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Amaç: Yapılan arazi çalışmaları sonucunda; Düzce ve çevresinde yayılış gösterdiği tespit edilen 
Salvia virgata Jacg. ve Lamium sp. olmak üzere Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasına ait iki 
taksonun içerdiği bazı besin öğesi değerleri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyaller, 20.07.2011 tarihinde yapılan arazi çalışması sırasında 
toplanmıştır. Salvia virgata Jacg. Düzce İli merkezi ile Akçakoca ilçesi arasında 350 m’den, 
Lamium sp. ise Düzce’nin Güzeldere köyünden (1600 m) toplanmıştır. Arazide alınan herbaryum 
örnekleri laboratuvara getirildikten sonra Davis’in “Flora of Turkey and the Aegean Islands” adlı 
eseri kullanılarak tür teşhisleri yapılmıştır. Ayrıca, bazı besin öğesi değerlerinin (%kül, %protein, 
%yağ, %selüloz) tespit edilmesi amacıyla yeterli miktarda materyal toplanmıştır. Analiz için 
toplanan materyaller hava kurusunda kurutulup öğütüldükten sonra analize hazır hale getirilmiştir.

Materyallere; kül ve organik madde miktarı tayini, total protein miktarı tayini, total yağ miktarı 
tayini ve ham selüloz miktarı tayini olmak üzere, besin içeriklerinin belirlenmesi amacıyla 4 farklı 
analiz yöntemi uygulanmıştır.

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda Salvia Jacg. ve Lamium sp.’in besin öğesi değerleri 
belirlenmiştir. Salvia virgata Jacg.’da, kül fırınında yakma işlemi sonucunda %9 kül ve %91 
organik madde tespit edilmiştir. Ayrıca, %1,87 total protein, %1,09 total yağ ve %28,3 ham selüloz 
içeriği belirlenmiştir. Lamium sp.’de %10,5 kül, %89,5 organik madde, %1,41 total protein, %1,12 
total yağ ve %27,2 ham selüloz içeriği tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışma bölgesinde yapılan bu araştırma ile bölge florasında yayılış gösterdiği tespit 
edilen ve Lamiaceae familyası üyesi olan Salvia ve Lamium cinslerinin iki farklı türünün sahip 
olduğu besinsel içerikler belirlenmiştir. Her iki materyalin de içerdiği protein miktarları, gıda 
olarak tüketilen yabani bitkilerinkinden düşük bulunmuştur. Fakat, diğer Lamiaceae familyası 
cinslerine oranla normal değerlerdedir. Total yağ miktarları, diğer yabani gıda bitkilerine oranla 
aynı miktarlarda olmasına rağmen Lamiaceae familyasının diğer cinslerine göre daha yüksek 
değerlerdedir. Kül, organik madde ve selüloz miktarları, bölgede yetişen diğer yabani gıda 
bitkileriyle karşılaştırıldığında normal değerlerdedir.
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Teşekkür: Üzerinde araştırma yapılan bitki materyallerinin tür teşhislerinin tespiti aşamasında 
yardımcı olan Araş. Gör. Gülçin Yılmaz’a teşekkür ederiz.


