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Amaç: Yakın akraba olan Nepeta phyllochlamys P.H. Davis ve N. isaurica Boiss & Heldr. 
apud Bentham (Sect. Pycnonepeta) türlerinin morfolojik ve anatomik açıdan farklılıkları ve 
habitatlarından alınan toprak örnekleriyle de ekolojik özellikleri ortaya konmuştur. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Antalya ve Konya’dan toplanan örnekler oluşturmaktadır. 
Toplanan örnekler herbaryum tekniklerine göre herbaryum örneği haline getirildikten sonra 
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Herbaryumu’nda muhafaza altına alınmıştır.

Çalışmamız için gerekli olan anatomik kesitler herbaryum örneklerinden alınmıştır. Anatomik 
kesitler alınırken kesit alınacak kısımlar iki türden de hemen hemen aynı bölgelerden seçilmiştir. 
Dokuların daha iyi ayırt edilebilmesi için çeşitli boyama prosedürleri uygulanmıştır.

Toprak analizleri Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Araştırma Merkezi Toprak-Bitki Analiz 
Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Toprak örneklerinde; tekstür, pH, tuz, kireç, organik madde, P, K, Cu, 
Fe, Zn ve Mn’a bakılmıştır. 

Bulgular: Nepeta isaurica ve N. phyllochlamys türleri morfolojik olarak ilk bakışta birbirine oldukça 
benzemektedir. Nepeta phyllochlamys’in gövdesinin kırılgan, yere yatık ve dal uçlarından yukarıya 
kalkık, kısa boylu olması ile N. isaurica’ya benzemektedir. Nepeta phyllochlamys’in braktelerinin 
yaprak benzeri, en dış brakteollerinin spatulat olması; N. isaurica’nın brakte ve brakteollerinin 
linear, linear-lanseolat olması ile bu iki tür morfolojik olarak birbirlerinden ayrılırlar. 

Anatomik açıdan N. isaurica’nın daha yoğun ve boyca daha uzun örtü tüylerinden oluşan bir tüy 
örtüsüne sahip olması iki türü birbirinden ayıran en önemli özelliktir. İki türün de gövdesinde 
sklerenkima parçalı halde olup, köşelere doğru yoğunlaşmıştır ve iletim demetlerinin floeme yakın 
kısmında bulunurlar. Nepeta isaurica’da sklerenkima 2-3 sıralı iken N. phyllochlamys’te 1-2 sıralıdır. 
Yaprak mezofil tipi iki türde de bifasiyal olup palizat ve sünger sıraları farklılık göstermektedir. 
Ayrıca N. phyllochlamys’in yaprak orta damar bölgesinde floem sırası daha fazladır. 

Sonuç: Bu iki türe ait daha önceden yapılmış olan bir anatomik çalışma bulunmamaktadır. 
Bu çalışmada anatomik açıdan en dikkat çekici fark örtü tüylerinin uzunluğudur. Nepeta 
phyllochlamys’te bulunan uzun örtü tüyleri (4-5 hücreli) ve Labiatae tipte kapitat tüylerin fazlalığı 
bariz göze çarpmaktadır. Mezofil tipi iki türde de bifasiyaldir, fakat sünger parankiması sırasının 
N. phyllochlamys’de daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç olarak morfolojik farklılıklar anatomik 
olarak da desteklenmiştir. Elde edilen sonuçlar benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır.
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