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ÖZET 

Bu çalışma, Nevşehir Avanos’un batısında tüflü ve tuzlu topraklarda yetişen, Ferula 

halophila Peşmen (Apiaceae) ve Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr. (Apiaceae)  

türlerinin, üreme ve polinasyon biyolojilerini belirleme amacıyla yapılmıştır. Alana 

yapılan haftalık ziyaretler, 2015 yılının Mayıs-Haziran ile 2016 yılının Mayıs-Temmuz 

aylarında gerçekleştirilmiştir. Bu arazi çalışmalarında, polinatörler, çiçek gelişim 

durumları ve dağılımı (sekansiyel protandri), çiçek durumları (umbeller ve umbellular) 

üzerinde gözlemler yapılmıştır. F. halophila’da üçüncül umbellerin ve F. pauciradiata’da 

ise dördüncül umbellerin çiçeklenme süresi ve enerji durumunun yetersizliği nedeniyle, 

genellikle meyve vermediği tespit edilmiştir. Ayrıca F. halophila’nın bazı bireylerinde, 

üçüncül umbel yapısına benzerlik gösteren farklı bir yapının oluştuğu belirlenmiştir. 

Çantalama deneylerinde geitonogami, ksenogami ve doğal yolla tozlaşan bireylerin daha 

çok meyve ürettiği tespit edilmiştir. Meyve üretim oranları, F. halophila için 

ksenogamide % 78, geitonogamide % 72, otogamide % 42’dir. F. pauciradiata için ise 

ksenogamide % 72, geitonogamide % 76, otogamide % 41’dir. İki tür için belirlenen ortak 

polinatörler, Rhagonycha sp., Mycterus sp., Apis mellifera, Eristalis sp., Winthemia 

sp.’dir. Ayrıca iki türün çiçeklenme dönemlerinin birbirini takip ettiği, polinatörlerin 

alanda uzun süre kaldıkları tespit edilmiştir. Polinatörler ile bitkilerin arasında mekanik 

bir özelleşmenin olmadığı, ancak fenolojik (mevsimsel) izolasyon olduğu da 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Apiaceae, Ferula halophila, Ferulago pauciradita, Çiçeklenme 

durumu, Üreme biyolojisi, Polinasyon, Fenolojik izolasyon, Nevşehir-Türkiye  
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ABSTRACT 

This study was investigate to breeding and pollinating biology of Ferula halophila 

Pesmen (Apiaceae) and Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr. (Apiaceae), which grow 

in tuffy and salty soil in Western Avanos in Nevşehir. Weekly visits to the area were 

performed between May-June 2015 and May-July 2016. During the field works, 

observations were made on pollinators, flower growth state and sequential protandry, 

umbell and umbellule. On tertiary umbell order of F. halophila and quaternary umbell 

order of F. pauciradiata that the umbells did not usually produce fruit related to lack of 

energy in flowers were determined. Furthermore, distinct umbell that similar to tertiary 

umbell structure in some individual of F. halophila were detected. In the bagging 

experiments geitonogamy, xenogamy and naturel pollinated individuals were produce 

more fruits. Fruit production ratios of xenogamy for F. halophila were 78%, geitonogamy 

72%, and otogamy 42% and also for F. pauciradiata were 72%, geitonogamy 76%, and 

otogamy 41%. Common pollinators for the species are Rhagonycha sp., Mycterus sp., 

Apis mellifera, Eristalis sp., Winthemia sp. It was determined that the flowering periods 

of the species were following each other. Because of the flowering periods, polinators 

were stayed a long time in the area. It has also been determined that there is no mechanical 

spesification between pollinators and plants, but there is a phenological (seasonal) 

isolation. 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Türkiye oldukça zengin bir floraya ve vejetasyon tiplerine sahiptir. Bunun başlıca 

nedenleri; Türkiye’nin birçok cins ve türün gen merkezi olması, jeolojik ve jeomorfolojik 

yapısı, çeşitli topografik yapıların varlığı, 0-5160 m arasında değişen yükseklik 

farklılıklarının bulunması, farklı toprak özelliklerine sahip oluşu, birçok iklim tipini bir 

arada barındırması ve İran-Turan, Akdeniz ve Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgelerinin 

birleştiği yerde olması sayılabilir [1]. 

Türkiye Florasında 167 familya ve bu familyalara ait 1320 cins bulunmaktadır.  Tür sayısı  

9996’dır. Tür altı ve tür üstü taksonlarla beraber 11707 bitki içermektedir. Endemik olan 

takson sayısı 3649’dur. Endemizm oranı ise % 31.82’dir [2]. 

Endemik bitkilerin dağılışı açısından ülkemizin en zengin bölgelerinin başında Amanos 

dağları, Kuzey Anadolu dağları, Toros dağları gibi sıra dağlar ve Tuz gölü gibi özel 

bölgeler gelmektedir [3].  

Türkiye’nin endemizminden bahsederken, Anadolu çaprazına değinmek  gerekmektedir. 

Bu yapı, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran dağ sıralarının yer aldığı 

Gümüşhane, Bayburt sınırından başlamakta, Güneybatı Anti Toros’lara kadar 

uzanmaktadır. Buradan ikiye ayrılarak, bir kolu Amanos’lara, diğer kolu ise Toros’lara 

uzanmaktadır. Bu çapraz üzerinde de çok sayıda endemik bitki bulunmaktadır [3]. 

Anadolu çaprazının batısındaki Orta Anadolu florası, doğudaki floradan farklıdır. Bu 

bölgenin çoğunu Artemisia fragrans stebi işgal etmiştir. Tuz gölü çevresindeki floranın 

İran-Turan florası ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Bununla beraber bu flora, buzul 

dönemlerinde doğudan bölgeye sızan oldukça özelleşmiş halofitleri barındırmaktadır. 

Orta Anadolu'nun büyük bir kısmındaki endemik flora, İran ve Hazar'ın doğusundaki çöl 

florası ile bazı bağlantılar göstermektedir [3]. 

Endemik ve tehlike altındaki taksonların korunması açısından, üreme biyolojisi ve 

tozlaşma (polinasyon) biyolojisi çalışmaları önem taşımaktadır. Bitkilerde yapılan üreme 

ve tozlaşma biyolojisi çalışmaları, bitkilerin diğer canlılar ile ilişkisi, popülasyon 
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ekolojisi ve yaşadığı çevresel koşullar hakkında vermektedir [4-6]. Ayrıca tozlaşma 

biyolojisi çalışmaları, bitkiler ve onların polinatörleri, bitkilerin çiçek özellikleri ve 

evrimsel gelişimleri hakkında da bilgiler vermektedir [7]. 

Apiaceae familyası Dünyada yaklaşık 3000 tür ile temsil edilmektedir. Bu familya, 

Türkiye’nin sekizinci büyük familyasıdır. Aynı zamanda cins sayısı açısından, üçüncü 

büyük familyadır. Türkiye’de Apiaceae familyasına ait 102 cins ve 535 tür 

bulunmaktadır. Bu türlerin 177’si endemiktir. Endemizim oranı % 33 civarındadır. 

Apiaceae familyası endemizm oranının yüksek olması sebebiyle ilgi çekici familyalar 

arasında yer almaktadır [2, 8, 9-12].   

Apiaceae familyasının üyeleri, tek yıllık, iki yıllık, çok yıllık otlar ve nadiren çalımsı 

bitkilerden oluşmaktadır. Çiçek durumu umbella (şemsiye) şeklindedir. Brakte ve 

brakteoller çiçek durumunun tabanında bir halka şeklindedir. Çiçekler epigin (alt 

durumlu), hermafrodit veya tek eşeylidir. Sepaller (çanak yaprak) küçük veya yoktur. 

Petaller (taç yaprak) 5 adet olup beyaz, sarımsı yeşil, sarı, açık mavi veya pembe 

renktedir. Stamen sayısı 5 adettir. Meyve şizokarp olup, iki ya da nadiren tek karpellidir 

[13]. 

Apiaceae familyasının, üçüncü büyük cinsi olan Ferula L. (1753) cinsine ait Türkiye’de 

24 türü ve 4 alt türü bulunmaktadır ve bu türlerin 13 tanesi endemiktir [8, 13 - 14]. 

Ferula L. cinsi üyeleri otsu veya çok yıllık bitkilerdir. Kuvvetli kazık köklere sahiptirler. 

Kök odunsudur. Gövde dallanması alternat, karşılıklı veya vertisillat şekildedir. Gövde 

tabanı lifsi artık kınlarla örtülüdür. Genellikle sağlam yapılı, dik, silindirik yapıda, 

yeşilimsi-mumsu veya menekşe renktedir. Üst gövde yaprakları kınlı olup, daha 

yukarılarda giderek küçülmektedir. Kınlar çok iyi gelişmiş, genellikle derimsi, gövdeyi 

sarıcıdır [8,15].  

Çiçek durumu panikulat-korimboz, çiçekler genellikle hermafrodit, bazen yan umbellerde 

erkek organlar gelişmiştir. Dallanma seyrek veya sık, tabana yakın veya uzaktır. Merkezi 

umbellalar verimlidir. Yan umbellalar genellikle verimsizdir. Brakteler yoktur. 

Brakteoller birkaç tane çok küçük, tüylü veya tüysüz, dökülücü bazen yoktur. Sepaller 

körelmiş veya yoktur. Petaller genellikle sarı renkte, tüysüz veya nadiren tüylüdür. 

Merikarp meyveler ve taban yaprakları tam teşhis için çoğu zaman gereklidir. [8,13].  
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Ferula halophila Peşmen’in Cronquist’e göre sınıflandırılması [15-16];  

Magnoliophyta 

                          Magnoliopsida 

                                                   Rosidae 

                                                                Apiales 

                                                                            Apiaceae 

                                                                                          Ferula L. 

Ferula halophila Peşmen  

Polikarpik, çok yıllık bitkidir. Kökleri silindirik şekildedir. Gövde silindirik yapıda, 

genellikle tüysüzdür. 60-120 cm uzunluktadır. Taban yaprakları triangular-ovattır. 

yaprak sapı kınsız, genellikle tüysüz yapıdadır. Kınları geniş sişkince, gövdeyi saran 

derimsi yapıdadır, yeşilimsi-mumsu renktetir. Çiçeklenme bölgesindeki yaprakcıklar 

brakte benzeri yapıdadır veya hiç yoktur. 

Çiçeklenme durumu panikulat-korimbozdur. Merkezi umbel saplı 3-10 mm ya da 

sapsız, yan umbeller 2-3 tane yükselici ve genelde verimlidir. Ray'lar 8-12 tane, 

umbellulalar 8-15 çiçekli olmaktadır. Brakteoller tüysüz, dökülücüdür. Sepaller 

körelmiştir. Petaller tüysüz, uçtan geriye kıvrıktır. Merikarplar obovat, 

olgunlaştığında çok açık kahve renktedir. Çiçeklenme, Mayıs ve Haziran aylarında 

gerçekleşir [8,13]. 
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Resim 1.1. Ferula halophila Peşmen (H.Kürşad İldeniz) 

Yetişme ortamı, tuzlu ve tüflü topraklardır. Ortalama yükseltisi  900-1200 m civarıdır. 

Tehlike kategorisi IUCN Red List’e göre EN olarak belirlenmiştir. İran-Turan flora bölgesi 

elementi ve lokal endemik bir türdür. Yayılış alanı Tuz gölü ve Nevşehir ili çevresidir 

[18-21]. 

Harita 1.1. Ferula halophila’ nın dağılımı [22] 
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Ferulago W. D. J. Koch (1824) cinsi dünyada Avrupa, Asya ve Afrika’da yayılım 

gösterir. Dünyada 49 türü bulunur ve 32 tanesi ülkemizde yayılış gösterir. Bu 32 türün, 

17 tanesi ülkemize ait endemik türlerdir [23].  

Ferulago üyeleri dik, çok yıllık bitkiler olup rizom kalındır. Gövde tabanında lif halinde 

yaprak kalıntıları taşır. Gövde yaprakları taban yapraklarına göre daha küçük, üstlere 

doğru indirgenme gösterir veya nadiren hiç yoktur. Kınlar hafifçe şişkindir. Çiçek 

durumu şemsiyedir. Merkezi umbellalar verimli, yandakiler genellikle verimsizdir. 

Brakte ve brakteoller genellikle 5’ten fazla, iyi gelişmiş ve kalıcıdır. Sepaller çok 

küçüktür. Petaller sarı veya nadiren kırmızımsı-mor renkli olabilirler. Meyve merikarp 

şeklindedir [17]. 

Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr’in Cronquist’e göre sınıflandırılması  [15-16];  

Magnoliophyta 

                          Magnoliopsida 

                                                   Rosidae 

                                                                Apiales 

                                                                            Apiaceae 

                                                                                           Ferulago W. D. J. Koch 

Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr  

Sinonimleri, Ferula armena DC. (1830), Ferulago bourgaei Boiss. (1872), Ferulago 

sintenisii Gand. (1918), Ferulago armena (DC.) Bernardi (1979), Ferula gandogeri 

M.Hiroe (1979), Ferula kochii M.Hiroe (1979) 

Glabröz, çok yıllık bitkilerdir. Gövde yuvarlak ve düz, oluklu, 60-100 cm boyundadır. 

Yeşilimsi mavi renktedir. Yaprakları tripinnat, üçgensimsi-ovat yapıdadır. Çiçek durumu 

thyrsoid-panikülat umbeldir. Raylar 5-14 tanedir. Brakteler 6-8 mm, lanseolat-ovat 

yapıdadır. meyve sapları oluklu değildir. Merikarplar eliptik yapıda, dorsaldeki damar 

obtus-filiform yapıdadır. Kanatlar 1-2 mm kalınlın dalgalıdır. 
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Resim 1.2. Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr. (H.Kürşad İldeniz) 

Yaşam alanı, dağ bozkırı, yükselti 200-1850 m arasında değişkenlik göstermektedir. 

Tehlike kategorisi IUCN Red List’e göre LR(lc) olarak belirlenmiştir. İran-Turan flora 

bölgesi elementi olan endemik bir türdür [17, 21, 24]. 

Harita 1.2. Ferulago pauciradiata ‘nın Dağılımı [25] 
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Türkiye’de Apiaceae ailesi ve bu aileye ait Ferula ve Ferulago cinslerine ait taksonlar 

üzerinde genellikle farmakoloji çalışmaları ve biyokimya çalışmaları yapılmıştır. Üreme 

biyolojisi ve polinasyon biyolojisi çalışmaları hemen hemen hiç yapılmamıştır. 

Sağıroğlu yapmış olduğu araştırmada, son 50-60 yıllık çalışmaları incelemiş ve Ferula 

cinsine ait taksonlar üzerinde 5000’den fazla farmakoloji ve biyokimya çalışmaları 

yapıldığını tespit etmiştir. Ferula taksonlarında belirlenen özütler ve kimyasal bileşiklerin 

bazıları, benzoik asit, methanolik, koumarinler, antibakterial sesquiterpenoidler, 

terpenoidler, ferulenol, esterler, methanol, ethonol, sülfidler, fosfolipidler, germacrane 

alcohol, 13 hidroksimetilen, 12 tetradecatrien şeklinde sıralanabilir [8].  

Literatür taraması sonucunda Apiaceae familyasına ait bazı üyeler üzerinde polinasyon 

(tozlaşma) ve üreme biyolojisi çalışmaları aşağıda verilmiştir. 

Cruden ve Hermann-Parker (1977) yaptıkları çalışmada, Pastinaca sativa’da birincil 

umbel yapılarının dişi faza geçtiğini, ikincil ve diğer umbel yapılarının erkek fazda 

olduğunu belirtmişlerdir [26]. 

Doust (1980), Apiaceae familyasına ait Pastinaca sativa, Smyrnium olusatrum ve 

Anthriscus sylvestris türleri üzerine yaptığı çalışmada, çiçeklerin seksüel dağılımının 

farklılık göstermekte olduğunu belirtmiştir [27]. 

Koul ve arkadaşları (1993), Apiaceae familyasına ait taksonların çiçeklerinin genelleşmiş 

(üniform) yapıda olduğunu belirlemiştir [28]. 

Rovira ve ark. (2003), Seseli farrenyi (Apiaceae) üzerinde yapmış oldukları çalışmada 

türün ziyaretçilerinin Hymenoptera, Diptera, Heteroptera, Coleoptera takımlarına ait 

bireyler olduğunu tespit etmişlerdir [29]. 

Zych (2007), Heracleum sphondylium türü üzerinde yapmış olduğu çalışmada gerçek 

polinatörlerin genellikle Diptera ordosuna ait bireyler olduğunu tespit etmiştir  [30]. 

Celeste Pĕrez Bañòn  ve Theodora Petanidou (2007) İspanya açıklarında ana karadan 

kopan Columbretes adalarındaki Daucus carota subsp. commutatus’un 

popülasyonlarında polinasyon biyolojisi ve üreme biyolojisi çalışmaları yapmışlardır. Bu 

çalışmalarda dar alanda yetişen bu türün, ana karadan gelen polinatör ile tozlaştığını ve 
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tıpkı bu adalardaki gibi arıların olmadığı alanlarda, bu tarz uzun mesafe tozlaştırıcıların 

tozlaşmayı gerçekleştirdiğini ispatlamışlardır [31]. 

Niemirski ve Zych (2011) Angelica sylvestris (Apiaceae) türünün  çiçek morfolojisinin 

Apiaceae’deki genelleşmeyle aynı olduğunu ancak, muscoid sinekler ile Syrphidae 

familyasına ait kıllı sineklerin asıl polinatörler olduğunu ortaya koymuştur [32]. 

Reuther ve  Regine (2013), Chaerophyllum bulbosum türünde yaptıkları çantalama 

deneyi sonucu, üremek için  polinatöre ihtiyaç duyduğunu  tespit etmişlerdir. Ayrıca 

terminal umbelin kesilmesinden sonra, bitkinin ikincil umbellerinin terminal umbel gibi 

davrandığını ve üçüncül umbel üzerinde de dördüncü bir umbel yapısı meydana 

getirdiğini belirlemişlerdir. Bu durumun da bitkinin enerji düzeyi ilgili olabileceğini 

açıklamışlardır [33]. 

Eriz (2015) Ferula anatolica Boiss. üzerinde yapmış olduğu yüksek lisans tezinde, İzmir 

ve Aydın illerinde sekiz yeni popülasyon keşfetmiştir. Ayrıca bu çalışmada,  İzmir, 

Aydın, Manisa illerinde bulunan Ferula anatolica Boiss’ya ait popülasyonları ziyaret 

eden tozlaştırıcıların tespitini yapmıştır [34]. 

Çalışma sahamızın içinde bulunduğu Nevşehir ili Davis’in “Flora of Turkey and East 

Aegean Islands” adlı eserinde belirtilen ve araştırmacılar tarafından yaygın olarak 

kullanılan kareleme sistemine göre B5 karesinde yer almaktadır [35]. 

 

Harita 1.3. Türkiye Florasındaki karelaj sistemi [35]. 
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Nevşehir ilinin kapsadığı alan, günümüzde aktif olmayan Erciyes, Hasandağı, Melendiz 

ve Güllüdağ’ın püskürmesi sonucu oluşan, Nevşehir platosundaki göller ve akarsular 

üzerinde 100-150 m. arası farklı sertliklerde tüf tabakasından meydana gelmiştir. Bölge 

başta Kızılırmak olmak üzere akarsular, sel suları ve rüzgârların aşındırması sonucu 

oluşan peribacası olarak adlandırılan yapılar ve vadileriyle bugünkü görünümü 

kazanmıştır [36]. 

Nevşehir ili iklimsel olarak tipik karasal iklim özelliği göstermektedir. Bu iklim tipinde 

yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. İlde 1980 - 1997 yılları 

arasında yapılan ölçümlerden elde edilen bilgilere göre ortalama sıcaklık değeri 10.6 

°C’dir. Don mevsiminin (sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesi) başlangıcı, en erken 

Eylül ayı sonu, en geç Aralık başı ve ortalama Ekim ayı sonu olarak tespit edilmiştir. Don 

mevsiminin bitiş tarihi ise en erken Mart sonu, en geç Mayıs ayının ikinci haftası veya 

ortalama Nisan ayının ortasıdır. Yaz ayları (Temmuz-Ağustos) ve sonbahar ayları (Eylül-

Ekim) genellikle yağışsız ve kurak geçmektedir. 1960-1997 yılları arasında yapılan 

ölçümlere göre, ildeki ortalama yıllık yağış miktarı 429.4 kg/m3'tür. İklimin niteliği 

itibariyla kış ve bahar aylarında nem oranı daha yüksektir. Yaz aylarında bu oran 

düşmektedir [36].  

 

Harita 1.4. Nevşehir ili haritası [37] 

Nevşehir 

Avanos 



10 
 

 

Bu çalışmanın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Türlerin üreme ve tozlaşma biyolojisinin anlaşılması 

 Çiçek mekanizmalarının ( protandri, sekansiyel protandri vb.) belirlenmesi  

 Tohum veriminin gözlenmesi ve açığa çıkarılması 

 İki türün Nevşehir iline ait popülasyonlarını ziyeret eden polinatörlerinin belirlenmesi 

 Benzer tür ve cinsler arası rekabetin araştırılması, 

 Simpatrik yetişen iki tür arasındaki izolasyon mekanizmalarının izlenmesi ve 

kesinleştirilmesi 

 Türlerin korunmasına (ex-sitü, in-sitü) katkı 
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BÖLÜM 2 

MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışma Sahasının Belirlenmesi 

Bu çalışmadaki gözlemler, Nevşehir ili sınırları içinde simpatrik olarak bulunan  Ferula 

halophila ve Ferulago pauciradiata türlerinin oldukça yoğun popülasyonlarının 

bulunduğu alanda gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmaları ve gözlemleri Nevşehir ili ile 

Avanos ilçesi arasında yer alan, Avanos ilçesi girişine yaklaşık 1 km mesafede olan, 

volkanik, eğimli ve bariz grimsi-kirli beyaz toprakların yer aldığı bir step ekosisteminde 

yapılmıştır (Şekil 1.1). Alan, Nevşehir-Avanos yolu üzerinde, 968 m rakımda ve 38° 41' 

30.90'' D 34° 49' 06.71'' K koordinatlarında yer almaktadır.  

 

Harita 2.1. Çalışma Sahası Haritası (Google Eart) [38] 

 

2.2. Bitkilerde Eşeysel (Seksüal) Dağılım, Morfolojik ve Fenolojik Gözlemler 

Apiaceae familyasında çeşitlilik gösteren eşeysel dağılımın tespiti için 25 Mayıs 2015 - 

19 Haziran 2015 arası yalnızca Ferula halophila ve 11 Mayıs 2016 - 10 Temmuz 2016 

arası her iki bitkinin (Ferula halophila ve Ferulago pauciradiata) çiçek durumları, 

çiçeklerin eşey durumu ve dağılımı, umbelleri ve umbelluları üzerinde gözlemler 

yapılmıştır. Bu gözlemler yapılırken bitkilerin her biri numaralandırılmıştır. Bitkilerin 

çiçek, meyve, tohum oluşum zamanları belirlenmiştir. İlk yıl sadece 15 tane F. 
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halophila, ikinci yıl 27 tane F. halophila ve 15 tane F. pauciradiata bireyi üzerinde, 

terminal ve lateral umbellerin sayısı, umbellerin taşıdığı umbellula ve umbellulardaki 

çiçekler sayılarak ortalama değerler belirlenmiştir. Bu değerler tablolaştırılarak 

verilmiştir. 

2.3. Üreme Biyolojisi İle İlgili Yapılan Deneyler ve Gözlemler 

Bu çalışmada yapılan deneyler, Reuther ve  Claßen-Bockhoff ‘un ‘’Andromonoecy and 

developmental plasticity in Chaerophyllum bulbosum’’ (Apiaceae -Apioideae)’’ (2013) 

adlı çalışmasındaki kulandığı yöntemlerden esinlenilerek yapılmıştır [33]. 

F. halophila üreme sistemini değerlendirmek için 10 bitki seçilmiştir. Bu bitkilerin, 4 

tanesi otogami, 3 tanesi ksenogami, 3 tanesi de geitonogami deneylerinde kullanılmıştır. 

F. pauciradiata üreme sistemini değerlendirmek için 8 bitki seçilmiştir ve 3 tanesi 

otogami, 2 tanesi ksenogami, 3 tanesi de geitonogami deneylerinde kullanılmıştır. 
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Resim 2.1. Çantalama (Tül) Deneyi (Hüseyin Kürşad İLDENİZ) 

Otogami deneyi: Henüz çiçekleri tomurcuk halinde iken seçtiğimiz bitkilerin terminal 

umbelleri (çiçek durumu) üzerine, daha önceden tüllerden yapılmış olan çantalar ile 

kapatılmıştır ve herhangi bir böcek ziyaretini önlemek için çiçek durumunun altından 

bağlanmıştır.  
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Şekil 2.1. Ksenogami Deneyi Şeması 

Ksenogami deneyi: Bu deneyde çiçek açmadan önce tül içine alınan bireylerin 

çiçeklerinden, kontrollü bir şekilde farklı bireylerde bulunan erkek fazdaki çiçeğin 

anterleri, diğer bireylerde yer alan ve dişi fazda olan bireylerin çiçekleri temas ettirilerek 

döllenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Ardından herhangi bir böcek ziyareti 

gerçekleşmeden, çiçek durumları tekrar tül içerisine alınarak, bu çiçeklerin meyve ve 

tohum üretip üretmedikleri gözlemlenmiştir.   
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Şekil 2.2. Geitonogami Deneyi Şeması 

Geitonogami deneyi: Bu deney ksenogami ile aynı olmakla beraber, tek fark erkek ve 

dişi çiçekleri aynı bireye ait çiçeklerden seçilmiş olmasıdır. Bu deney farklı çiçeklerin 

birbirini döllemesi olarak işlev görse de, aynı bitkinin kendi kendini döllemesini 

gözlemlenmiştir.  

Deneyler bitkilerin çiçek açmamış halinden başlayarak, meyveye geçene kadar olan, 

sürede her gün gözlemleyerek yapılmıştır. Deneylerin sonucunda meyve setleri 

sayılmıştır. Sayılan değerler tablolaştırılarak verilmiştir. 

2.4. Polinatör Gözlemleri 

2015 ve 2016 yılları arasında Mayıs ayının başından, Temmuz ayı başına kadar 

tozlaştırıcı gözlemleri her hafta bir kaç defa olacak biçimde yapılmıştır. Bu gözlemler 

sabah 9:00 ve 17:00' ye kadar devam etmiştir. Bazı polinatörlerin bitkiler üzerine toplu 

gerçekleştirdikleri toplu ziyaretlerde, davranışlarının iyi anlaşılması için tek bir birey 

takip edilerek gözlemler gerçekleştirilmiştir. Gelen tozlaştırıcıların teşhisi ve 

tozlaştırmayı nasıl gerçekleştirdiklerini incelemek için tozlaştırıcıların fotoğrafları, 

Fujifilm Finepix  S marka fotoğraf makinesi ve  Canon EOS 450D marka fotoğraf 

makinası ile Canon Zoom EF-S 18-55 mm marka lens kullanılarak çekilmiştir. Video 
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kayıtları, Fujifilm Finepix S marka fotoğraf makinesi ile alınmıştır. Polinatör türlerinin 

tespiti için, çiçekleri tozlaştırdığına emin olduğumuz türlerden örnek alarak teşhisleri 

yapılmıştır. Teşhisi yapılan türler uzmanlarına danışılarak teyit ettirilmiştir. 
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BÖLÜM 3 

BULGULAR  

3.1. Morfolojik, Fenolojik Gözlemler ve Çiçeklerin Eşeysel Dağlımı 

3.1.1. Ferula halophila Populasyonu Üzerinde Yapılan Gözlemler 

F. halophila, Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayının ilk haftasında taban yapraklarının 

çıkmaya başladığı gözlemlenmiştir. Bitkinin yaklaşık 15-20 gün sürede vejetatif 

kısımlarının geliştiği belirlenmiştir. Mayıs ayının son haftası terminal umbel ve birkaç 

gün sonra da ona bağlı olarak ikincil umbellerin çiçeklenmeye başladığı görülmüştür. 

Birkaç gün sonrasında ise ikincil umbellere bağlı üçüncül umbellerin çiçeklendiği 

belirlenmiştir. Haziran’ın ilk haftasına kadar çiçeklenmenin sürdüğü görülmüştür. 

Çiçeklenme şeklinin ise sentrifugal (en iç halkadan en dışa doğru) düzende olduğu 

belirlenmiştir. Haziran’ın ikinci haftası merkezdeki terminal umbel meyveye geçtikten 

sonra yaklaşık bir hafta sonra, diğer düzendeki umbellerin de meyve vermeye başladığı 

görülmüştür.  

Türün çiçek mimarisi ve umbel yapısı, Doust (1980), Rovira ve ark. (2003) yapmış 

oldukları çalışmadaki çiçek mimarisi dikkate alınarak oluşturulmuştur [27,29]. 

 

Şekil 3.1. F. halophila bitkisine ait çiçek mimarisi ve umbel yapısı 

  

Üçüncül 

Umbel 

İkincil Umbel 

T – Umbel(Birincil) 
Umbellula 

Çiçek 



18 
 

Ayrıca bitkilerin eşeysel durumlarına bakıldığında, F. halophila’da protandrik 

çiçeklenme olduğu gözlemlenmiştir. Bu çiçeklenme durumunda bitkide ilk olarak 

terminal umbelin çiçek açmaya başladığı ve ilk olarak hermafrodit çiçekler verdiği 

gözlemlenmiştir. Çiçekler yapısal olarak hermafrodit olmasına rağmen, ilk aşamada 

fonksiyonel olarak erkek çiçek özelliği gösterdiği görülmüştür. Bu aşamada Erkek üreme 

organları olan stamenlerde olgun polenler üretilirken, dişi organın tepeciğinin henüz 

polen kabulüne hazır olmadığı görülmüştür. Polenlerin dağılımı tamamlandıktan, sonra 

anterlerin dökülmekte olduğu ve dişi organın olgun hale geçerek polen kabul edebilecek 

duruma geldiği görülmüştür (Resim 3.1). Böylece aynı çiçeğin kendi kendini döllemeyi 

engellediği gözlemlenmiştir. 

Aynı çiçeklenme döngüsü sırasıyla ikinci ve üçüncü derecedeki umbellerde de 

görülmüştür. Böylece aynı birey üzerinde hem erkek fonksiyonlu çiçeklerin, hem de dişi 

fonksiyolu çiçeklerin yer aldığı belirlenmiştir. İlk meyvelenmenin terminal umbelden 

başlayarak, sırasıyla ikinci ve üçüncü derecedeki umbellerde oluştuğu gözlemlenmiştir.  

Bitkide ikincil umbellere ait stigmaların alıcı duruma geçmesiyle, üçüncül umbellerin 

erkek özelliği gösteren çiçekler verdiği belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde, üçüncül 

umbellerin nadiren de olsa fertil duruma geçebildiği, çok az sayıda da olsa meyve 

verebildiği gözlemlenmiştir. 

 

Resim 3.1. F. halophila’ya ait çiçeklerde eşeysel dağılım a) Erkek çiçek işlevi gören 

çiçekler b) Dişi çiçek işlevi gören çiçekler (H. Kürşad İLDENİZ) 
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Ayrıca F. halophila popülasyona ait bazı bireylerde, çiçeklenmede farklı bir yapının 

oluştuğu fark edilmiştir. Bu yapının terminal umbel çiçeklenirken, bir umbellulanın 

diğerlerinde daha belirgin gelişmesi ve  umbel yapısı kazanması sonucunda  oluştuğu 

gözlemlenmistir (Şekil 3.3’te IIII ). Bu özel yapının üçüncül umbel özelliği gösterdiği ve 

genellikle meyve üretmediği belirlenmiştir. 

 
 

Şekil 3.2. F. halophila türünün çiçeklenme oluşumu (çiçek mimarisi) ve meyveye 

geçme durumu şematik şekli (I:Dişi fazdaki çiçekleri taşıyan Terminal 

umbel II:Erkek fazdaki çiçekleri taşıyan ikincil umbeller III:Henüz 

açmamış olan çiçek tomurcuklarını taşıyan üçüncül umbeller  III':Üçüncül 

umbel gibi davranan farklı yapı) 

3.1.2. Ferulago pauciradiata Populasyonu Üzerinde Yapılan Gözlemler 

Arazi gözlemlerinde, F. pauciradiata’nın Mayıs ayının ikinci haftasında taban 

yapraklarının çıkmaya başladığı gözlemlenmiştir. Yaklaşık 10-15 gün kadar sürede 

vejatatif kısımlarının geliştiği belirlenmiştir. Haziran ayının ilk ve ikinci haftaları 

boyunca çiçeklenme durumunda olduğu gözlemlenmiştir. Çiçeklenme durumunda önce  

terminal umbel, birkaç gün sonra ikinci umbellerin çiçeklenmeye başladığı 

gözlemlenmiştir. İkincil umbellerin ardından sırasıyla üçüncül, varsa dördüncül 

umbellerlerin de çiçeklendiği gözlemlenmiştir. F. halophila’da olduğu gibi F. 
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pauciradiata’da da sentrifugal çiçeklenme gözlemlenmiştir. Bu türde de Haziran ayının 

üçüncü ve dördüncü haftalarında ise meyve vermeye başladığı gözlemlenmiştir. F. 

halophila’da olduğu gibi ilk önce terminal umbeller meyveye geçerken, onları takiben 

sırasıyla, diğer düzenlerin meyveye geçtiği tespit edilmiştir. 

Bu türdeki oluşan çiçek mimarisi ve umbel yapısı, Doust (1980), Rovira ve ark. (2003)  

yapmış oldukları çalışmadaki çiçek mimarisi dikkate alınarak oluşturulmuştur [27,29]. 

 
Şekil 3.3.  F. pauciradiata bitkisine ait çiçek mimarisi ve umbel yapısı 

 

F. pauciradiata türünde yapılan incelemeler sonucunda, F. halophila’daki gibi protandrik 

çiçeklenme olduğu gözlemlenmiştir. Ancak F. pauciradiata’da F. halophila’dan farklı 

olarak dördüncü seviye umbeller de görülmüştür. F. pauciradiata’da  dördüncül 

umbellerin nadiren de olsa fertil duruma geçebildiği, çok az sayıda da olsa meyve verdiği 

gözlemlenmiştir.  

 
Resim 3.2.  F. pauciradiata’ ya ait çiçeklerde eşeysel dağılım a) Erkek çiçek işlevi 

gören çiçekler b) Dişi çiçek işlevi gören çiçekler (H. Kürşad İLDENİZ) 

 

T – Umbel(Birincil) 
Umbellula 

İkincil Umbel 

Üçüncül Umbel 

Dördüncül Umbel 

Çiçek 
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F. pauciradiata’nın dördüncül umbellerinin ve F. halophila’nın üçüncül umbellerinin 

nadiren meyve vermesi durumunu bitkilerin yaşam döngüsünün sonunda yer alması ve 

bu umbel yapılarının enerji düzeylerinin yetersiz kalması ile açıklanabileceği 

düşünülmüştür. 

 
 

Şekil 3.1.  F. pauciradiata türünün çiçeklenme oluşumu (çiçek mimarisi) ve meyveye 

geçme durumu şematik şekli (I: Meyveleri taşıyan Terminal umbel II:Dişi 

fazdaki çiçekleri taşıyan ikincil umbeller III: Erkek fazdaki çiçekleri 

taşıyan üçüncül umbeller  IV: Henüz açmamış olan çiçek tomurcuklarını 

taşıyan umbeller) 
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Tablo 3.1.  F. halophila ve F. pauciradiata türlerinin çiçek ve meyve oluşumunun 

aylara göre durumu 

 

F. halophila’nın üçüncül umbellerinin ve F.pauciradiata’nın dördüncül umbellerinin 

meyve verme durumunun sayısal değeri çok düşük olduğundan (%0,02-0,03 civarı) tablo 

3.1.deki meyve verme durumu ile karışıklık oluşturmaması için işaretlenmemmiştir.  
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Çiçekler 

     

 
    

   

T.U. Dişi  

Çiçekler 

      

 
   

   

T.U.   

meyveleri 

     
    

   

İ.U.   Hermafrodit 

Çiçekler 

     
    

   

İ.U.  

Dişi Çiçekler 

     
    

   

İ.U.   

Meyveleri 

     
    

   

                                T.U. = Terminal Umbel    İ.U. = İkincil Umbeller 
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3.2. Türlerin Umbel, Umbellula, Çiçek ve Meyve Sayıları 

Doğal koşullar altında, popülasyonundaki bireyler numaralandırmış ve alandaki bu 

bireyler üzerinde yapılan gözlemler sonucu, ortaya çıkan değerler tablolar şeklinde 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.1.  F. halophila’daki terminal umbele ait değerler tablosu 

  

Yıl 
Birey  

Numarası 

T-Umbel Ait 

Umbellula Sayısı 

T-Umbel Üstündeki 

Çiçek Sayısı 

Meyve  

Sayısı 

2
0

1
5
 

1 6 66 60 

2 4 24 24 

3 7 52 52 

4 5 50 23 

5 7 56 28 

6 9 87 39 

7 9 54 4 

8 10 120 2 

9 9 11 3 

10 6 54 2 

11 4 44 32 

12 9 63 56 

13 4 28 23 

14 6 55 0 

15 5 32 24 
2

0
1

6
1
 

2 7 56 37 

3 4 32 26 

4 5 38 24 

5 8 67 42 

6 3 32 16 

7 4 26 17 

8 7 54 41 

9 7 42 26 

10 7 60 34 

11 6 54 48 

12 7 77 34 

13 4 40 31 

14 6 48 16 

15 6 30 29 

16 5 50 47 

21 7 63 16 

23 4 32 14 

Toplam 197 1597 870 

Ortalama 6,156 49,906 27,187 

Standart Sapma ±1,833 ±20,827 ±16,045 



24 
 

Tablo 3.2.  F. halophila’daki ikincil umbellere ait değerler tablosu 

 

 

 

 

Yıl 
Birey  

Numarası 

İkincil Umbel 

Sayısı 

Toplam 

Umbellula Sayısı 

Toplam 

 Çiçek Sayısı 

Toplam 

 Meyve Sayısı 

2

0

1

5 

1 6 64 913 558 

2 12 104 867 811 

3 10 67 509 366 

4 11 74 651 181 

5 11 89 820 355 

6 9 103 788 310 

7 11 106 1057 459 

8 10 116 1119 487 

9 9 74 702 196 

10 11 83 830 371 

11 5 45 457 199 

12 9 82 767 326 

13 6 33 267 85 

14 11 94 865 367 

15 9 87 756 324 

2
0

1
6
 

2 11 104 900 802 

3 8 75 651 643 

4 9 70 679 586 

5 12 146 1008 879 

6 9 123 907 854 

7 10 65 444 378 

8 10 89 637 478 

9 9 78 991 785 

10 7 64 624 564 

11 11 110 1031 896 

12 8 80 1306 985 

13 7 60 404 308 

14 8 67 508 357 

15 13 126 1369 1089 

16 11 105 1068 978 

21 10 97 1021 983 

23 7 62 495 312 

Toplam 300 2742 25411 17272 

Ortalama 9,375 85,687 794,093 539,75 

Standart Sapma ±1,93 ±24,499 ±261,639 ±281,764 



25 
 

Tablo 3.3. F. halophila’daki üçüncül umbellere ait değerler tablosu 

 

 

 

 

Yıl 
Birey 

Numarası 

Üçüncül Umbel 

Sayısı 

Toplam 

Umbellula Sayısı 

Toplam 

Çiçek Sayısı 

Toplam 

Meyve Sayısı 

2

0

1

5 

1 8 98 729 7 

2 18 182 1300 12 

3 11 104 762 0 

4 16 148 1421 0 

5 11 85 782 0 

6 6 60 540 26 

7 3 26 216 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 2 17 107 0 

11 1 11 109 1 

12 0 0 0 0 

13 12 94 785 0 

14 0 0 0 0 

15 2 12 96 0 

2
0

1
6
 

2 22 221 1796 14 

3 3 25 167 0 

4 21 245 1594 1 

5 26 198 2167 0 

6 1 8 72 0 

7 25 207 1690 1 

8 19 167 1266 0 

9 17 163 1519 0 

10 15 145 1439 0 

11 4 30 166 0 

12 9 66 396 0 

13 20 149 1067 3 

14 18 174 1574 2 

15 22 203 1763 0 

16 23 204 2217 3 

21 22 268 2519 5 

23 11 98 759 4 

Toplam 368 3408 29018 79 

Ortalama 11,5 106,5 906,812 2,468 

Standart Sapma ±8,802 ±84,712 ±765,872 ±5,494 
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Tablo 3.4.  F. pauciradiata türü üzerinde yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkan 

terminal umbele ait değerler tablosu  

 

 

 

Tablo 3.5.  F. pauciradiata türü üzerinde yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkan 

ikincil umbellere ait değerler tablosu 
  

 

 

 

 

 

 

  

Birey  

Numarası 

T-Umbel Ait 

Umbellula Sayısı 

T-Umbel Üstündeki 

Çiçek Sayısı 

Meyve  

Sayısı 

1 6 60 27 

5 3 15 9 

6 3 17 16 

7 5 50 33 

12 2 12 7 

13 4 25 18 

14 5 23 16 

Toplam 28 202 126 

Ortalama 4 28,857 18 

Standart Sapma ±1,414 ±18,631 ±9,273 

Birey  

Numarası 

İkincil Umbel 

Sayısı 

Toplam 

Umbellula Sayısı 

Toplam 

Çiçek Sayısı 

Toplam 

Meyve Sayısı 

1 4 19 194 103 

5 5 16 132 88 

6 5 14 126 59 

7 5 29 262 146 

12 5 15 122 67 

13 6 30 382 213 

14 5 24 268 143 

Toplam 31 147 1486 819 

Ortalama 5 21 212,285 204,75 

Standart Sapma ±0,577 ±7,257 ±97,258 ±54,212 
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Tablo 3.6.  F. pauciradiata türü üzerinde yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkan 

üçüncül umbele ait değerler tablosu 

 

 

 

 

Tablo 3.8.  F. pauciradiata türü üzerinde yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkan 

dördüncül umbele ait değerler tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birey 

Numarası 

Üçüncül Umbel 

Sayısı 

Toplam 

Umbellula Sayısı 

Toplam 

Çiçek Sayısı 

Toplam 

Meyve Sayısı 

1 7 38 370 192 

5 11 38 376 213 

6 12 41 412 89 

7 8 42 438 162 

12 8 31 307 157 

13 10 62 716 218 

14 9 36 324 185 

Toplam 65 288 2943 1216 

Ortalama 9,285 41,142 420,428 173,714 

Standart Sapma ±1,799 ±9,873 ±138,096 ±43,892 

Birey 

Numarası 

Dördüncül Umbel 

Sayısı 

Toplam 

Umbellula Sayısı 

Toplam 

Çiçek Sayısı 

Toplam 

Meyve Sayısı 

1 1 5 40 0 

5 11 49 469 2 

6 7 54 486 1 

7 0 0 0 0 

12 6 28 276 3 

13 0 0 0 0 

14 12 63 574 0 

Toplam 37 194 1845 6 

Ortalama 5,285 49,125 263,571 1,5 

Standart Sapma 5,089 27,195 250,705 2,138 
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3.3. Çantalama Deneyleri Sonucu Elde Edilen Bulgular 

Türlerin terminal umbelleri, alanlarındaki doğal koşullarda çantalama deneyi ile 

polinatörleri engellenmiştir. Yapılan gözlmeler sonucu umbellerdeki çiçeklerin meyveye 

geçme durumu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, tablolaştırılarak gösterilmiştir. 

Tablo 3.1.  F. halophila ksenogami deneyi sonucu elde edilen veriler 
 

 

 

Tablo 3.10.  F. halophila otogami deneyi sonucu elde edilen veriler 
 

 

Tablo 3.11.  F. halophila geitonogami deneyi sonucu elde edilen veriler 

 

 

  

Birey  

Numarası 

Terminal Umbel Ait 

Umbellula Sayısı 

T-Umbel Üstündeki 

Çiçek Sayısı 

Meyve  

Sayısı 

1 4 36 14 

17 5 42 32 

18 7 63 46 

Toplam 16 141 92 

Ortalama 5,333 47 30,666 

Standart Sapma 1,527 14,177 16,041 

Birey  

Numarası 

Terminal Umbel Ait 

Umbellula Sayısı 

Terminal Umbel 

Üstündeki Çiçek Sayısı 

Meyve  

Sayısı 

19 6 54 14 

20 9 81 56 

22 7 66 19 

24 8 40 12 

Toplam 30 241 101 

Ortalama 7,5 60,25 25,25 

Standart Sapma 1,29 17,442 20,71 

Birey  

Numarası 

Terminal Umbel Ait 

Umbellula Sayısı 

Terminal Umbel 

Üstündeki Çiçek Sayısı 

Meyve  

Sayısı 

25 5 48 34 

26 7 49 32 

27 3 18 17 

Toplam 15 115 83 

Ortalama 5 38,333 27,666 

Standart Sapma 2 17,616 9,291 
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Tablo 3.12.  F. pauciradiata geitonogami deneyi sonucu elde edilen veriler 
 

 

 

Tablo 3.13.  F. pauciradiata otogami deneyi sonucu elde edilen veriler 
 

 

Tablo 3.14.  F. pauciradiata ksenogami deneyi sonucu elde edilen veriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birey 

Numarası 

Terminal Umbele Ait 

Umbellula Sayısı 

Terminal Umbel Üstündeki 

Çiçek Sayısı 

Meyve 

Sayısı 

2 5 65 42 

3 3 24 18 

4 5 40 33 

Toplam 13 129 93 

Ortalama 4,333 43 31 

Standart Sapma ±1,154 ±20,663 ±12,124 

Birey 

Numarası 

Terminal Umbele Ait 

Umbellula Sayısı 

Terminal Umbel Üstündeki 

Çiçek Sayısı 

Meyve 

Sayısı 

8 3 18 9 

9 3 27 12 

11 2 14 3 

Toplam 8 59 24 

Ortalama 2,666 19,666 8 

Standart 

Sapma ±0,577 ±6,658 ±4,582 

Birey 

Numarası 

Terminal Umbele Ait 

Umbellula Sayısı 

Terminal Umbel Üstündeki 

Çiçek Sayısı 

Meyve 

Sayısı 

10 2 15 11 

15 3 19 15 

Toplam 5 34 26 

Ortalama 2,5 17 13 

Standart 

Sapma ±0,707 ±2,828 ±2,828 
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3.4. Meyve Verimi Analizi Bulguları 

  

Tablo 3.15.  Çantalama deneyleri dışında kalan bireylerin meyvelenme oranları 
 

 

Doğal koşularda F. halophila üzerinde yapılan incelemelerde, üretken umbel 

düzenlerinin Terminal umbel ve ikincil umbel olduğunu görülmüştür. Bu iki umbel 

düzeninin oluşturduğu meyvelerin % 50-70 arası oranda verimli olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 3.11).  Üçüncül umbellerin ise % 0,2 oranında verimli meyve verdiğini 

gözlemlenmiştir.  

F. pauciradiata üzerinde yapılan gözlemlerde terminal, ikincil ve üçüncül umbellerin      

% 40-50 arası oranda verimli meyve oluşturduğu gözlenmiştir (Tablo 3.11). Dördüncül 

umbellerin ise % 0,3 oranında verimli meyve verdiği gözlemlenmiştir.  

Tablo 3.16.  F. halophila ve F. pauciradiata çantalama deney sonuçlarının oranları 

 
 

 

 

 

 

 

                Türler 

 

 

Umbel düzenleri 

F. halophila (%) F. pauciradiata (%) 

 

 

 

Terminal Umbel 54,477 
 

62,376 

İkincil Umbel 67,970 
 

55,114 

Üçüncül Umbel 0,272 
 

41,310 

Dördüncül Umbel --- 
 

0,325 

Deneyler F. halophila (%) F. pauciradiata (%) 
 

 

 
Ksenogami 78,00 72,09 

Otogami 41,90 40,67 

Geitonogami 72,00 76,47 

Verim = 

Top. Meyve X 100 

Top. Çiçek 

Verim = 

Top. Meyve X 100 

Top. Çiçek 
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3.5. Polinatör Gözlemleri 

Avanos’ta F. halophila ve F. pauciradiata habitatında yapılan gözlemlerde, 

Hymenoptera, Coloeptera, Hemiptera, Diptera ordosuna ait toplam 11 takson 

belirlenmiştir.  

 

Tablo 3.17.  Polinatörlerin ziyaret ettiği bitkiler ve ziyaret sayıları 

 

 

 

     Polinatörler 

 

 

Bitkiler 
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p
. 

X
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o
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. 

G
ra

p
h

o
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m
a

 s
p

. 

F. halophila 30 12 5 2 4 20 1 2 3 1 3 

F. pauciradiata 8 21 6 3 3 0 0 0 0 0 0 
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Şekil 3.5. Polinatörlerin ziyaret ettiği bitkiler ve ziyaret sayısı grafiği 

Hymenoptera ordosuna ait 4 birey gözlenmiştir. Bunlar Apidae familyasına ait Apis 

mellifera, Xylocopa sp., Formicidae familyasından Lasius sp., Gasteruptiidae 

familyasından Gasteruption sp. taksonlarıdır.  

Coloeptera ordosuna ait 4 birey gözlenmiştir. Bunlar Cantharidae familyasına ait 

Rhagonycha sp. ve Cantharis sp., Dermestidae familyasına ait Attagenus sp. Mycteridae 

familyasına ait Mycterus sp. taksonlarıdır. 

Diptera ordosuna ait 2 birey gözlenmiştir. Bunlar Tachinidae familyasından Winthemia 

sp. ve Syrphidae familyasından  Eristalis sp. taksonlarıdır. 

Hemiptera ordosundan ise Pentatomidae familyasına ait Graphosoma sp. taksonu 

gözlenmiştir. 

Bu taksonlardan 6 tanesi sadece F. holophila üzerinde, diğer 5 takson ise hem F. 

halophila hem de F. pauciradiata üzerinde gözlemlenmiştir. 

Coleoptra takımı üyelerinin çiğneyici, Hymenoptra takımının Lasius sp. haricindeki 

bireylerinde  yalayıcı-emici, Lasius sp.’de ise çiğneyici, Diptera ve Hemiptera üyelerinde 

ise sokucu-emici ağız yapısı bulunmaktadır. 
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Coleoptra takımı üyeleri polen ve nektar yemek amacıyla ziyaretlerini 

gerçekleştirmektedir. Hymenoptera takımı üyeleri ise polen toplamak ve nektar yemek 

için ziyaretlerini gerçekleştirmektedir. Bu takımın sadece Lasius sp. polen ve nektar 

yemek  için ziyaret etmektedirler. Diptera üyeleri ise nektar yemek için ziyeretlerini 

gerçekleştirmektedir. Sedece Hemiptera üyesi Graphosoma sp. fitofag amacıyla ziyaret 

etmektedir. 

3.5.1. Ortak Polinatörler 

3.5.1.1 Coloeptera: Cantharidae: Rhagonycha sp.  

F. halophila’ya 30 kere, F. pauciradiata’ya ise 8 kere ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Ziyaretlerini 12:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 

Bitki üzerinde uçmadan yürüyerek, ortalama 5-6 dakika arasında ziyaretlerde bulunduğu 

gözlemlenmiştir. Bu tür baş bölgesine, kınkanatlarının üst bölümüne ve vücudunun alt 

kısmındaki kıllara tutunan polenler ile tozlaşmayı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.  

Her iki bitki türdeki sekansiyel protandri durumu göz önüne alındığında, böcek bir bitki 

üzerinde geçirdiği sürede bitkinin erkek fazdaki ve dişi fazdaki umbellerini gezmekte ve 

sonra başka bir bitkinin üzerine uçtuğu, yine erkek ve dişi fazlardaki çiçeklerde dolaştığı 

gözlemlenmiştir. Bu durumda böcek hem karşılıklı döllenme (cross-pollination), hem de 

geinotogami olayını teşvik ettiği tespit edilmiştir. Bitki üzerinde geçirdiği süreden dolayı 

ağırlıklı olarak geitonogami yaptığı görülmüştür. 
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Resim 3.3. Rhagonycha sp. a) F. pauciradiata üzerinde b) F. halophila üzerinde 

Polenlerin taşındığı baş kısmı c) polenlerin taşındığı kanat kısmı d) 

Polenlerin taşındığı alt kısım (H. Kürşad İLDENİZ)  

Bu poinatörün F. pauciradiata ziyareti sırasında, bir birey gözlenirken, F. halophila 

üzerindeki ziyaretlerini, toplu olarak gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir.  

3.5.1.2. Coloeptera: Mycteridae: Mycterus sp. 

Bu polinatör F. halophila’ya 12 kere, F. pauciradiata’ya ise 21 kere ziyaret 

gerçekleştirmiştir. Ziyaretlerini 12:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirdiği 

gözlenmiştir. 

Bitki üzerinde uçmadan yürüyerek, ortalama 5-6 dakika arasında ziyaretlerde bulunduğu, 

baş bölgesine ve kınkanatlarının üst bölümüne tutunan polenler ile tozlaşmayı 

gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 
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Her iki bitkideki sekansiyel protandri durumu göz önüne alındığında, böcek bir bitki 

üzerinde geçirdiği sürede, bitkinin erkek fazdaki ve dişi fazdaki umbellerini gezdiği 

belirlenmiştir. Sonra başka bir bitkinin üzerine uçtuğu erkek ve dişi fazlardaki çiçeklerde 

dolaştığı gözlenmiştir. Bu durumda böcek hem çapraz tozlaşma hem de kendi kendine 

tozlaşma yapmakta olduğu görülmüştür. Bitki üzerinde geçirdiği süreden dolayı ağırlıklı 

olarak kendi kendine tozlaşma yaptığı tespit edilmiştir. 

 

Resim 3.4. Mycterus sp. a) F. pauciradiata üzerinde b) F. halophila üzerinde 

 (H. Kürşad İLDENİZ) 

3.5.1.3. Hymenoptera: Apidae: Apis mellifera 

Bu takson, F. halophila’ya 5 kere, F. pauciradiata’ya ise 6 kere ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Ziyaretlerini 13:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 

Apis mellifera’nın her iki bitkinin çiçekleri üzerinde birkaç saniye durduğu görülmüştür. 

Bir birey üzerinde ise 10 - 20 saniye arası ziyarette bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak bu 

kısa süre içerisinde, kınkanatlı böcekler ile nerdeyse aynı sayıda umbel, umbellat ve çiçek 

gezdiği belirlenmiştir.  

Ayrıca bitkilere ait populasyonlardaki tek bir bireyi ziyaret etmekten ziyade, birkaç bireyi 

ziyaret ettiği gözlemlenmiştir. Bu gözlemin sonucunda, kendi kendine tozlaşmadan daha 

çok çapraz tozlaşmaya katkıda bulunduğunu tespit edilmiştir. Bu nedenle, her iki bitki 

türü için de tozlaşmada önemli bir rol üstlendiği belirlenmiştir. 
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Resim 3.5. Apis mellifera a) F. pauciradiata üzerindeki Apis mellifera’nın başındaki 

polenler ve polenle dolu korbikula b) Dişi çiçekli F. halophila üzerinde c) 

Erkek çiçekli Ferula halophila üzerinde (H. Kürşad İLDENİZ) 

Bu türün, tozlaşmayı genellikle ince kıllarla kaplı toraks ve baş yapısına tutunan 

polenlerle, bazen de arka bacaklarında tibia bölgesinde bulunan korbikula olarak 

adlandırılan polen kesesiyle gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. 

3.5.1.4. Diptera : Tachinidae : Winthemia sp. ve  Diptera : Syrphidae: Eristalis sp. 

Diptera ordosuna ait benzer tozlaşma özelliği gösteren bu 2 türün, F. pauciradiata ve F. 

halophila için ortak polinatörler olduğu tespit edilmiştir. Her iki türün de özellikle toraks 

bölgelerinde yoğun olarak, vücudunun çeşitli kısımlarında sert kıllar bulunduğu 

gözlemlenmiştir. Bu kılların polenler için tutunma yüzeyi oluşturduğubelirlenmiştir. Apis 

mellifera’da olduğu gibi bu türlerde çiçekler üzerinde birkaç saniye durduğu ve bireylerin 

üzerinde ise ortalama 30 saniye gezdikleri tespit edilmiştir. İki türde  bitki üzerinde 

bulunduğu az sürede dişi ve erkek fazdaki umbel yapısı gezmekte ve kendi kendine 

tozlaşma yaptığı belirlenmiştir. Ayrıca Apis mellifera’da olduğu gibi popülasyonda 

birden çok birey gezerek çapraz tozlaşmaya (cross-pollination) daha çok katkı yaptığı 

tespit edilmiştir. Winthemia sp., F. halophila’yı 4 kez ziyaret ederken, F. pauciradiata’ 

yı 2 kez ziyaret etmiştir. F. pauciradiata’ yı gün içinde 15:30 civarı ve 17:40 civarında 

ziyaret ederken, F. halophila’yı 12:30-16:30civarnda ziyaret etmiştir.  
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Resim 3.6.  Winthemia sp. ve Eristalis sp. a) F. pauciradiata üzerindeki Eristalis sp. 

b) F. halophila üzerindeki Winthemia sp. (H. Kürşad İLDENİZ) 

 

3.5.2. F. halophila Türüne Ait Polinatörler 

3.5.2.1. Hymenoptera: Formidae: Lasius sp. 

Lasius sp.’de F. halophila’yı en çok ziyaret eden türlerden biri olduğu gözlemlenmiştir. 

Ayrıca vücudunun küçük ve kılsız olduğu görülmüştür.  

Bitki üzerinde yürüyerek dolaşan Lasius sp., ziyeretlerini gün içerisinde 15:30-18:00 

arasında gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Bitkinin genellikle erkek çiçekleri üzerinde 

görülmüş olsa da nadiren  dişi çiçek üzerinde de gözlenmiştir.  

Lasius sp. bitkinin erkek fazlarını tercih etmesinden dolayı, terminal umbel ve ikincil 

umbellerin dişi faza geçmesiyle, bitki ziyaretleri azalmakta olsa da meyveye geçene kadar 

olan dönemde gözlenmiştir. 
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Resim 3.7.  F. halophila üzerindeki Lasius sp. (H.Kürşad İLDENİZ) 

3.5.2.2. Coloeptera: Cantharidae: Cantharis sp. ve Coloeptera: Dermestidae: 

Attagenus sp. 

Bu polinatörler, yapılan gözlemlerde yalnız F. halophila’yı ziyaret ettiği tespit edilmiştir. 

Bu iki böcek bitki üzerinde uçmadan, yürüyerek ortalama 4-5 dakika arasında ziyaretlerde 

bulunduğu belirlenmiştir. Polenler bunların baş bölgesine, kınkanatlarının üst bölümüne 

ve torkasının alt kısmındaki kıllarlara tutunarak tozlaşmayı gerçekleştirdiği görülmüştür. 

Ayrıca, bitkinin üzerinde hem erkek fazda hem dişi fazdaki umbellerde de 

görülmüşlerdir.  

Cantharis sp., F. halophila’yı 2 kez ziyarette bulunmuştur. Ziyaretlerini 13:40-14:50 

saatlerinde gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Attagenus sp., ise 1 kez ziyarette 

bulunmuştur. Ziyaretini 12:30 civarında gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 
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Resim 3.8.  Cantharis sp. ve Attagenus sp. a) Cantharis sp. F. halophila üzerinde b) 

Attagenus sp. F.  halophila üzerinde c) Cantharis sp. baş kısmındaki 

polenler (H.Kürşad İLDENİZ) 
 

3.5.2.3. Hymenoptera: Gasteruptiidae: Gasteruption sp. 

Bu polinatör F. halophila üzerinde 3 kere ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaretlerini 13:00-

17:30 saatleri arasında gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. 

Gasteruption sp., ise bitkinin çiçekleri üzerinde birkaç saniye durduğu gözlemlenmiştir. 

Apis mellifera gibi çok umbel, umbellat ve çiçek gezmekdiği belirlenmiştir. Bir birey 

üzerinde ise ortalama ziyaret süresi 5-10 saniye olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca bu taksonun F. halophila popülasyona ait tek bir bireyi ziyaret etmekten ziyade, 

birkaç bireyi ziyaret ettiği gözlemlenmiştir. Bu gözlemin sonucunda, kendi kendine 

tozlaşmadan daha çok çapraz tozlaşmaya katkıda bulunduğunu, bu nedenle tozlaşmada 

önemli bir rol üstlendiğini tespit edilmiştir.  
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Resim 3.9.  Gasteruption sp. F.  halophila üzerinde (H. Kürşad İLDENİZ) 

3.5.2.4. Hymenoptera: Apidae: Xylocopa sp. 

Bu arı türünün vücudundaki kıllı yapının polenlere tutunma yüzeyi oluşturduğu 

görülmüştür. Özellikle kıllarla kaplı toraks ve baş yapısına tutunan polenlerle tozlaşmayı 

gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Bu arının bitkinin çiçekleri üzerinde birkaç saniye durduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca, umbel yapılarını hızlı bir şekilde gezip, başka bireye geçmekte 

olduğu ve bir birey üzerinde 5-10 saniye kaldağı tespit edilmiştir. 

Bu arı bitkiyi bir kez, saat 11:30 civarında ziyaret ettiği, bu yüzden etkin bir polinatör 

olmadığı belirlenmiştir. 
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Resim 3.10.  Xylocopa sp. (Jacinta Lluch Valero) [39] 

3.2.5.5. Hemiptera: Pentatomidae: Graphosoma sp. 

Bu taksonun, vücudunun kılsız olduğu gözlenmiştir. F. halophila üzerinde ise 3 kez 

ziyaret gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Ziyaret saatlerinin 13:00-16:30 arasında olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Resim 3.11. Graphosoma sp. (anonim, 2012) [40] 
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BÖLÜM 4  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ferula ve Ferulago morfolojik bakımdan birbirine yakın cinsler olarak bilinmektedir. Bu 

yüzden sistematik ayrımlarında karışıklık yaşanmaktadır. Her iki cinsin taksonları 

arasında bu nedenle birçok sinonim oluşmuştur. Bu örneklerden birkaçını şöyle 

sıralayabiliriz; Ferula cypria (syn. Ferulago cypria) Ferula sadleriana (syn. Ferulago 

sadleri), Ferulago angulata (syn. Ferula angulata), Ferulago thyrsiflora (syn. 

Ferula thyrsiflora) [41-42]. 

Bu çalışmayla, simpatrik yayılış gösteren Ferula halophila ve Ferulago pauciradiata 

türleri ile ilgili ilk defa üreme ve polinasyon biyolojisi hakkında bilgiler elde edilmiştir.  

Doust (1980), Apiaceae familyasına ait Pastinaca sativa, Smyrnium olusatrum ve 

Anthriscus sylvestris bitkileri üzerine yaptığı çalışmada, çiçeklerin seksüel dağılımının 

farklılık göstermekte olduğunu belirtmiştir. Umbelleri birincil (I), ikincil (II), üçüncül 

(III) ve dördüncül (IV) düzenler olarak sınıflandırmıştır. Umbellerin hermafrodit çiçek, 

erkek çiçek ve meyve oluşturma yüzdelerini belirlemiştir. Cruden ve Hermann-Parker 

(1977), Pastinaca sativa’da birincil umbel yapılarının dişi faza geçtiğini, ikincil ve diğer 

umbel yapılarının erkek fazda olduğunu belirtmişlerdir [ 26-27]. 

Bitkilerin doğal alanlarında, tarafımızdan yapılan gözlemlerde, F. halophila ve F. 

pauciradiata türlerinde de benzer durumun olduğu belirlenmiştir. Her iki türde de birincil 

(terminal) umbel yapılarının erkek fazdan dişi faza geçmesi durumu gözlenmiştir. 

Terminal umbelin farklılaşmasından sonra ise (erkek fazdan dişi faza olmak üzere) diğer 

umbel düzenlerinin sırasıyla (II, III varsa IV) farklılaştığı ve sekansiyel protandri olduğu 

da gözlemlenmiştir (Şekil 3.1 ve Şekil 3.3). 

Çalışmalar sonucu, F. halophila ve F. pauciradiata‘da terminal umbel ve ikincil 

umbellerin üretken oldukları belirlenmiştir. F. halophila’da üçüncül umbellerin nadiren 

meyve ürettiği, F. pauciradiata’da ise üçüncül umbellerin üretken fakat dördüncül 

umbellerin neredeyse hiç meyve vermediği görülmüştür (Tablo 3.15). Ayrıca F. 

halophila popülasyona ait bazı bireylerde, çiçeklenmede özel bir yapının oluştuğu fark 

edilmiştir. Üçüncül umbel yapısına benzer özellik gösteren bu yapının, habitat farklılığı,  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2808689
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2808689
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yöresel iklim değişkenliği (kurak mevsim, yağışlı mevsim, sıcaklık), yangın, otlatma gibi 

stres koşulları sebebiyle oluşabileceği düşünülmüştür (Şekil 3.2’te IIII).  

Ptilimnium nodosum üzerinde yapılan bir çalışmada, terminal umbelin meyve vermemesi 

durumunda, ikincil umbellerin meyve verdiği bilinmektedir [43].  

Reuther ve Claßen-Bockhoff, Chaerophyllum bulbosum üzerine yapmış oldukları 

deneyde, bir grup bitkide terminal (birincil) umbeller erken aşamada kesilmiş ve 

normalde bu türde görülmeyen dördüncül bir umbel yapısı oluştuğunu belirtmişlerdir. 

Deneyin sonucunda zor şartlar (terminal umbelin kopması veya meyve üretmemesi 

durumunda) altında bitkinin umbel sayısını ve umbel düzenlerini tekrar ayarladığını tespit 

etmişlerdir. Deneyin sonucunda, bu durumun bitkinin enerji düzeyi ile ilişkili olduğunu 

açıklamışlardır [33]. Bu iki çalışma göz önüne alındığında, F. halophila’ya ait üçüncül 

umbellerin ve F. pauciradiata’ya ait dördüncül umbellerin meyve vermemesi veya çok 

az vermesi durumunun, bitkilerin çiçeklenme sürelerinin geçmesi ve enerji durumunun 

yetersiz kalmasından doğan sonuç olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir (Tablo3.15). 

Ayrıca bu üçüncül ve dördüncül umbel yapılarının genellikle erkek fazdaki çiçekleri 

vermesi durumu, tarafımızca polen donörü işlevi gördüğü şeklinde yorumlanmıştır. 

Tozlaşmanın garantiye alınması için Apiaceae üyelerinin hem kendi kedine (otogami ve 

geitonogami) tozlaşma mekanizması, hem de çapraz tozlaşma (ksenogami) mekanizması 

kullandığı bilinmektedir. Tarafımızdan popülasyonların bulunduğu lokasyonda (doğal 

habitat) yapılan geitonogami ve ksenogami deneyleri ile türlerin bu mekanizmaları 

kullandığı ve polinatöre ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiştir (deney tablosu frekans tablosu) 

Yapılan çantalama deneylerinin sonuçlarına göre her iki tür için de ençok verimli meyve 

verme durumunun, ksenogami ve geitonogamide olduğu görülmüştür. Bu iki yapay 

tozlaşma deneyinin sonuçları, doğal koşullarda oluşan tozlaşma sonuçları ile 

karşılaştırıldığında % 10-20 arasında bir artış olduğunu gözlemlenmiştir. Her iki tür 

üzerinde yapılan ksenogami ve geitonogami deneyleri sonucunda, çok sayıda verimli 

meyve gözlenmesi, türlerin çapraz ve kendi kendine tozlaşmaya cevap verdiğini 

göstermektedir (Tablo 3.15, Tablo 3.16). 

Yapılan otogami deneyinde, bitkilerde verimli meyve görülmesi oranı,  her iki tür için % 

41’dir. Çalışılan türlerin Doğal yolla ve otogami deneyi ile tozlaşan bireyleri 
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karşılaştırıldığında, meyve veriminde % 10 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir 

(Tablo 3.15, Tablo 3.16). Bu durum iki bitkinin  polinatör aktivetesi olmadan, bir umbel 

üzerindeki çiçekler ile verimli meyve oluşturabileceği ihtimalini göstermektedir. Reuther 

ve Claßen-Bockhoff ‘un (2013) Chaerophyllum bulbosum türü üzerinde yapmış oldukları 

benzer deneylerin sonucunda; aynı umbel düzenindeki çiçeklerin hepsi aynı anda 

değişime uğramayıp, bazılarının erkek fazda kaldığını, bazılarının ise dişi faza geçtiğini 

belirtmişlerdir. Birbirlerine yakın bulunan bu çiçeklerin tozlaşması veya dökülen 

çiçeklerin erkek organlarının çanta içerisinde kalması ile dişi fazdaki çiçekleri  

tozlaştırması  sonucunda verimli meyveler oluşturabileceğini açıklamışlardır [33]. 

Apiaceae familyasına ait taksonların çiçekleri genelleşmiş (üniform) yapıdadır. Bu 

nedenle Insecta’ya ait birçok takım ile tozlaşabildiği bilinmektedir [28]. 

Zych ‘’On flower visitors and true pollinators: The case of protandrous Heracleum 

sphondylium L. (Apiaceae) (2007)’’ adlı çalışmasında Heracleum sphondylium türü 

üzerine gelen böcekleri ziyaretçiler ve asıl polinatörler diye ikiye ayırmıştır. Bu ayrımı 

yaparken dişi faz üzerindeki böcekleri asıl polinatörler olarak kabul etmiştir. Trafımızdan 

yapılan çalışmada polinatör gözlemleri yapılırken Zych’ in bu çalışması refarans olarak 

alınmış ve dişi faz üzerinde gözlemlenen polinatör olarak kabul edilmiştir [30]. 

Yapılan çalışmalarda, genellikle Coleoptera’ya ait bireylerin, Diptera’ ya ait bireylerin, 

Hymenoptera’ya ait bireylerin, Apiaceae familyasına ait taksonları tozlaştırdığı 

bilinmektedir [30, 44-51].  

Bu çalışma sırasında, bitkilerin doğal alanlarında yapılan gözlemlerde, simpatrik yetişen 

iki türün ortak polinatörler ile tozlaştığı belirlenmiştir. Bunlar arsında, Coleoptra 

takımından Rhagonycha sp.  ve Mycterus sp. Hymenoptera takımından  Apis mellifera ve 

Diptera takımından Eristalis sp., Winthemia sp. türleri ortak polinatör olarak tespit 

edilmişlerdir.  

Bu böceklerin etkin polinatörler olmasının sebebi, belli vücut bölümlerinde kıl olması, 

polenleri tutan özelleşmiş (Apis mellifera’nın korbikulası vb.) yapıların bulunması, dişi 

fazdaki çiçekeleri ziyaret etmesi ve ziyaret sayısının birden çok olmasıdır [30]. 
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Yapılan gözlemlerde, yalnız F. halophila’yı ziyaret eden  polinatörler ise Lasius sp., 

Attagenus sp., Cantharis sp., Gasteruption sp., Xylocopa sp., Graphosoma sp. olarak 

belirlenmiştir. Bunlardan Lasius sp. ve Graphosoma sp. hariç diğerleri etkin 

polinatörlerdir. Lasius sp.’nin vücudunda kıl yapısının az olması, özelleşmiş (polen kesesi 

vb.) yapıların olmayışı ve ziyaret sayısı çok olsada genelde erkek çiçek üzerinde 

gözlendiği için, etkin bir polinatör olarak düşünülmemiştir. Ancak bitkinin üzerinde 

geçirdiği sürede anterlere ve stilusu tutunmasından dolayı az da olsa tozlaşmada görev 

aldığı düşünülmüştür.  

Buna karşı ziyaret sayısı az, gezdiği birey sayısı çok olan Apis mellifera’nın, polen tutan 

kıl yapılarının sık ve çok olması, korbikula yapısının bulunması, dişi çiçek ziyaretlerinin 

fazla olması durumu ayrıca polinasyon sırasında ziyeretlerini hızlı bir şekilde yapıp 

popülasyona ait daha çok bitki bireyini gezmesinden dolayı etkin bir polinatör olarak 

düşünülmüştür. 

Lasius sp.’nin bitkiyi ziyaret eden birey sayısı bir seferde birden çok olduğundan, bu 

durum ziyaret ettiği bitki bireyi sayısını artırmaktadır. Ancak yukarıda belirtilen 

özelliklerinden dolayı (az kıllı gibi), polinasyona katkısının az olduğu, buna karşın Apis 

mellifera’nın bir ziyarette (genellikle bir seferde bir tane) bitki populasyonunda daha çok 

bireyi gezdiği için, yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı, polinasyona katkısının daha 

fazla olduğu düşünülmektedir.         

Ayrıca yapılan gözlemlerde, Graphosoma sp.’nın bitkiyi fitofag amaçlı ziyaret ettiği 

belirlenmiştir. Bu polinatörün, hem dişi hem de erkek çiçekleri ziyaret etmesi ve birey 

üzerinde yapılan mikroskop gözlemlerinde, azda olsa polenlerin görülmesi nedeniyle 

etkin olmasa da tozlaştırmada görev aldığı düşünülmüştür. 

Eriz Ö. 2015’te ‘’ Ferula anatolica Boiss.’in yayılışı ve tozlaşma biyolojisi’’adlı yüksek 

lisans tezinde, tozlaşamayı gerçekleştiren canlıları aktif polinatörler ve pasif polinatörler 

olarak iki grup altında toplamıştır. Hymenoptera ve Diptera takımı üyelerini aktif 

polinatörler olarak ilk gruba dahil etmiştir. Diğer grup ise tozlaşmada görevinin olmadığı 

veya az olduğu Coleoptera, Hemiptera ve Lepidoptera takımı üyelerinden oluşmaktadır. 

Ayrıca Eriz’in yaptığı çalışmada, çalışmamızdan farklı olarak, F. anatolica üzerinde 

Lepidoptera takımı üyelerenin de ziyarette bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak 
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Lepidoptera, Coleoptera ve Hemiptera takımlarına ait üyelerin erkek çiçek ziyeretlerinin 

fazla olması ve vücutlarında kıl yapılarının az olması sebebiyle etkin birer polinatör 

olmadıkları düşünülmüştür [34]. Tarafımızdan yapılan çalışmada ise Coleoptera 

üyelerinin (Rhagonycha sp.  ve Mycterus sp.) dişi çiçek ziryet çokluğu ve kıl yapısını 

yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda etkin birer polinatör oldukları düşünülmüştür. 

Eriz Ö. tarafından İzmir, Manisa ve Aydın illerinde yapılan çalışmada 21 ziyeretçi takson 

sayılmıştır. Tarafımızdan yapılan çalışmada ise 11 ziyeretçi takson sayılmıştır. İki 

çalışma arasında orataya çıkan takson sayısı farkının iklim ve vejetasyon çeşitliliğine 

bağlı olduğu düşünülmüştür. 

Ayrıca, Eriz Ö. yapmış olduğu bu çalışmada çiçeklenme düzenini açıklarken, Pĕrez-

Bañòn C. ve Petanidou T.’nun Daucus carota subsp. commutatus üzerinde yapmış olduğu 

çalışmada kullandığı benzer çiçek mimarisi metodunu takip etmiştir. Bu metotta birden 

çok merkez umbel belirtilmiştir. Bu umbeller C1, C2 şeklinde ifade edilmiştir. Merkez 

umbellerden çıkan umbeller ise lateral umbel olarak gösterilmiştir. Bunlarda L, L1 

şeklinde ifade edilmiştir (Perez).  Bu çalışmalarda kulanılan çiçeklenme düzenine benzer 

yapı, az çok Türkiye Florası ve Sağıroğlu (2005)’nun yaptığı Türkiye Ferula L. Cinsinin 

Revizyonu adlı doktora çalışmasında da kulanılmıştır. 

Ancak tarafımızdan yapılan çalışmada, Çiçek hiyerarşisini açıklamada, Doust’un 1980 

‘de, Rovira ve arkadaşlarının 2003’te kulandığı metot tercih edilmiştir (Şekil 3.1 ve Şekil 

3.3 ) [27, 29]. 

Salvia (Lamiaceae) taksonları üzerinde yapılan polinasyon çalışmalarında, polinatör ve 

bitki arasındaki özelleşme durumuna değinilmiştir. Bu çalışmalarda Salvia türlerinin 

arılar, belli sinekler ve sinek kuşları ile tozlaştığı belirlenmiştir. Salvia taksonlarındaki 

polinatör ve bitkilerin birbirlerine özelleşerek, melezleşme ve üreme izolasyonu 

mekanizmalarının oluştuğu, yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir. Oluşan bu izolasyon 

mekanizmaları ile türler arası rekabetin azaltıldığı belirlenmiştir  [52-55].  

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Salvia’da hem mekanik, hem de fenolojik izolasyonun 

bulunduğu, ancak Apiaceae’de polinatör çiçek özelleşmesinin olmamasından dolayı, 

mekanik izolasyonun bulunmadığı bilinmektedir [28]. Bu çalışmada, F. halophila’nın 

ağırlıklı olarak Mayıs ayı ortasından, Haziran ayı ortasına kadar çiçeklendiği, F. 
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pauciradiata’nın ise ağırlıklı olarak Haziran ortasından, Temmuz ortasına kadar 

çiçeklendiği gözlemlenmiştir (Bu veri Türkiye Florası ile örtüşmektedir). Böylece iki tür 

arasında ortak polinatörler dahi olsa, hibridizasyon olayı gerçekleşmemektedir. Buna 

göre, simpatrik yayılış gösteren F. halophila ve F. pauciradiata türleri arasında belirgin 

bir fenolojik (mevsimsel) izolasyonun bulunduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 3.1).  

Ayrıca, bu çalışmayla ortak polinatörlerin ortamda uzun süre kaldıkları gözlemlenmiştir. 

Bu durumun, iki türün çiçeklenme dönemlerinin birbirini takip etmesiyle ilişkili olduğu 

kanısına varılmıştır (Tablo 3.1).  Ayrıca polinatörlerin bitkileri ziyeret etme nedenleri 

başında böcek bitki arasındaki özelleşmenin olmadığı, böceklerin beslenme ihtiyacından 

dolayı öğrenme sonucunda bu ziyaretlerin gerçekleştiği de düşünülmüştür. 

Yapılan gözlemler sonucunda, çalışılan her iki türünde protandrik çiçeklenme özelliğine 

sahip olduğu anlaşılmıştır. Çantalama deneyleri sonucunda ise otogamiyi minimum 

seviyede gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir (Tablo 3.16) 

Bu çalışma sonucu, en yüksek meyve veriminin ksenogami ve geitonogami deneyi 

yapılan bireylerde oluştuğu gözlemlenmiştir. İkinci olarak ise doğal ortamında bulunan 

bitkilerde oluştuğu belirlenmiştir. Dolayısıyla her iki bitkinin de polinatöre bağlı olarak 

üremeyi tercih ettiği sonucuna varılmıştır.  

Öneriler : 

 Ragonycha sp. ‘nin F.halophila’yı daha çok tercih etmesinin nedenin daha iyi 

anlaşılabilmesi için polinatörün biyolojisinin çalışılması gerekmektedir. 

 F. halophila’nın çiçek mimarisinin daha iyi anlaşılabilmesi ve ortaya çıkarılabilmesi  

için Türkiye florasında belirtilen Tuz gölü civarındaki popülasyonlarının da 

incelenmesi gerekmektedir. 

 Endemik olan bu iki türün korunması için polinatörleri ve yaşam alanlarının da 

korunması gerekmektedir. 

 Polinasyon ve üreme biyolojisi çalışmaları ülkemizde az tercih edilmektedir. Bu tarz 

çalışmalar artırılarak, bitki ve ekosistemleri hakkında daha fazla veri elde edilebilir. 
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 Ferula ve Ferulago’ya ait morfolojik bakımdan birbirine yakın ve ayrımlarında 

problem yaşanan taksonların izolasyon mekanizmalarının bilinmesi önemlidir. Bu 

yüzden bu çalışmaların sayısı artırılmalıdır. 

 Simpatrik yetişen bu iki türün zamanla melezleşme olma ihtimali göz önünde 

bulundurularak, türler üzerinde popülasyon analizi, morfolojik, palinolojik ve 

kromozom çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 
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TERMİNOLOJİ 

Fitofag: Bitkiyle beslenme 

Geitonogami: Bitki üzerindeki farklı çiçeklerin birbirini döllemesi durumu 

Ksenogami: Bitkiler için popülasyondaki bireyin çiçeklerinin, aynı popülasyona ait 

başka birey veya bireyler tarafından dölenmesi, çapraz dölleme 

Otogami: Bitkiler için bir çiçeğin kendi kendini döllemesi durumu 

Polinatör: Bitkilerin tozlaşmasını sağlayan canlılar 

Protandri: Hermafrodit canlılarda, erkek gametlerin önce oluşması ve atılması  

Sekansiyel protandri: Bitkilerde belli bir hiyerarşi ve düzen ile çiçeklerin önce  erkek 

gametler vermesi durumu 

Sentrifugal: Ortadan dışa doğru olan gelişme doğru olan gelişme  

Umbel: Şemsiye şeklindeki çiçek durumu, umbelluların (küçük şemsiye) bir araya 

gelerek oluşturduğu yapı 

Umbellula: Umbel çiçek durumunu oluşturan bir kaç çiçekten oluşan küçük şemsiye 

şeklindeki çiçek durumu 
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