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örnekleri yayılış gösterdiği alanlara 2004 yılında 
gidilerek tohum örnekleri alınmış ve Antalya 
BATEM (Antalya Batı Tarımsal Tarımsal 
Araştırma Müdürlüğü) bünyesindeki koleksiyon 
bahçesine ekilmiştir. Her bir türden en az 10 kadar 
birey yetiştirilmiştir. Bitkinin doğal örnekleri ise 
bitkilerin 2004 yılında kültüre alınma çalışmaları 
kapsamında daha önce toplanıldıkları alandan en az 
10 örnek olacak şekilde 2007 yılında toplanmıştır. 
Bu iki farklı alandan alınan toprak örneklerinde; 
bünye analizi, toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, 
kalsiyum karbonat miktarı, topraktaki organik 
madde miktarı tayini, toplam azot miktarı, alınabilir 
fosfor miktarı, alınabilir potasyum, kalsiyum ve 
magnezyum miktarları, alınabilir demir, mangan ve 
çinko miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki 
besin elementleri içerikleri analizleri için 
bitkilerdeki azot miktarı, fosfor, potasyum, 
magnezyum, demir, mangan ve çinko miktarları 
tespit edilmiştir. Ayrıca bu iki alanda yetişen 
bitkilerin toprak üstü kısımlarına ait morfolojik 
özellikleri de ölçülmüştür. Elde edilen tüm bu 
değerler karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Endemik, Sideritis, ekoloji, 
morfoloji, Lamiaceae  
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Endemik olan Sideritis argyrea P.H.Davis 

türünün daha önce tohumla üretilen bireyleri ile 
bunların doğal yayılış gösteren bireylerinin 
morfolojisi ve ekolojisi incelenerek, farklar ve 
benzerlikler çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında 
endemik olan S. argyrea türünün doğadan 
toplanıldığı alandaki ve kültüre alındığı alandaki 
toprak özellikleri ile bu bitkilerin toprak üstü 
organlarında bulunan besin elementlerinin içerikleri 
ve morfolojik özelliklerinde meydana gelebilecek 
farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada materyal olarak kullanılacak 
olan türlerden S.argyrea’nın kültür örnekleri yayılış 
gösterdiği alanlara 2004 yılında gidilerek tohum 
örnekleri alınmış ve Antalya BATEM (Antalya Batı 
Tarımsal Tarımsal Araştırma Müdürlüğü) 
bünyesindeki koleksiyon bahçesine ekilmiştir. Her 
bir türden en az 10 kadar birey yetiştirilmiştir. 
Bitkinin doğal örnekleri ise bitkilerin kültüre 
alınma çalışmaları kapsamında daha önce 
toplanıldıkları alandan en az 10 örnek olacak 

şekilde 2007 yılında toplanmıştır. Bu iki farklı 
alandan alınan toprak örneklerinde; bünye analizi, 
toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, kalsiyum 
karbonat miktarı, topraktaki organik madde miktarı 
tayini, toplam azot miktarı, alınabilir fosfor miktarı, 
alınabilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
miktarları, alınabilir demir, mangan ve çinko 
miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki besin 
elementleri içerik analizleri için bitkilerdeki azot 
miktarı, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, 
mangan ve çinko miktarları tespit edilmiştir. Ayrıca 
bu iki alanda yetişen bitkilerin toprak üstü 
kısımlarına ait morfolojik özellikleri de 
ölçülmüştür. Elde edilen tüm bu değerler 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Endemik, Sideritis, ekoloji, 
morfoloji, Lamiaceae  
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Endemik olan Sideritis pisidica 

Boiss.&Heldr. türünün daha önce çelikle üretilen 
bireyleri ile bunların doğal yayılış gösteren 
bireylerinin morfolojisi ve ekolojisi  incelenerek, 
farklar ve benzerlikler çalışılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında endemik olan S. pisidica türünün 
doğadan toplanıldığı alandaki ve kültüre alındığı 
alandaki toprak özellikleri ile bu bitkilerin toprak 
üstü organlarında bulunan besin elementlerinin 
içerikleri ve morfolojik özelliklerinde meydana 
gelebilecek farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada materyal olarak kullanılacak 
olan türlerden S.pisidica’nın kültür örnekleri yayılış 
gösterdiği alanlara 2004 yılında gidilerek tohum 
örnekleri alınmış ve Antalya BATEM (Antalya Batı 
Tarımsal Tarımsal Araştırma Müdürlüğü) 
bünyesindeki koleksiyon bahçesine ekilmiştir. Her 
bir türden en az 10 kadar birey yetiştirilmiştir. 
Bitkinin doğal örnekleri ise bitkilerin kültüre 
alınma çalışmaları kapsamında daha önce 
toplanıldıkları alandan en az 10 örnek olacak 
şekilde 2007 yılında toplanmıştır. Bu iki farklı 
alandan alınan toprak örneklerinde; bünye analizi, 
toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, kalsiyum 
karbonat miktarı, topraktaki organik madde miktarı 
tayini, toplam azot miktarı, alınabilir fosfor miktarı, 
alınabilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
miktarları, alınabilir demir, mangan ve çinko 
miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki besin 


