EK-6

PHASELIS ANTİK KENTİ ve ÇEVRESİNİN BOTANİK BULGULARI
(2018 Yılı Çalışmaları)

HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

(Bu çalışma Phaselis Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında hazırlanmıştır.)
Kasım 2018

EK-6
PHASELISANTİK KENTİ ve ÇEVRESİNİN BOTANİK BULGULARI (2018)
Bu dönem (2018) yapılan arazi çalışmaları sonunda, toplanan bitkilerin adlandırma
işleminde başta Türkiye Florası olmak üzere araştırma alanı ve yakın çevresinde daha önce
değişik bilim insanlarınca yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır (Davis, 1965-1985; Davis ve
ark., 1988; Güner ve ark.,2000; Peşmen 1980; Düşen ve Sümbül, 2001; Göktürk ve Sümbül
2002; Sümbül ve Göktürk,2005).
Phaselis, Antalya ili Kemer ilçesi sınırları içinde kalmakta olup, Türkiye Florasındaki
kareleme sistemine göre C3 karesinde yer almaktadır. Bu rapor döneminde Araştırma
alanından toplanan kumul ve deniz kenarında yetişen bazı bitkiler teşhis edilmiş ve bu
bitkilerin genel özellikleri ve fotoğrafları da verilmiştir;

Crithmum maritimum L. (deniz teresi) (Resim 1).
Dallı, çıplak, 50 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar etli; alt
yapraklar üçgenimsi, 1-2 pinnat parçalı. Brakte ve brakteoller mevcut. Çiçekler sarımsı-yeşil
renkli, her şemsiyede 10-20 tane. Meyve yumurtamsı-dikdörtgenimsi. Yetişme ortamı olarak
ülkemizin sahil kenarlarındaki kayalıkları ve yamaçları tercih eden bu tür, temmuz-ekim
aylarında çiçeklenir.
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Resim 1. Crithmum maritimum L. (deniz teresi)
Eryngium maritimum L. (kum boğadikeni) (Resim 2).
Sağlam yapılı çok yıllık otsu bitkiler. Gövde dallı ve 20-35 cm boyunda. Taban
yaprakları kalın ve derimsi, yarı dairesel ve geniş üçgenimsi dikenli uçlu. Kapitula
yumurtamsı, 10-25 mm çapında. Brakte ve brakteol mevcut.

Çiçekler mavimsi veya

beyazımsı renkli. Meyve hemen hemen yumurtamsı. Deniz kıyısındaki kumullarda yetişen bu
tür, haziran-ağustos ayında çiçeklenir.

Resim 2. Eryngium maritimum L. (kum boğadikeni)
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Anthemis ammophila Boiss.& Heldr. (kum papatyası) (Antalya endemiği) (Resim 3).
Kalkık uçlu veya dik duruşlu tek yıllık otlar. Yapraklar dikdörtgenimsi, 2-pinnatisekt
parçalı. Dilsi çiçekler beyaz renkli, tüpsü çiçekler sarı renkli. Aken meyveler oluklu ve mor
renkli. Antalya iline özgü olan bu papatya türü, nisan ve mayıs aylarında çiçeklenir. Yetişme
ortamı olarak deniz kıyısındaki kumulları tercih eder.

Resim 3. Anthemis ammophila Boiss.& Heldr. (kum papatyası)
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Ambrosia maritima L. (zaylan çiçeği) (Resim 4)
Çok yıllık yarı çalılar. Gövde 100 cm’ye kadar boylanır. Yapraklar basit loplupinnatisekt. Erkek kapitula 3 mm eninde. Dişi kapitula yaprak koltuklarında grup halinde.
Aken meyve küresel ve tüysüz. Bu tür yetişme ortamı olarak, deniz seviyesinden 500 m’ye
kadar olan sahildeki kumul alanları ve açık alanları tercih etmekte olup, ağustos-aralık ayları
arasında çiçeklenmektedir. Ülkemiz dışında, doğu, güney-doğu ve kuzey Akdeniz sahillerinde
yayılış göstermektedir.

Resim 4. Ambrosia maritima L. (zaylan çiçeği)
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Centaurea aegialophila Boiss. & Heldr. ex Boiss. (kum deligözü) (Resim 5).
Basit veya birkaç dallı çok yıllık otlar. Yapraklar tüylü, lirat parçalı. Apendaj dar ve
zarımsı. Çiçekler pembe (içtekiler bazen beyaz) renkli. Aken meyve yoğun tüylü. Bu kum
deligözü sahil kenarlarındaki kumullarda yetişir ve nisan-mayıs aylarında çiçeklenir. Bu tür,
ülkemiz dışında Girit ve Kıbrıs’ta yayılış göstermektedir.

Resim 5. Centaurea aegialophila Boiss. & Heldr. ex Boiss. (kum deligözü)
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Cakile maritima Scop. (kumteresi) (Resim 6)
Su depo eden tek yıllık bitkiler. Gövde sürünücü veya eğik tırmanışlı ve 40 cm’ye
kadar boylanır. Yapraklar pinnat veya pinnatifid parçalı; loplar dikdörtgenimsi. Petaller
beyaz, leylak veya gül renkli. Meyve 20-25 mm boyunda, çıplak. Yetişme ortamı olarak deniz
kenarındaki kumulları tercih eden bu tür, haziran-ağustos aylarında çiçeklenir.

Resim 6. Cakile maritima Scop. (kumteresi)
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Silene kotschyi Boiss. var. maritima Boiss. (deniz nakılı) (Resim 7)
Eğik tırmanışlı veya dik gövdeli, 20 cm’den kısa tek yıllık otsu bitkiler. Taban
yaprakları şeritsi-mızraksıdan ters mızraksıya kadar değişen şekillerde. Gövde yaprakları
şeritsi-mızraksı. Kaliks 8-11 mm boyunda, tüylü. Petaller beyaz veya pembe renkli. Antofor
2.5-7 mm boyunda. Kapsül meyve yumurtamsı-küresel. Yetişme ortamı olarak deniz
kenarındaki kumul alanları tercih eden bu varyete mayıs-temmuz aylarında çiçeklenir.

Resim 7. Silene kotschyi Boiss. var. maritima Boiss. (deniz nakılı)
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Euphorbia peplis L. (kıyı sütleğeni) (Resim 8)
Yatık gövdeli, genellikle tabanda 4-dallı, çoğunlukla morumsu, tek yıllık otsu bitkiler.
Yapraklar oraksı-dikdörtgenimsi. Çiçek durumu siyatyum. Meyve kapsül ve 4-5 mm çapında.
Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden başlayarak 900 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki
deniz kıyısı kumullarını ve tuzlu göl kenarlarını tercih eder. Çiçeklenme zamanı ise haziraneylül aylarıdır.

Resim 8. Euphorbia peplis L. (kıyı sütleğeni)
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Medicago marina L. (sahil yoncası) (Resim 9)
Yatık gövdeli, yünsü-keçemsi tüylü çok yıllık otsu bitkiler. Yaprakçıklar ters
yumurtamsı-kamamsı. Korolla sarı renkli. Meyve diskioid veya silindirik, kısa ve ince dikenli.
Şubat-haziran aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak deniz kenarlarındaki
kumulları tercih eder.

Resim 9. Medicago marina L. (sahil yoncası)
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Trigonella coerulescens (M. Bieb.) Halácsy subsp. kemerensis Göktürk (kum çemenotu)
(Olimpos-Beydağları Milli Parkı endemiği) (Resim 10)
20 cm’ye kadar boylanabilen yatık gövdeli, keçemsi tüylü, tek yıllık otsu bitkiler.
Yaprakçıklar ters yumurtamsı ve keçemsi tüylü. Kaliks tüpsü, 5 mm boyunda. Korolla mavi
renkli. Olimpos-Beydağları Milli Parkı’na özgü bir bitkidir. Bu alt tür, yetişme ortamı olarak
plaj kumullarını tercih etmekte olup, mart ve nisan aylarında çiçek açar.

Resim 10. Trigonella coerulescens (M. Bieb.) Halácsy subsp. kemerensis Göktürk (kum
çemenotu)
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Polygonum maritimum L. (sicimlik) (Resim 11)
Narin yapılı, çok yıllık otsu bitkiler. Gövde yatık ve 50 cm’ye kadar çıkar. Boğum kını
8-12 damarlı, tabanda kahve renkli. Yapraklar eliptik, sapsız. Çiçekler yaprak kenarlarında
kümelenmiş. Periyant beyaz renkli. Meyve fındıksı ve kahve renkli. Deniz kenarındaki, kum
tepelerinde ve kumlu alanlarda yetişir.

Resim 11. Polygonum maritimum L. (sicimlik)
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Pancratium maritimum L. (kum zambağı) (Resim 12)
40 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık soğanlı bitkiler. Yapraklar çiçeklenmeden önce
mevcut. Şemsiyemsi çiçek durumu 3-10 çiçekli. Çiçekler beyaz renkli. Meyve kapsül.
Haziran-ekim ayları arasında çiçeklenen kum zambağı, ülkemizin güney ve kuzey
sahillerindeki kumullarda yayılış göstermektedir.

Resim 12. Pancratium maritimum L. (kum zambağı)
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Drimia maritima (L.) Stearn (kum örümcekotu) (Resim 12)
5-15 cm çapında soğanlara sahip bitkiler. Çiçek kümesi gövdesi 1-1.5 m boyunda.
Yapraklar tabanda, çiçeklenme zamanında mevcut değil. Periyant segmentleri beyaz renkli,
kırmızı veya yeşil hatlı. Kapsül meyve üç köşeli. Ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgeleri’ndeki
sahil kenarlarında, ülkemiz dışında ise Akdeniz havzasında ve güney İran’da yetişmektedir.
Ekim ve kasım aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 300
m’ye kadar olan yüksekliklerde yetişir.

Resim 12. Drimia maritima (L.) Stearn (kum örümcekotu)
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Hormuzakia aggregata (Lehm.) Guşul (danadili) (Resim 13)
40 cm’ye kadar boylanabilen, sert kıllı, eğik tırmanışlı veya dik gövdeli bir yıllık otsu bitkiler.
Yapraklar şeritsi-mızraksıdan darca eliptiğe kadar değişen şekillerde. Korolla mavi veya
pembe renkli. Fındıksı meyve yarı küresel. Deniz kumullarını yetişme ortamı olarak tercih
eden bu bitki, mart-eylül aylarında çiçeklenir.

Resim 13. Hormuzakia aggregata (Lehm.) Guşul (danadili)
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Matthiola longipetala (Vent.) DC. subsp. pumilio (Sibth. & Smith) P. W. Ball (Cüce
şebboy) (Antalya endemiği) (Resim 14)
50 cm’ye kadar boylanabilen bir yıllık otsu bitkiler. Alt yapraklar basit veya parçalı. Petaller
beyazımsı veya sarımsıdan mora kadar değişen şekillerde. Silikuva meyve 3-6 cm boyuna
kadar çıkar. Stigma 2 uzun keskin sivri uçlu boynuzlu. Ülkemize özgü olan bu tür, sadece
Antalya ilinde yayılış göstermektedir. Yetişme ortamı olarak ise deniz kenarlarındaki kum
temellerini tercih eder. Çiçeklenme zamanı ise mayıs ayıdır.

Resim 14. Matthiola longipetala (Vent.) DC. subsp. pumilio (Sibth. & Smith) P. W. Ball
(Cüce şebboy)
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