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türlerin IUCN kategorileri yeniden 
değerlendirilmiş, son durumlarına ait gözlemler 
verilmiş olup, koruma önlemleri tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Marrubium, Lamiaceae, 
IUNC kategorileri, Türkiye   
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Türkiye’deki Marrubium L. Taksonlarının 
Yayılış Durumu 
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 Marrubium cinsinin dünyada bulunan 40 
türünden yarıdan çoğunun Türkiye’de yetiştiği 
bilinmektedir. Cinsin Türkiye’de 21 türü 
bulunmaktadır. Endemik türler 12 olup, endemizm 
oranı % 57’dir Marrubium L. cinsinin taksonlarına 
ait örnekler 2000-2007 tarihlerinde yapılan 
revizyon çalışması sırasında toplanmıştır. Ayrıca 
alanlarında doğal olarak yetişen Marrubium L. 
türlerinin flora çalışmaları ve değişik amaçlarla 
toplanan Lamiaceae familyasına ait Marrubium L. 
türlerinin kaydedilen örneklerine ait lokalite 
kayıtları alınmıştır. Marrubium türleri bakımından 
zengin olan ANK, AÜEF, HUB, GAZI, ISTE, ISTF 
ve EGE gibi yurdumuzda bulunan büyük 
herbaryumlar başta olmak üzere diğer Üniversite 
herbaryumları ile E, P, W, ve BM gibi 
yurtdışındanki herbaryumlarda bulunan örnekler de 
incelenmiştir. Her taksonun adı altında sinonimleri, 
grid sistemine göre düzenlenen Türkiye’deki yayılış 
haritaları ve her taksona ait örnek kare kayıtları liste 
halinde verilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Marrubium, koroloji, 
Lamiaceae, Türkiye 
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Türkiye'de Nadir Bilinen Endemik Bir Tür: 
Marrubium vulcanicum Hub.-Mor. 
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 M. vulcanicum nadir bilinen endemik 
türlerden biri olup, Yurdumuzda sadece iki 
lokaliteden bilinmektedir. Tür tanımlandıktan sonra 
ilk defa tip yerinden toplanmıştır. Türün habitatında 
yapılan gözlemlerde tarla açma ve otlatmanın tür 
için tehdit oluşturduğu görülmüş, IUCN tehlike 

kategorisi VU olarak belirlenmiştir. Türün 
morfolojik özellikleri yanında polen ve tohum 
yüzeyi ışık ve Elektron mikroskopunda (SEM) 
çalışılarak yakın türden farkları belirlenmiştir. 
Türün betimi yeniden verilerek genel görünüşü, 
çiçek organlarına ait ayrıntılı çizimleri, doğal 
habitatındaki resmi, polen ve tohum şekilleri 
verilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Topotip, Marrubium 
vulcanicum, Türkiye   
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Cypermethrin Etken Maddeli Bir İnsektisitin 
Cucumis sativus L. (Hıyar) Bitkisi Üzerine 
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 Çalışmada, sera koşullarında yetiştirilen 
hıyar (Cucumis sativus L) bitkilerine farklı 
konsantrasyonlarda (Önerilen doz = 40 ml/100 L 
su, önerilen dozun iki katı = 80 ml/100 L su ve üç 
katı = 120 ml/100 L su) Cypermethrin etken 
maddeli bir insektisit uygulanmıştır. Morfolojik 
ölçümlerin yanında, çimlenme yüzdeleri, total 
protein ve prolin miktarları, fotosentetik pigment 
maddeleri ve endogen hormon içeriği de 
incelenmiştir.  
 Uygulanan insektisitin tohumların 
çimlenmeleri üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. 
Ancak büyüme parametrelerinden kök uzamasını 
inhibe ettiği belirlenmiştir. Fotosentetik pigment 
maddelerinde klorofil a, b ve toplam klorofil 
değerlerinde kontrol grubuna göre x3 uygulama 
grubunda azalma olmuş, karotenoid değerlerinde 
ise artış meydana gelmiştir. Protein, prolin, Absisik 
asit (ABA) ve Indol-3 Asetik asit (IAA) 
miktarlarında kontrole göre  
x 3 uygulama grubunda artışlar olduğu görülmüştür.   
 Bu sonuçlara göre; uygulanan insektisitin 
özellikle  yüksek konsantrasyonlarda uygulanması 
durumunda hıyar bitkilerinde abiyotik stres 
yarattığı, strese bağlı olarak bitki metabolizmasını, 
büyümeyi ve gelişmeyi olumsuz yönde etkilediği 
ortaya konmuştur.  
 
 Anahtar Kelimeler: Cucumis sativus L., 
Cypermethrin, stres, prolin, protein.   
 
 
 
 
 
 


