çiftleri submetasentriktir. 

 

Şekil 4-152: E. creticum'un idiyogramı (x=7, 2n=14) 
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4.4.1.6. E. bithynicum Boiss. 

Đncelenen örnek: ISTE 87520 

2n=16 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: - 

 

Şekil 4-153: E. bithynicum'un metafazdaki 
somatik kromozomları 

 

 

4.4.1.7. E. isauricum Contandr.& Quézel  

Đncelenen örnek: ISTE 87519 

2n=14 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: - 

 

Şekil 4-154: E. isauricum'un metafazdaki 
somatik kromozomları 

 

 

 

4.4.1.8. E. trisectum Wörz & Duman 

Đncelenen örnek: ISTE 87522 

2n=14 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: - 

 

 

Şekil 4-155: E. trisectum'un metafazdaki 
somatik kromozomları 
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4.4.1.9. E. davisii Kit Tan & Yıldız 

Đncelenen örnek: ISTE 87518 

2n=14  

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: - 

 

 

Şekil 4-156: E. davisii metafazdaki somatik 
kromozomları 

 

 

Temel kromozom sayısı 

x=7’dir ve diploid olan bu türün 

idiogramında 1 numaralı 

kromozom çifti metasentrik,  

2-7 numaralı kromozom çiftleri 

submetasentriktir. 

 
 
 

Şekil 4-157: E. davisii'nin 
idiyogramı (x=7, 2n=14) 

 

 

4.4.1.10. E. glomeratum Lam. 

Đncelenen örnek: ISTE 87512 

2n=14 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: 2n=14, x=8 

 

Şekil 4-158: E. glomeratum’un metafazdaki 
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somatik kromozomları 

 

4.4.1.11. E. kotschyi Boiss. 

Đncelenen örnek: ISTE 87832 

2n=16 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: - 

 

 

Şekil 4-159: E. kotschyi'nin metafazdaki 
somatik kromozomları 

 

 

 

 

Temel kromozom 

sayısı x=8’dir ve diploid olan 

bu türün idiogramında 1-3 

nolu kromozom çiftleri 

metasentrik, 4-8 nolu 

kromozom çiftleri 

submetasentriktir. 

 

 

 

Şekil 4-160: E. kotschyi'nin idiyogramı (x=8, 2n=16) 
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4.4.1.12. E. babadaghensis G. Ecevit Genç, E. Akalın & A.Wörz 

Đncelenen örnek: ISTE 87122 

2n=56, 112 (miksoploidi) 

Literatürde kayıtlı kromozom 

sayısı: - 

 

 

 

 

 

Şekil 4-161: E. babadaghensis'in 
metafazdaki somatik kromozomları 
a) 2n=56 b) 2n=112 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.13. E. campestre L. var. campestre 

Đncelenen örnek: ISTE 87426 

2n=28 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: 

2n=14, 28 

Şekil 4-162: E. campestre var. campestre'nin 
metafazdaki somatik kromozomları 

a 

b 



 210

 

4.4.1.14. E. polycephalum Hausskn. ex Wolff 

Đncelenen örnek: ISTE 87833 

2n=16 

Literatürde kayıtlı kromozom sayısı: - 

 

Şekil 4-163: E. polycephalum'un metafazdaki 
somatik kromozomları 

 

 

 

 

 

  

Temel kromozom sayısı 

x=8’dir ve diploid olan bu türün 

idiogramında 1-3 nolu kromozom 

çiftleri metasentrik, 4-8 nolu 

kromozom çiftleri 

submetasentriktir. 

 

 

 

Şekil 4-164:E. polycephalum'un idiyogramı (x=8, 2n=16) 
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4.5. Kimyasal Bulgular 

4.5.1. Fitokimyasal ön deneme sonuçları 

Eryngium türlerinin gölgede kurutulduktan sonra toz edilen topraküstü kısımları 

genel metodlar kısmında anlatıldığı şekilde tüketildi. Bu infüzyonlara ait fitokimyasal 

ön denemeler sonucu araştırma alanı içinde doğal olarak yayılış gösteren Eryngium 

türlerinin topraküstü kısımlarının flavonoid bileşikler, kateşik tanen ve saponin taşıdığı; 

antrasen, kardiotonik glikozit, siyanogenetik glikozit ve gallik tanen bileşiklerini 

taşımadığı saptandı. Sonuçlar Tablo 4-1’de gösterilmiştir. 

Alkaloit aranması:  

Umbelliferae familyası genel olarak alkaloitler taşımamaktadır. Eryngium türleri 

üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde alkaloit varlığı saptanmamıştır. Tez 

çalışması kapsamında incelenen 17 Eryngium taksonu üzerinde Dragendorf ve Mayer 

belirteçleri ile alkaloit varlığı araştırılmıştır. 11 taksona ait örnek Dragendorf belirteci 

ile turuncu-kırmızı renk oluşmuştur. Alkaloit teşhisi için öncelikle bir miktar asitli 

çözelti üzerine Dragendorf belirteci damlatılmış ve turuncu–kırmızı renk oluşumu 

gözlenmiştir. Dolayısıyla bu bize örneklerde alkaloit ve seskiterpen bileşikler 

olabileceğini düşündürmektedir. Mayer belirteci ile 10 örnekte ve süt rengi çökelek 

oluşumu gözlenmiştir. Azotlu bileşikler Mayer belirteci ile beyaz renkli çökelek 

oluşmuştur. Bu bize seskiterpen bileşikler dışında azotlu bileşiklerin varlığını işaret 

etmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak bu 10 örneğe özel alkaloid belirteçleri uygulanmış 

ve bitkilerde alkaloit değil organik amin grubu bileşikler olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-

2).  

Tablo 4-1:Fitokimyasal ön deneme sonuçları 

T
ak

so
n

 

Etken Madde Grubu Ön Deneme Sonuçları 

E
. t

ho
ri

fo
li

um
 

Flavon +++ 
Saponin + 

                     Gallik Tanen 
Tanen 

                     Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 
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Tablo 4-1: Fitokimyasal ön deneme sonuçları (devamı) 

E
. p

se
ud

ot
ho

ri
fo

li
um

 Flavon +++ 
Saponin +++ 

                     Gallik Tanen 
Tanen 

                     Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. m

ar
it

im
um

 

Flavon + 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 

Kateşik Tanen 

- 

+ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. f

al
ca

tu
m

 

Flavon +++ 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 

Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. c

re
ti

cu
m

 

Flavon + 
Saponin ++ 

Gallik Tanen 
Tanen 

Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. b

it
hy

ni
cu

m
 

Flavon + 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

+++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. i

sa
ur

ic
um

 

Flavon + 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 

Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 
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Tablo 4-1: Fitokimyasal ön deneme sonuçları (devamı) 

E
. p

al
m

it
o 

Flavon + 
Saponin ++ 

Gallik Tanen 
Tanen 

Kateşik Tanen 

- 

+++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. t

ri
se

ct
um

 

Flavon +++ 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

+++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. h

el
dr

ei
ch

ii
 

Flavon + 
Saponin ++ 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. d

av
is

ii
 

Flavon +++ 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. g

lo
m

er
at

um
 

Flavon + 
Saponin ++ 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

+++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. k

ot
sc

hy
i 

Flavon +++ 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

+ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 
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Tablo 4-1: Fitokimyasal ön deneme sonuçları (devamı) 

E
. b

ab
ad

ag
he

ns
is

 

Flavon +++ 
Saponin +++ 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. c

am
pe

st
re

 v
ar

. 
ca

m
pe

st
re

 

Flavon + 
Saponin ++ 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. c

am
pe

st
re

 v
ar

. 
vi

re
ns

 

Flavon + 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

E
. p

ol
yc

ep
ha

lu
m

 

Flavon + 
Saponin + 

Gallik Tanen 
Tanen 
Kateşik Tanen 

- 

++ 

Antrasen - 
Kardiotonik Glikozit - 
Siyanogenetik Glikozit - 

+?: eser miktarda +: az miktarda ++: normal +++: en fazla 

Tablo 4-2: Bazı Eryngium taksonlarında bulunan amin grubu bileşiklerin durumu 
Takson Etken Madde Grubu Ön Deneme Sonuçları 

E. thorifolium Amin Grubu Bileşikler + 
E. pseudothorifolium Amin Grubu Bileşikler ++ 
E. maritimum Amin Grubu Bileşikler + 
E. falcatum Amin Grubu Bileşikler + 
E. creticum Amin Grubu Bileşikler ++ 
E. bithynicum Amin Grubu Bileşikler +? 
E. isauricum Amin Grubu Bileşikler ++ 
E. palmito Amin Grubu Bileşikler + 
E. trisectum Amin Grubu Bileşikler +? 
E. heldreichii Amin Grubu Bileşikler + 
E. davisii Amin Grubu Bileşikler +? 
E. glomeratum Amin Grubu Bileşikler +? 
E. kotschyi Amin Grubu Bileşikler + 
E. babadaghensis Amin Grubu Bileşikler ++ 
E. campestre var. campestre Amin Grubu Bileşikler - 
E. campestre var. virens Amin Grubu Bileşikler - 
E. polycephalum Amin Grubu Bileşikler ++ 
+?: eser miktarda +: az miktarda ++: normal  
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4.5.2. Flavonoid bileşikler üzerinde yapılan kemotaksonomik çalışmaların 
sonuçları 

Kağıt ve ince tabaka kromatografisinde ekstreler şahit maddeler (flavon 

aglikonları ile flavon glikozitleri) ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilmiştir. 

Kromatografik analizlere ait bir örnek şekil 4-165’te verilmiştir. 

 
Şekil 4-165.: Kromatografik analiz örneği 

Şahit maddelerin Rf değerleri 

1a : Apigenin 7-glikozit (Rf)=0,29 
1b: Luteolin 7-glikozit (Rf)=0,22 
2: Astragalin (Rf) =0,28 
3: Kersetin 3-glikozit (Rf)=0,19 
4: Rutin (Rf)=0,05 
5: E. thorifolium 

6: E. pseudothorifolium 

7: E. isauricum 

8: E. maritimum 

9: E. falcatum 

10: E. creticum 

11: E. bithynicum 

12: E. palmito 
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Kağıt ve ince tabaka kromatografisiyle yapılan analizler sonucunda; 

E. thorifolium türünde apigenin 7-glikozit, astragalin, rutin ve kempferol, isimli 

flavonoid bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. pseudothorifolium türünde astragalin, kersetin 3-glikozit, rutin ve kempferol isimli 

flavonoid bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. maritimum türünde astragalin, az miktarda, rutin, luteolin 7-glikozit, luteolin, 

apigenin, kempferol ve kersetin isimli flavonoid bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik 

olarak saptanmıştır. 

E. falcatum türünde luteolin 7-glikozit, kersetin 3-glikozit ve rutin isimli flavonoid 

bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. creticum türünde luteolin 7-glikozit, rutin ve kempferol isimli flavonoid bileşikler 

şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. bithynicum türünde luteolin 7-glikozit, kersetin 3-glikozit, rutin, apigenin, kempferol 

ve luteolin isimli flavonoid bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. isauricum türünde astragalin, luteolin, kersetin, eser miktarda kersetin 3-glikozit ve 

rutin isimli flavonoid bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. palmito türünde luteolin 7-glikozit, kersetin 3-glikozit isimli flavonoid bileşikler 

şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. trisectum türünde luteolin 7-glikozit, kersetin 3-glikozit ve rutin isimli flavonoid 

bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. heldreichii türünde luteolin 7-glikozit ve rutin isimli flavonoid bileşikler şahitlerle 

mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. davisii türünde luteolin 7-glikozit, apigenin 7-glikozit, kersetin 3-glikozit ve rutin 

isimli flavonoid bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. glomeratum türünde apigenin, kempferol, kersetin ve luteolin isimli flavonoid 

bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. kotschyi türünde kersetin 3-glikozit ve rutin isimli flavonoid bileşikler şahitlerle 

mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. babadaghensis türünde kersetin 3-glikozit ve rutin isimli flavonoid bileşikler 

şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. campestre var. campestre türünde luteolin 7-glikozit, apigenin, kempferol, luteolin ve 

kersetin isimli flavonoid bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. campestre var. virens türünde kersetin 3-glikozit, rutin, apigenin, kempferol, luteolin 

ve kersetin isimli flavonoid bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 

E. polycephalum türünde kersetin 3-glikozit ve eser miktarda kersetin isimli flavonoid 

bileşikler şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanmıştır. 
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5. TARTIŞMA 

Morfolojik Bölüm 

A-Araştırma bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren taksonlar üzerinde 

morfolojik, anatomik, karyolojik, fitokimyasal, kaliks ve meyve üzerindeki pullar ile 

ilgili mikromorfolojik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen 

verilere göre tür ve türaltı taksonların sinonimleri, deskripsiyonları, yakın oldukları 

türlerden farklılıkları ve yorumları, tür ve seksiyon ayrım anahtarları, coğrafik 

yayılışları, çiçeklenme zamanı, yetişme yükseltileri, tehlike kategorileri, endemizm ve 

fitocoğrafik durumu, yeni taksonun özellikleri ile çimlendirilebilen taksonların 

kromozom sayıları ve ölçümleri yapılabilenlerin idiogramları belirlenmiştir. 

Bu çalışma sırasında incelediğimiz taksonların diagnostik karakterlerinin 

anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla taban yaprakları, meyve şekilleri, kaliks genel ve 

ayrıntılı yüzey fotoğrafları, meyve enine kesit fotoğrafları ve şekilleri, pedonkul enine 

kesitlerinin fotoğrafları, kromozom fotoğrafları, doğal görünüşlerinin, herbiye 

örneklerinin ve bazı taksonların tip örneklerinin fotoğrafları çalışmamızda verilmiştir. 

Araştırma bölgesi olarak seçilen Türkiye’nin batısında ve güneyinde yer alan, 

Türkiye Florasının kareleme sistemine göre A1-A2, B1-B2, C1-C5 karelerinde; 6 

seksiyona ait, 17 (16 tür ve 1 varyete) Eryngium taksonunun doğal olarak yetiştiği 

saptanmıştır. Türkiye Florasında Eryngium cinsi seksiyonlara ayrılmamış ve seksiyonlar 

hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Araştırma alanında doğal olarak yayılış gösteren 

taksonların bulunduğu seksiyonlar ve betimleri, seksiyon ayrım anahtarı ve 

seksiyonlarda yer alan türlerin ayrım anahtarları bu tez çalışması sırasında ilk kez 

hazırlanmıştır.  

Türkiye Florası’nda E. planum türünün Đstanbul’da nadir olarak yayılış 

gösterdiği belirtilmektedir. Flora Orientalis’te Noë 232 numaralı Đstanbul çevresinden 

bir örnek kayıtlıdır. Türkiye Florası’nda Davidov tarafından Đstanbul’un Çatalca ilçesine 

bağlı Kabakça ve Đnceğiz’den kayıtlı bir örneğin olduğu fakat cinsin Türkiye Florası’na 

yazımı sırasında bu örneğin görülmediği belirtilmektedir. Türkiye Florasının 

yazımından günümüze kadar E. planum türüne ait başka bir kayıt bulunmamaktadır. 

Trakya’da ve özellikle Đstanbul-Çatalca’da yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda türe 

rastlanmamıştır.  
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E. planum türünün yayılışı Orta Avrupa’nın doğusundan Sibirya ve Orta 

Asya’ya kadar uzanmaktadır. Türkiye’nin komşusu olan Bulgaristan ve Yunanistan’da 

da E. planum türünün yayılışı bulunmamaktadır. Türkiye Florasında verilen 

betimlemede E. planum örneklerine ait taban yapraklarının oblong-ovat, oblong olduğu, 

E. creticum türüne ait taban yapraklarının ise trisect ve sivri loblu olduğu belirtilmiştir. 

Yapılan ayrıntılı arazi ve herbaryum çalışmaları sonucunda E. creticum türüne ait taban 

yapraklarının oblong-ovat, hafifçe loblu ya da trisekt olduğu görülmüştür. Noë ve 

Davidov tarafından toplanan örneklerin teşhisinde bir problem oldu 

ğunu, bu 2 örneğin E. creticum türüne ait olabileceğini düşünmekteyiz. 

Dünyadaki tüm Umbelliferae’ler üzerine yoğun çalışmaları olan M.G. Pimenov 

ve Eryngium cinsi ile ilgili ayrıntılı çalışmaları bulunan A. Wörz’de yapılan sözlü 

görüşmeler sırasında da E. planum türünün Türkiye’de olmadığı düşüncesinde 

olduklarını belirtmişlerdir. 

Fethiye Babadağ’dan ve Girdev yaylası’dan toplanan bir Eryngium türü, taban 

yapraklarının çok sayıda olması, yapraklarının ince segmentli, uçtaki segmentin yandaki 

segmentlerden daha uzun olması ve serpantin habitatlarda yetişmesi ile kolaylıkla 

diğerlerinden ayrılmaktadır. Söz konusu bitki yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda ve 

E. babadaghensis olarak isimlendirilmiş ve hazırlanan makale yayına gönderilmiştir. 

Böylece araştırma bölgesinde bulunan endemik tür sayısı 10’dan 11’e çıkmıştır. 

Bunlardan 3 tanesi serpantin endemiğidir. Bu çalışma sonucunda Türkiye Florası’nda 

%41,7 olan endemizm oranı ise %46 olmuştur.  

 E. bourgatii türü yayılış alanının Iber yarımadası ve Fas olması, braktelerinin 

10-15 adet olması, brakteollerinin trikuspidat olması, sepallerinin ovat-lanseolat olması, 

taban yapraklarının dikenli kenarlı olması ve petiolünün 28 cm’ye kadar uzaması ile E. 

heldreichii’den farklılık göstermektedir. Yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda Türkiye 

Florası’nda E. bourgatii subsp. heldreichii olarak yeni bir statü ile verilen tür Flora 

Orientalis’te belirtildiği şekilde E. heldreichii olarak kabul edilmiştir. Cinsin dünya 

çapındaki uzmanı A. Wörz’e bu konudaki düşüncesi yapılan karşılıklı görüşmede 

sorulmuş ve kendisi Türkiye’de yayılış gösteren taksonların E. heldreichii olduğunu 

belirtmiştir. 

 

E. isauricum türü Türkiye Florasının I. Ek cildinde E. pseudothorifolium 

türünden sonra 2b numarası ile verilmiştir. Türün taksonomik sınıflandırmasının, 
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Türkiye Florası’nda kendisi ile aynı seksiyonda yer alan 11. tür E. pyramidale’den 

sonra yer alması daha doğru olacaktır. 

Türkiye Florası’na göre çalışma alanında yayılış gösteren türlerin fitocoğrafik 

bölgelere göre dağılımlarına bakıldığında 9 tür Doğu Akdeniz, 2 tür Iran-Turan 

fitocoğrafik bölgesi elementidir. 5 taksonun ise fitocoğrafik bölgesi belirtilmemiştir. 

Fitocoğrafik bölgesi belirtilmemiş taksonlardan E. maritimum’un dünyada ki yayılışına 

bakıldığında Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında olduğu görülür. Bu nedenle türe 

herhangi bir fitocoğrafik bölge önerilmeden “geniş yayılışlı” olarak değerlendirilmiştir. 

Endemik bir tür olan E. trisectum ülkemizde Konya ilinde yayılış göstermektedir. Türün 

yayılış gösterdiği alan Akdeniz fitocoğrafik bölgesi etkisinde olduğundan tür Doğu 

Akdeniz elementi olarak önerilmiştir. E. glomeratum türü Güney Anadolu, Akdeniz, 

Batı Suriye, Lübnan, Kıbrıs ve Kuzey Irak’ta yayılış göstermektedir. Bu bölgeler Doğu 

Akdeniz fitocoğrafik bölgesi etkisindedir. Bu nedenle Doğu Akdeniz elementi olarak 

önerilmiştir. Yeni tür E. babadaghensis Fethiye Babadağ ve Girdev yaylasında yayılış 

göstermektedir. Bu bölge Doğu Akdeniz fitocoğrafik bölgesi etkisindedir. Bu nedenle 

Doğu Akdeniz elementi olarak önerilmiştir. E. campestre türü Türkiye, Orta ve Güney 

Avrupa, Orta ve Güney Rusya, Kırım, Kuzey Afrika, Güneybatı Asya ve Afganistan’da 

yayılış göstermektedir. Bu nedenle türe herhangi bir fitocoğrafik bölge önerilmeden 

“geniş yayılışlı” olarak değerlendirilmiştir.  

Bu sonuçlarla Eryngium cinsinin taksonlarından 12’si Doğu-Akdeniz, 2’si Iran-

Turan elementi ve 3’ü geniş yayılışlı olarak görülür (Tablo 5.1).  

Tablo 5-1: Çalışma alanındaki taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı 
Takson Fitocoğrafik Bölgesi Takson Fitocoğrafik Bölgesi 

E. thorifolium Doğu Akdeniz elementi E. heldreichii Doğu Akdeniz elementi 

E. pseudothorifolium Doğu Akdeniz elementi E. davisii Doğu Akdeniz elementi 

E. maritimum Geniş yayılışlı E. glomeratum Doğu Akdeniz elementi 

E. falcatum Doğu Akdeniz elementi E. kotschyi Doğu Akdeniz elementi 

E. creticum Doğu Akdeniz elementi E. babadaghensis Doğu Akdeniz elementi 

E. bithynicum Iran-Turan elementi E. campestre  
var. campestre 

Geniş yayılışlı 

E. isauricum Doğu Akdeniz elementi E. campestre  
var. virens 

Geniş yayılışlı 

E. palmito Doğu Akdeniz elementi E. polycephalum Iran-Turan elementi 

E. trisectum Doğu Akdeniz elementi   
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E. thorifolium türü Antalya, Denizli, Muğla illerinde serpantin habitatlarda 

yetişmektedir. Ona çok yakın bir tür olan E. pseudothorifolium sadece Fethiye-

Korkuteli yolunda tek lokaliteden ve oldukça dar bir alandan bilinmektedir. Farklı 

toplayıcıların verdiği adresler aynı noktayı işaret etmektedir.  

 E. falcatum türü Akdeniz bölgesi boyunca yayılış göstermektedir. 

E. isauricum türü Anamur ve Ermenek civarından oldukça dar bir alanda yayılış 

göstermektedir. 

E. palmito Isparta ve Alanya’nın doğusundan, bu türe çok yakın olan serpantin 

endemiği E. trisectum türü de Konya Kızıldağ çevresinde oldukça dar bir yayılışa 

sahiptir. 

E. davisii türü Konya, Denizli ve Antalya’da yayılış göstermektedir. Antalya 

Geyik Dağında tarafımızdan yapılan arazi çalışmalarında örnek bulunamamıştır.  

E babadaghensis türü Muğla Fethiye Babadağ ve Eren Dağı’nda serpantin 

alanlarda dar bir yayılışa sahiptir. 

E. kotschyi türü Türkiye’nin güneyinde yayılışa sahiptir. 

E. polycephalum türü Türkiye’de Konya’dan Adıyaman’a kadar olan alanda 

yayılış göstermektedir. 

 Güneybatı Anadolu Subgenus Eryngium’un gen merkezi olarak kabul 

edilmektedir. Araştırma bölgemizde Eryngium türlerinin  yoğun olduğu alanlar 

saptanmıştır (Şekil 5.1). 

1. Alan: Antalya-Fethiye arası - 12 takson (E. thorifolium, E. 

pseudothorifolium, E. maritimum, E. falcatum, E. creticum, E. heldreichii, E. davisii, E. 

glomeratum, E. kotschyi, E. babadaghensis, E. campestre var. campestre, E. campestre 

var. virens). 

2. Alan: Antalya-Konya-Karaman-Đçel arasındaki bölge - 13 takson   

(E. maritimum, E. falcatum, E. creticum, E. bithynicum, E. isauricum, E. palmito, E. 

trisectum, E. heldreichii, E. davisii, E. glomeratum, E. kotschyi, E. campestre var. 

virens, E. polycephalum). 

Bu çalışma sonucunda taksonların araştırma alanındaki yayılış alanlarında 

genişlemeler yapılmıştır. E. davisii türü Türkiye Florası’nda sadece C4 karesinden 

bilinmektedir, bu çalışma sonucunda türün B2, C2 ve C3 karelerinde de yayılışa sahip 

olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 5-1: Araştırma alanında Eryngium türlerinin yoğun olduğu alanlar 

 

E. campestre var. campestre türü Türkiye Florası’na göre A1, A2(A) ve B1 

karelerinde yayılış göstermektedir, bu çalışma sonucunda türün C2 karesinde de 

yayılışı olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma alanında yayılış gösteren Eryngium cinsine ait tür ve tür altı seviyede 

taksonların tehlike sınıfları 2001 IUCN kategorilerine göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tablo 5.2’de çalışma alanında yayılış gösteren Eryngium taksonlarının Red Data 

Book’taki (Ekim ve ark. 2000) eski kategorileri ve yeni IUCN Kırmızı Liste 

Kategorileri’ne göre düzenlenmiş olan kategorileri toplu olarak verilmiştir. 
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Tablo 5-2: Tehlike kategorilerinin karşılaştırılması 

Takson Tehlike kategorileri 

 Red Data Book’a göre Çalışma sonrasına göre 

E. thorifolium LR NT 

E. pseudothorifolium VU CR 

E. maritimum - LC 

E. falcatum - LC 

E. creticum - LC 

E. bithynicum LR LC 

E. isauricum EN CR 

E. palmito VU EN 

E. trisectum - CR 

E. heldreichii - LC 

E. davisii LR NT 

E. glomeratum - LC 

E. kotschyi LR NT 

Eryngium babadaghensis - CR 

E. campestre var. campestre - LC 

E. campestre var. virens - LC 

E. polycephalum LR LC 

 

Türler Türkiye Florası’nda çok az karakterle betimlenmiştir. Türlere ait çok 

sayıda örnek incelenerek her özelliği betimlenmeye çalışılmış, mevcut betimlemelerinde 

değişiklikler ve ölçümlerinde genişlemeler yapılmıştır. Önemli karakterlere ait 

değişiklikler Tablo 5.3’te verilmiştir. 
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Tablo 5-3:Taksonların Türkiye Florası ve çalışmamıza göre karşılaştırılması 

T
ak

so
n

 Türkiye Florasında verilen 
özellikler 

Çalışma sonucundaki başlıca 
farklılıklar 

E
. t

ho
ri

fo
li

um
 gövde silindirik gövde silindirik ve boyuna çizgili 

taban yaprakları 50-90×60-130 mm taban yaprakları 40-100×60-140 mm 

orta gövde yaprakları palmatifid ya da üç 
loblu, hemen hemen sapsız  

orta gövde yaprakları saplı, ± rotundat, petiol 
12-20 mm 

E
.p

se
ud

ot
ho

ri
fo

li
um

 gövde silindirik gövde silindirik ve boyuna çizgili 

1-3 kapitulumlu 1-6 kapitulumlu 

E
. m

ar
it

im
um

 yapraklar suborbikular yapraklar suborbikular, tam ya da 3 (-5) loblu 

brakteler rombikten ovata kadar değişen 
şekillerde 

brakteler ovat 

E
. f

al
ca

tu
m

 gövde silindirik gövde silindirik ve boyuna çizgili 

E
. c

re
ti

cu
m

 gövde silindirik, 20-60 cm gövde silindirik ve boyuna çizgili, 20-100 cm 

trisekt, sivri loblu oblong-ovat, hafifçe loblu ya da trisekt 

E
. b

it
hy

ni
cu

m
 gövde 15-20 cm gövde 15-30 cm 

gövde yaprakları saplı gövde yaprakları ± sapsız 

E
. i

sa
ur

ic
um

 

taban yaprakları 40-60 mm uzunluğunda taban yaprakları 70-100 cm uzunluğunda 

çiçek durumu spika çiçek durumu spika üst kısımlarda umbella 
şeklinde 

brakteollerin hepsi trikuspidat brakteollerin hepsi ya da en azından dıştakiler 
trikuspidat 
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Tablo 5-3: Taksonların Türkiye Florası ve çalışmamıza göre karşılaştırılması 

(devamı) 
E

. p
al

m
it

o 

taban yaprakları 20 cm’ye kadar uzunlukta taban yaprakları 10-25 cm’ye kadar uzunlukta 
E

. d
av

is
ii

 

gövde 1-2 adet, 7-20 mm uzunluğunda gövde 1-5 adet, 7-30 (40) mm uzunluğunda 

taban ve alt gövde yaprakları 15-30 mm 
uzunluğunda 

taban ve alt gövde yaprakları 10-40 mm 
uzunluğunda 

orta gövde yapraklarının petiolü 10-15 mm 
uzunluğunda 

orta gövde yapraklarının petiolü 10-30 mm 
uzunluğunda 

çiçek durumu sarımsı yeşil renkli çiçek durumu soluk yeşil renkli ya da 
mavimsi mor tonlarında 

petaller 1.5-2 mm uzunluğunda morumsu 
renkli 

petaller 1.5-2,5 mm uzunluğunda, beyaz ya da 
mor renkli 

E
. g

lo
m

er
at

um
 brakteler linear-subulat brakteler lanseolat 

E
. k

ot
sc

hy
i taban yaprakları 60-130×60-130 mm, uçtaki 

segment yandaki segmentlerden daha uzun 
taban yaprakları 60-200×60-270 mm, 
segmentlerin hepsi hemen hemen eşit 
uzunlukta 

E
. c

am
pe

st
re

 gövde 25-60 cm boyunda, silindirik gövde 25-80 cm boyunda, silindirik, boyuna 
çizgili 

 

Eryngium cinsi ile ilgili kaliks ve meyve üzerindeki pulların ornemantasyonuna 

ait bir çalışma bulunmamaktadır. Bütün taksonların kaliks ve meyve üzerindeki pulların 

yüzeyleri incelenerek yüzey özellikleri tespit edildi ve fotoğrafları çekildi. Meyve 

üzerindeki mikromorfolojik inceleme sonucu ortaya çıkan durum, morfolojik 

karakterlere göre yapılan ayrıma büyük destek sağladı. Meyve üzerindeki pullar ve 

kaliks yüzeylerine ait özellikler Tablo 5.4’te verilmiştir. 
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Tablo 5-4: Meyve üzerindeki pullar ve kaliks yüzeylerinin mikromorfolojik özellikleri 

Takson Meyve pullarının ornemantasyonu Kaliksin 
ornemantasyonu 

E. thorifolium colliculate-pusticulate  tuberculate-granulate  

E. pseudothorifolium tuberculate-smooth  fovulariat 

E. maritimum  asiculate-rugose rugose 

E. falcatum  alveolate-granulate fovulariat 

E. creticum  reticulate/foveate-favulariat ruminat 

E. bithynicum tuberculate-favulariate tuberculate-striat 

E. isauricum  tuberculate-granulate scalariform  

E. palmito  reticulate/foveate-granulate fovulariat 

E. trisectum  colliculate-granulate fovulariat 

E. heldreichii tuberculate-smooth  undulate  

E. davisii  colliculate-verrucate undulate  

E. glomeratum colliculate-ruminate undulate  

E. kotschyi tuberculate-granulate ruminat 

E. babadaghensis tuberculate-smooth  tuberculate-striat 

E. campestre  
var. campestre 

tuberculate-granulate tuberculate-striat 

E. campestre  
var. virens  

aculate-granulate tuberculate-striat 

E. polycephalum  aculate-granulate tuberculate-striat 

 

Yakın taksonlar arasında meyve ve kaliks yüzeylerinin mikromorfolojik 

özellikleri taksonların ayırımında kullanılabilir farklılıklar içermektedir (Tablo 5.5). 

Tablo 5-5: Birbirine yakın olan bazı taksonların meyve üzerindeki pullar ve kaliks 
yüzeylerindeki mikromorfolojik farklılıklar 

Takson Meyve pullarının ornemantasyonu Kaliksin 
ornemantasyonu 

E. thorifolium 

E. pseudothorifolium 

colliculate-pusticulate 
tuberculate-smooth  

tuberculate-granulate  
fovulariate 

E. palmito  

E. trisectum  
reticulate/foveate-granulate 
colliculate-granulate 

 

E. heldreichii 

E. davisii  
tuberculate-smooth  
colliculate-verrucate 

 

E. kotschyi 
E. babadaghensis 

tuberculate-granulate 
tuberculate-smooth  

ruminate 
tuberculate-striate 

E. campestre var. campestre 
E. campestre var. virens  

tuberculate-granulate 
aculate-granulate 
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B- Bölgede yetişen tasonların ayırt edici özellikleri özetlenmiştir. 

Tablo 5-6: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (Gövde özellikleri ve taban yaprakları) 

Takson Yaşam 
formu 

Gövde 
Sayısı/Uzunluğu/Çapı/Şekli/Rengi 

Taban Yaprakları 

Kalıcı-değil/Sayısı/Yüzeyi/Şekli/Büyüklüğü/Damarlanması Petiol Boyu/ 
Kenarları 

E. thorifolium çok yıllık tek/80-150 cm/3-5 mm/dik ve sert yapılı, 
silindirik, boyuna çizgili, sadece çiçek 
durumunda dallanmış/yeşil 

kalıcı/3-7 adet/ derimsi/± suborbikular-reniform, tepede 
çoğunlukla bir girinti ile girik ya da düz, tabanda kordat, kenarları 
krenat-dikenli/40-100×60-140 mm/palmat damarlı, 9-11 adet 
damar taşır, damarlar arası ağımsı damarlanma gösterir. 

20-50 mm/dikensiz 

E. pseudothorifolium çok yıllık tek/50-80 cm/ 2-3 mm/ silindirik, boyuna 
çizgili, dik ve sert yapılı, gövdenin 1/10’luk 
kısmında dallanmış/yeşil 

kalıcı/3-6 adet/derimsi/trapez şeklinde, üst 1/3’lük kısımda 
maksimum genişlikte, tepede düz, tabanda düz ya da hafifçe 
kordat, kenarları krenat-dikenli/20-60×30-80 mm/palmat damarlı, 
6-9 adet damar taşır, damarlararası yoğun ağımsı damarlı 

10-30 mm/dikensiz 
ve zarımsı. 

E. maritimum çok yıllık 1-2 adet/20-45 cm/ 5-15 mm/dik ve silindir 
şekilde, silindirik, boyuna çizgili, çiçek 
durumunda genişçe dallanma gösterir/donuk 
mavimsi yeşil 

kalıcı/çok sayıda/kalın derimsi/suborbikular/tam ya da 3 (-5) 
loblu, tabanda kordat ya da trunkat, yaprak kenarları üçgensi, 
dikenli dişlere sahip/50-120×50-150 mm/palmat damarlı  

50-120 mm/ 

dikensiz 

E. falcatum çok yıllık tek/20-70 cm/2-3 cm/ dik ve silindir şekilde, 
boyuna çizgili, sadece üst kısımlarda 
dallanma görülebilir/ donuk mavimsi yeşil 

düşücü/ 2-5 adet/derimsi/triangular, tabanda kordat, yaprak 
kenarları oymalı-dikensiz/25-60×15-45 mm/pinnat damarlı 

150 mm’ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 

E. creticum tek yıllık 
ya da iki 
yıllık 

tek/20-100| cm/3-5 mm//dik ve silindir 
şekilde, silindirik, boyuna çizgili, alt 
kısımlardan itibaren dallanma gösterir, yeşil 
ya da mavimsi mor 

düşücü/1-6 adet/oblong-ovat, hafifçe loblu ya da trisect, yaprak 
kenarları krenat-dentat/20-35×20- 25 mm/pinnat damarlı, 
damarlar arası ağımsı damarlı 

20-200 mm/ 

dikensiz 

E. bithynicum tek ya da 
iki yıllık 

tek/15-30 cm/ 3-5 mm/dik, köşeli ve boyuna 
belirgin oluklu, alt kısımlardan itibaren 
dallanma gösterir, mavimsi yeşil ya da mavi  

düşücü/1-5 adet/ derimsi/ovat-oblong ya da üç loplu, yaprak 
kenarları oymalı-dikensiz/30-50×20-40 mm/pinnat damarlı, 
damarlar arası ağımsı damarlı 

30-50 mm/dikensiz 
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Tablo 5-6: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (devamı) 

Takson Yaşam 
formu 

Gövde 
Sayısı/Uzunluğu/Çapı/Şekli/Rengi 

Taban Yaprakları 

Kalıcı-değil/Sayısı/Yüzeyi/Şekli/Büyüklüğü/Damarlanması Petiol Boyu/ 
Kenarları 

E. isauricum çok yıllık 1-5 adet/90-100 cm/ 4-8 cm / sert yapılı, dik 
ve silindir şeklinde, silindirik ve boyuna 
çizgili, bazen sadece gövdenin üst 
kısımlarında dallanma gösterir/sarımsı yeşil 

kalıcı/çok sayıda/derimsi/digitat, 3-5 segmentli, segmentler 
oblong, kenarları dentat ya da dikenli/70-100×80-110 mm/ pinnat 
damarlı 

50-80 mm/dikenli 

E. palmito çok yıllık 1-2 adet/45-60 cm/5 mm/dik, boyuna 
çizgili/yeşil renkli, üst kısımlarda açık mor 
olabilir 

kalıcı/çok sayıda/derimsi/linear, lamina 5-7 segmentli/segmentler 
10-100-250×2-3 mm/paralel damarlı 

200 mm’ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 

E. trisectum çok yıllık 1-2 adet/30-90 cm/8 mm/dik, silindirik ve 
boyuna çizgili, sadece çiçek durumunda 
dallanma görülür/yeşil renkli, üst kısımlarda 
kırmızımsı mor 

kalıcı/çok sayıda/derimsi/linear, lamina 3-4 (-5) parçalı ya da 
trisekt/segmentler 100-300×2-3 mm/paralel damarlı 

150 mm’ ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 

E. heldreichii çok yıllık 1-7 adet/30-50 cm/3-5 mm/dik, silindirik ve 
boyuna çizgili, üst kısımdan nadiren ortadan 
itibaren dallanmış/hafifçe mavimsi yeşil 

kalıcı/çok sayıda/derimsi/orbikular, 3-5 parçalı ya da 1-3 
biternatisekt, segmentler lanseolat, yaprak kenarları dikenli/30-
50×50-60 (-65) mm/palmat damarlı, damarlar arası ağımsı 
damarlı 

200 mm’ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 

E. davisii çok yıllık 1-5 adet/ 7-30 (40) cm/2-4 mm/dik, 
silindirik ve boyuna oluklu, sadece çiçek 
durumunda dallanma görülür/mavimsi yeşil 
ya da yeşil 

kalıcı/çok sayıda/derimsi/± suborbikular, palmat olarak 3-5 
parçalı, segmentler üç parçalı ya da dentat, yaprak kenarları 
dikenli/15-40×17-50 (-60) cm/palmat damarlı, damarlar arasında 
ağımsı damarlı 

(20-) 30-50 mm/ 

dikenli ya da  
nadiren dikensiz 

E. glomeratum çok yıllık çok sayıda/30-70 cm/ 2-4 mm/dik, silindirik 
ve boyuna çizgili, nadiren dallanma 
görülür/donuk mavimsi yeşil renkli. 

düşücü/çok sayıda/derimsi/oblong, bipinnatisekt, linear-lanseolat 
segmentli, yaprak kenarları dikenli/60-100×35-60 mm/paralel 
damarlı 

30-40 (-50) mm/ 

dikenli 
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Tablo 5-6: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (devamı) 

Takson Yaşam 

formu 

Gövde 

Sayısı/Uzunluğu/Çapı/Şekli/Rengi 

Taban Yaprakları 

Kalıcı-değil/Sayısı/Yüzeyi/Şekli/Büyüklüğü/Damarlanması Petiol Boyu/ 

Kenarlar 

E. kotschyi çok yıllık 1-5 adet/110 cm’ye kadar uzunlukta, 4-8 
mm çapında/dik, silindirik ve boyuna 
çizgili, çiçek durumunda dallanmış/alt 
kısımlar yeşil, üst kısımları koyu menekşe 
renkli 

kalıcı/az sayıda/zarımsı/orbikular, 2-4 palmatisekt, (3-) 5-7 
parçalı, segmentler linear-lanseolat, 3-7 mm genişliğinde, batıcı, 
segmentlerin hepsi hemen hemen eşit uzunlukta/60-200×60-270 
mm/palmat damarlı 

50-150 mm/ 

üst kısımda genellikle 
dikenli  

E. babadaghensis çok yıllık 4-9 adet/75 cm’ye kadar/ 5-10 mm/dik, 
silindirik ve boyuna çizgili, çiçek 
durumunda dallanmış/donuk mavimsi yeşil, 
üst kısımları donuk mavimsi yeşil ya da  
açık mavi renkli 

kalıcı/çok sayıda/zarımsı/obovat, 3-4 palmatisekt, (3-) 5-7 
parçalı, segmentler linear, 2-3 mm genişliğinde, batıcı, uçtaki 
segment yandaki segmentlerden daha uzun/90-240 x 100-140 
mm/palmat damarlı 

90-220 mm/üst 
kısımda genellikle 
dikenli  

E. campestre  

var. campestre 

çok yıllık tek/25-80 cm/3-7 mm/dik, belirgin silindirik 
ve boyuna çizgili, çiçek durumunda 
dallanmamış/donuk mavimsi yeşil renkli 

kalıcı/1-7 adet/zarımsı/genişçe ovat, triangular-ovat,  

çoğunlukla ternat, segmentler bipinnatifid, yaprak kenarları 
dikenli dentat/80-250×10-180 mm/pinnat damarlı 

55-120 mm/dikensiz 

E. campestre  

var. virens 

çok yıllık tek/25-80 cm/ 3-7 mm/dik, belirgin 
silindirik ve boyuna çizgili, çiçek 
durumunda dallanmamış/sarımsı yeşil renkli 

kalıcı/1-7 adet/zarımsı/genişçe ovat, triangular-ovat, çoğunlukla 
ternat, segmentler bipinnatifid, yaprak kenarları dikenli 
dentat/80-250×10-180 mm/pinnat damarlı 

55-120 mm/dikensiz 

E.polycephalum çok yıllık tek/50-150 cm/5-15 mm/dik, silindirik ve 
boyuna çizgili, sadece çiçek durumunda 
dallanma görülür/sarımsı yeşil renkli 

kalıcı/1-5 adet/zarımsı/suborbikular, 3-4 ternatisekt, segmentler 
genişçe ovat-suborbikular, segmentler birbirini örter, yaprak 
kenarları dentat/50-100×50-100 (-110) mm/pinnat damarlı, 
damarlar arasında ağımsı damarlı 

50-100 mm/dikensiz 
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Tablo 5-7:Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (Alt ve orta gövde yaprakları) 

Takson Alt Gövde Yaprakları Orta Gövde Yaprakları 

Lamina 
Şekli/Uzunluğu 

Petiol Uzunluğu/ 
Kenarları 

Lamina 
Şekli/Uzunluğu 

Petiol Uzunluğu/ 
Kenarları 

E. thorifolium ± rotundat, gövdenin üstlerine doğru yapraklar 
küçülür, yaprak kenarları dentat/15-28×12-25 mm 

12-20 mm/dikensiz ± rotundat, gövdenin üstlerine doğru küçülür, 
yaprak kenarları dentat/15-28×12-25 mm 

12-20 mm/dikensiz 

E. pseudothorifolium ± rotundat-trapez şeklinde, gövdenin üstlerine 
doğru yapraklar küçülür, yaprak kenarları dentat/7-
17×5-12 mm 

4-6 mm/dikensiz triangular, tepede akut, kenarları dikenli-dentat 
/7-17×5-12 mm 

2-4 mm/ dikensiz 

E. maritimum suborbikular, 3 (-5) loblu, tabanda kordat ya da 
trunkat, yaprak kenarları dikenli dişlere sahip/30-
80×30-90 mm 

—  suborbikular, 3 (-5) loblu, tabanda kordat ya da 
trunkat, yaprak kenarları dikenli dişlere 
sahip/20-50×30-60 mm 

— 

E. falcatum ± 3-5 palmatisekt, segmentler oblong-linear, geri 
kıvrık-falkat, yaprak kenarları serrat-dikenli/25-
40×5-10 mm 

0-10 mm/dikensiz ± 3-5 palmatisekt, segmentler oblong-linear, geri 
kıvrık-falcat, yaprak kenarları serrat-dikenli/25-
40×5-10 mm 

0-7 mm/dikensiz 

E. creticum 3-8 palmatifid, loblar linear- lanseolat, kenarları 
dikenli, tepede keskin bir diken ile sonlanır/10-
70×10-40 mm 

— 3-8 palmatifid, loblar linear- lanseolat, kenarları 
dikenli, tepede keskin bir diken ile sonlanır/10-
70×10-40 mm 

0-4 mm 

E. bithynicum pinnatifid-palmatifid segmentler lanseolat, 
kenarları dikenli/17-25×7-12 mm 

— pinnatifid-palmatifidsegmentler lanseolat, 
kenarları dikenli/17-25×7-12 mm 

— 

E. isauricum digitat, 3-5 loblu, loblar oblong şekilde, kenarları 
dentat ya da dikenli/40-60 (-70)×30-40 mm 

— digitat, 3-5 loblu, loblar oblong şekilde, 
kenarları dentat ya da dikenli/25-35×18-23 mm 

— 

E. palmito linear, 5 parçalı, segmentler linear-lanseolat/100-
250×1-3 mm 

90 mm’ ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 

linear, 5 parçalı, segmentler linear-
lanseolat/100-250×1-3 mm 

90 mm’ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 

E. trisectum linear, 3 parçalı, segmentler linear-lanseolat/100-
200×1-2 mm  

80 mm’ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 

linear, 3 parçalı, segmentler linear-
lanseolat/100-200×1-2 mm 

80 mm’ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 



 230

Tablo 5-7: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (devamı) 

Takson Alt Gövde Yaprakları Orta Gövde Yaprakları 

Lamina 
Şekli/Uzunluğu 

Petiol Uzunluğu/ 
Kenarları 

Lamina 
Şekli/Uzunluğu 

Petiol Uzunluğu/ 
Kenarları 

E. heldreichii orbikular, 3-5 parçalı ya da 1-3 biternatisekt, segmentler 
lanseolat, yaprak kenarları dikenli/30-50×50-60 (-65) 
mm 

200 mm’ye kadar 
uzunlukta/dikensiz 

orbikular, 1-3 biternatisekt, segmentler lanseolat, 
yaprak kenarları dikenli/ 
30-45×50-60 (-65) mm 

0-5 mm/dikensiz 

E. davisii ± suborbikular, palmat olarak 3-5 parçalı, segmentler üç 
parçalı ya da dentat, yaprak kenarları dikenli/15-40×17- 
50 (-60) mm 

(20-) 30-50 
mm/dikensiz ya da 
dikenli 

± suborbikular, palmat olarak 3-5 parçalı, 
segmentler üç parçalı ya da dentat, yaprak kenarları 
dikenli/10-40×10-35 mm 

10-30 mm/dikenli 

E. glomeratum oblong, bipinnatisekt, linear-lanseolat segmentli, geri 
kıvrık, segmentler linear-lanseolat, kenarları dikenli/50-
80×30-50 mm 

1-2 cm/yoğun dikenli oblong, bipinnatisekt, linear-lanseolat segmentli, 
geri kıvrık, segmentler linear-lanseolat, kenarları 
dikenli/50-80×30-50 mm 

10-20 mm/ 
yoğun dikenli 

E. kotschyi orbikular, 2-4 palmatisekt, 3-5-7 segmentli, segmentler 
lanseolat, uçta 1-2,2 mm genişliğinde. En uçtaki 
segmentin uzunluğu en fazla 5 (-6) mm/30-120×120-180 
mm 

20-70 mm/üst kısımda 
dikenli 

orbikular, 2-4 palmatisekt, 3-5-7 loblu, segmentler 
lanseolat, uçta 1-2,2 mm genişliğinde. En uçtaki 
segmentin uzunluğu en fazla 5 (-6) mm/30-
120×120-180 mm 

20-70 mm/ 
üst kısımda dikenli 

E. babadaghensis obovat, 2-4 palmatisekt, 3-5-7 segmentli, segmentler 
linear, uçta 0,5-1 mm genişliğinde. En uçtaki segmentin 
uzunluğu 6-11 mm/80-210 x 130-190 mm 

40 mm’ ye kadar 
uzunlukta/üst kısımda 
dikenli 

obovat, 2-4 palmatisekt, 3-5-7 segmentli, 
segmentler linear, uçta 0,5-1 mm genişliğinde. En 
uçtaki segmentin uzunluğu 6-11 mm/ 
80-210 x 130-190 mm 

40 mm’ ye kadar 
uzunlukta/üst kısımda 
dikenli 

E. campestre  

var. campestre 

ovat, triangular-ovat, çoğunlukla ternat, segmentler 
bipinnatifid ya da pinnatifid/65-180×60-120 mm 

25-70 mm/dikensiz ovat, triangular-ovat, çoğunlukla ternat, segmentler 
bipinnatifid ya da pinnatifid/ 
55-100×50-95 mm 

5-15 mm, genişleyerek 
gövdeyi sarar/dikenli 

E. campestre  

var. virens 

ovat, triangular-ovat, çoğunlukla ternat, segmentler 
bipinnatifid ya da pinnatifid/65-180×60-120 mm 

25-70 mm/dikensiz ovat, triangular-ovat, çoğunlukla ternat, segmentler 
bipinnatifid ya da pinnatifid/ 
55-100×50-95 mm 

5-15 mm, genişleyerek 
gövdeyi sarar/dikenli 

E.polycephalum trisekt, loblar laminanın 1/3’lük kısmına kadar 
parçalanma gösterir/60-80×55-70 mm 

10-30 mm/dikensiz trisekt, loblar laminanın 1/3’lük kısmına kadar 
parçalanma gösterir/60-80×55-70 mm 

10-30 mm/dikensiz 
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Tablo 5-8: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (üst gövde yaprakları ve çiçek durumu) 

Takson Üst Gövde Yaprakları Đnvolukral Yapraklar 
Şekli/Büyüklüğü 

Çiçek 
Durumu 

Kapitulum 
Sayısı/Şekli/Çapı 

Lamina 
Şekli/Uzunluğu 

Petiol 
Uzunluğu/Ke

narları 

E. thorifolium palmatifid ya da üç loplu, loplar linear, uç kısımlarda 
bir dikenle son bulur, kenarları küçük dikencikli/20-
25×10-20 mm 

— trifid ya da tam, tepede akut, kenarları 
dikenli/12-16×5-12 mm 

panikula 20’ye kadar/yarıküremsi/ 
12-23 mm 

E. pseudothorifolium palmatifid ya da trifid, loplar linear-eliptik, uç 
kısımlarda bir dikenle son bulur, kenarları küçük 
dikencikli ya da dikenciksiz/7-12×4-8 mm 

— palmatifid ya da trifid, oldukça 
indirgenmiş, tepede akut, dikenli/6-
9×3-5 mm 

panikula 1-6 adet/yarıküremsi/ 
8-12 mm 

E. maritimum  suborbikular, 3 (-5) loblu, tabanda kordat ya da 
trunkat, yaprak kenarları dikenli dişlere sahip/20-
50×30-60 mm 

— orbikular, rombik ya da ovat, kenarları 
dikenli/30-60×20-60 mm 

panikula 3-15 adet/yarıküremsi/ 
10-25 mm  

E. falcatum ± 3-5 palmatisekt, segmentler geri kıvrık-falkat, 
yaprak kenarları serrat-dikenli/25-40×5-10 mm 

0-10 mm palmatisekt ya da trifid, uç kısımda 
akut, kenarları sık dikenli ve geri 
kıvrık/15-22×2-5 mm 

rasemoz-
panikula 

(1-)2-28 adet/ 
yarıküremsi/8-15 mm  

E. creticum 3-8 palmatifid, loblar linear- lanseolat, kenarları 
dikenli, tepede keskin bir diken ile sonlanır/10-
70×10-40 mm 

— trifid ya da trisekt, tepede 
akuminat/kenarları genellikle 
dikenli/120-170×15-25 mm 

yoğun ve 
yayık 
panikula 

25-çok sayıda/± küremsi/ 
5-10 mm 

E. bithynicum pinnatifid-palmatifidsegmentler lanseolat, kenarları 
dikenli/17-25×7-12 mm 

— trifid, tepede akut, kenarları dikenli/20-
25×10-15 mm 

panikula 18-çok sayıda/ 
yarıküremsi/6-10 mm  

E. isauricum triangular, tepede akut, kenarları dikenli-dentat/20-
25×50-80 mm 

— tripartit ya da tam, tepede akut, 
kenarları dikenli/15-20×7-8 mm 

alt kısımda 
spika üst 
kısımlarda 
umbella 

25’e kadar/küremsi/ 
10-16 mm  

E. palmito Sapsız, 3-5 parçalı, segmentler linear-lanseolat/30-
50×1-2,5 mm 

- ovat, tepede akut, kenarları dikenli/30-
38×4-7 mm 

rasem-
panikula 

5-8 adet/küremsi/ 
10-15 mm  

E. trisectum sapsız ya da kısa genişlemiş saplı, 3 parçalı, 
segmentler linear-lanseolat, kenarları 2-6 çift 
dikenli/30-45×1-2,5 mm 

0-5 mm ovat-linear, tepede akut, kenarları 
dikenli/45-60×5-7 mm 

dikazyum-
korimbus 

5-15 adet/yarıküremsi/ 
10-15 mm  
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Tablo5-8: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (devamı) 
Takson Üst Gövde Yaprakları Đnvolukral Yapraklar 

Şekli/Büyüklüğü 
Çiçek 

Durumu 
Kapitulum 

Sayısı/Şekli/Çapı 
Lamina 

Şekli/Uzunluğu 

Petiol 
Uzunluğu/
Kenarları 

E. heldreichii hemen hemen sapsız, trisekt, segmentler lanseolat, uç 
kısımlarda akuminat/5-40×40-50 mm 

0-5 mm 
/dikensiz 

trisekt ya da trifid tepede akut/40-
45×15-25 mm 

panikula 3-15 adet/küremsi/10-20 
mm 

E. davisii trisekt, segmentler lanseolat, uçta uzunca akuminat/10-
35×10-15 mm 

10-20 mm 
/dikenli 

trisekt ya da trifid, tepede akut, 
kenarları sık dikenli/25-40×15-25 
mm 

panikula 1-7 adet/küremsi/ 
10-25 mm  

E. glomeratum oblong, geri kıvrık, segmentler linear-lanseolat, kenarları 
dikenli/50-80×30-50 mm 

10-20 mm/ 
yoğun 
dikenli 

trisekt, tepede akut/kenarları 
genellikle dikenli/45-60×5-10 mm 

tirsus-
panikula 

çok sayıda/ 
ovoid-küremsi/5-10 mm  

E. kotschyi orbikular, 2-4 palmatisekt, 3-5-7 loblu, segmentler 
lanseolat, uçta 1-2,2 mm genişliğinde. En uçtaki 
segmentin uzunluğu en fazla 5 (-6) mm/20-85×90-150 mm 

15-20 mm/ 
üst kısımda 
dikenli 

trifid tepede akut, kenarları 
dikenli/25-60×7-10 mm 

panikula 8-23 adet/ 
yarıküremsi/10-23 mm  

Eryngium 

babadaghensis 

obovat, 2-4 palmatisekt, 3-5-7 segmentli, segmentler 
linear,uçta 0,5-1 mm genişliğinde. En uçtaki segmentin 
uzunluğu 6-11 mm/80-210×130-190 mm 

20 mm’ ye 
kadar /üst 
kısımda 
dikenli 

trifid, tepede akut, kenarları 
dikenli/60-80 x 7-12 mm 

panikula 7-23 adet/ 
yarıküremsi/8-25 mm  

E. campestre  

var. campestre 

tripartit ya da trisekt, genişleyerek gövdeyi sarar, kenarları 
dikenli/25-50×25-45 mm 

— trisekt, uç kısımlarda akut, 
kenarları dikenli/20-35×15-30 mm 

genişçe 
yayılmış 
korimbus-
panikula 

çok sayıda/ovoid ya da 
küremsi/6-15 mm 

E. campestre  

var. virens 

tripartit ya da trisekt, genişleyerek gövdeyi sarar, kenarları 
dikenli/25-50×25-45 mm 

— trisekt, tepede akut, kenarları 
dikenli/20-35×15-30 mm 

genişçe 
yayılmış 
korimbus-
panikula 

çok sayıda/ovoid ya da 
küremsi/6-15 mm 

E.polycephalum ampleksikaul, tripartit mm, segmentler ovat, kenarları 
dikenli/20-55×10-35 mm 

— trisekt ya da tam, tepede akut, 
kenarları dikenli/20-25×7-10 mm 

panikula 8-çok sayıda/ 
yarıküremsi/6-10 mm  
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Tablo 5-9: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (Brakte/Brakteol/Sepal/Petal) 

Takson Brakte 
Sayısı/Şekli/ 

Kapituluma Oranı/Büyüklüğü 

Brakteol 
Şekli/Büyüklüğü 

Sepal 
Şekli/Büyüklüğü/Uç 

Kısmın 
Şekli/Kenarları 

Sepallerin Yüzey 
Ornemantasyonu 

Petal 
Uzunluğu/Rengi 

E. thorifolium 6-8 adet/linear-lanseolat, eşit uzunlukta değil, 
kenarları 2-6 adet arasında diken taşır/kapitulumun 
1-3 katı/20-40×2-3 mm 

trikuspidat/6-9 mm ovat-oblong/2-3 
mm/mukronat/zarımsı 

tuberculate-
granulate 

2,5-3 mm/beyaz 
ya da mor  

E. pseudothorifolium 5-6 adet/ linear-lanseolat, hemen hemen eşit 
uzunlukta, kenarları 2 4 adet diken taşır ya da 
dikensiz/kapitulumun 1-1½ katı/8-15×2-3 mm 

dıştakiler trikuspidat, 
içtekiler tam/7-8 mm  

ovat-oblong/ 2-3 mm/ 
akuminat/zarımsı 

fovulariate 2,5-3 mm/beyaz  

E. maritimum 5 adet/tam, yapraksı, rombikten ovata kadar değişen 
şekillerde, hemen hemen eşit uzunlukta, kenarları 
dikenli/kapitulumun 1-2 katı/(20-) 30-50×15-25 mm 

trikuspidat/9-10 mm ovat-oblong/4-5 mm 
/akuminat /zarımsı değil 

rugose 3-3,5 mm/beyaz 
ya da mor  

E. falcatum 5 adet/tam, linear-lanseolat, hemen hemen eşit 
uzunlukta, kenarları dikenli, 2-6 çift diken 
taşır/kapitulumun 2-4 katı/20-55×3-4 mm 

dıştakiler trikuspidat, 
içtekiler tam ya da 
trikuspidat/5-7 mm 

ovat/2,5-3 mm 
/akuminat/zarımsı 

fovulariate 3-3,5 mm/beyaz 

E. creticum 5-6 adet/tam, linear-lanseolat ya da linear-subulat, 
eşit uzunlukta değil, kenarları dikenli/kapitulumun 2-
4 katı/15-30×1-2,5 mm 

trikuspidat/4-5 mm 
uzunluğunda 

ovat/1,5 mm/ mukronat/ 
zarımsı 

ruminat 1,5-2 mm/ beyaz  

E. bithynicum 5 (-6)adet/tam, lanseolat, eşit uzunlukta, kenarları 
dikenli/kapitulumun 2-3 (-4) katı/18-20×2,5-3 mm 

trikuspidat/yaklaşık 5 
mm 

ovat/3 mm/akut/zarımsı  tuberculate-striat 2-2,5 mm/beyaz  

E. isauricum 5-7 adet/tam, lanseolat, eşit uzunlukta değil,kenarları 
dikensiz ya da 1-2 çift diken taşır/kapitulumun 1½-2 
katı/10-30×2-3mm 

hepsi ya da en 
azından dıştakiler 
trikuspidat/7-9 mm  

ovat-oblong/3 mm/ 
akuminat/zarımsı 

scalariform 1,5-2 mm/beyaz  

E. palmito 5-6 adet/tam, lanseolat, hemen hemen eşit uzunlukta, 
çoğunlukla kenarlarda 1(-2) çift diken 
taşır/kapitulumun 1,5-3 katı/20-37×3-5 mm 

hepsi tam ya da en 
dıştakiler 
trikuspidat/6-8 mm 

ovat-oblong/3 mm/ 
akuminat-mukronat/ 
beyazımsı 

fovulariate 2,5-3 mm/beyaz 
ya da mor  
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Tablo 5-9: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (devamı) 

Takson Brakte 
Sayısı/Şekli/ 

Kapituluma Oranı/Büyüklüğü 

Brakteol 
Şekli/Büyüklüğü 

Sepal 
Şekli/Büyüklüğü/Uç 

Kısmın Şekli/Kenarları 

Sepallerin Yüzey 
Ornemantasyonu 

Petal 
Uzunluğu/Rengi 

E. trisectum 5-6 adet/tam, linear-lanseolat, hemen hemen eşit 
uzunlukta, çoğunlukla kenarlarda 1(-2) çift diken 
taşır/kapitulumun 2-3 katı/10-20 (25)×3-4 mm 

tam/ 5-7 mm  ovat/yaklaşık 3 mm 
/akuminat/beyazımsı 

fovulariate 2,5-3 mm/beyaz ya 
da mor 

E. heldreichii 7-12 adet/lanseolat, hemen hemen eşit uzunlukta, kenarları 
dikensiz nadiren 1-2 dikenli/kapitulumun 3-4 katı/22-
60×3-4 mm 

tam/7-8 mm ovat-oblong/yaklaşık 3 
mm/akuminat/zarımsı 

undulate 2-2,5 mm/beyaz ya 
da mor  

E. davisii 7-10 adet/tam, lanseolat, hemen hemen eşit uzunlukta, 
kenarları dikenli/kapitulumun 2-3 katı/ 
(20-) 30-50×2-3 mm 

tam/5-7 mm ovat-lanseolat/yaklaşık 3 
mm/akuminat/zarımsı 

undulate 1,5-2,5 mm/ 
beyaz ya da mor 

E. glomeratum 5 (-6) adet/tam, lanseolat, eşit uzunlukta değil, kenarları 
dikensiz/kapitulumun 1½-6 katı/(20-) 30-60×2-3 mm 

tam/5-6 mm  ovat/1,5-2,5 mm/ 
mukronat/zarımsı 

undulat 1,5-2 mm/beyaz 

E. kotschyi 6-15 adet/lanseolat, tam, eşit uzunlukta değil, hemen 
hemen geri kıvrık, kenarları 1-4 adet diken 
taşır/kapitulumun 1-3 katı/15-45×2-5 (-6) mm 

tam/7-13 mm  ovat/yaklaşık 3 mm/ 
akut/zarımsı 

ruminate 3,6-4,2 mm/ 
koyu mor  

E. babadaghensis 6-10 adet/ tam, linear-lanseolat, eşit uzunlukta değil, 
kenarları 1-4 adet diken taşır/kapitulumun 2-4 katı/20-70 x 
2-6 mm 

tam ya da dıştakiler 
trikuspidat/9-18 mm 

ovat/3,3-3,8 mm/ 
akuminat/zarımsı 

tuberculate-striate 3,5-4 mm/beyaz ya 
da mor  

E. campestre  

var. campestre 

5-6 adet/tam, linear-lanseolat tam, eşit uzunlukta değil, 
kenarları genellikle dikenli/kapitulumun 2-3 katı 
uzunluğunda/20-35×2-4 mm 

tam/6-8 mm ovat-oblong/2-2,5 mm/ 
akuminat/zarımsı 

tuberculate-striate 1,5-2 m/beyaz 

E. campestre  

var. virens 

5-6 adet/tam, linear-subulat, üç linear-köşeli, eşit 
uzunlukta değil, kenarları genellikle dikensiz/ 
kapitulumun 2-3 katı uzunluğunda/20-35×1-2 mm 

tam/6-8 mm ovat-oblong/2-2,5 mm/ 
akuminat/zarımsı 

tuberculate-striate 1,5-2 m/beyaz 

E.polycephalum 5 (-6) adet/tam, lanseolat, hemen hemen eşit uzunlukta, 
orta damarı belirgin, kenarları dikenli/kapitulumun 2-3 (-4) 
katı/18-20×2,5-3 mm 

tam/yaklaşık 5 mm  ovat/yaklaşık 3 mm 
/akuminat/zarımsı 

tuberculate-striate 
 

2-2,5 mm/beyaz  
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Tablo 5-10: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının morfolojik özellikleri (Meyve) 

Takson Meyve  
Şekli/ Boyutları (sepaller dahil) 

Meyve üzerindeki pulların 
ornemantasyonu 

E. thorifolium elipsoit-oblong, kenarlarda az sayıda pul bulunur/6-6,5×3-3,5 mm colliculate-pusticulate 
E. pseudothorifolium elipsoit-oblong, yanlarda ve sırtta pullarla kaplı /7,5-8×3-3,5 mm tuberculate-smooth 

E. maritimum elipsoit-oblong, sırtta ve kenarlarda az sayıda uzun ipliksi çıkıntılar bulunur/11-14×5-7 mm asiculate-rugose 
E. falcatum basık oblong, sırtın üst kısımlarında ve kenarlarda pullar bulunur/5-5,5×2-2,5 mm alveolat-granulate 
E. creticum oblong, kostaların üzerinde pullar bulunur/2,5-3×1,5-2 mm reticulate/foveat-favulariat 
E. bithynicum elipsoit-oblong, armutsu, üzeri pullarla kaplı, kenarlarda ve sırt kısmın üstlerinde pullar daha yoğun/8-

8,5×2,5-3 mm 
tuberculate-favulariat 

E. isauricum obovoid-oblong, pullarla kaplı, sırttaki pullar kısa yanlardakiler daha uzun/ 6-6,5×3-3,5 mm  tuberculate-granulate 
E. palmito obovoid, pullarla kaplı/7,5-8×3,5-4 mm reticulate/foveate-granulate 
E. trisectum elipsoit-oblong, pullarla kaplı, yanlarda ve sırttın üst kısımlarındaki pullar daha uzun/9-9,5×5-5,5 mm colliculate-granulate 
E. heldreichii elipsoit-oblong ya da elipsoit-obovoid, kısa pullara kaplı/6-6,5×2-2,5 mm tuberculate-smooth 
E. davisii oblong-obovoid, pullarla kaplı, yanlardaki ve sırttın üst kısımlarında pullar daha uzun/7-7,5×2-3 mm colliculate-verrucate 
E. glomeratum oblong, kostalar belirgin değil, pullarla kaplı/4-4,5×2-2,5 mm colliculate-ruminate 
E. kotschyi obovoid-elipsoit, pullarla kaplı, yanlarda ve sırttın üst kısımlarında pullar daha uzun/6,8-9×3,5-4,5 mm tuberculate-granulate 
E. babadaghensis oblong ya da ovoid-oblong, pullarla kaplı/9-10 ×3-3,8 mm  aculate/tuberculate-smooth 
E. campestre  

var. campestre 

obovoid- elipsoit, pullarla kaplı/4,5-5×1,5-2 mm  tuberculate-granulate 

E. campestre  

var. virens 

obovoid- elipsoit, pullarla kaplı/4-4,5×1,8-2,3 mm  aculate-granulate 

E. polycephalum obovat-oblong, pullarla kaplı/8,5-10×4,5-5,5 mm aculate-granulate 
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Tablo 5-11: Türkiye'nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının yayılış 
gösterdiği yükseklikler 

Takson Yükseklik Takson Yükseklik 
E. thorifolium 50-1950 m E. heldreichii 1500-2450 m 
E. pseudothorifolium 100 m E. davisii 950-2300 m 
E. maritimum d.s. E. glomeratum d.s.-1600 m 
E. falcatum d.s.-900 m E. kotschyi 1100-2250 m 
E. creticum d.s.- 750 m E. babadaghensis 1400-1700 m 
E. bithynicum 100-1400 m  E. campestre var. campestre d.s.-1800 m 
E. isauricum 950-2100 m  E. campestre var. virens d.s.-1800 m 
E. palmito 1000-1450 m E. polycephalum 1450-1875 m 
E. trisectum 1400-1700 m   

 

Anatomik Bölüm 

Meyve ve pedunkul anatomisi yakın taksonların ayrımında önemli karakterler 

içermektedir. Meyve anatomisi sonuçları incelendiğinde; enine kesitlerin şekli, 

kostaların varlığı, merikarp yüzeyi, ligninleşme, sırtta ve kommisural yüzeyde küçük 

salgı kanallarının varlığı ve kommisural yüzeyde tohumun şekli yakın türlerin 

ayrımında kullanılmaktadır. Örneğin; E. campestre var. campestre (obovatus-depresse ) 

ve E. campestre var. virens (ellipticus-transverse anguste ) taksonlarının enine kesit 

şekilleri birbirinden oldukça farklıdır. Kostaların varlığına bakıldığında birbirine yakın 

olan E. kotschyi (yanlarda belirgin 1’er kosta) ve E. babadaghensis (yanlarda belirgin 

1’er kosta, sırtta belirgin olmayan 3 kosta) farklılıklar taşımaktadır. E. palmito’da 

endokarpta ligninleşme görülmezken yakın olduğu E. trisectum’da görülmektedir. E. 

davisii taksonunda sırtta küçük salgı kanalları çok sayıda görülürken yakın olduğu E. 

heldreichii’de az sayıdadır. Kommisural yüzeyde tohumun şekli E. davisii ve E. 

heldreichii taksonları arasında farklılıklar göstermektedir. Meyve anatomisine ait 

farklılıklar ayrıntılı olarak Tablo 5.12 ve 5.13’te verilmiştir. Seksiyonlar açısından 

değerlendirdiğimizde ise mezokarpın sırt kısmında küçük salgı kanallarının az sayıda, 

kommisural yüzeyde ise çok sayıda olması Sect. Palmito için karakteristiktir. Sect. 

Plana’da yer alan türlerde kostaların hepsi belirgin ve endokarpta ligninleşme 

görülmemektedir. Sect. Thorifolia’da yer alan türlerde kostaların hepsi belirgin, 

mezokarpın iki yüzünde çok sayıda küçük salgı hücresi bulunmakta ve mezokarp ve 

endokarpta ligninleşme görülmektedir (Şekil 5.2).  
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E. thorifolium E. pseudothorifolium E. maritimum 

E. falcatum 

 

E. creticum 

 

E. bithynicum 

 

E. isauricum 

 

E. palmito 

 

E. trisectum 

 

E. heldreichii 

 

E. davisii 

 

E. glomeratum 

E. kotschyi 

 

E. babadaghensis 

 

E. campestre var. campestre 

E. campestre var. virens 

 

E. polycephalum  

Şekil 5-2: Eryngium taksonlarına ait meyve enine kesitlerinin şematik görünümü.
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Tablo 5-12: Türkiye’nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının meyve anatomik özellikleri 

Takson Genel Görünüş Merikarp 
Yüzeyi Şekli Kostalar 

E. thorifolium obovatus-latissime 
 

sırt kısmında girintili çıkıntılı belirgin olmayan 3 kosta, yanlarda 1’er belirgin kostalı, mezokarp 
daralmış colliculate  

E. pseudothorifolium obovatus-depresse  sırtta çok belirgin olmayan 3 kosta,yanlarda belirgin ve uca doğru daralmış 1’er kosta bulunur, 
mezokarp oldukça daralmış 

colliculate 

E. maritimum ellipticus-transverse anguste yanlarda oldukça geniş ve kanat şeklinde 1’er kosta, sırtta belirgin, yuvarlak ve küçük 3 kosta 
bulunur, mezokarp özellikle kostalarda geniştir 

colliculate 

E. falcatum ellipticus-transverse anguste yanlarda geniş, girintili ve kanat şeklinde belirgin 1’er kostalı, sırtta belirgin ve daha küçük 3 
kostalıdır, sırttaki kostaların tepeleri yuvarlak, düz veya hafif girintilidir, mezokarp genişçedir 

colliculate 

E. creticum obovatus-depresse  yanlarda belirgin, uca doğru daralan 1’er kosta, sırtta belirgin, uca doğru daralan 1, yanlarda 
belirgin olmayan 2 kosta bulunur,mezokarp dardır 

colliculate 

E. bithynicum obovatus-latissime  yanlarda geniş, uca doğru daralan, kanat şeklinde 1’er kosta, sırtta daha küçük olan, girintili 
çıkıntılı 3 kosta bulunur, sırttaki kostaların tepeleri yuvarlak, düz veya girintilidir, mezokarp 
oldukça geniştir, mezokarp oldukça geniştir 

colliculate 

E. isauricum obovatus-depresse yanlarda çok belirgin olmayan girintili çıkıntılı 1’er kosta, sırtta çok belirgin olmayan yoğun 
girinti çıkıntılı 3 kosta bulunur, mezokarp geniştir 

colliculate 

E. palmito obovatus-depresse yanlarda belirgin, uca doğru daralan 1’er kosta bulunur, mezokarp oldukça dardır colliculate 
E. trisectum obovatus-depresse yanlarda belirgin 1’er kosta, sırtta çok belirgin olmayan, girintili çıkıntılı ve yuvarlak 3 kosta 

bulunur, mezokarp dardır 
colliculate 

E. heldreichii obovatus-depresse yanlarda belirgin, uca doğru hafifçe daralan 1’er kosta bulunur, mezokarp dardır tuberculate 
E. davisii obovatus-latissime kostalar belirgin değildir, yüzey yoğun girintili çıkıntılıdır, mezokarp özellikle girintilerde dardır colliculate 
E. glomeratum ellipticus-transverse angust kostalar belirgin değildir, mezokarp oldukça dardır tuberculate 
E. kotschyi obovatus-depresse yanlarda belirgin 1’er kosta bulunur, mezokarp dardır tuberculate 
E. babadaghensis obovatus-depresse yanlarda belirgin 1’er kosta, sırtta belirgin olmayan 3 kosta bulunur, mezokarp dardır tuberculate 
E. campestre  
var. campestre 

obovatus-depresse yanlarda belirgin, girintili 1’er kosta, sırtta belirgin olmayan, girintili 1 kosta bulunur, mezokarp 
dardır 

colliculate 

E. campestre  
var. virens 

ellipticus-transverse anguste yanlarda geniş, uca doğru sivrilen, kanat şeklinde 1’er kosta bulunur, sırtta belirgin olmayan, 
girintili 1 kosta bulunur, mezokarp geniştir 

tuberculate 

E.polycephalum obovatus-depresse yanlarda oldukça kısa ve belirgin 1’er kosta bulunur, mezokarp oldukça dardır tuberculate 
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Tablo 5-13: Türkiye’nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının meyve anatomik özellikleri  

Takson Mezokarp Endokarpta 
Ligninleşme 

Kommisural Yüzeyde Tohumun Şekli 

Ligninleşme Sırtta Küçük Salgı 
Kanalları 

Kommisural Yüzeyde 
Küçük Salgı Kanalları 

E. thorifolium + çok sayıda çok sayıda + düz 
E. pseudothorifolium + çok sayıda çok sayıda + düz 
E. maritimum + çok sayıda yok + düz 
E. falcatum + çok sayıda az sayıda - konveks 
E. creticum + az sayıda az sayıda - düz 
E. bithynicum - çok sayıda çok sayıda - düz 
E. isauricum - az sayıda çok sayıda - düz 
E. palmito + az sayıda çok sayıda - düz ya da hafifçe konkav 
E. trisectum + az sayıda çok sayıda + düz 
E. heldreichii + az sayıda çok sayıda + düz 
E. davisii + çok sayıda çok sayıda + konveks 
E. glomeratum + çok sayıda az sayıda + düz ya da hafifçe konkav 
E. kotschyi + çok sayıda az sayıda + düz 
E. babadaghensis - çok sayıda az sayıda + düz 
E. campestre  

var. campestre 

- yok yok + hafifçe konkav 

E. campestre  

var. virens 

+ düzenli dizilmiş çok 
sayıda 

yok - düz 

E.polycephalum + çok sayıda çok sayıda + düz 
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Pedonkul anatomisi incelendiğinde hemen hemen tüm karakterlerin türlerin 

ayrımında kullanılabilir farklılıklar içerdiği görülmektedir. Kortekste sklerankima 

hücrelerinin kollenkima ile almaşlı yapı oluşturması ve bu almaşlı yapının altında da 

parenkima hücrelerinin yer alması  Sect. Thorifolia (E. thorifolium ve E. 

pseudothorifolium) ve E. babadaghensis’te görülmektedir. E. maritimum türünde ise 

diğer türlerden farklı olarak kortekste sklerankima hücreleri kollenkima hücreleri ile 

almaşlı bir yapı oluşturmakta ve devamında parenkima hücreleri yer almamaktadır. 

Kortekste yer alan salgı kanalları genel olarak iletim demetleri etrafında tek sıra 

üzerinde diziliş göstermekte olup geniş yayılışa sahip olan E. creticum ve E. campestre 

türlerinde ise iki sıra halinde dizilmiştir. E. glomeratum türünde ise salgı kanallarının 

bir kısmı iletim demetleri etrafında sıralanmış, diğer kısmı ise kortekste dağınık olarak 

yer almaktadır. Bu özellik ile E. maritimum’u diğer türlerden ayırmak oldukça kolaydır. 

Kortekste ve merkezi silindirde en fazla salgı kanalı bulunan tür E. glomeratum’dur. 

Kortekste en az salgı kanalı bulunan tür E. thorifolium, merkezi silindir de en az salgı 

kanalı bulunan ise E. creticum ve E. babadaghensis  türleridir.Pedonkul anatomisine ait 

farklılıklar ayrıntılı olarak Tablo 5.14 ve 5.15’te verilmiştir. 
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Tablo 5-14: Türkiye’nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının pedonkul anatomik özellikleri  

Takson Genel Görünüş Epiderma Sklerankima Kollenkima  
E. thorifolium dairemsi, öz kısmı geniş kutikula hafifçe dalgalı, epiderma hücrelerinin iç ve dış 

çeperleri kalınlaşmış 
13-14 sıra, bazı 
kısımlarda 3-4 sıra 

5-6 sıra, bazı kısımlarda 3-4 
sıra 

E. pseudothorifolium dairemsi, öz kısmı geniş kutikula krenat, epiderma hücrelerinin iç ve dış 
çeperleri kalınlaşmış 

8-12 sıra 7-8 sıra 

E. maritimum dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara 
sahip, öz kısmı geniş 

kutikula hafifçe dalgalı, epiderma hücrelerinin iç ve dış 
çeperleri kalınlaşmış 

çıkıntılarda 13-14 sıra, 
girintilerde 3-4 sıra 

- 

E. falcatum dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılı, öz 
kısmı geniştir 

kutikula krenat, epiderma hücrelerinin iç ve dış 
çeperleri kalınlaşmış 

- çıkıntılarda 13-14 sıra 

E. creticum dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılı, öz 
kısmı geniş 

kutikula krenat ve pürüzlü, epiderma hücrelerinin iç ve 
dış çeperleri kalınlaşmış 

- çıkıntılarda 12-14 sıra 

E. bithynicum köşeli, belirgin girinti ve çıkıntılı, öz kısmı 
geniş 

kutikula krenat ve pürüzlü, dış çeperleri kalınlaşmış - köşelerde 13-14 sıra, 
girintilerde 9-10 sıra 

E. isauricum dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılı kutikula krenat veya hafifçe dalgalı, epiderma 
hücrelerinin iç ve dış çeperleri kalınlaşmış 

- çıkıntılarda 10-11 sıra 

E. palmito dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılı Kutikula krenat veya hafifçe dalgalı, epiderma 
hücrelerinin iç ve dış çeperlerinde kalınlaşmış 

- çıkıntılarda 17-18 sıra, 
girintilerde ise 4-5 sıra 

E. trisectum dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılara 
sahip, öz kısmı geniş 

kutikula krenat, epiderma hücrelerinin hücrelerinin iç 
ve dış çeperleri kalınlaşmış 

- çıkıntılarda 11-13 sıra, ise 6-7 
sıra 

E. heldreichii dairemsi ya da hafifçe köşeli, düz ya da 
belirgin girinti ve çıkıntılara sahip, öz kısmı 
geniş 

kutikula krenat ve pürüzlü, epiderma hücrelerinin iç ve 
dış çeperler kalınlaşmış 

- köşelerde 13-14 sıra, 
girintilerde 9-10 sıra  

E. davisii dairemsi, hafifçe girinti ve çıkıntılı kutikula krenat, epiderma hücrelerinin iç ve dış 
çeperleri kalınlaşmış 

- çıkıntılarda 9-10 sıra, 
girintilerde 6-7 sıra 

E. glomeratum köşeli ya da dairemsi, hafifçe girintili, 
çıkıntılı, öz kısmı geniş 

kutikula hafifçe krenat, epiderma hücrelerinin iç ve dış 
çeperleri kalınlaşmış 

- çıkıntılarda 11-14 sıra, 
girintilerde 1-4 sıra  

E. kotschyi dairemsi, çok belirgin olmayan girinti ve 
çıkıntılı, öz kısmı geniş 

kutikula krenat, epiderma hücrelerinin dış çeperleri 
daha kalın 

- köşelerde 8-10 sıra, diğer 
kısımlarda 5-6 sıra 

E. babadaghensis triangular ya da dairemsi, belirgin girinti ve 
çıkıntılı, öz kısmı geniş 

kutikula krenat epiderma hücrelerinin dış çeperleri 
daha kalın 

bazı örneklerde 5-6 sıra köşelerde 10-12 sıra, diğer 
kısımlarda 8-9 sıra 

E. campestre  
var. campestre 

dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılı, öz 
kısmı geniş 

kutikula krenat, epiderma hücrelerinin iç ve dış 
çeperleri kalınlaşmış 

- çıkıntılarda 14-17 sıra, 
girintilerde 3-4 sıra 

E. campestre  
var. virens 

dairemsi, belirgin girinti ve çıkıntılı, öz 
kısmı geniş 

kutikula krenat ve pürüzlü, epiderma hücrelerinin iç ve 
dış çeperleri kalınlaşmış 

 çıkıntılarda 14-16 sıra, 
girintilerde 4-6 sıra 

E.polycephalum dairemsi, hafifçe girinti ve çıkıntılara sahip, 
öz kısmı geniş 

kutikula krenat veya hafifçe dalgalı, epiderma 
hücrelerinin iç ve dış çeperleri kalınlaşmış 

 çıkıntılarda 21-22 sıra, 10-12 
sıra 
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Tablo 5-15: Türkiye’nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium taksonlarının pedonkul anatomik özellikleri 

Türler Parenkima Salgı kanallarının Sayısı 
 

Korteks Merkezi silindir 

E. thorifolium 4-5 sıra kalın çeperli 21-23 adet iletim demetlerinin etrafında, 14-16 adet 
E. pseudothorifolium 3-4 sıra ince çeperli ve 5-6 sıra kalın çeperli 36-42 adet iletim demetlerinin etrafında, 12-13 adet 
E. maritimum çıkıntılarda 5-6 sıralı, kalın çeperli, girintilerde 3-4 sıralı 

ince çeperli ve 7-8 sıralı kalın çeperli 
36-38 adet iletim demetlerinin etrafında, 5-6 adet 

E. falcatum girintilerde 6-7 sıralı kalın çeperli 36-37 adet iletim demetlerinin etrafında, 12-14 adet 
E. creticum çıkıntılarda 3-4 sıra, girintilerde 6-7 sıralı ince çeperli ve 

3-4 sıralı kalın çeperli 
Đki sıralı, 40-42 adet 1-4 adet 

E. bithynicum köşelerde 7-8 sıra, girintilerde 4-5 sıra 33-35 adet 6-8 adet 
E. isauricum girintilerde ise 6-7 sıra, ince çeperli ve 7-8 sıra kalın 

çeperli 
56-58 adet, çıkıntılardakilerin üzerinde 
sklerankima demetleri bulunur 

17-19 adet 

E. palmito çıkıntılarda 6-7 sıra ince çeperli, girintilerde 9-11 sıra ince 
çeperli 

56-58 adet, çıkıntılardakilerin üzerinde 
sklerankima demetleri bulunur 

11-13 adet 

E. trisectum çıkıntılarda 9-10 sıra ince çeperli, girintilerde 10-12 sıra 
ince çeperli 

36-41 adet iletim demetlerinin etrafında, 6-8 adet 

E. heldreichii köşelerde 7-8 sıra ince çeperli, girintilerde 4-5 sıra ince 
çeperli 

33-35 adet 21-23 adet 

E. davisii çıkıntılarda 13-14 sıra ince çeperli, girintilerde 10-12 sıra 
ince çeperli 

38-42 adet 13-14 adet 

E. glomeratum çıkıntılarda  3-4 sıra ince çeperli ve 3-4 sıra kalın çeperli, 
girintilerde 5-6 sıra ince çeperli ve 7-9 sıraı kalın çeperli 

Đletim demetlerinin etrafında 40-43 adet 
büyük, kortekste dağınık halde 18-22 adet 
küçük 

21-22 adet 

E. kotschyi 10-12 sıra ince çeperli 26-29 adet 6-8 adet 
E. babadaghensis 13-15 sıralı ince çeperli 37-39 adet 3-4 adet 
E. campestre  
var. campestre 

5-6 sıra ince çeperli kollenkima dokusu içinde gruplar 
halinde, 5-7 sıra ince çeperli 

iki sıralı, 40-42 adet 8-10 adet 

E. campestre  
var. virens 

6-8 sıralı ince çeperli iki sıralı, 41-42 adet 7-9 adet 

E.polycephalum çıkıntılarda 6-8 sıra ince çeperli 4-5 sıra ince çeperli 35-38 adet iletim demetlerinin etrafında, 10-11 adet 
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Karyolojik Bölüm 

Türkiye’nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium türlerinin kromozomları 

ile ilgili yaptığımız çalışmada tohumların zor çimlenmesinden, çimlenmiş olanların 

bazılarında da bölünmeye rastlanmamasından dolayı 14 türün kromozomları 

sayılabilmiştir. Kromozom sayıları sayılabilen türlerin çoğunluğunun kromozom boyları 

küçük olduğu için ancak 5 tanesinin kromozom tipleri ve idiogramları belirlenmiştir. 

Çalışılan Eryngium türlerinde mitoz bölünme metafaz safhasında elde edilen kromozom 

sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

 

Tür Bulgular Literatür 
Bilgisi 

Tür Bulgular Literatür Bilgisi 

E. thorifolium 2n=16  2n=16  E. falcatum 2n=14 2n=14, x=6 
E. pseudothorifolium  2n=16  2n=16  E. creticum 2n=14  2n=14 
E. maritimum  2n=16  2n=16  E. isauricum 2n=14 - 
E. bihtynicum 2n=16 - E. trisectum 2n=14 - 
E. kotschyi 2n=16 - E. davisii 2n=14 - 
E. babadaghensis 2n=56,112 

(miksoploidi) 
- E. glomeratum 2n=14  2n=14, x=8 

E. polycephalum  2n=16  - E. campestre  
var. campestre 

2n=28 2n=14 
2n=28 

 

Kromozom sayısı saptanan türlerden 9 tanesinin kromozom sayıları daha 

önceden bilinmektedir. 6 türün (E. isauricum, E. trisectum, E. davisii, E. kotschyi, E. 

polycephalum ve E. babadaghensis) kromozom sayısı ilk kez bu çalışma sırasında 

sayılmıştır. Sayılan türlerden sadece E. campestre var. campestre tetraploit, E. 

babadaghensis heptaploid (miksoploid), diğer türler diploittir. Đdiyogramları belirlenen 

taksonlarında temel kromozom sayısı x=7 olanlarda 1 çift metasentrik kromozom ve 6 

çift submetasentrik kromozom bulunmaktadır, temel kromozom sayısı x=8 olanlarda ise 

3 metasentrik kromozom çifti ve 5 submetasentrik kromozom çifti veya 4 metasentrik 

kromozom çifti ve 4 submetasentrik kromozom çifti bulunmaktadır. 

 

Kimyasal Bölüm 

Yapılan fitokimyasal analizler sonucunda araştırma bölgesinde doğal olarak 

yayılış gösteren 17 Eryngium taksonuna ait topraküstü kısımlarının flavonoid bileşikler, 

kateşik tanen, saponin ve amin grubu bileşikler taşıdığı; antrasen, kardiotonik glikozit, 

siyanogenetik glikozit ve gallik tanen bileşiklerini taşımadığı saptanmıştır.  

 Birbirine yakın olan bazı taksonların içerdikleri kimyasal bileşiklerin miktarında 

farklılıklar olduğu belirlenmiştir (Tablo 5.14 ). 
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Tablo 5-14: Birbirine yakın olan bazı taksonların içerdikleri kimyasal bileşiklerin 
miktarında farklılıklar 

             Etken Madde Grubu   

Takson 

Flavonoid 

Bileşikler 

Saponin Amin Grubu 

Bileşikler 

E. thorifolium  + + 

E. pseudothorifolium  +++ ++ 

E. palmito + ++ + 

E. trisectum +++ + ± 

E. heldreichii + ++ + 

E. davisii +++ + ± 

E. campestre var. campestre ++   

E. campestre var. virens +   

E. kotschyi + + + 

E. babadaghensis +++ ++ ++ 

 

Birbirine çok yakın olan taksonlar arasında içerdikleri kimyasal maddelerin 

miktarlarında farklılıklar göstermesi sınıflandırmada önem taşımaktadır.  

Kağıt ve ince tabaka kromatografisiyle yapılan analizler sonucunda araştırma 

alanında doğal olarak yayılış gösteren 17 taksonda şahitlerle mukayese ile 

kromatografik olarak saptanan flavonoid bileşikler Tablo 5.15’te verilmiştir.  
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Tablo 5-15: Araştırma alanındaki taksonlarda şahitlerle mukayese ile kromatografik olarak saptanan flavonoid bileşikler 

           Şahit Madde 
Takson 

Kersetin 3-
glikozit  

Astragalin  Rutin Apigenin 7-
glikozit 

Luteolin 7-
glikozit 

Apigenin Luteolin Kempferol Kersetin 

E. thorifolium - + + + - - - + - 
E. pseudothorifolium + + + - - - - + - 
E. maritimum - + + - + + + + + 

E. falcatum + - + - + - - - - 
E. creticum - - + - + - - + - 
E. bithynicum + - + - + + + + - 
E. isauricum + + + - - - + - + 
E. palmito + - - - + - - - - 
E. trisectum + - + - + - - - - 
E. heldreichii - - + - + - - - - 
E. davisii + - + + + - - - - 
E. glomeratum - - - - - + + + + 
E. kotschyi + - + - - - - - - 
E. babadaghensis + - + - - - - - - 
E. campestre 

 var. campestre 

- - - - + + + + + 

E. campestre 

 var. virens 

+ - + - - + + + + 

E. polycephalum + - - + - - - - + 

 

 



Flavonoid aglikonları; kersetin, kempferol, luteolin ve apigenin, flavonoid 

glikozitleri; luteolin 7-glikozit, kersetin 3-glikozit, apigenin 7-glikozit, rutin ve 

astragalin şahitlerle kromatografik olarak saptanmıştır. 

Rutin yaygın olarak 13 taksonda görülmüştür. E. polycephalum, E. campestre 

var. campestre, E. glomeratum, E. palmito’da görülmemiştir. Yapılan çalışmada en az 

rastlanan glikozit apigenin 7 glikozit ve astragalindir. Apigenin 7-glikozite sadece E. 

thorifolium, E. davisii, E. polycephalum taksonlarında, astragaline ise E. thorifolium, E. 

pseudothorifolium, E. maritimum ve E. isauricum taksonlarında saptanmıştır. Kersetin 

3-gikozit, rutin ve apigenin 7-glikozit birbirine yakın taksonlar arasında farklılık 

göstermektedir. 

 Flavonoid aglikonları açısından değerlendirildiğinde taksonomik olarak birbirine 

çok yakın türler arasında farklılıklar gözlenmemiştir. Aynı seksiyonda yer alan türlere 

ait bulgular tablo halinde verilmiştir (Tablo 5.16). 

 

Tablo 5-16: Đçerdikleri flavonoid aglikonlarına göre aynı seksiyonda yer alan türler 
arasındaki farklılıklar 

S
ek

si
yo

n         Şahit Madde 

Takson 

Apigenin  Luteolin  Kempferol  

P
la

na
 E. falcatum - - - 

E. creticum - - + 

E. bithynicum + + + 

C
am

pe
st

ri
a 

E. glomeratum + + + 

E. campestre  

var. campestre 

+ + + 

E. campestre  

var. virens 

+ + + 

E. polycephalum - - - 

 

Flavonoid bileşikleri açısından değerlendirildiğinde morfolojik olarak birbirine 

çok yakın türler arasında farklılıklar gözlenmiştir. Aynı seksiyonda yer alan türlere ait 

bulgular tablo halinde verilmiştir (Tablo 5.17). 
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Tablo 5-17: Aynı seksiyonda yer alan türlere ait flavonoid bileşiklerindeki farklılıklar 

S
ek

si
yo

n
            Şahit Madde 

Takson 
Kersetin  
3-glikozit 

Apigenin 7-
glikozit 

Rutin Astragalin Luteolin 
7-glikozit 

T
ho

ri
fo

li
a E. thorifolium - +    

E. pseudothorifolium + -    

P
la

na
 E. falcatum +     

E. creticum -     
E. bithynicum +     

P
al

m
it

o E. palmito   -   
E. trisectum   +   

C
am

pe
st

ri
a 

E. heldreichii - - + - + 
E. davisii + + +  + 
E. kotschyi + - +  - 
E. babadaghensis + - +  - 
E. glomeratum - - - - - 
E. campestre  

var. campestre 
-  -  + 

E. campestre  
var. virens 

+  +  - 

E. polycephalum +  + - - 

 

Ülkemiz için endemik olan E. palmito ve E. trisectum türleri sistematik olarak 

birbirine çok yakın iki taksondur. E. trisectum serpentin alanlarda yayılış 

göstermektedir. E. palmito’da rutin maddesinin bulunmayıp E. trisectum’da bulunması 

türlerin ayrımında önemli bir karakterdir. 

E. heldreichii ve E. davisii taksonları morfolojik olarak birbirine yakın türlerdir. 

E. davisii türünde kersetin 3-glikozit ve apigenin 7-glikozit bulunurken E. heldreichii 

türünde bulunmaması türlerin sınıflandırılmasında önem taşımaktadır. 

E. campestre türüne ait 2 varyetede önemli farklılıklar gözlenmiştir. E. 

campestre var. campestre’de luteolin 7-glikozit bulunurken E. campestre var. virens 

türünde bu maddeye rastlanmamıştır. E. campestre var. virens türünde bulunan kersetin 

3-glikozit ve rutine E. campestre var. campestre türünde rastlanmamıştır. Aynı türe ait 

iki taksonun ayrımında bu farklılıklar önem taşımaktadır. 
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