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duyduğu gözlenmiştir. Artan tuz konsantrasyonunun ise her iki tohum tipinin de çimlenmesini 
baskıladığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Chenopodiaceae, Atriplex laevis, tohum dimorfizmi, çimlenme, Işık ve 
tuzluluk etkisi
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Amaç: Dünya üzerinde 40 kadar çeşidi bulunan Digitalis L. cinsi, Avrupa ve Batı Asya arasında 
yayılmış olan iki ya da çok yıllık bitkileri kapsar. Tabanda ilk yıl rozet meydana getiren yapraklar, 
gövde üzerinde alternat dizilişlidir. Salkım durumunda olan çiçeklerde korolla az ya da çok yüksük 
(digitus=parmak) biçiminde ve iki dudaklıdır. P.H. Davis’e göre Türkiye’de dokuz Digitalis türü 
doğal olarak yetişmektedir. Kardiyoaktif heterozitler açısından zengin olan Digitalis türlerinden 
ülkemiz için endemik olan ve Kastamonu yöresinde bulunan D. lamarckii Ivan. türünün ekolojik 
ve fenolojik olarak incelenmesi önem arz etmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada lokasyonları tespit edilmiş D lamarckii örneklerinin fenolojik 
açıdan incelenmesi için arazi çalışmaları yapılmış, bitki örnekleri kurutularak herbaryum örnekleri 
hazırlanmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmada Digitalis bitkisinin büyüme, gelişme, tohum verme ve verimlilik 
zamanları ölçülmüş, özellikle kardiyoaktif heterozitlerin eldesi açısından uygun toplama zamanının 
belirlenmesi ve ıslah çalışmaları için bilgi girdisi sağlanmıştır. Belirli aralıklarla yapılan arazi 
çalışmaları sonucu elde edilen verilere göre Digitalis türünün çimlenme zamanı 15–30 Nisan, ilk 
yaprak oluşum zamanı 1–15 Mayıs, gövde oluşumu 15 Haziran–15 Temmuz, çiçeklenme zamanı 
Mayıs–Ağustos, tohum oluşum zamanı Eylül–Ekim ve kuruma dönemi ise Ekim–Kasım ayları 
olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Yapılan literatür çalışmalarında Digitalis bitkisinin yetiştiği bölge ve ortamlar ayrıntılarıyla 
incelenmiş ve yayılış alanları tespit edilmiştir. Buna göre; türün özellikle Oyrak Geçidi ve çevresi 
ve Ilgaz Dağı Milli Parkında yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmada, kardiyoaktif 
heterozitler açısından yapılacak bilimsel araştırmalar için Kastamonu yöresinden toplanacak olan 
D. lamarckii örneklerinin, en iyi gelişme dönemi olan Mayıs–Ağustos ayları arasında toplanmasının 
uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Digitalis lamarckii, Kastamonu, Endemik bitkiler, Fenolojik inceleme.

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


