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ÖNSÖZ 
 

 
Yakın zamana kadar Eskişehir, tarihi, arkeolojik, doğal ve kültürel zenginlikleri gizli 

kalmış bir kent olagelmiştir. Bugün bile Eskişehir’de yaşayanların tamamına yakını bu 
zenginlikler hakkında henüz bilgi sahibi değildir.  

 
Bu yönüyle, bir bakıma, yüzyılların üstünü kapattığı zenginlikleri nedeniyle Eskişehir 

için “Saklı Kent” sıfatı kullansak yeridir. 
 
Akademi Başkanlığı ve üniversite rektörlüğüm sırasında, kentin üzerindeki bu 

bilinmezlikleri kaldırıp, bilginin ve günün ışığına çıkarmak önemli uğraşılarımdan birini 
oluşturmuştur. Asistanları, öğretim görevlilerini ve öğretim üyelerini devamlı bu hedefe 
yönlendirmemin meyvalarını şimdi toplamaya başlamamızdan dolayı mutluyum. 

 
1980’li yıllarda, kurduğumuz Anadolu Üniversitesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi uzmanı 
akademisyen arkadaşlarımın kent içinde yer alan ondan fazla Höyük ve civarındaki 
Nekropoller’de yaptığı çalışmalar, üzerinde yaşadığımız kentin altında Hitit, Frig, Eski 
Yunan, Roma ve Bizans eserlerinin bulunduğu bir tarih hazinesine sahip olduğumuzu 
ortaya koydu. Kent tarihi ile ilgili Osmanlı kayıtlarına dayanan bilgileri ve belgeleri de 
toplamaya başladık. 

 
Anadolu Üniversitesinin ikiz kardeşi Osmangazi Üniversitesi’nin Fen ve Edebiyat 

Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Anadolu Üniversitemizin “Eczacılık Fakültesi Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi”nde yapılan çalışmalar neticesinde “Bir Bozkır 
Kenti” olarak bilinen Eskişehir’in ne denli zengin floralara sahip olduğunu, dünyada koruma 
altına alınan 3 metre kanat uzunluğuna  sahip “Kara  Akbabalar” ile “Kızıl Kartallar”ın 
aileleri ile yıllardır Eskişehir civarını yaşam alanı olarak seçtiklerini, il hudutları içinde önemli 
bir “Mağara” potansiyelini de şimdiye dek göremediğimizi fark ettik. 

 
Belediye olarak, işimizi yalnızca kentin fiziki imarına çeki düzen vermekle, altyapı 

sorunlarını çözmekle, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağlamakla sınırlamadık. 
Ortaya çıkarılan değerlere ait belge ve fotoğrafların yayınlanmasında destek verdiğimiz 
üniversitelerimizin yanı sıra, biz de olanaklar ölçüsünde kitap ve albüm basımlarını görev 
edindik. 

 
Elinizde tuttuğunuz bu kapsamlı eserde, akademik çalışmalarını dağ, tepe, orman 

demeden karış karış gezerek sürdüren Eskişehir Osmangazi Üniversitemizin, genç 
araştırmacısı Dr.Atila OCAK’ın alın terinin bir ürünüdür. 

 
İncelendiğinde görüleceği üzere ülkemizde son yıllarda gelişen park, bahçe ve 

peyzaj kültürü için Eskişehir’in ne denli zengin olduğunu ortaya koyan bu çalışmanın, 
endemik bitkilerin ıslâhı ve üretimi konusundaki çalışmalarla sürdürüldüğü takdirde, kentimiz 
ve ülkemiz için önemli bir ekonomik kaynak olabileceğini düşünmekteyim. 

 
Dr.Atila OCAK’ı kutlarken, Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür çalışmalara verdiğimiz 
desteğin, Ticaret ve Sanayi Odaları ile diğer meslek kuruluşlarımız ve firmalarımızca da 
sponsorluklar çerçevesinde toplumumuza kazandırılmasına devam olunmasını diliyorum. 

 
 

Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN 
          Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
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 Gökçekaya barajından Sakarya vadisine bir bakış 

Sündiken dağları, Çatacık’tan bir sonbahar görünümü 
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SUNUŞ 
 

Ülkemiz 12000 civarında eğrelti ve tohumlu bitki taksonu ile dünyada, bulunduğu iklim 
kuşağında oldukça zengin bir floraya sahip ender ülkelerden biridir. Ülkemizin yaklaşık 13 
katı büyüklüğündeki Avrupa kıtasının bütününde 13000’e yakın takson olduğu 
düşünüldüğünde ülkemizin bu konuda ne denli zengin olduğu daha açık bir şekilde ortaya 
çıkar. Türkiye florası, sahip olduğu tür zenginliğinin yanında içerdiği endemik bitki sayısı 
bakımından da çok zengindir. Avrupa ülkelerindeki endemik bitki sayısının toplamı 2750 
kadar iken ülkemizde bu sayı 3500 civarındadır. Ülkemizin bu denli zengin bir çeşitliliğe sahip 
olmasının başlıca sebepleri arasında klimatik ve edafik farklılıkların yanında jeomorfolojik, 
topoğrafik çeşitlilik, deniz, akarsu, göl gibi değişik su ortamı çeşitlilikleri, 0-5000 m.’ler 
arasında değişen yükselti farklılıkları, Akdeniz, İran-Turan, Avrupa-Sibirya gibi üç farklı 
fitocoğrafik bölgenin kesişme noktasında yer alması ve Güneybatı Asya ile Avrupa arasında 
bir köprü konumunda bulunması sayılabilir. Ayrıca son 1 milyon yıldan 12 bin yıl öncesine 
dek yeryüzünün yaşadığı dört buzul döneminden de ülkemizin çok fazla etkilenmemiş 
olması, Kuzey Avrupa’dan Akdenize doğru inen buzullardan çeşitli yollarla kaçan, göç eden 
bitkilerin ülkemizi bir tür sığınma alanı olarak bulmaları nedeniyle de Avrupa da binlerce tür 
yok olurken ülkemizde tam aksi bir çeşitliliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Türkiye’nin bu zengin florası 18. yüzyıldan itibaren öncelikle yabancı araştırıcıların 
dikkatini çekmiş ve çok sayıda bitki örneği toplanarak tanımlanmıştır. 20. yüzyılın başlarında 
Türk botanikçiler de ülkemiz florası ile ilgili çalışmalara başlamışlar ve bu çalışmalar 
günümüzde de oldukça yoğun bir şekilde tüm üniversitelerdeki değerli sistematik-botanikçiler 
tarafından sürdürülmektedir. Çeşitli üniversitelerde, yaşamını ülkemiz florasının 
aydınlatılmasına ve korunmasına adayan değerli hocalarımızın geçmiş yıllarda ve genç 
botanikçi arkadaşlarımızın da günümüzde yaptıkları çok değerli çalışmaların sonucunda 
ülkemizin floristik çeşitliliği daha net ortaya konmakta ve her yıl yeni bulunan bitki türleri 
floramıza ilave edilmektedir. 

Avrupa ülkelerinin hemen her birininin florası üzerine yapılmış renkli resimli ve tanıtıcı 
bilgilerle donanmış çok sayıda flora kitabı bulunurken maalesef ülkemizin bu denli bitki 
zenginliğine karşın basılı kitaplarımızın sayısı oldukça azdır. Çalışma alanı; Çatacık Orman 
İşletmesi sınırları içinde yer alan Alpu, Çatacık, Alapınar, Gökçekaya, Sarıcakaya, Mihalgazi, 
Alpagut ve çevresi florasını kapsamaktadır. Sündiken dağları Özhatay ve arkadaşlarının 
yaptıkları bir çalışmada Türkiyenin önemli 122 bitki alanından biri olarak gösterilmiştir. 
Eskişehirin bitki çeşitliliği bakımından önemli alanlarından biri olan anılan bölgenin zengin 
florasının önemli bir kısmı bu eserde yer almıştır.. Çeşitli kaynaklarda Eskişehir ili sınırları 
içerisinde doğal yayılışa sahip olan takson sayısının 600 civarında olduğu bildirilmektedir. 
Ancak tarafımızdan bugüne dek bölgede yapılan flora çalışmalarında toplanan ve tanımlanan 
materyallerden bu sayının 1500 dolaylarında olduğu belirlenmiştir. Çalışmada Çatacık 
Orman İşletmesi sınırları içerisinde 900 kadar taksonun doğal yayılış gösterdiği saptanmış 
olup bu taksonlardan 324’ü evrimsel sırası takip edilerek ilk ciltte, takip eden 340’ı ise II. ciltte 
yer almıştır. Eserin biyolojik çeşitliliğimizin halkımıza tanıtılarak daha iyi anlaşılması ve 
korunmasına katkı sağlaması en büyük dileğimdir. 

 
 
 

                                     Doç. Dr. Atila OCAK 
                                             Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat fakültesi 

                                              Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı  
                                               Öğretim Üyesi 



 6

Sündiken dağları, Alapınar’da Karayosunları ve Likenlerin birlikteliği 
 

Alpu-Bozan steplerinden bir mayıs görünümü 
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Gökçekaya baraj gölünde yaşam savaşı veren bir Pistacia atlantica bireyi 

Karaçam yangını sonrası alana hakim olan istilacı bir tür; Cistus laurifolius 
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COMPOSITAE, ASTERACEAE (PAPATYAGİLLER / DAISY FAMILY) 

Bidens tripartida L. 
     Threelobe beggarticks 

Özellikleri : 30-100 cm boylu, oldukça seyrek tüylü tekyıllık otlar. Yapraklar genellikle 3 
parçalı, almaşlı, dişli. Çiçek başçığı şemsiyemsi-dallı salkım. Floral yaprak halkası 10-20 mm 
çaplı. Halkalar iki serili. Korolla sarı. Aken meyveler basık. 
A3 : Laçin-Yenice, Sakarya nehir kenarları, 560 m, Haziran-Temmuz 
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Xanthium spinosum L. 

 Sıraca otu, pıtrak, çakırdiken * Spiny cockleburr 
Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler dallı, 3 parçalı sarı dikenli, 15-100 cm. Yapraklar 3-5 
parçalı, 2-5 cm. Capitula tek eşemli, tek, sapsız. Erkek başçıkta çiçekler çok sayıda, korolla 
yeşilimsi. Dişi başçık korollasız. Meyveli başçık 10-15 mm, örümcek agsı; dikenler çengelli. 
A3-B3 : Yol kenarları, Haziran-Ağustos, 300-1100 m 
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Xanthium strumarium L. subsp. strumarium 

Sıraca otu, büyük pıtrak *Rough cockleburr 
Özelikleri : 100 cm’ye dek boylu dikensiz gövdeli tekyıllık bitkiler. Yapraklar büyük, uzun 
saplı, genellikle 3-loblu. Çiçekli başçık yaprak koltuklarında demetler halinde. Meyveli başçık 
15-30 mm, yeşil ile kahverengi, dikenli.  
A3-B3 : Yol kenarları, Haziran-Ağustos, 300-1600 m 
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Inula  heterolepis Boiss. 

Andız, anduzotu * Dead netle 
Özellikleri : Kalın odunsu köklü-gövdeli, yoğun beyaz keçemsi tüylü çokyıllık otlar. Gövdeler 
birkaç-çok sayıda, 15-40 cm. Taban yaprakları 2-6 cm; saplar 1-7 cm; gövde yaprakları 
benzer. Çiçekli başçık disk şeklinde. Floral yaprak halkası 0.75-1 cm genişlikte. Dişi çiçekler 
3-4 mm; disk çiçekleri 5-6 mm. Akenler 1.5-2 mm; papus beyaz, 4.5-5.5 mm. 
A3: Sarıcakaya-Mayıslar, kayalıklar, 450 m, Mayıs-Temmuz 
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Inula  viscosa (L.) Aiton 
Andız, anduzotu * Dead netle 

Özellikleri : 1 ya da bazen 2 m’ye kadar boylu, kısa saplı salgı tüylü ve seyrek yumuşak 
tüylü, yarıçalımsı, yapışkan, keskin kokulu otlar. Yapraklar 2-9 cm. Çiçek taşıyan başçıklar 
çok sayıda. Kenar çiçekleri yaklaşık 10, 5-6 mm; disk çiçekleri 5.5-6.5 mm. Aken meyveler 
salgılı ve basit tüylü. Papus kahverengimsi, 5.5-6.5 mm. 
A3: Gökçekaya-Yenice barajı çevresi, 450 m, Haziran-Kasım 
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Pulicaria dysenterica (L.) Bernh 

Pire otu * Fleabane 
Özellikleri : 30-75 cm boylu, rizomlu çokyıllık bitkiler. Yapraklar 2.5-6 cm, tabanda kalpsi-
kulakçıklı, altta salgılı tüylü, her iki yüzde basit tüylü. Çiçek başçığı halkası 07-1.5 cm enli. 
Kenar çiçekleri çok sayıda, 4.5-7 mm, disk korollaları 3-4 mm. Aken meyve 1-1.25 mm.  
A3: Alpagut-Esk. yolu, orman kenarları, 790 m, Temmuz-Eylül 
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 Helichrysum arenarium (L.) Moench. subsp. aucheri (Boiss.) Davis & Kupicha 

Ölmez çiçek, altın otu, altın çiçeği * Everlasting flower 
Özellikleri : Çokyıllık bitkiler, gri-yatık-halımsı tüylü, salgısız. Çiçekli gövdeler 10-45 cm 
boylu. Taban yaprakları şeritsi-ters mızraksı ile spatülsü, 10-50 mm; üst yapraklar şeritsi. 
Çiçekli başçık çok sayıda, yarı küresel. Tüm çiçekler erdişi, sarı. Endemik. 
B3: Alpu-Esk., stepler, 810 m, Mayıs-Ağustos 
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 Filago pyramidata L. 
Keçe otu, pamuk otu * Broad-leaved cudweed  

Özellikleri : Kısa halımsı sık tüylü ile yünsü tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle dik, 5-30 cm. 
Yapraklar 10-15 mm, dikdörtgensi-ters yumurtamsı ya da spatülsü. Başçık 5-6 mm, silindirik-
piramitsi, keskince 5-köşeli. Çiçekler sarımsı. İçteki dişi çiçekler 2.5 mm, erdişi çiçekler 2.5 
mm, 0-7, erdişi çiçekler 2-2.5 mm, 4-7.   
B3: Özdenk köyü, yamaçlar, yol kenarları, 830 m, Nisan-Haziran 
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Logfia arvensis (L.) Holub 

Tarla pamuk otu * Field cottonrose, field cudweed 
Özellikleri : Beyazımsı ya da grimsi yünsü tüylü tekyıllık otlar. Gövdeler 5-70 cm, dallı. 
Çiçekli başçık 2.5-6 mm, yumurtamsı. Çiçekler sarımsı, tüpsü; dıştakiler dişi; içtekiler kısmen 
dişi, kısmen erdişi. Aken 0.6-1.1 mm, soluk kahverengi. Papus beyazımsı, 2.5-3.5 mm. 
B3: Alpu-Bozan yolu, yamaçlar, 850 m, Nisan-Haziran 
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Erigeron acer L. subsp. pycnotrichus (Vierh.) Grierson 

Şifa otu * Blue fleabane 
Özellikleri : 50 cm’ye dek boylu, uzun, az çok yumuşak-kısa sık tüylü çokyıllık otlar. Yapraklar 
basit, 8-12 cm. Çiçek halkası 1-1.5 cm genişlikte. Kenar çiçekleri çok sayıda, 60-120; dilsi 
çiçekler disk çiçeklerinden uzun, genellikle morumsu-pembe, 5-8 mm. Disk çiçekleri 4-5.5 m. 
Akenler ters mızraksı, 2-2.5 mm.  
B3 : Yalımkıran orman deposu yolu, 1370 m, Haziran-Ağustos 
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 Conyza canadensis (L.) Cronquist 
At otu, çakal otu * Horseweed 

Özellikleri : 130 cm’ye dek boylu, seyrek uzun, az çok yumuşak tüylü tekyıllık otlar. 
Yapraklar 3-7 cm. İnvolukrum yaklaşık 5 mm genişlikte. Dişi çiçekler yaklaşık 25; dilsi kenar 
çiçekleri beyaz ya da morumsu, 0.75 mm. Disk çiçekleri erdişi, yaklaşık 5, korollalar 2.5 mm, 
4 loblu. Aken meyveler 1-1.25 mm. Papus kahverengimsi-beyaz, 2.5-3 mm. 
B3: Özdenk köyü, yol kenarları, 820 m, Temmuz-Agustos 
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Doronicum orientale Hoffm. 
 Kaplan otu * Leopardsbane 

Özellikleri : Rizomlu ve stolonlu çokyıllık bitkiler. Gövdeler 30-60 cm, seyrek kısa tüylü. 
Taban yaprakları az sayıda, yumurtamsı-eliptik, 6-10 cm, saplı; gövde yaprakları sapsız, 
gövdeyi sarıcı. Çiçek durumu sapı salgılı ve basit uzun tüylü. Çiçekler sarı.  
B3 : Sündiken dağları, orman içi, 1440 m, Haziran-Ağustos 
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Senecio vernalis Waldst. & Kit 

Kanarya otu * Ragwort 
Özellikleri : Tekyıllık otlar, 10-40 cm.. Gövde ve yapraklar genellikle ağsı tüylü, sonraları çok 
seyrek tüylü. Taban yaprakları parçalı, saplı; üst yapraklar gövdeyi sarıcı. Başçık 1.5-2.5 cm. 
Kenar çiçekleri 5-9, sarı, 5-10 mm. Akenler 1.5-3 mm, tüylü. Papus 4-7 mm, beyaz  
B3 : Alpu, yol kenarları, 830 m, Nisan-Haziran 
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Tussilago farfara L. 

 Kabalak, devetabanı, öksürük otu * Coltsfoot 
Özellikleri : Rizomlu çokyıllık otlar. Yapraklar çoğunlukla tabanda, dairemsi, kalpsi, 10-20 
mm çaplı. Yapraksız gövde 4-15 cm, çok sayıda morumsu pulsu yapraklı. Başçık 1.5-2.5 cm. 
Çiçekler sarı; kenar çiçekleri dişi, disk çiçekleri erkek.  Akenler 3-4 mm. Papus 10-15 mm.  
A3: Beyköy, yamaçlar, 380 m, Nisan-Mayıs 
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Calendula officinalis L. 
Altıncık, ölüçiçeği, öküzgözü * Field marigold 

Özellikleri : Aromatik, kısa yaşamlı çokyıllıklar. Gövdeler otsu ya da sadece tabanda 
odunsu, dik, 10-30 cm. Yapraklar tam, 2-10 cm, genellikle salgılı kısa tüylü. Başçık 2.5-5 cm 
çaplı. Çiçekler sarı ile turuncu. Akenler papus tüysüz; gaga kısa ve sağlam.  
A3: Gökçekaya, 450 m, Haziran-Ağustos 
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Calendula arvensis L. 

 Altıncık, ölüçiçeği, öküzgözü * Field marigold 
Özellikleri : Dik ya da yere yayılıcı tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle çok dallı, 15-25 cm, 
çoğunlukla zayıfça dökülen ağsı tüylü. Yapraklar 3-8 cm, kısa havlı ya da zayıfça yünsü 
tüylü. Başçık 1-2 cm genişlikte; dilsi çiçekler sarı ya da turuncu, tüpsü çiçekler genellikle sarı. 
Akenler farklı şekil ve boyutlu, papus tüysüz.  
B3 : Çavlum köyü çevresi, 800 m, Haziran-Temmuz 
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Anthemis cretica L. subsp. tenuiloba (DC.) Grierson 

Papatya * Cretian mat daisy 
Özellikleri : Kısa rizomlu çokyıllık otlar, tüy örtüsü seyrek. Gövdeler yatık, yükselici ya da 
dik, 10-30 cm. Yapraklar derin  parçalı, genellikle 2 cm’den küçük. İnvolukrum 0.75-1.5 cm 
genişlikte. Kenar çiçekleri beyaz; disk çiçekleri sarı. Akenler terspiramitsi, 1.5-3.5 mm.  
B3 : Alpu-Bozan stepleri, 860 m, Mayıs-Temmuz 
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Anthemis tinctoria L. var. tinctoria 

Sarı papatya * Golden marguerita 
Özellikleri : Seyrek ya da yatık yoğun halımsı tüylü çokyıllık otlar. Gövdeler tabandan çok 
sayıda, dallar 1 başçıklı. Yapraklar 2-3 derin teleksi; segmentler derin dişli, 1-5 cm. Başçık 1-
2 cm, seyrek ya da yoğun beyaz tüylü. Kenar çiçekler yaklaşık 20, sarı. Akenler 1.75-2 mm.  
B3 :  Çukurhisar, yol kenarları, 920 m, Haziran-Temmuz 
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Anthemis tinctoria L. var. discoidea (All.) Vahl 

Papatya * White chamomile 
Özellikleri : Seyrek ya da yatık yoğun grimsi kısa sık tüylü çokyıllık otlar. Gövdeler tabandan 
çok sayıda, dallar 1 başçıklı. Yapraklar 2-3 derin teleksi; segmentler derin dişli, 1-5 cm. 
İnvolukrum 1-1.5  cm genişlikte, seyrek ya da yoğun beyaz tüylü. Başçık disk şekilli. Kenar 
çiçekleri yaklaşık 20, beyaz. Akenler 1.75-2 mm. 
B3: Alpu yol kenarları, 820 m, Mayıs-Eylül 
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Achillea wilhelmsii C. Koch 
Civan perçemi, baytaran * Yarrow 

Özellikleri : 10-35 cm boylu çokyıllık otlar. Yapraklar yünsü kısa sık tüylü, çoğunlukla hafifçe 
tüylü., orta gövde yaprakları 1.5-4 cm, derin teleksi, segmentler genellikle kiremitsi dizili, 
yaklaşık 1 mm, 3-parçalı. Şemsiyeler 1.5-5.5 cm genişlikte. İnvolukrum 2.5-5 mm. Dilsi 
çiçekler 3-5, parlak sarı, 1.1.5 mm; disk çiçekleri 15-25. Akenler papus tüysüz. 
B3: Bozan-Çatacık yol ayrımı, 820 m, Mayıs-Temmuz 
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Achillea  bieberstenii Afan. 

Sarı civanperçemi * Yellow yarrow 
Özellikleri : 10-100 cm boylu çokyıllık otlar. Gövdeler silindirik, yoğun kısa tüylü Yapraklar 
yumuşak tüylü, 2-3 teleksi, gövde yaprakları tabandakilere benzer; 2.5-12 cm. Başçık 30-
200; şemsiye 2-10 cm enli. Dilsi çiçekler 4-5, altın sarısı; disk çiçekleri 10-30. Akenler tüysüz.  
B3 : Alpu-Mihalıççık, orman açıkları, Haziran-Ağustos 



 30

Achillea  grandifolia Friv. 
 Beyaz civan perçemi * White yarrow 

Özellikleri : 40-100 cm boylu çokyıllık otlar. Gövdeler silindirik, sağlam, uzunlamasına çizgili, 
kısa yumuşak tüylü. Yapraklar kısa yumuşak tüylü ve salgılı-bezeli; orta gövde yaprakları 8-
13 cm, orta damara yakın teleksi. Başçık 80-200 yada daha fazla çiçekli. Şemsiyeler 6-11 cm 
genişlikte. Dilsi çiçekler 4-5, beyaz, disk çiçekleri 10-20. Akenler tüysüz. 
A3: Mihalgazi-Sakarıılıca, orman içi, 660 m, Haziran-Temmuz 
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Achillea nobilis L. subsp. neilreichii (Kerner) Formanek 

 Beyaz civan perçemi * Noble yarrow 
Özellikleri : 30-60 cm boylu çokyıllık otlar. Gövdeler silindirik, uzunlamasına çizgili, yoğun 
uzun yumuşak tüylü. Yapraklar yünsü kısa tüylü, taban yaprakları, 2-3 teleksi parçalı, 2-10 
cm; orta gövde yaprakları 2-5 cm, 6-8 çift segmentli. Başçık 50-150 ya da daha çok çiçekli, 
şemsiyeler 2-10 cm. Dilsi çiçekler 3-5, üstte soluk sarı, altta beyaz. Disk çiçekleri 10-25.  
B3 : Sündiken dağları, Taycılar, yol kenarları, 1390 m, Haziran-Ağustos 
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Tanacetum poteriifolium (Ledeb.) Grierson 
Gümüşdüğme * Feverfew, flirtwort 

Özellikleri : 30-100 cm dik boylu, kısa tüylü çokyıllık otlar. Yapraklar 6-15 cm, üstte orta 
damara kadar ya da aya ortasına dek parçalı, salgılı ve basit tüylü ya da özellikle alt yüzde 
uzun ince tüylerle karışık seyrek grimsi kısa sık tüylü.  Başçıklar terminal gevşek 
şemsiyelerde, 1-5. Başçık halkası 1-1.3 cm genişlikte. Dilsi çiçekler 15-25, beyaz, yaklaşık 
10 x 3.5-6 mm. Disk çiçekleri 1.5-2 mm. Akenler sarımsı kahverengi, 2 mm, 5-6 sırtlı. 
A3: Karlıktepe-Beyyayla, 1500 m,  Mart-Ağustos 



 33

 
Tanacetum armenum (DC.) Schultz Bip. 

 Gümüşdüğme * Feverfew, featherfew, flirtwort 
Özellikleri : 20-40 cm dik boylanan çokyıllık otlar. Yapraklar 3-12 cm, 1-2 teleksi, 2.5-10 cm 
saplı, birincil segmentler 3-5 çift, segmentler dişli ya da loblu kenarlı. Başçıklar şemsiyelerde 
birkaç ile 30’a kadar. Başçığı saran yaprak halkası 5-7 mm genişlikte. Kenar çiçekleri 
genellikle 12-20, beyaz, 5-7 mm. Tüpsü çiçekler yaklaşık 1.75 mm.  
B3 : Alpagut-Eskişehir yolu, orman açıklıkları, 790 m, Mayıs-Haziran 
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Tripleurospermum sevanense (Manden.) Pobed 
Papatya * Mayweeds,  turfing daisy, scentless chamomile 

Özellikleri : 15-50 cm boylu, çokyıllık otlar. Gövdeler tek, ya da rizomdan birkaç gövdeli, 
sadece uça yakın şemsiyemsi dallı. Yapraklar orta damara yakın 1-3 tüysü parçalı. Başçık 
çok sayıda ya da bazen 2-3, şemsiyemsi, 6-9 mm genişlikte. Dilsi çiçekler 5-8 mm, beyaz, 
disk çiçekleri uçlarda salgılı. Aken meyveler ters piramitsi, 1.5-2 mm.  
B3: Sündiken dağları, çatacık-geyik alanı yolu, 1580 m, Haziran-Temmuz 
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Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 
Pelin otu *  Redstem wormwood  

Özellikleri : İkiyıllık otlar. Çiçekli gövdeler tek, kırmızımsı, tüysüz ya da seyrek tüylü. 
Yapraklar derince 1-2 ipliksi segmetli derin parçalı. Başçık dikdörtgensi-küresel, yaklaşık 2 
mm; çiçekler sarımsı ya da kırmızımsı, tüysüz; merkezdekiler erdişi, dıştaki çiçekler dişi, 
ipliksi. Akenler papussuz. 
A3: Laçin-Alapınar, 700 m, Haziran-Eylül 
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Gundelia tournefortii L. var. tournefortii 
Gundelia 

Özellikleri : Sütlü bitki özlü sağlam çokyıllık otlar. Gövdeler 20-100 cm, dik, tüysüz ya da 
seyrek ağsı tüylü. Yapraklar almaşlı, hafifçe 2-derin tüysü parçalı, kaba dikenli segmentli. 
Başçıklar tek, 2-4 cm; floral yapraklar dikenli kenarlı, dikenler 7 cm’ye kadar. Çiçekler yeşil, 
sarı, beyaz ya da kırmızı. Papus koronat. 
A3: Gökçekaya, yamaçlar, stepler, 480 m, Mayıs-Haziran  
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Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. pubens (Babington) Arenes 

Galabak, dul avrat otu * Lesser burdock 
Özellikleri : 1.5 m’ye dek boylu kaba, dik çokyıllık bitkiler. Yapraklar kalpsi, saplı, 6-30 cm. 
Başçık homojen eşemli. İnvolukrum 22-35 mm genişlikte; başçığı saran floral yapraklar 
iğnemsi, tümü çengelsi. Çiçekler mor. Papus pürüzlü tüylü. 
B3: Alpu-Bozan, 840 m, Temmuz-Ağustos 



 38

 
 

Cirsium sintenisii Freyn 
 Devedikeni * Thistle 

Özellikleri : 70-150 cm boylu dikenli ikiyıllık bitkiler. Gövdeler sağlam, kanatsız, seyrek ağsı 
tüylü. Orta gövde yaprakları orta damara yakın teleksi parçalı, yan loblar 4-8 çift, genellikle 5-
18 mm sağlam dikenli uçlu. İnvolukrum dik, 30-50 mm. Çiçekler mor, 30-40 mm. Akenler 4.5-
6 mm. Papus 19-24 mm.Endemik. 
B3 : Karakütük, orman açıklıkları, 1290 m, Temmuz-Ağustos 
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Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Devedikeni, su dikeni * Bull thistle, spear thistle 
Özellikleri: Çokyıllık dikenli otlar. Gövdeleri 50-150 cm, kanatlı, çok dallı, ağsı tüylü. Orta 
gövde yaprakları dikdörtgensi, teleksi, yan ve uç loblar 2-16 mm dikenli. İnvolukrum dik, 20-
50 mm. Korollalar pembemsi-mor, 24-33 mm. Akenler 3.5-4.5 mm. Papus 20-30 mm. 
B3: Çatacık yolu, 1360 m, Temmuz-Ekim 
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Circium arvense (L.) Scop. subsp. vestitum ( Wimmer & Grab.) Petrak 

Tarla devedikeni, köygöçüren, eşek otu, hamurkesen * Creeping thistle 
Özellikleri: Sürünücü köklü, tüysüz ile dökülen ağsı tüylü iki evcikli çokyıllıklar. Gövdeler çok 
sayıda, 20-100 cm, kanatsız. Orta gövde yaprakları tam ya da teleksiloblu, kenarlarda 1-5 
mm dikensi. İnvolukrum ters yumurtamsı-yarı küremsi, 10-25 mm. Korollalar açık mor, 14-20 
mm. Akenler 2.5-3.5 mm. Papus 21-35 mm. 
A3: Buldukpınarı-Alpagut, 600 m, Mayıs-Eylül 
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Picnomon acarna (L.) Cass. 

İtalyan devedikeni * Italian thistle, slender tistle, plymouth tistle 
Özellikleri: Diikenli tekyıllık otlar. Gövdeler 10-150 cm, grimsi ağsı tüylü; kanatlar 2-3 mm 
genişlikte. Yapraklar sapsız, 35-150 mm, teleksi loblu, her lob 1-2 sert sarı dikenli, silli. 
İnvolukrum 20-25 mm. Çiçekler genellikle morumsu. Aken 5-6 mm, papus 15-20 mm. 
A3: Yenice, yol kenarları, 420 m, Temmuz-Ekim 
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Ptilostemon afer (Jacq.) subsp. eburneus Greuter 
 Ivory thistle 

Özellikleri : Çoğunlukla ikiyıllık dikenli otlar. Gövdeler genellikle basit, 50-120 cm. Yapraklar 
mızraksı, dalgalı ile orta damara dek parçalı; loblar parmaksı 3-6 dikenli. Başçıklar az ya da 
çok sayıda. Korolla beyazımsı. Akenler ters yumurtamsı. Papus tüysü. Endemik.  
B3 : Arıkaya, stepler, 1180 m, Haziran-Temmuz 



 43

 
Carduus nutans L. 

Devedikeni * Musk thistle 
Özellikleri : Sağlam ikiyıllıklar. Gövdeler dikenli-kanatlı, 15-100 cm. Gövde yaprakları teleksi 
loblu ile derince 2-teleksi parçalı, 2-7 mm dikenli. Başçık genellikle tek. İnvolukrum 3-5 cm; 
orta floral yapraklar dikenli uçlu, 8-30 mm. Korollalar mor, 23-31 mm. Akenler 4-6 mm; papus 
tüyler, pürüzlü, 14-22 mm.  
B3 :  Sündiken dağları, Değirmendere, yol kenarları,  1290 m, Haziran-Ağustos 
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Jurinea consanguinea DC. 
Geyik göbeği * Silberscharte 

Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler genellikle basit, altta seyrek yapraklı, seyrek ağsı tüylü. 
Taban yaprakları 4-10 cm, orta damara yakın teleksi, 7-12 küçük mukrolu segmentli, altta 
beyaz yünsü. Başçık uzun yapraksız gövdelerde tek. İnvolukrum 15-30 mm genişlikte; başçık 
yaprakları 60-130. Çiçekler açık mor, mor ya da koyu kırmızı. Papus sakalsı.  
B3: Bozan stepleri, 870 m, Nisan-Haziran 
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Acroptilon repens (L.) DC. 

 Kekre otu * Russian knapweed 
Özellikleri : Sürünücü rizomlu çokyıllık bitkiler. Gövdeler çok dallı, yoğun yapraklı, 15-40 cm. 
Yapraklar basit, eliptik ile şeritsi, 3-7 cm. Başçık çiçekleri aynı eşemli. İnvolukrum 1.5 cm’ye 
kadar, uzantılı. Çiçekler pembe ile mor. Akenler 3-4 mm; papus 8-10 mm.  
B3 : Karahüyük-Bahçecik, yol kenarları, 930 m, Haziran-Ağustos 
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Centaurea virgata Lam 

Peygamber çiçeği * Squarrose knapweed 
Özellikleri :Tabanda odunsu, 30-70 cm boylu, birkaç gövdeli çokyıllık otlar. Yapraklar ağsı 
ile  zayıfça kısa tüylü, teleksi, üst yapraklar basit. İnvolukrum 7-9 mm. Uzantılar küçük, her 
bir tarafta 5-10 silli. Çiçekler pembemsi mor. Akenler 3-4 mm; papus 0.5-3.5 mm ya da yok.  
A3: Sarıcakaya, kayalıklar, 400 m, Haziran-Eylül 
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Centaurea kotschyi (Boiss. & Bal.) Hayek var. persica (Boiss.)Wagenitz 

Peygamber çiçeği * Knapweed, cornflower 
Özellikleri : Odunsu toprakaltı gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 20-60 cm,  basit ya da 
üstte birkaç dallı. Yapraklar pürüzlü ya da hafifçe halımsı tüylü, alttakiler mızraksı, 10-15 mm 
genişlikte. İnvolukrum 22-30 mm. Uzantılar üçgensi, 4-5 mm silli, uçta 4-6 mm dikenli. 
Çiçekler sarı. Akenler 5-6 mm; papus 11-15 mm, teleksi, basit. Endemik.  
B3 : Güroluk-Yayıklı, stepler, 880 m, Haziran-Ağustos 
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Centaurea thracica (Janka) Hayek 

Peygamber çiçeği * Knapweed, cornflower 
Özellikleri: 1 m’ye dek boylanan az çok yumuşak-eklemli tüylü çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 
yoğun yapraklı. Alt yapraklar kemansı, saplı; orta ve üst yapraklar dikdörtgensi ile 
yumurtamsı-mızraksı, hemen hemen tam. İnvolukrum 25-35 mm. Uzantılar 4-8 mm, basit 
dikenli. Çiçekler sarı. Akenler yaklaşık 5 mm; papus 6-7 mm.   
A3: Alpagut-Esk. yolu, orman kenarları, 730 m, Haziran-Ağustos 
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Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis 

Zerdali dikeni * St. Barnaby’s thistle 
Özellikleri: 15-60 cm boylu, yatık tüylü tekyıllıklar. Taban ve alt yapraklar kemansı ile 
parçalı; orta ve üst yapraklar loblu ya da dişli ile tam. İnvolukrum 13-16 mm, ağsı-tüylü. 
Uzantılar saman renkli ya da kırmızı, 10-30 mm dikenli. Çiçekler sarı. Akenler iki farklı şekilli; 
papus beyaz, 3-5 mm. 
B3: Sündiken dağları, 1000 m, Mayıs-Temmuz 
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Centaurea iberica Trev. ex Sprengel 

 Deligöz dikeni * Knapweed, cornflower 
Özellikleri : 20-80 cm boylu bir ya da ikiyıllık otlar. Yapraklar seyrek tüylü; alttakiler saplı, 
orta damara dek  parçalı ya da kemansı, orta yapraklar benzer ancak sapsız, üst yapraklar 
kemansı. İnvolukrum 13-18 mm, yumurtamsı ile fincansı. Uzantılar saman renkli, 10-30 mm 
dikenli. Çiçekler soluk pembe.  
B3 : Esence-Uyuzhamam, açıklıklar, yol kenarları, 890 m, Haziran-Temmuz 
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Centaurea urvillei DC. subsp. urvillei  

Çoban dikeni, gömerek * Knapweed, cornflower. 
Özellikleri : Kısa yaşamlı çokyıllık otlar. Gövdeler 5-10 cm, basit ya da tabandan dallı. 
Yapraklar hafifçe ağsı ile halımsı tüylü; kemansı, segmentler tam ya da dişli. Başçık 1-4. 
İnvolukrum 20-40 mm. Uzantılar tabanda 2-4 mm genişlikte, çok sayıda silli ve 10-30 mm 
dikenli. Çiçekler açık pembe-mor. Akenler 4-6 mm; papus 8-11 mm. Endemik.  
B3 : Çukurhisar-Söğütçük, çayırlar, yol kenarları,  7940 m, Haziran-Temmuz 
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Centaurea triumfettii All. 

Peygamber çiçeği * Squarrose knapweed 
Özellikleri : Toprakaltı rizomlu çokyıllıklar. Gövdeler 10-40 cm. Yapraklar tam, şeritsi-
mızraksı, halımsı tüylü, gövde yaprakları sapsız. Başçık halkası 15-22 mm. Uzantılar aşağı 
kayıcı, kahverengi, yoğun gümüşi silli. Kenar çiçekleri mavi, merkezdekiler menekşe-mor.  
B3 : Çukurhisar-Söğütçük, çayırlar, yol kenarları,  7940 m, Haziran-Temmuz 
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Centaurea thirkei Schultz 

Peygamber çiçeği * Knapweed, corn flower 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler basit, 3-13 cm. Yapraklar gri halımsı tüylü, çeşitli 
şekillerde, çoğu kez kısmen bölünmemiş, mızraksı, kısmen kemansı ile 2-3 lateral loblu 
teleksi. İnvolukrum 16-20 mm. Uzantılar siyahımsı-kahverengi sınırlı ve silli. Çiçekler 
beyazımsı. Akenler 4-5 mm; papus 1-2 mm.  
B3 : Taycılar-Alapınar, çayırlar, 1460 m, Haziran-Ağustos 
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Centaurea depressa Bieb 

Peygamber çiçeği, acımık * Knapweed, corn flower 
Özellikleri: 10-60 cm boylu, genellikle tabandan dallı, tekyıllık otlar. Yapraklar kolayca düşen 
yünsü-tüylü, tam ve mızraksı ya da altta loblu. Başçık  halkası 14-18 mm. Uzantılar 
kahverengi ya da siyah sınırlı, 1.5-2 mm gümüşi dişli. Çiçekler mavi. Akenler 4.5-6 mm; 
papus 5-8 mm.  
A3: Alapınar-Çatacık yolu, 1280 m, Mayıs-Temmuz 
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Centaurea yozgatensis Wagenitz 
 Peygamber çiçeği * Knapweed, cornflower 

Özellikleri : Birkaç başçıklı, çok sayıda zayıf dallı, 20-50 cm boylu çokyıllıklar. Yapraklar 
yoğun beyaz tüylü, alttakiler aralıklı 2-teleksi, taban yaprakları bazen kemansı ya da tam. 
Başçığı saran yaprak halkası 9-11 mm.. Uzantılar küçük, saman renkte ya da kahverengi, 
0.5-1 mm mukrolu. Çiçekler gül-mor. Akenler 2-2.5 mm, papus 3-5 mm.Endemik.  
A3 : Mayıslar, kayalıklar, 470 m, Mayıs-Haziran 



 56

 
 Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 

 Common crupina 
Özellikleri: Narin yapılı, dik tekyıllık otlar. Gövdeler 20-80 cm. Alt yapraklar derince parçalı 
ya da teleksi, çok hücreli, kancalı tüylü, üstte yünsü tüylü; segmentler testeremsi. Başçık 
meyvede 14-20 mm. Çiçekler kırmızı ya da mor. Akenler 3.5-5 mm; dış papus 5-10 mm. 
B3: Çatacık, 1620 m, Nisan-Temmuz 
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Carthamus lanatus L. 

Kartam * Safflower, false saffron 
Özellikleri: 15-75 cm boylu dikenli tekyıllıklar. Gövdeler kahverengimsi ile saman renkli, 
yumuşak tüylü. Yapraklar 20-60 mm, salgılı tüylü, gövdeyi sarıcı, dikenli kenarlı. Başçık tek 
eşemli. Dış halka yaprakları 25-45 mm. Çiçekler sarı. Akenler ters piramitsi, tüysüz. 
B3: Mayıslar-Nallıhan yolu, stepler, 680 m, Mayıs-Ağustos 
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Carthamus dentatus Vahl 
Kartam * Safflower, false saffron 

Özellikleri : 15-75 cm boylu dikenli tekyıllıklar. Gövdeleri kahverengimsi ile saman renkli, 
uzun yumuşak tüylü. Gövde yaprakları 20-60 mm, salgılı uzun yumuşak tüylü, gövdeyi sarıcı, 
parçalı-dikenli kenarlı. Başçık tek eşemli. Dış halka yaprakları 25-45 mm. Çiçekler sarı. 
Akenler ters piramitsi, tüysüz.  
B3 : Bozan-Çatacık yol ayrımı, 910 m, Temmuz-Ağustos 
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Xeranthemum inapertum  (L.) Miller 

Kağıtotu, ölmezotu * Immortelle, snowlady 
Özellikleri : 5-60 cm boylu, dallı gövdeli, beyaz halımsı tüylü tekyıllık otlar. Yapraklar sapsız, 
tam, 5-50 mm. Başçık yarıküresemsi-yumurtamsı, 5-15 mm. İnvolukrum tüysüz, halka 
yaprakları ortada morumsu çizgili. Çiçek tablası kılçıklı. Çiçekler parlak beyazımsı pembe. 
Aken meyveler dikdörtgensi; papus pulsu.  
B3 : Sündiken dağları, Arıkaya, yamaçlar, Temmuz-Ağustos 
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Echinops ritro L. 

Topuz, kirpi dikeni, eşek dikeni * Weitch’s blue, globe thistle 
Özellikleri: Dikenli çokyıllık otlar. Gövdeler 40 cm’ye dek boylu genellikle çok dallı, yoğun 
beyaz tüylü. Yapraklar derimsi, teleksi, sert dikenli; tüysüz ya da hafif ağsı, veya  çok kısa 
salgılı. Başçık 3-4.5 cm çaplı, çok sayıda ve mavi. Korolla açık ile koyu mavi.  
B3: Çukurhisar, 1120 m, Temmuz-Ekim 
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Echinops viscosus DC. subsp. bithynicus (Boiss.) Rech 
Topuz, kirpi dikeni, eşek dikeni * Globe thistle 

Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler 50-150 cm, sağlam, yoğun yünsü tüylü, seyrek 
morumsu salgı tüylü. Yapraklar 2-3 teleksi, yoğun salgılı ve yünsü tüylü; dikenler çok. Başçık 
10 cm’ye dek çaplı, soluk mavi ya da beyazımsı. Korolla mavi, soluk mavi ya da beyazımsı. 
B3: Alpu, yol kenarları, 820 m, Haziran-Ağustos 
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Scolymus hispanicus L. 

Altın dikeni, sarı diken, çetmi dikeni * Golden thistle 
Özellikleri : 70 cm’ye kadar boylanan, yoğun dallı, seyrek ağsı tüylü, iki ya da çokyıllıklar. 
Gövdeler kesikli dikenli-dişli kanatlı. Yapraklar ayanın ortasına dek parçalı-derin dişli. 
İnvolukrum 1-2 cm genişlikte. Çiçekler altın sarısı. Akenler 3-5 mm; papus 2-4 kılsı.  
A3 : Sarıcakaya-Beyyayla, yol  kenarları, 1100 m, Haziran-Temmuz 
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Cichorium intybus L. 

Radika, hindiba, acımak* Chicory 
Özellikleri: Genellikle tüysüz ile seyrek tüylü, sağlam kazık köklü çokyıllık otlar. Gövdeler 20-
130 cm, süt özlü. Gövde yaprakları sapsız ve sıklıkla sivri kulakçıklı. Başçık 2.5-3.5 cm. 
Çiçekler gök mavisi. Akenler tüysüz, ters yumurtamsı; papus pullu. 
A3: Laçin-Alapınar, 650 m, Mayıs-Eylül 
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Koelpinia linearis Palas 
Radika, hindiba, acımak 

Özellikleri: 9-36 cm boylu tekyıllık otlar. Yapraklar şeritsi, seyrek tüylü, 4-8 cm. Çiçekler dilsi, 
sarı. Çiçekli başçık 6-7 mm. Aken yıldızsı-dik içe dönük, dışta sert çengelli kılsı. 
A3: Laçin-Yenice, yol kenarları, 540 m, Mayıs-Haziran 



 65

 
 Scorzonera suberosa C. Koch. subsp. suberosa  

Yabani havuç, kara kök, iskorçin * Salsify 
Özellikleri : 5-20 cm boylu, dik, hemen hemen yapraksız gövdeli,  toprak altı yumrulu, 
çokyıllıklar.  Yapraklar tam, 4-16 cm, şeritsi. Başçık her gövdede 1, 18-42 mm uzunlukta. 
Çiçekler dilsi, açık mor ile mor. Akenler 18-21 mm, tüysüz; papus teleksi.  
B3 : Sündiken dağları, Karakütük, 1200 m, Haziran-Temmuz 
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Tragopogon longirostris Bisch. ex Schultz subsp. abbreviatus Boiss. 

 Teke sakalı, yemlik * Long-beaked goat's beard 
Özellikleri : 10-80 cm, kolayca düşen seyrek yünsü tüylü ile tüysüz ikiyıllıklar. Yapraklar 
şeritsi. Çiçek durumu sapları başçığın altında şişkince. Başçığı saran yapraklar çiçeklerden 
uzun. Çiçekler soluk leylak ile koyu menekşe. Akenler kahverengimsi-sarı, 18-45 mm; papus 
2 sıralı uzun teleksi tüylü. 
B3 : Çatacık-Tohumluk alanı, 1630 m, Haziran-Temmuz 
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Tragopogon dubius Scop. 
Sarı teke sakalı, yemlik *Goat’s beard, salsify 

Özellikleri: 80 cm’ye dek boylu, tüysüz ikiyıllık otlar. Yapraklar basit, şeritsi-mızraksı. Floral 
yapraklar çiçekten uzun. Çiçek sapları çiçeklerin altında kalınca. Çiçekler limon sarısı. 
Akenler 25-35 mm. Papus 15-20 mm, grimsi-kahverengi.                                                           
A3:  Karaoğlan-Esk. yol kenarları, 800 m, Mayıs 
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Leontodon crispus Vill. subsp. asper (Walds. Et Kit) Rohl. var asper Vill. 

 Arslan dişi * Lion’s teeth 
Özellikleri : Rozetli ve kazık köklü çokyıllıklar. Tüy örtüsü kaba 2-4 çatallı tüylü. Gövdeler 
10-50 cm. Yapraklar 5-18 cm, dışta ters mızraksı, dalgalı-dişli ya da loblu kenarlı, sert ve 
uzun tüylü. İnvolukrum 10-20 mm. Dış halka yaprakların arka yüzeyi genellikle tüysüz ya da 
kısa tüylü. Çiçekler sarı. Akenler gagalı; papus kirli beyaz.  
A3 : Sarıcakaya-Beyyayla, yol  kenarları, 870 m, Mayıs-Haziran  
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Picris hieracioides  L. 

Hawkweed oxtongue 
Özellikleri : 30-120 cm boylu, küçük yünsü ve 2 çapalı tüylü, bir, iki ya da kısa ömürlü 
çokyıllık otlar. Taban yapraklar 9-12 cm, genellikle dişli; üst yapraklar tam. İnvolukrum 1-1.3 
cm. Dilsi çiçekler sarı. Akenler 3-4 mm, tüysüz; papus tüyleri çok sayıda, teleksi.                       
B3: Alpu, yol kenarları, 820 m, Haziran-Eylül 
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Sonchus asper (L.) Hill. subsp. glaucescens (Jordan) Ball 
 Eşek marulu * Sow-thistle 

Özellikleri : 10-150 cm boylu,  tüysüz ya da salgılı tüylü bir ya da ikiyıllıklar. Taban 
yaprakları genellikle rozet; tüm yapraklar dikencikli-dişli. İnvolukrum testi-çan şekilli. Başçık 
2-2.5 cm genişlikte. Dilsi çiçekler altın sarısı. Aken 2-3 mm, kanatlı; papus 7-9 mm, beyaz.. 
A3 : Sarıcakaya-Yenice, yol  kenarları, 370 m, Nisan-Mayıs   
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Pilosella hoppeana (Schultes) C.H. & F.W. Schultz subsp. troica   Sell & West 
Mercangüş, şahin otu * Mause-ear,  haw-weed 

Özellikleri : Toprak üstü kısa ve kalın birkaç sürünücü gövdeli çokyıllık otlar. Yaprakların 
tümü tabanda yoğun basit tüylü. Çiçekli gövdeler 10-40 cm. İnvolukrum çok sayıda basit 
tüylü. Çiçekler sarı. Akenler 1.5-2 mm; papus kirli beyaz ile soluk kahverengi. 
A3: Mihalgazi-Karaoğlan, 400 m, Mayıs-Ekim 
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Lactuca serriola L. 

Prickly lettuce 
Özellikleri: 25-150 cm dik ikiyıllık otlar. Gövdeler tüysüz, alt kısımlarda genellikle dikencikli. 
Yapraklar genellikle geriye loblu-orta damara yakın parçalı, 2-8 yanal loblu, genellikle dalgalı-
küçük dişli, silli-küçük dikencikli. Başçık genellikle tek. İnvolukrum 7-15 mm. Çiçekler soluk 
sarı. Akenler 6.5-8 mm, soluk kahverengi; papus beyaz, 4.5-6 mm. 
B3: Çavlum-Sevinç köyü, yol kenarları, 820 m, Temmuz-Eylül 
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Lactuca saligna L. 

Willow lettuce 
Özellikleri: Tek yada ikiyıllık otlar. Gövdeler dik, narin, soluk ve tüysüz, 10-65 cm. Yapraklar 
orta damar setaları hariç tüysüz, sapsız, şeritsi ile derince geriye loblu-teleksi, kulakçıklı, 1-
16x0.2-4.5 cm. Çiçek durumu çok başçıklı, tüysüz. Çiçekler soluk sarı, yaklaşık 1 cm. 
Akenler koyu kahverengi, 7-11 mm. Papus beyaz. 
B3: Alpu, yamaçlar, 830 m, Temmuz-Eylül 
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Mycelis muralis (L.) Dumort.  

Wall lettuce 
Özellikleri: 20-100 cm boylu, rizomlu, dik, tüysüz gövdeli çokyıllık otlar. Taban ve alt 
yapraklar kemansı-teleksi, 7-15 cm, 2-6 yanal loblu; üsttekiler indirgenmiş. Başçık dilsi 5-
çiçekli. Çiçekler sarı. Akenler gagalı, 3.5-5 mm; papus beyaz, içtekiler 5-6 mm. 
B3: Kartalkule-karanlıkdere, orman içi, 1200 m, HaziranTemmuz 
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Chondrilla juncea L. var. latifolia (Bieb.) Boiss.  

Rush skeletonweed, Naked weed, hogbite 
Özellikleri: İki ya da çokyıllık otlar. Gövdeler 40-100 cm, alt kısım genellikle halımsı tüylü, 
sağlam. Yapraklar tüysüz; gövde yaprakları daha küçük, üsttekiler uzun şeritsi. Floral yaprak 
halkası beyaz sık tüylü. Çiçekler dilsi, sarı. Akenler 3 mm,  gaga 4-5, narin; papus 5-6 mm. 
B3: Bozan-Mihalıççık, 890 m, Temmuz-Eylül 
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CAMPANULACEAE (ÇANÇİÇEĞİGİLLER / BELLFLOWER FAMILY) 

Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata 
Çan çiçeği, çıngırak çiçeği * Bellflower 

Özellikleri : Sert ile kısa yumuşak tüylü, pürüzlü çokyıllıklar. Gövdeler genellikle dik, 15-50 
cm. Taban yaprakları kemansı ya da dikdörtgensi-yumurtamsı, 2-8 cm. Çiçekler çoğunlukla 
tek, saplı. Kaliks tüpsü, kaliks uzantıları yumurtamsı, yoğun uzun tüylü. Korolla silindirik ile 
darca huni, 12-20 mm, menekşe mavi. Stigma 5. Endemik.  
A3 : Beyköy-Düzköy yamaçlar 370 m, Mayıs-Haziran  
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Campanula rapunculoides L. subsp. cordifolia (C. Koch) Damboldt 
Çan çiçeği, çıngırak çiçeği * Creping bellflower 

Özellikleri: Tüysüz ile kısa yumuşak tüylü, stolonlu çok yıllık otlar. Gövde 40-150 cm. altta 
çoğunlukla kırmızımsı. Taban ve alt yapraklar kalpsi, 8-12 cm, uzun saplı, dişli; üsttekiler kısa 
saplı ya da sapsız, dişli. Çiçekler uzun salkımlarda tek yönlü dizilişli. Korolla çansı ya da 
fincansı, 15-25 mm, menekşe-mavi, bazen kırmızıya döner. Stigma 3.   

B3: Sündiken dağları, kirazlıdere, 1300 m, Temmuz-Ağustos. 
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Campanula glomerata L. subsp. hispida (Witasek) Hayek 

 Çan çiçeği * Clustered bellflower 
Özellikleri : Sert–kılsı tüylü dik gövdeli çokyıllıklar. Gövdeler basit, yapraklı, 20-50 cm, çoğe 
kez kırmızı. Taban ve alt gövde yaprakları yumurtamsı-mızraksı, 17 cm’ye dek saplı; 
üsttekiler, küçük, sapsız, çoğu kez gövdeyi sarıcı. Çiçekler çoğunlukla dik ve yoğun terminal 
başçıklarda. Korolla 15-22 mm, menekşe mavi, bazen pembemsi. Stigma 3.  
B3 : Sündiken dağları, orman içi, 1260 m 
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Campanula argaea Boiss. & Bal. 

                                   Çan çiçeği * Clustered bellflower 
Özellikleri : Yoğun uzun sert ve kısa yumuşak tüylü çokyıllıklar. Gövdeler 1-2 cm çaplı, 
genellikle basit, dik, bazen yükselici ve tabandan dallı, 20-70 cm, alta yoğun yapraklı, tabana 
doğru kayıcı kanatlı. Çiçekler sapsız, salkımlarda 3-4. Kaliks lobları 7-9 mm, çok kısa geri 
kıvrık uzantılı. Korolla dışta yoğun halımsı tüylü, lavanta mavisi. Stigma 3. Endemik.  
B3 : Sündiken dağları, Kartalkule, 1700 m, Haziran-Ağustos 
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Campanula erinus L. 
Çan çiçeği, çıngırak çiçeği *Annual bellflower 

Özellikleri: Uzun sert tüylü tekyıllık otlar. Gövdeler 10-20 cm, zayıfça köşeli ve çizgili. 
Yapraklar 10-20 mm, yumurtamsı yada ters yumurtamsı, sert tüylü, sapsız. Çiçekler göze 
çarpmaz. Kaliks lobları terskonik tüpten uzun, korolladan az kısa. Korolla silindirik, 2-5 mm, 
soluk mavi ile beyazımsı. Stigma 3. 
A3: Alpagut kayalıkları, 180 m, Nisan-Ağustos 
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Campanula persicifolia L. 

 Şeftali yapraklı çan çiçeği, çıngırak çiçeği * Peach-leaved bellflower 
Özellikleri : Tüysüz çokyıllık otlar. Gövdeler dik, basit, 40-100 cm. Taban yaprakları uzun 
saplı, mızraksı; gövde yaprakları şeritsi-mızraksı, sivri uçlu, 8-15 cm, en üsttekiler 3-4 cm. 
Kaliks lobları korolla tüpünün yarısı kadar, mızraksı, sivri, 10-15 mm. Korolla 5 cm’ye kadar 
büyük çan şekilli, çok kısa loblu, 4-5 cm çaplı, oldukça donuk mavi, tüysüz. Stigma 3.  

B3. Sündiken dağları, 600-1300 m, Mayıs-Haziran 
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Campanula latiloba A.D.C. subsp. latiloba 
 Çan çiçeği, çıngırak çiçeği * Bellflower 

Özellikleri : Gövdeleri sağlam, bazen kırmızımsı, 70-130 cm boylu, tüysüz çokyıllıklar. 
Taban ve alt gövde yaprakları uzun saplı, 15-25 cm. Çiçek durumu yaprak koltuklarında 
yoğun. Korolla oldukça gösterişli, menekşe mavi, 5 cm’ye kadar çaplı, hemen hemen sapsız, 
her eksende 1-3. Kaliks lobları 10-14 mm. Stigma 3. Endemik.  
B3 : Sündiken dağları, Alapınar, kirazlıdere, 1360 m 
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Campanula olympica Boiss. 

Çan çiçeği, çıngırak çiçeği * Bellflower 
Özellikleri : Tüysüz ya da seyrek tüylü, bazen stolonlu iki ya da  çokyıllıklar. Gövdeler 1 ile 
çok sayıda, dik, 20-50 cm. Yapraklar oymalı, taban ve alt gövde yapraklar 10-30 mm. 
Çiçekler dik, saplı. Kaliks lobları 10-12 mm, tüysüz. Korolla 18-25, tüysüz., menekşe mavi. 
Stigma 3. Kapsül tüysüz, 3 orta porla açılır.  
B3 : Sündiken dağları, Karakütük-Çatacık, 1200-1600 m, Haziran-Temmuz  
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 Campanula rapunculus L. var. rapunculus 
 Çan çiçeği, çıngırak çiçeği * Rampion bellflower 

Özellikleri : Tüysüz veya hafifçe sert-yumuşak tüylü ikiyıllıklar, Gövde dik, 50-120 cm, 
genellikle basit. Taban ve alt gövde yaprakları ters yumurtamsı, 2-4 cm; orta yapraklar 
şeritsi-mızraksı, 4 cm’ye kadar. Çiçekler başaklarda  sapsız veya kısa saplı. Kaliks lobları 9-
16 mm, tüysüz. Korolla hunimsi, 15-25 mm, tüysüz, beyazımsı veya soluk mavi. Stigma 3.  
A3 : Sündiken dağları, karanlıkdere, orman kenarları, 1280 m 
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Asyneuma limonifolium (L.) Janchen subsp. limonifolium 

Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler genellikle basit, 10-100 cm, papillalı ya da kısa tüylü, 
nadiren tüysüz Yapraklar yoğun rozetlerde. Yapraklar genellikle dikdörtgensi ile şeritsi-
mızraksı, 3-6 cm. Çiçekler salkımlarda genellikle 2-4’lü, sapsız. Korolla lobları 8-9 mm, mavi. 
Kapsül genellikle yumurtamsı, 5-6 mm. 
B3: Sündiken dağları, 1230 m, Haziran-Temmuz 
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Asyneuma linifolium (Boiss. & Held.) Bornm. subsp. linifolium 

Özellikleri: Sürünücü, çok dallı rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler yükselici ya da dik, 12-15 
cm, altta yoğun yapraklı, dişli. Gövde yaprakları sapsız, şeritsi-mızraksı, ters yumurtamsı, 10-
50 mm. Çiçekler uzamış başakçıklarda, 2-6 mm saplı. Kaliks lobları 2.5-3 mm, tüysüz. 
Korolla kaideye kadar loblu, açık mavi. Kapsül 2.5-4 mm, küremsü, 3 orta açılır. Endemik. 
A3: Karlıktepe, 1480 m, Haziran-Ağustos 
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Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 

 Kadın aynası * Large venus’s looking glass 
Özellikleri : Genellikle tüysüz, küçük tekyıllık otlar. Gövdeler 10-30 cm, dik, genellikle dallı. 
Yapraklar yumurtamsı ile mızraksı, oymalı kenarlı. Çiçekler tek ya da çok sayıda.  Kaliks 
lobları şeritsi-mızraksı, 8-12 mm. Korolla tekerleksi, 10-15 mm uzunluk ve 20-25 mm 
genişlikte, menekşe, nadiren leylak ya da beyazımsı. Kapsül silindirik, 10-15 mm.  
A3 : Mayıslar, çayırlar, yamaçlar, 460 m, Mart-Mayıs 
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PRIMULACEAE ( ÇUHAÇİÇEĞİGİLLER / PRIMROSE FAMILY) 

 
Primula vulgaris Lam.Huds. subsp. vulgaris 

 Çuha çiçeği * Common primrose. 
Özellikleri : Tüysüz ya da yumuşak tüylü, genellikle gövdesiz, 3-20 cm boylu skapuslu, 
sağlam rizomlu ve çok sayıda etli köklü çokyıllıklar. Yapraklar rozet formunda, basit, 2-30 cm. 
Çiçek durumu sapsız, birkaç ya da çok çiçekli. Korolla tübü 12-21 mm, loblar 5-16 mm, 
terskalpsi, sarı, tabanda koyu sarı ya da turuncu lekeli. Kapsül küremsi.  
B3 : Sündiken dağları, Taycılar-Karacaören, sulak alanlar, 1250 m, Mart-Mayıs 
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Androsace maxima L. 

Kaya yasemini * Greater rock-jasmine, annual androsace 
Özellikleri : Yapraksız gövdeli, 1-15 cm boylu tekyıllık otlar. Yapraklar rozet formunda, 3-35 
mm, tüysüz tada seyrek tüylü. Yapraksız gövdeler genellikle basit kırışık beyaz tüylü ve 
küçük salgı tüylü. Çiçek durumu 2-9 çiçekli. Floral yapraklar 3-20 mm, yapraksı. Kaliks 4-14 
mm, tüylü. Korolla kaliksin içinde, beyaz ile pembe. Kapsül küremsi, 2-6 mm. 
B3 : Laçin-Yenice, yamaçlar, 520 m, Mart-Mayıs 
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Androsace villosa L. 
 Kaya yasemini * Hairy androsace 

Özellikleri : Yastıksı yada gevşek kümeli çokyıllık otlar. Yapraklar 2-6 x 1-1.5 mm, tüysüz ile 
yünsü tüylü. Yapraksız gövdeler 1-20 mm, salgılı-basit tüylü. Çiçek durumu 1-4 çiçekli. Kaliks 
2-4 mm, tüylü. Korolla 4-7 mm çaplı, beyaz , ortada sarı yada  gül-pembe lekeli. 
B3 : Bozan ağaçlandırma sahası, 890 m, Mayıs-Haziran 
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Cyclamen coum Miller subsp. coum 
Siklamen, domuz turpu, topalak, buhur otu * Cyclamen, sowbread 

Özellikleri: Toprakaltı gövdeli çokyıllık otlar. Tuberler 3-5 cm çaplı, oldukça fazla basık-
küresel. Yapraklar çiçeklerden önce açar, dairesel, tam, 2-5 cm, mat yeşil. Çiçekler tek, uzun 
saplı. Kaliks derince 5 loblu. Korolla soluk yada koyu mor, nadiren beyaz,  hemen hemen 
dairesel, 8-15 mm, loblar 10 mm’den kısa, kulakçıksız.  
A3: Buldukpınarı-Alpagut, meşelikler, 680 m, Mart 
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Cyclamen intaminatum Meikle 

Siklamen, domuz turpu, topalak, buhur otu * Cyclamen, sowbread 
Özellikleri: Yumrulu toprakaltı gövdeli çokyıllık otlar. Tuberler 2-5 cm çaplı, basık-küremsi. 
Yapraklar sonbaharda çıkar, dairemsi, 1.4-3 cm uzunluk ve genişlikte. Korolla beyazımsı ya 
da soluk pembe, loblar 10-15 mm, kulakçıksız, aşağı dönük, korolla ağzı oldukça dar.  
A3: Beyyayla yolu, meşelikler, 1380 m, Eylül-Kasım 
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Lysimachia vulgaris L.   

Karga otu, altın kamışı * Golden yellow oosestrife, jenny 
Özellikleri: Basit ve salgı tüylü, 50-150 cm, dik durumlu çokyıllık otlar. Yapraklar karşılıklı ya 
da halkasal, sap 2-8 mm; aya 50-115 mm cm, üst yüzey kırmızımsı salgılı bezeli. Çiçek 
durumu bileşik salkım. Kaliks derince 5-parçalı. Korolla parlak sarı, içte yoğun salgı tüylü, 
dışta tüysüz, 8-13 mm. Kapsül yaklaşık 4 mm, salgı tüylü. 
B3: Sündiken dağları, 1200 m, Nisan-Eylül 
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Lysimachia atropurpurea L. 

Karga otu * Loosestrife, jenny 
Özellikleri: Yoğun salgı tüylü, 20-80 cm boylu tekyıllıklar. Yapraklar sapsız, aya 30-110 mm, 
kırmızı salgılı bezeli. Çiçekler terminal başakçıklarda sapsız. Kaliks salgı tüylü, kırmızı salgılı 
bezeli, 3.2-7.5 mm. Korolla koyu mor, tüysüz, 5.5-7.5 mm. Kapsül kırmızı bezeli. 
A3: Mihalgazi-Bozdağ arası, yamaçlar, 600 m, Mayıs-Ekim 
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Anagallis arvensis L. var. arvensis 
Fare kulağı, sıçan otu * Pimpernel 

Özellikleri: Tekyıllık otlar. Gövdeler 2.5-70 cm. Yapraklar karşılıklı, nadiren halkasal; aya 4-
20 mm. Çiçek halkaları 2-4 çiçekli. Kaliks derince 5 parçalı, loblar 2.5-5.5 mm. Korolla 
tekerleksi, yoğun kenar salgılı, 1.7-5.5 mm çaplı, kırmızı. Kapsül küremsi. 
A3: Beyyayla, 1550 m, Nisan-Eylül 
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Anagallis foemina Miller. 

Fare kulağı, sıçan otu * Blue pimpernel 
Özellikleri: 5-30 cm boylu, genellikle dallı, yatık ya da dik formlu tekyıllık otlar. Yapraklar 10-
20 mm, karşılıklı, bazen halkasal. Çiçekler yaprak koltuklarundaki halkalarda 2-4.Çiçekler 5-
20 mm saplı. Kaliks lobları mızraksı. Korolla mavi, 4.5-6 mm çaplı, oymalı kenarlı.  
A3: Beyyayla, 1450 m, Haziran-Ekim 
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OLEACEAE (ZEYTİNGİLLER/ OLIVE FAMILY) 

Jasminum fruticans L. 
 Yabani yasemin, boruk, borumuk * Wild-Jasmine 

Özellikleri : Herdem yeşil yada yarı-yaprak döken çalılar, 0.5-2 m. Sürgünler köşeli, tüysüz. 
Yapraklar almaşlı; yaprakçıklar genellikle 3, küçük silli, 0.7-2 cm. Dallı salkım 2-5 çiçekli. 
Kaliks çansı, 5 dişli. Korolla sarı, 5 loblu. Eriksi meyve siyah ya da mavi-mor, 7-9 mm.  
B3 : Sündiken dağları, Karacaören, 790 m, Mayıs-Haziran 
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Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. oxycarpa 

(Bieb. Ex Willd.) Franco & Rocha Afonso 
 Sivri meyveli dişbudak * Raywood, narrow leaved ash 

Özellikleri : Yaprak döken, uçta tek yaprakçıklı teleksi yapraklı, 30 m’ye kadar boylu ağaçlar. 
Genç sürgünler tüysüz. Yaprakçıklar 7-13, altta uzun yumuşak tüylü. Çiçek durumu salkım, 
yapraksız. Kaliks ve korolla yok. Meyve uzamış bir samara, sırtta kanatlı.  
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, orman içi, 680 m, Haziran 
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Olea europaea L. var. sylvestris (Miller) Lehr. 
 Yabani zeytin, delice * Black olive 

Özellikleri : Herdem yeşil 5-10 m boylu ağaçlar. Kabuk açık gri-kahverengi, uzun süre düz, 
sonraları ince pulsu, budaklı ve bozuk tümsekli olur. Yapraklar derimsi, ters yumurtamsı, 20-
40 mm, üstte koyu yeşil ve tüysüz, altta yoğun gümüşi-pulsu. Çiçekler beyaz, kokulu, 3-4 
mm. Meyve yarıküresel ya da dikdörtgensi, 6-35 mm, parlak siyah, kahverengimsi yeşil.  
A3 : Mihalgazi, yamaçlar, 420 m, Mayıs 
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Phillyrea latifolia L. 

 Akçakesme * Mock privet 
Özellikleri : Herdemyeşil, 5 m’ye dek boylu ağaç ya da çalılar. Tomurcuklar ve genç 
sürgünler tüylü. Yapraklar basit, yumurtamsı-kalpsi ya da yumurtamsı-mızraksı, 1-3.2 cm, 
dişli ya da testeremsi, nadiren tam. Kaliks 4-loblu, sarımsı. Korolla 4-loblu, yeşilimsi beyaz, 2-
2.5 mm. Drupa meyve küremsi, 3-8 mm.  
A3 : Alpagut-Karaoğlan, yamaçlar, 230 m, Mayıs 
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APOCYNACEAE (ZAKKUMGİLLER/ PERIVINKLE FAMILY) 

 
Nerium oleander L. 

Zakkum *  Oleander rose bay 
Özellikleri: Süt özlü, 6 m’ye kadar boylanan herdem yeşil çalılar ya da küçük ağaçlar. 
Yapraklar çoğunlukla 3’lü halkalarda, 6-30 cm derimsi. Çiçekler büyük. Kaliks 5-7 mm. 
Korolla hunimsi, gül ya da kırmızı, 2.5-4.5 cm. Meyve 10-18 cm. 
A3: Sarıcakaya, 380 m, Nisan-Eylül 
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Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. sarmatiense  

(Woodson) Wissjul.  
Köpek zehiri otu * Spear-leaved dogbane 

Özellikleri : Süt özlü, rizomlu çokyıllık otlar yada yarıçalılar. Gövdeler dik, çok dallı, 40-240 
cm, tüysüz. Yapraklar çoğunlukla karşılıklı ancak en üsttekiler bazen almaşlı, çok çeşitli boy 
ve şekillerde, 2-7 cm. Çiçek durumu çok çiçekli. Çiçekler pembe, 5-7 mm, kısa tüylü. 
A3 : Mayıslar-Laçin,  yol kenarları, 460 m, Haziran-Ağustos 
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Vinca major L. subsp. major 
Cezayir menekşesi * Greater periwinkle 

Özellikleri: Sürünücü formlu bodur çalımsılar; 100 cm’ye kadar tırmanıcı sürgünlü. Yapraklar 
karşılıklı, kenarlar silli, 2.5-9 cm. Yaprak sapları ve genç sürgünler hemen hemen tüysüz. 
Çiçekler büyük, yaprak koltuklarında tek. Kaliks 6-18 mm, loblar silli. Korolla menekşe; tüp 1-
2.2 cm, loblar 1-2.2 cm. Meyve 2.5-3.5 cm. 
B3: Alpu, dere kenarları, 810 m, Mart-Nisan 
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Vinca herbacea L. 

Cezayir menekşesi * Periwinkle sinngrün 
Özellikleri : Sürünücü formlu  ; 100 cm’ye kadar tırmanıcı sürgünlü. Yapraklar karşılıklı, 
kenarlar silli, 2.5-9 cm. Yaprak sapları ve genç sürgünler hemen hemen tüysüz. Çiçekler 
büyük, yaprak koltuklarında tek. Kaliks 6-18 mm, loblar silli. Korolla menekşe; tüp 1-2.2 cm, 
loblar 1-2.2 cm. Meyve 2.5-3.5 cm.  
B3 : Bozan, yamaçlar, 870 m, Mayıs-Haziran 
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ASCLEPIADACEAE (MILKWEED FAMILY) 

Periploca graeca L. var. vestita Rohlena 
İpek çalısı, ipek otu * Chinese silk vine 

Özellikleri : Sürgünleri 30 m’ye kadar uzayan yaprak döken sarılıcı formlu çalılar. Yapraklar 
eliptik ile yumurtamsı-mızraksı, saplar ve alt lamina kısa tüylü. Çiçek durumu 3-15 çiçekli dallı 
salkım. Çiçekler 20-25 mm çaplı. Korolla lobları morumsu menekşe, dikdörtgensi. Korona 
segmentleri menekşe, ipliksi, tüysüz. Meyve 6-9 cm, silindirik, yaysı.  
A3 : Mayıslar, 450 m, Nisan-Mayıs  
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 Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichb. subsp. fuscatum 
Panzehirotu * Swallow wort 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 15-40 cm, basit, kısa seyrek tüylü. Yapraklar 
karşılıklı, alttakiler genellikle yumurtamsı, üsttekiler yumurtamsı-mızraksı, meyvede genellikle 
aşağı doğru yönelici. Dallı salkım 3-6 çiçekli. Korolla koyu kahverengi, lobların üst yüzeyi 
genellikle tüysüz. Meyve genellikle tek, 6 cm’ye kadar, mekiksi, tüysüz.  
B3 : Sündiken dağları, Kirazlıdere, mavna alanı, Mayıs-Haziran 
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Cionura erecta (L.) Griseb 

Bodurotu, dağ sarmaşığı * Oreophile vine 
Özellikleri : Sürgünleri esnek, sarılıcı ya da tırmanıcı çalımsı bitkiler. Gövdeler 1-8 m, beyaz 
kısa tüylü, sonraları tüysüze yakın, gri ya da kahverengimsi. Yapraklar uzun saplı, 
yumurtamsı, 5-10 cm. Dallı salkım dik, çok çiçekli. Korolla beyaz, 8-12 mm çaplı, tüysüz; taç 
pulları üçgensi segmentli. Meyve 6 mm-8 cm’ye dek uzunlukta.  
A3 : Alpagut, 150 m, Nisan-Mayıs  
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GENTIANACEAE (KANTARONGİLLER /  GENTIAN FAMILY)  

Centaurium erythraea Rafn. subsp. erythraea 
Kırmızı kantaron * Common centaury 

Özellikleri: Tabanda belirgin rozet yapraklı, genelikle ikiyıllık otlar. Gövdeler 5-50 cm, üstte 
şemsiyemsi dallı. Taban yaprakları ters yumurtamsı ile eliptik, en üsttekiler şeritsi. Çiçekler 4-
5 parçalı.  Kaliks sıklıkla dar şeritsi pulsu kenarlı loblu, 3-7 mm, Korolla pembe ya da mor; 
tüp 6-11 mm, loblar 4-9 mm.   
B3: Lapu-Mihalıççık, orman kenarları, 1150 m, Mayıs-Ağustos  
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CONVOLVULACEAE (SARMAŞIKGİLLER / BINDWEED FAMILY) 

Convolvulus cantabrica  L. 
Sarmaşık, gündüz sefa, kahkaha çiçeği * Bindweed 

Özellikleri: Odunsu kaideli  çokyıllık otlar. Gövdeler yatık, dik ya da yükselici, uzun yumuşak 
tüylü, 10-45 cm. Alt yapraklar dikdörtgensi-spatülsü, sap 2 cm ya dadaha uzun; üstte sapsız, 
ters mızraksı ile şeritsi, yatık tüylü. Çiçekler uç ve koltuklardada 1-4 çiçekli. Korolla pembe, 
nadiren beyaz, 2-2.5 cm. 
A3: Tozmanyayla yolu, 680 m, Nisan-Ağustos 
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Convolvulus lineatus L. 

Sarmaşık, gündüz sefa, kahkaha çiçeği * Bindweed 
Özellikleri: Genellikle sürünücü köklü, odunsu kaideli, yatık ya da dik durumlu 3-30 cm, sık 
parlak gri tüylü çokyıllıklar. Yapraklar şeritsi-eliptik ile ters mızraksı. Çiçekler koltuklarında ve 
uçlarda, tek ya da 2-7 çiçekli salkımlarda. Korolla pembe, bazen beyaz, 15-25 mm. 
B3: Alpu, yol kenarları, 830 m, Nisan-Temmuz 
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Convolvulus holosericeous Bieb. subsp. holosericeous 
Sarmaşık, gündüz sefa, kahkaha çiçeği * Bindweed 

Özellikleri: Odunsu tabanlı, yükselici ya da yatık formlu, yatık parlak gri tüylü çokyıllıklar. Alt 
yapraklar darca ters yumurtamsı ile şeritsi-ters mızraksı, 1-6 cm, kısa saplı, diğerleri sapsız. 
Çiçekler bazen tek ve terminal, ya da yaprak eksenleri ya da uç salkımlarda. Korolla beyaz 
ile soluk sarı, nadiren gül, 2-2.8 cm. Ovaryum tüylü. 
A3: Sarıcakaya-Karlıktepe, yamaçlar, 770 m, Nisan-Temmuz 
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 Convolvulus compactus Boiss. 
Sarmaşık, gündüz sefa, kahkaha çiçeği * Bindweed 

Özellikleri: Bodur çalımsılar, yoğun karayosunu benzeri yastıksı, köklten odunsu dallı. 
Gövdeler 3-8 cm. Yapraklar şeritsi ya da şeritsi-spatülsü, kıvrımlı, yatık ve parlak gri tüylü, 5-
10 mm. Çiçekler terminal, genellikle tek. Korolla beyaz, nadiren gül ya da sarı, 15-18 mm.  
B3: Alpu-Yunusemre arası, stepler, 860 m, Mayıs-Ağustos 
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Convolvulus pulvinatus Sa’ad 
 Çoban döşeği, gündüz sefa, kahkaha çiçeği * Bindweed 

Özellikleri : Yatık yastıksı, cüce çalımsı çokyıllık otlar. Çiçekli gövdeler 8 cm’ye kadar boylu. 
Yapraklar ters mızraksı, gümüşi tüylü, 12-20 x 3-4 mm. Çiçekler kalabalık uç salkımlarda 3-5. 
Korolla beyaz, 15-18 mm. Endemik. 
B3 : Bozan stepleri, 880 m, Haziran-Temmuz  
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Convolvulus arvensis L. 
Tarla sarmaşığı, çadır çiçeği, kaplumbağa otu * Field bindweed 

Özellikleri: Sarılıcı ya da tırmanıcı dallı toprakaltı gövdeli çokyıllık otlar. Toprak üstünde 
dallanmayan gövdeler 3 m ya da daha uzun. Yapraklar tabanda kulakçıklı ya da oksu 
uzantılı, genellikle 3-5 cm, tüysüz ya da seyrek kısa tüylü. Çiçekler genellikle yaprak 
koltuklarında tek. Korolla beyaz ya da pembe, nadiren mavi, 15-25 mm.  
B3: Alpu yol kenarları, 820 m, Mayıs-Eylül 
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Convolvulus galaticus Rotsan ex Coisy 

Tarla sarmaşığı, kahkaha çiçeği * Bindweed 
Özellikleri : Toprakaltı gövdeli, yoğun parlak havlı tüylü, yatık otsu çokyıllıklar. Yapraklar 
yumurtamsı, tabanda kalpsi, dalgalı ve keskin dişli kenarlı. Çiçekler yaprak koltuğunda tek 
yada 2-4 çiçekli salkımlarda. Korolla pembe yada açık mor, 25-35 mm. Endemik.  
A3 : Sarıcakaya, 380 m, Nisan-Mayıs  
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 Calystegia sepium (L.) R. Br. 
Sarmaşık * Morning glory, hedge bindweed 

Özellikleri: Rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler oldukça fazla sarılıcı ve tırmanıcı, tüysüz, 2 m 
ya da daha uzun,. Yapraklar tabanda oksu uzantılı ya da kalpsi. Çiçekler tek, büyük. Korolla 
beyaz, trompet şekilli, 32-52 mm.   
A3: Sakarya nehri kenarları, 460 m, Mayıs-Eylül 
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Ipomea purpurea (L.) Roth 
 Sarmaşık * Morning glory 

Özellikleri : Tırmanıcı ya da sarılıcı tek ya da çokyıllık otlar. Yapraklar saplı, yumurtamsı, 
kalpsi. Çiçekler tek, büyük. Kaliks tüpü ve çiçek sapı yoğun ve yumuşak uzun sarı tüylü. 
Korolla pembemsi mor ya da mavi, 5-8.5 cm. 
A3 : Mayıslar, 450 m, Nisan-Mayıs  
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 BORAGINACEAE (HODANGİLLER /  BORAGE FAMILY) 

Heliotropium europeanum L. 
Bambul otu, bozot, siğilotu * Cherry pie, turnsole, Common heliotrope 

Özellikleri: Yumuşak yatık tüylü tekyıllık otlar. Gövdeleri çatallı dallı. Yapraklar yumurtamsı, 
20-40 mm, sap 10-20 mm. Çiçek durumu yoğun, meyvede uzunca. Kaliks 2.5 mm. Korolla 3-
3.5 mm, tekerleksi, dışta tüylü. Fındıksı meyveler 4, tüysüz.  
B3: Bozan, stepler, 880 m, Haziran-Eylül 
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Asperugo procumbens L. 

Boya kökü * Madderwort 
Özellikleri: Uzun yumuşak tüylü tekyıllık otlar. Gövdeler yatık, dallı, 10-75 cm. Taban 
yaprakları 1.5-7 cm, saplı, üsttekiler 1-2 cm, sapsız. Çiçekler sapsıza yakın. Kaliks 2/3’e 
ayrık. Korolla boğazı beyaz pullu, mavi, mor ya da menekşe. Meyveler 4, 2.5-3 mm, armutsu. 
A3: Çamalan-Düzköy, çayırlar, 340 m, Nisan-Haziran 
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Myosotis sicula Guss. 

Unutma beni * Forget-me not 
Özellikleri: 15 cm’ye dek boylu, yukarı doğru, yatık kıvrık tüylü tek ya da ikiyıllıklar. Taban 
yaprakları spatülsü, 3 cm’ye kadar; üst yapraklar daha küçük, yumurtamsı-dikdörtgensi. 
Kaliks meyvede 6 mm’ye kadar, tüp lobların 2 katından daha uzun. Korolla parlak mavi, 
dudak 3 mm’ye kadar çaplı, fincan tabağı şekilli. Meyve 4, yaklaşık 1.2 mm, kahverengi.  
A3: Mayıslar, 270 m, Mart-Mayıs 
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Myosotis lithospermifolia (Willd.) Hornem 

Unutma beni * Forget-me not 
Özellikleri: Çoğunlukla tabandan itibaren dallı, 35 cm’ye dek boylu, yoğun tüylü, çokyıllık 
otlar. Rozet yapraklar 6 cm’ye kadar; gövde yaprakları küçük.Çiçek durumu çok dallı. Kaliks 
meyvede  4-5 mm, yoğun tüylü ve pek çok çengelli kılsı tüylü. Korolla dudağı  4-6 mm, 
tekerleksi, parlak mavi. Meyveler 1.5-1.8 mm, grimsi siyah. 
B3: Sündiken dağları, Çatacık, 1620 m, Mayıs-Haziran  
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Cynoglossum creticum Miller 
 Köpekdili * Blue hound’s tongue 

Özellikleri : İkiyıllık otlar Gövdeler dik, tüylü, 20-80 cm. Taban yaprakları 9-12 cm, saplı; üst 
yapraklar küçük, gövdeye sarılıcı. Kaliks yumuşak tüylü, 6-8 mm. Korolla  8-9 mm, önce 
pembemsi-beyazımsı, sonra soluk mavi. Meyve 5-6 mm, basık küresel, çapalı tüylü.  
B3 : Sündiken dağları, Ağaçhisar, çayırlar, 1270 m, Mayıs-Temmuz  
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Cynoglossum montanum L. 
Köpekdili * Blue hound’s tongue 

Özellikleri: İkiyıllık otlar, yumuşak dik ya da yatık tüylü, 30-50 cm. Yapraklar darca şeritsi- 
dikdörtgensi ile şeritsi-mızraksı, alttakiler 20 cm’ye dek saplı, üstekiler sapsız. Kaliks çiçekte 
3-5 mm. Korolla koyu kestane ile koyu pembe, 4.5-6.5 mm. Meyveler 3-6 mm, çapalı tüylü.  
B3 : Sündiken dağları, Ağaçhisar, çayırlar, 1270 m, Nisan-Eylül  
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Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. 

Eyilik otu, eğnik, sarıkız, kırmızı kök * Arnebia 
Özellikleri : Sağlam odunsu gövdeli çokyıllık bitkiler.  Gövdeler basit, 25-40 cm, uzun sert ve 
kadifemsi tüylü. Yapraklar yatık sert ve kadifemsi tüylü, şeritsi-mızraksı ile şeritsi-eliptik. 
Çiçek durumu yoğun, 6-12 cm çaplı. Kaliks çiçekte 15-20 mm, meyvede 25-30 mm, kaideye 
kadar ayrık. Korolla sarı, 35-45 mm. Meyveler 4-5 mm.  
B3 : Bozan stepleri, 900 m, Haziran 
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Buglossoides arvensis (L.) Johnston 
Corn gromwell 

Özellikleri: Tekyıllık küçük kılsı ile tabanı şişkin sert tüylü otlar. Gövdeler basit ya da çok 
dallı, çiçekte 8-30 cm boylu. Yapraklar genellikle şeritsi, mızraksı, 8-45 mm, sapsız. Pedisel 
1-3 mm. Kaliks 3-4 mm, kılsı beyaz tüylü, meyvede 4-8 mm. Korolla beyaz, soluk ile koyu 
mavi ya da morumsu, hunimsi,5-7 mm. Meyveler 2.5-4 mm, gagalı. 
A3: Çamalan-Düzköy, çayırlar, 340 m, Şubat-Haziran 
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Echium italicum L. 
 Sığırdili, öküzdili * Italian wiper’s bugloss 

Özellikleri : İkiyıllık otlar. Kuruyunca sarımsı renkte yoğun uzun sert-kılsı tüylü. Gövdeler 90 
cm’te dek boylu. Taban yaprakları 25 cm’ye kadar uzunlukta, kısa saplı; gövde yaprakları 
daha küçük ve sapsız. Çiçek durumu piramitsi. Kaliks çiçekte 6-8 cm, meyvede 8-12 mm. 
Korolla soluk mavi, leylak, pembemsi ya da beyazımsı, 7-9.5 mm. Meyveler 4, 3- 4 mm. 
B3 : Alpu-Mihalıççık, yol kenarları, Mayıs-Haziran  
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Echium angustifolium Miller 

Sığırdili, öküzdili * Wiper’s bugloss 
Özellikleri:Odunsu gövdeli, yoğun beyaz-sert kılsı tüylü, genellikle çokyıllık otlar. Gövdeler 
1-birkaç, 13-60 cm, yoğun uzun sert-kılsı tüylü. Yapraklar darca şeritsi, mızraksı, 
dikdörtgensi yada darca eliptik. Çiçek durumu birkaç ile çok sayıda kimoz. Korolla mavi, 
morumsu, leylak yada kırmızımsı, 13-20 mm, genişçe hunimsi. Fındıksı meyveler 4,  2.5 mm. 
A3: Sarıcakaya-Mayıslar, 400 m, Mart-Ağustos 
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Moltkia coerulea (Willd.) Lehm. 
Anadolu taşkesenotu * Moltkia 

Özellikleri : Yatık sert tüylü, odunsu gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler 10-20 cm. Taban 
yaprakları 50-80 mm; gövde yaprakları 20-35 mm, sapsız. Çiçek durumu 2-3 terminal kimoz, 
çiçekte yarı başçıksı durumlu, meyvede uzar. Kaliks 3-4 mm. Korolla koyu mavi, 10-12 mm. 
Meyveler 4, yaklaşık 4 mm, gagalı.  
A3 : Mayıslar, 450 m, Nisan-Mayıs  
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 Moltkia aurea Boiss. 
Anadolu taşkesenotu * Moltkia 

Özellikleri : Yarıçalımsı yada otsu, yatık sert tüylü çokyıllıklar. Gövdeler 15-30 cm. Taban 
yaprakları 50-80 mm; gövde yaprakları 20-35 mm, sapsız. Çiçek durumu 2-3 terminal kimoz, 
çiçekte yarı başçıksı, meyvede uzar. Korolla koyu sarı, 8-10 mm. Meyveler 4, gagasız. 
B3: Alpu-Esk. kayalık yamaçlar, 830 m, Mayıs-Haziran 
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Onosma isauricum Boiss & Heldr 

Yalancı havacıva, şincar, emzikotu * Golden drop 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler 15-40 cm, genellikle tabanda tüberkülsüz, yatık sert 
kılsı tüylü. Yapraklar saplı, 30-80 mm, ince, yoğun yıldızsı tüberküllü grimsi-beyaz yatık kılsı 
tüylü ya da daha büyük beyaz tüberküller üstünde oldukça seyrek kılsı. Kaliks, çiçekte 13-15, 
meyvede 24-25 mm. Korolla erken dönemde parlak ile soluk sarı, sonraları kremsi ile 
beyazımsı, 18-24 mm, küçük ve seyrek kısa tüylü. Endemik. 
B3: Bozan-Mihalıççık yolu, yamaçlar, 1030 m, Mayıs-Eylül 
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Onosma tauricum Pallas ex Willd. var. brevifolium DC. 

Şincar, emzikotu * Golden drop 
Özelikleri : Kökten itibaren çok gövdeli ve kümeli çokyıllıklar. Gövdeler 12-30 cm, genellikle 
tabanda yıldızsı tüberküllerden çıkan oldukça uzun tüylü, kısa basit tüylü. Taban yaprakları 
25-60 mm uzunluk ve 3-7 mm,.Yapraklar yatık kılsı ve kısaca tüylü. Çiçek durumu 1-2 
terminal kimoz. Kaliks 12-13 mm. Korolla 22-25 mm, beyaz, krem ya da sarı, tüysüz.  
A3 : Yenice-Laçin, yamaçlar, 560 m, Nisan-Mayıs  
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 Onosma bornmuellerii  Hausskn. 
Yalancı havacıva, şincar, emzikotu * Golden drop 

Özellikleri : Kökten itibaren çok gövdeli çokyıllık bitkiler. Gövdeler 12-30 cm,  sert kılsı tüylü. 
Yapraklar tüysüz (kılsı tüyler hariç), altta zayıf kılsı tüylü yoğun tüberküllü. Çiçek durumu 1-2 
uç salkım. Kaliks çiçekte 11-12, meyvede 21 mm’ye dek. Korolla erken dönemde soluk sarı, 
sonraları kremsi beyaz, 20-25 mm, kısa yumuşak tüylü. Endemik. 
B3: Bozan-Mihalıççık,  orman kenarları, 1190 m, Nisan-Temmuz 
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Onosma armenum DC. 
Yalancı havacıva, şincar, emzikotu * Golden drop 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler 10-25 cm, bazen kıvrık kısa tüyler düzensiz dağılı. 
Yapraklar 10-30 mm, kılsı sert tüylü. Çiçek durumu genellikle tek, nadiren 2-3, akrepsi. Kaliks 
7-11 mm, kuruyunca koyu sarıya dönen yoğun tüylü, meyvede uzamaz. Korolla belirgin 
çomaksı, 16-20 mm, süt beyaz, krem ya da soluk sarı. Endemik. 
B3: Sündiken dağları, kartalkule çevresi, 1670 m, Mayıs-Temmuz         
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Cerinthe minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac 

 Sarımum çiçeği * Honeywort. 
Özellikleri : İki ya da çokyıllık otlar. Gövdeler 25-75 cm. Gövde yaprakları şeritsi-
dikdörtgensi, mızraksı-eliptik ya da ters yumurtamsı, 8 cm’ye kadar, sapsız, gövdeyi sarıcı. 
Pedisel pürüzlü ile uzun tüylümsü. Kaliks tabana dek ayrık, silli kenarlı. Korolla sarı, kestane, 
mor ya da menekşemsi lekeli, 10-11 mm. Meyveler koyu kahverengi ile siyahımsı.  
A3 : Düzköy, 370 m, Nisan-Mayıs  
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Symphytum orientale L. 

Eşek kulağı, kafes otu * Comfrey 
Özellikleri : Sağlam gövdeli 50-80 cm boylu, ince yumuşak tüylü çokyıllıklar. Yapraklar 
yumurtamsı ile dikdörtgensi, alttakiler uzun saplı, en üsttekiler sapsız. Çiçekler akrepsi 
salkımlarda yaklaşık 20 mm. Kaliks çiçekte 6-9 mm. Korolla beyaz, 15-18 mm. Meyve 3 mm.  
A3 : Mihalgazi, 450 m, Nisan-Mayıs  
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 Anchusa leptophylla Roemer & Schultes subsp. incana  (Ledeb.) Chamb 
Sığırdili *Alkanet, bugloss 

Özellikleri : Tabanı şişkin sert ile grimsi yumuşak-tabanı şişkin sert  tüylü iki ya da 
çokyıllıklar; gövdeler 40-70 cm, dik, sadece tabana yakın dallı. Yapraklar şeritsi, 60-100 mm, 
tam. Kaliks çiçekte 4-9 mm, 1/2’e ayrık, yoğun yayık gri yumuşak tüylü. Korolla genellikle 
beyaz boğazlı parlak mavi, tüp 6-10 mm, loblar 2-4 mm. Meyveler 2-3 mm. Endemik 
B3: Alpu, yol kenarları, 820 m, Haziran-Temmuz 
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Anchusa azurea Miller subsp. azurea 

Sığırdili * Large blue alkanet 
Özellikleri : Kabaca uzun sert tüylü ile tabanı şişkin kısa sert tüylü çokyıllıklar. Gövdeler dik, 
20-150 cm. Yapraklar şeritsi-eliptik ile mızraksı, 50-200 mm, uzun sert ile tüberküllü kılsı 
tüylü. Kaliks çiçekte yaklaşık 8 mm, meyvede 12-15 mm, hemen hemen kaideye kadar ayrık. 
Korolla menekşe ya da koyu mavi, tüp 6-10 mm, loblar 5-8 mm. Meyveler 6-10 mm. 
A3 : Laçin-Gökçekaya, 530 m, Nisan-Mayıs 
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Alkanna orientalis (L.) Boiss. var. orientalis 
Havacıvaotu * Yellow bugloss 

Özellikleri : Yoğun ve kısa salgılı tüylü, 30-80 cm boylu çokyıllıklar. Taban yaprakları 
mızraksı ile dikdörtgensi, 10-20 cm; gövde yaprakları dikdörtgensi-yumurtamsı, 1-4 cm. 
Kaliks çiçekte 6-8 mm, meyvede 10-15 mm. Korolla altın sarısı, dışta tüysüz, 8-13 mm, 
dudak 5-10 mm çaplı. Meyveler 3-3.5 mm.  
B3 : Yayıklı-Güroluk, stepler, 860 m, Mayıs-Haziran 
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Alkanna orientalis (L.) Boiss. var. leucantha (Bornm.)Hub.-Mor. 

Havacıvaotu * Dyer’s alkana 
Özellikleri : Yoğun ve kısa salgılı tüylü, 30-80 cm boylu çokyıllıklar. Taban yaprakları 
mızraksı ile dikdörtgensi, 10-20 cm; gövde yaprakları dikdörtgensi-yumurtamsı, 1-4 cm. 
Kaliks çiçekte 6-8 mm, meyvede 10-15 mm. Korolla beyaz yada fildişi-beyaz, dışta tüysüz, 8-
13 mm, dudak 5-10 mm çaplı. Meyveler 3-3.5 mm. Endemik. 
A3 : Beyköy, yamaçlar, 450 m, Nisan-Mayıs 
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Alkanna  tinctoria (L.) Tausch subsp. tinctoria 
Havacıvaotu * Dyer’s alkanet, dyer’s bugloss 

Özellikleri : Yoğun kısa salgısız havlı ve serpili kılsı tüylü 10-30 cm boylu çokyıllık otlar. 
Yapraklar şeritsi ile dikdörtgensi-mızraksı, 1-7 cm. Kimoz çiçekte 10-20 mm. Kaliks çiçekte 4-
6 mm, meyvede 7-9 mm. Korolla mavi, 8-10 mm, dışta tüysüz, dudak 4-10 mm çaplı. Fındıksı 
meyveler yoğun ağsı-tüberküllü, 2-3  mm. 
A3: Sarıcakaya-Beyköy, yamaçlar, 380 m, Nisan-Temmuz 



 141

SOLANACEAE (PATLICANGİLLER / NIGHTSHADE FAMILY) 

Solanum nigrum L. subsp. nigrum 
Yaban yasemini, köpek memesi, it üzümü * Black nightshade, poisonberry 

Özellikleri : Genellikle yatık basit tüylü tekyıllık otlar. Gövdeler 10-70 cm. Yapraklar 10 cm’ye 
dek uzunlukta, her iki yüzde yumuşak tüylü.  Kimoz 5-10 çiçekli. Pedunkul 15-30 m. Kaliks 2 
mm. Korolla beyaz, 5-6 mm. Meyve etli, siyah, yuvarlak, 5-6 mm. 
A3: Karaoğlan, 200 m, nemli yerler, Haziran-Kasım 
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Solanum dulcamara L. 

 Köpek üzümü, yaban yasemini * Bittersweet nightshade 
Özellikleri : Gövdeler altta odunsu, 2 m’ye dek tırmanıcı,  seyrek ya da yoğun tüylü çokyıllık 
otlar. Yapraklar 3-12 cm. Kaliks 2-3 mm. Korolla menekşe, 10-15 mm çaplı, loblar geri kıvrık, 
her biri tabanda 2 yeşil lekeli. Meyve kırmızı, yumurtamsı-küresel , 7-10 mm.  
A3 : Mihalgazi, Sakarya nehri kenarları, 450 m, Nisan-Mayıs Haziran  
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Lycium barbarum L. 

Teke dikeni, şeytan ipliği * Wolfberry juice, goji juice, matrimony vine 
Özellikleri : 1-2.5 m çalılar. Dallar grimsi, yaysı, birkaç zayıf 4-16 mm dikenli. Yapraklar 1-9 
mm. Çiçekler tek yada 2-8 çiçekli salkımlarda. Pedunkullar 3-20 mm. Kaliks tüpsü-çansı, 3-5 
mm, 2-dudaklı. Korolla açık mor ile mor, 10-12 mm, loblar 4-5 mm. Etli meyve kırmızı. 
A3: Karaoğlan, 300 m, Nisan-Kasım 



 144

Datura stramonium L. 
Jimsonweed, jamestown weed, thorn-apple, stinkweed, datura 

Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler 40-200 cm, dallı. Yapraklar basit, kabaca dişli, 20 cm’ye 
dek uzunlukta. Çiçekler tek, büyük. Kaliks tüpsü, 5-köşeli, 3-4 cm. Korolla beyaz, 5-9 cm. 
Kapsül yumurtamsı, 3-5 cm, 10 mm’ye dek uzunlukta dikenlerle kaplı. 
B3: Alpu, tarlalar, 820 m, Mayıs-Kasım 
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 Hyoscyamus niger L. 

 Banotu, batbat otu, çömlek otu, diş otu * Henbane 
Özellikleri : Gövdeleri 20-100 cm, salgı tüylü bir ya da ikiyıllık otlar. Yapraklar 5-25 cm, 
taban yaprakları kısa saplı, üsttekiler sapsız, gövdeyi sarıcı. Kaliks 10-15 mm, meyvede 20-
40 mm. Korolla uçuk parlak sarı, mor ağsı damarlı, boğaz koyu mor, 25-35 mm. Anterler mor.  
B3 : Alpu, yol kenarları, Mayıs-Haziran 
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Hyoscyamus reticulatus L. 
Banotu, göz otu * Henbane, turkinhullukaali 

Özellikleri : Salgılı havlı tüylü bir ya da ikiyıllık otlar. Gövdeler 40-60 cm boylu, Taban ve alt 
gövde yaprakları saplı, parçalı, aya 5-15 cm; üst yapraklar sapsız, parçalı, loblu ya da tam. 
Kaliks 10-20 mm, meyvede 20-30 mm. Korolla erken dönemde soluk sarımsı, sonra koyu 
ağsı damarlı morumsu menekşe, 20-30 mm. Anterler sarı. 
B3 : Alpu-Bozan, yol kenarları, 830 m  
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SCROPHULARIACEAE (SIRACAOTUGİLLER / FIGWORT FAMILY) 

 
Verbascum serratifolium (Hub.-Mor.) Hub.-Mor. 

Sığırkuyruğu, bozkulak, dana kuyruğu * Aaron’s rod, mullein 
Özellikleri : Yoğun kısa tüylü yada altta tüysüz, üstte kısa saplı salgı tüylü çokyıllıklar. 
Gövdeler silindirik, dallı, 50-120 cm. Taban yaprakları 6-20 cm; gövde yaprakları çok küçük. 
Çiçek durumu gevşek, çok çiçekli. Pedisel 10-20 mm. Kaliks 2-2.5 mm. Korola sarı, 18-20 
mm çaplı. Anterler böbreksi, iki ön filament uça yakın tüysüz. Kapsül 5-6 mm. Endemik.  
A3 : Beyköy, yamaçlar, 360 m, Nisan-Mayıs.    
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Verbascum flavidum (Boiss.) Freyn & Bornm. 

Sığırkuyruğu, bozkulak, dana kuyruğu* Moth mullein 
Özellikleri : Basit ve salgı tüylü iki yada çokyıllıklar. Gövdeler 25-100 cm, basit yada birkaç 
dallı. Taban yapraklar genellikle baklavamsı, yoğun tüylü, 1-10 cm; gövdedekiler küçük, 
şeritsi, 15 mm’ye kadar. Pedisel 10-30 mm. Kaliks 3-6 mm. Korolla sarı, 25-35 mm çaplı, 
dışta tüysüz yada salgı tüylü. Stamen 5, anter böbreksi, tamamen tüylü. Kapsül 5-8 mm. 
A3: Alpagut-Esk. yolu, orman kenarları, 700 m, Mayıs-Haziran 
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Verbascum detersile Boiss. & Heldr. 
Sığırkuyruğu, bozkulak, dana kuyruğu* Moth mullein 

Özellikleri :  İkiyıllık otlar, yoğun dökülücü beyaz halımsı tüylü, sonraları tüysüze yakın. 
Gövdeler silindirik, 80-150 cm, çok dallı. Taban yaprakları 15-40 cm,  2-7 cm saplı. Çiçek 
durumu gevşek salkım, 2-7 çiçekli. Pedisel 0-3 mm. Kaliks 3-6 mm, yıldızsı-halımsı tüylü ve 
salgılı. Korolla sarı, 25-30 mm çaplı, şeffaf guddeli, dışta salgı tüylü. Stamenler 5. Endemik. 
A3: Sakarıkaracaören-Alapınar, orman kenarları, 790 m,  Mayıs-Temmuz 
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Verbascum mucronatum Lam. 
Sığırkuyruğu, bozkulak, dana kuyruğu* Moth mullein 

Özellikleri : Yoğun yatık beyaz-halımsı tüylü, 100-240 cm boylu ikiyıllıklar. Gövdeler oldukça 
sağlam, çok dallı. Taban yaprakları 30-65 cm, sap 1-8 cm; gövde yaprakları genişçe 
gövdede aşağı kayıcı. Çiçek durumu çok dallı, gevşek salkımlarda 3-9 çiçekli. Pediseller 8 
mm’ye dek. Kaliks 3-5 mm. Korolla sarı, 20-30 mm çaplı, şeffaf guddeli, dışta dökülücü-
halımsı tüylü. Stamenler 5. Kapsül yumurtamsı-küresel, 4-7 mm. 
A3: Gökçekaya barajı-Yenice, yol kenarları, 430 m, Haziran-Eylül 
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Verbascum splendidum Boiss. 
Sığırkuyruğu, bozkulak, dana kuyruğu * Aaron’s rod 

Özellikleri : Yoğun yünsü-halımsı tüylü, 50-200 cm boylu ikiyıllıklar. Gövdeler sağlam, dallı. 
Taban yaprakları 15-40 cm, sap kanatlı, 1-5 cm; üst yapraklar genişçe yumurtamsı ile kalpsi-
küresel. Çiçek durumu çok dallı, salkım 2-5 çiçekli. Pediseller 5 mm’ye dek. Kaliks 6-10 mm. 
Korolla sarı, 25-40 mm çaplı, dışta yıldızsı-halımsı tüylü. Stamenler 5. Kapsül genişçe 
yumurtamsı, 6-7 mm. Endemik. 
A3 : Gökçekaya barajı çevresi, 460 m, Nisan-Haziran  
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 Verbascum lasianthum Boiss. Ex Bentham 
 Sığırkuyruğu, bozkulak * Aaron’s rod 

Özellikleri : Yoğun halımsı tüylü, 50-100 cm boylu ikiyıllıklar. Gövdeler sağlam, genellikle 
dallı. Taban yaprakları 8-30 cm, sap genişçe kanatlı, 5 cm’ye dek; üst yapraklar genişçe 
yumurtamsı ile küresel. Çiçek durumu çok dallı, 2-5 çiçekli salkım. Pediseller 5 mm’ye dek. 
Kaliks 4-6 mm. Korolla sarı, 20-30 mm çaplı, dışta halımsı tüylü. Stamenler 5. Kapsül 
genişçe yumurtamsı, 4-6 mm, yoğun halımsı tüylü. 
B3 : Sündiken dağları, Karakütük-Çatacık, 1340 m, Haziran-Ağustos  
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 Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. cheiranthifolium 
 Sığırkuyruğu, bozkulak, dana kuyruğu * Aaron’s rod, mullein 

Özellikleri : Halımsı tüylü, yumuşak yada sert yıldızsı tüylü 30-120 cm boylu ikiyıllıklar. 
Gövdeler genellikle çok dallı. Taban yaprakları 7-30 cm, sap 2-6 cm. Çiçek durumu genellikle 
çok dallı, 2-7 çiçekli salkım. Pediseller 12 mm’ye dek. Kaliks 2-3 mm. Korolla sarı, 20-25 mm 
çaplı, dışta yıldızsı-halımsı tüylü. Stamenler 5. Kapsül dikdörtgensi-eliptik 4-7 mm.  
B3 : Sündiken dağları, Taycılar, 1330 m, Haziran-Ağustos  
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Verbascum gypsicola Vural & Aydoğdu 
Sığırkuyruğu, bozkulak, dana kuyruğu* Moth mullein 

Özellikleri : Kökten itibaren çok gövdeli çokyıllık bitkiler, kalın, odunsu kök sürgünlü, yoğun 
yünsü-halımsı tüylü. Gövdeler basit, 20-40 cm. Yapraklar çoğunlukla tabanda; taban 
yapraklar 3-14 x 0.4-1.2 cm, dişli, 1-3 cm sapa daralır; gövde yaprakları daha küçük, 
üsttekiler sapsız. Çiçekler gevşek salkımlarda 1-4. Kaliks 4-6 mm. Korolla 12-20 mm çaplı, 
sarı, dışta şeffaf salgılı, yıldızsı-halımsı tüylü. Stamen 5, anterler böbreksi. Endemik. 
A3: Sarıyar barajı, marnlı stepler-mayıslar yolu, Haziran-Temmuz  
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Scrophularia xanthoglossa Boiss. var. decipiens (Boiss. & Kotschy) Boiss. 
 Sıracaotu * Figwort 

Özellikleri : Tüysüz, 25-100 cm boylu çokyıllık otlar. Gövdeler genellikle sağlam, çoğunlukla 
altta morumsu ya da kırmızımsı. Taban ve alt gövde yaprakları saplı, üsttekiler sapsız, aya 
orta damara dek 2- yada orta damara yakın 3 teleksi, en üsttekiler tam. Kimoz 5-24 çiçekli. 
Pedunkul 8-33 mm. Pediseller 0.5-2 mm. Kaliks lobları, 2-4.5 mm, beyaz pulsu kenarlı. 
Korolla kestane, 5-6 mm. Kapsül 4-5 mm. 
A3 : Beyköy-Çamalan, yamaçlar, 530 m, Mayıs-Haziran  
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Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. genistifolia 
 Ketenotu, nevruz * Broomleaf toadflax 

Özellikleri : Oldukça değişken çokyıllık otlar. Gövdeler 20-130, dik. Yapraklar almaşlı, 
yoğun, 15-60 mm; orta yapraklar genişliginin 2-10 katı daha uzun. Çiçek durumu en azından 
meyvede gevşek. Kaliks lobları yumurtamsı-mızraksı ile mızraksı, 2-5 mm, tüysüz. Korolla 
parlak sarı, 8-14 mm; mahmuz 5-10 mm. Kapsül küremsi, 3-4 mm. 
B3 : Sündiken dağları-Çatacık, tohumluk alan, 1560 m,  Haziran-Temmuz 
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Linaria grandiflora Desf. 

 Ketenotu, nevruz * Great toadflax 
Özellikleri : Sağlam, mavimsi yeşil, buğulu gövdeli, 30-75 cm dik boylu çokyıllık otlar. 
Yapraklar almaşlı, kalın, yoğun, 20-45 mm, tabanda yuvarlakça ya da yarı gövdeyi sarıcı. 
Salkım çiçek durumu uzunca, yoğun, büyük çiçekli. Pediseller 1-3 mm, sağlam. Kaliks 11-15 
mm. Çiçekler parlak sarı, 25-35 mm, mahmuz 16-20 mm. Kapsül küresel, yaklaşık 8 mm. 
B3 : Alpagut-Eskişehir yolu, yamaçlar, 780 m, Haziran-Temmuz 
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Linaria corifolia Desf. 
Ketenotu, nevruz * Toadflax 

Özellikleri : Narin, buğulu, dik, birçok gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler çubuksu, 20-40 cm. 
üstte zayıfça dallı Yapraklar ipliksi, 1-3 cm. Salkım çiçek durumu gevşek gevşek, uzunca. 
Kaliks lobları 1.5-2.5 mm, tüysüz. Korolla soluk leylak, 7-9 mm, mahmuz 2-2.5 mm. Kapsül 2-
2.5 mm. Endemik. 
B3 : Yayıklı-Güroluk, stepler, 960 m,  Mayıs-Haziran 



 159

 
Linaria simplex (Willd.) DC. 
Ketenotu, nevruz * Toadflax 

Özellikleri : Narin tekyıllık otlar, 7-30 cm. Yapraklar altta halkasal, üstte almaşlı, şeritsi, 10-
20 mm. Salkım çiçek durumu yoğun, birkaç çiçekli. Kaliks lobları 2-3 mm, salgılı-havlı tüylü. 
Korolla parlak sarı, 3-4.5 mm, menekşe damarlı; mahmuz 2-3 mm. Kapsül küresel, 4-5 mm. 
A3: Beyköy-Düzköy, kayalık yamaçlar,  380 m, Nisan-Haziran 
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Kickxia spuria (L.) Dumont subsp. integrifolia (Brot.) R. Fernandes 

Roundleaf cancerwort 
Özellikleri : Salgılı-ince yumuşak uzun tüylü tekyıllı otlar. Gövdeler narin, eğri büğrü. 
Yapraklar dairesel ile genişçe yumurtamsı; sap çok kısa. Pediseller genellikle yumuşak kılsı 
tüylü, çiçekte 2.5-3.5 mm. Korolla 5-6 mm, sarı, üst dudak koyu menekşe; mahmuz 5-6 mm. 
Kapsül yaklaşık 3 mm. 
B3: Alpu-Çavlum, yol kenarları, 830 m, Haziran-Eylül 



 161

 
Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea 

Yüksük otu * Rusty foxglove 
Özellikleri : Sağlam gövdeli iki yada çokyıllık otlar. Gövdeler çoğunlukla tek, dalsız. Gövde 
yaprakları basit, almaşlı, genellikle havlı tüylü. Rasem çiçek durumu uzun, çok çiçekli. Kaliks 
derince 5 parçalı. Korolla sarımsı, kahverengi damarlı,  18-34  mm. Kapsül tüysüz. 
B3 : Sündiken dağları, Değirmendere, orman açıkları, 1250 m,  Haziran-Temmuz 
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Digitalis lamarckii Ivan 

Yüksük otu * Foxglove 
Özellikleri : Narin yapılı çokyıllıklar. Gövdeler  birkaç, steril 25-80 cm. Orta gövde yaprakları 
6-13 cm, şeritsi, tüysüz, genellikle oraksı. Rasem çiçek durumu 6-30 çiçekli, eksen salgılı-
havlı tüylü. Kaliks lobları 6-8 mm, salgılı-havlı tüylü. Korolla 25-35 mm, tüp dışta pas-açık 
kahverenkli, alt lob beyazımsı, 10-14 mm.  Kapsül 10-14 mm. Endemik. 
A3: Alpagut, yamaçlar, 250 m, Mayıs-Ağustos 
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Veronica gentianoides Vahl. 
Yavşan otu * Gentian speedwell 

Özellikleri : Rizomlu, kısaca sürünücü çokyıllıklar. Çiçekli gövdeler basit, 5-60 cm, genellikle 
tüysüz. Taban yaprakları rozetlerde. Yapraklar kalın yada hemen hemen derimsi, parlak, 15-
80 mm; sıklıkla havlı tüylü, genellikle çok kısa salgılı. Çiçek durumu 10-50 çiçekli, yoğun 
salgılı-havlı tüylü. Pediseller 5-15 mm. Kaliks 2-3.5 mm. Korolla mavi, 8-16 mm çaplı. Kapsül 
dairesel, 4-7 mm, genellikle salgılı-havlı tüylü. 
B3 : Sündiken dağları, Ağaçhisar, orman açıkları 1160 m, Mayıs-Haziran 
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Veronica grisebachii S. M. Walters 
Yavşan otu * Speedwell 

Özellikleri : Dik, dallı, yoğun havlı ile hafifçe uzun yumuşak tüylü, 4-15 cm boylu tekyıllık 
otlar. Alt yapraklar tam ya da hafifçe loblu, üst yapraklar elsi 3-5 loblu yada teleksi. Çiçek 
durumu yoğun, 30-80 çiçekli, havlı tüylü. Pediseller yok yada 10 mm’ye dek. Kaliks meyvede 
5-10 mm. Korolla parlak ile koyu mavi, 8-12 mm çaplı. Kapsül yoğun tüylü, 3.5-4.5 mm.   
B3: Alpu-Esk. yol kenarları, tarlalar, 820 m, Nisan-Haziran 
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Veronica pontica Velen 
 Yavşan otu * Speedwell 

Özellikleri : Gövdeleri dik, 7-20 cm, tekyıllıklar. Gövdeler seyrek salgı tüylerle karışık  yoğun 
kısa tüylü. Yaprak ayası 6-15 x4-12 mm, teleksi   seyrek havlı salgı tüylü. Rasem 10-30 
çiçekli. Pediseller meyvede 12-16 mm. Kaliks meyvede 4-6 mm, havlı salgı tüylü. Korolla 
koyu mavi, 10-15 mm çaplı. Kapsül ters yumurtamsı, 3.5-5.5 mm, havlı salgı tüylü. 
B3 :  Taycılar, 1420 m, Mayıs-Haziran 
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Veronica hederifolia L. 
Yavşan otu * Speedwell 

Özellikleri : Yükselici-yatık,sık dallı, 10-30 cm boylu, salgı tüysüz tekyıllık otlar. Yapraklar 
elsi 3-5 loblu, etsi, koyu yeşil, havlı tüylü. Pediseller meyvede 9-15 mm; kaliks lobları 5-6 x 4-
5 mm, her yüzde 20-35 silli. Korolla parlak mavi, 5-9 mm. Kapsül 3-4 x 4.5-6 mm. 
A3: Alpagut-Esk. yolu, çayırlar, 780 m, Mart-Haziran 
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 Veronica anagallis-aquatica L. 
Sucul yavşan otu * Water speedwell 

Özellikleri : Genellikle dallı, 30-100 cm boylu çokyıllık otlar. Gövdeler kalın, içi boş, tüysüz. 
Alt yapraklar kısa saplı, üsttekiler sapsız, tüysüz, aya 30-70 x 10-25 mm. Rasem 20-40 
çiçekli, tüysüz ya da havlı-salgı tüylü. Korolla lavanta  ile soluk mavi ya da soluk leylak, 4-6 
mm çaplı. Meyve dairemsi, 3-3.5 x 2.5-3.2 mm, tüysüz ya da seyrek havlı-salgı tüylü. 
A3: Sakarya nehir kenarları, 500 m, Mart-Eylül 
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Veronica chamaedrys L. 
Yavşan otu * Bird’s eye speedwell 

Özellikleri : Toprak altı gövdeleri dallı çokyıllık otlar; gövdeler 10-30 cm, salgısız havlı tüylü. 
Yapraklar genişçe yumurtamsı, 12-30 x 10-22 mm, havlı tüylü. Rasem 25-30 çiçekli, tümü 
salgısız yada havlı salgı tüylü. Pediseller 3-8 mm. Kaliks 3-6 mm. Korolla mavi, 8-12 mm 
çaplı. Kapsül ters kalpsi, 3.5-4 x 4.3-4.8 mm. 
B3 : Belkese, orman açıkları, 1170 m,  Mayıs-Haziran 
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Veronica pectinata L. var. pectinata 
 Yavşan otu * Blue woolly speedwell 

Özellikleri : Tabanda zayıfça odunsu, gövdeleri sert tüylü, 15-25 cm boylu çokyıllıklar. 
Yapraklar salgısız, 10-15 x 4-7 mm, yoğun yumuşak ve uzun tüylü. Rasem 30-50 çiçekli, 
yoğun havlı salgı tüylü. Pediseller 3-7 mm. Kaliks 3-5 mm, havlı salgı tüylü. Korolla mavi 
yada menekşe mavi, 8-12 mm çaplı. Kapsül 5-6.5 x 4-5.5 mm, yoğun havlı tüylü.  
A3 : Sakarıkaracaören, orman kenarları, 850 m, Mayıs-Haziran 
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 Veronica multifida L. 
Yavşan otu * Speedwell 

Özellikleri : Tabanda odunsu ile yarıçalımsı, genellikle kaideden çok dallı, 7-45 cm boylu 
çokyıllıklar. Yapraklar orta damara dek 1-2 tüysü parçalı, havlı tüylü, ya da tüysüz Rasem 10-
60 çiçekli. Pediseller 2-9 mm . Kaliks 2-6 mm. Korolla mavi, pembe ya da beyaz, 7-12 mm 
çaplı. Kapsül ters kalpsi. Endemik. 
B3 : Sündiken dağları, Ağaçhisar, 1230 m, Haziran-Temmuz  
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Euphrasia pectinata Ten. 

Gözlük otu * Eyebright 
Özellikleri : Yarıparazitik tekyıllık otlar. Gövdeler kısa havlı tüylü, dallı, 5-30 cm. Yapraklar 
sapsıza yakın, küçük kılsı, bazen saplı salgılı tüylü. Kaliks 4 dişli. Korolla 2 dudaklı, beyaz 
yada açık mor, 6-9 mm. Kapsül 5-7 mm. 
B3: Sündiken dağları, kartalkule, çayırlar, 1600 m, Mayıs-Ağustos 
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Odontites aucheri Boiss. 
Red bartsia 

Özellikleri : Yarıparazitik tekyıllık otlar, geri kıvrık tüylü. Gövdeler dik, 45 cm’ye dek boylu. 
Yapraklar sapsız, tam, şeritsi ile yumurtamsı-eliptik, 25x5 mm’ye dek. Kaliks 4 dişli, 7-8 mm. 
Korolla 2 dudaklı, altın sarısı yada sarımsı, 9-12 mm. Kapsül ters yumurtamsı, 9x5 mm. 
B3: Alpu-Esk. yamaçlar, 810 m, Haziran-Eylül 
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Odontites verna  (Bellardi) Dumort subsp. serotina (Dumort) Corb. 
Red Bartsia 

Özellikleri : Yarıparazitik tekyıllık otlar. Gövdeler yükselici ya da dik, kıvrık basit tüylü, 30-70 
cm. Yapraklar sapsız, 10-30 x 5-8 mm. Çiçek durumu gevşek. Çiçekler sapsız ya da 2 mm’ye 
dek saplı. Kaliks 4 dişli, 4-6.5 mm. Korolla kırmızımsı-pembe, tüylü. 6-9 mm. Kapsül 6-7 mm. 
B3: Alpu-Esk. yamaçlar, 810 m, Haziran-Eylül, Haziran-Ekim 
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 Pedicularis comosa L. var. sibthorpii (Boiss.) Boiss. 
Bit otu * Louseworth 

Özellikleri : Yarıparazitik salgı tüylü çokyıllık otlar. Gövdeler dik, havlı yada uzun yumuşak 
tüylü, 8-40 cm. Yapraklar ikili teleksi, testeremsi kenarlı, 5-20 x 1-2.7 cm. Çiçek durumu çok 
çiçekli yoğun, sıkı başak, uzun yumuşak tüylü. Kaliks iki dudaklı, 10-17 mm. Korolla iki 
dudaklı, kremsi beyaz ile sarı, 24-32 mm. Kapsül yumurtamsı, 15x6 mm, tüysüz. 
B3: Bozan-Mihalıççık, çayırlar, 1100 m, Mayıs-Ağustos 
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 Bungea trifida (Vahl) C. A. Meyer 
Özellikleri : Odunsu rizomlu, kümeli formlu çokyıllık otlar. Gövdeler 6-23 cm, tepeye kadar 
yapraklı, ağsı tüylü. Yapraklar 2-4.5 cm, sapsız, 3 parçalı. Çiçek durumu yoğun başak, 
çiçekler eksenlerde tek. Kaliks 4 loblu, tüp 9-10 mm, dişler 25-30 mm, korollayı geçer. 
Korolla soluk sarı, iki dudaklı, 23-34 mm, uzun tüylü. Kapsül 12-20 mm, uzun gagalı. 
B3 : Özdenk köyü çevresi, 840 m, Mayıs-Haziran 
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 Lathrea squamaria L. 
Dişotu, latrea * Toothwort 

Özellikleri : Parazitik klorofilsiz çokyıllık otlar, etli, klorofilsiz, rizom dallı. Yapraklar pulsu, 
sapsız ile 10 mm’ye dek saplı. Çiçekli gövdeler basit, 15-30 cm, üstte pembemsi, tüysüz ya 
da salgılı veya basit tüylü. Çiçek durumu yoğun, tek yönlü dizili. Kaliks 9-10 mm. Korolla 
beyazımsı ile kızıl ya da koyu mavi, 11-17 mm. Kapsül yumurtamsı 8-10 mm. 
B3 : Sündiken dağları, Alapınar-kirazlıdere, orman içi, 1290 m, Nisan-Mayıs 
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OROBANCHACEAE (CANAVAROTUGİLLER / BROOMRAPE FAMILY) 

Orobanche ramosa L. 
 Canavarotu, baklakıran, bostanbozan, duman otu * Broomrape 

Özellikleri : Parazit köklü klorofilsiz otsular. Gövdeler genellikle dallı. Çiçekler bir floral 
yaprak ile çevreli. Başakçık gevşek. Kaliks dişleri üçgensi, sivri uçlu, çoğunlukla tüpten kısa. 
Korolla beyaz, lavanta yada mo, 10-12 mm, 17 mm’ye dek büyür.  
B3 : Alpu-Özden, stepler, 840 m, Mayıs-Haziran  
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 Orobanche elatior  Sutton 

 Canavarotu, baklakıran, bostanbozan, duman otu * Broomrape 
Özellikleri : Gövdeler 15-70 cm. Floral yapraklar genellikle çiçeklerle aynı uzunlukta. Kaliks 
yarıları ikili dişli, nadiren tam, korolla tüpünün yarısı kadar uzunlukta. Korolla 15-26 mm, 
kavisli-hunimsi, erken dönemde pembe, sonra soluk sarımsı, hafifçe salgı tüylü. 
A3 : Sarıcakaya-Yenice, yol kenarları, 450 m, Mayıs-Haziran 



 179

 
Orobanche anatolica Boiss & Reuter 

 Canavarotu, baklakıran, bostanbozan, duman otu * Broomrape 
Özellikleri : Gövdeler kalın, 15-35 cm. Spika çok yoğun çiçekli. Floral yapraklar yoğun beyaz 
yumuşak tüylü. Kaliks yarıları ikili dişli, salgılı-uzun tüylü. Korolla şişkin-genişçe, içte ve dışta 
salgılı- yumuşak tüylü, üst dudak yünsü tüylü, kırmızı-kahverengi, loblar arasında pembe 
sarı, turuncu ya da kırmızımsı lekeli.  
B3 : Bozan stepleri, 860 m, Mayıs-Haziran 
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ACANTHACEAE (AYIPENÇESİGİLLER / BEAR’S BREECH FAMILY) 

 
Acanthus hirsutus Boiss. 
Ayı pençesi * Bear’s breech 

Özellikleri : 10-45 cm dik boylu, yoğun, uzun ve kısa yumuşak ile sert tüylü çokyıllık otlar. 
Taban yaprakları 2-6 cm saplı, aya 6-25 cm, teleksi, loblu, dikensi. Floral yapraklar genişçe 
yumurtamsı, parçalı-dikenli. Korolla soluk yeşilimsi-sarı, dışta küçük salgı tüylü, içte basit ve 
salgı tüylü. Meyve kapsül. Endemik.  
B3 : Özdenk köyü çevresi, 840 m, Haziran-Temmuz 
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GLOBULARIACEAE (KÜREÇİÇEĞİGİLLER/GLOBULARIA FAMILY) 

Globularia orientalis L. 
Küre çiçeği * Globularia   

Özellikleri : Yarıçalımsı, kümeli formlu, çok dallı ve rozet yapraklı, çiçekli gövdeler 18-28 cm. 
Taban yaprakları eliptik-spatülsü, dalgalı kenarlı; gövde yaprakları şeritsi ve aralıklı. 
Başçıklar her gövdede 6-12, 5-8 mm çaplı. Korolla iki dudaklı, yarıya dek ayrık, mavi. 
B3: Özdenk köyü, stepler, 840 m, Şubat-Temmuz 
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Globularia trichosanchta Fisch. & Mey. 
Küre çiçeği * Globularia   

Özellikleri : Toprakaltı gövdelerden çıkan dallı odunsu gövdeli çokyıllıklar. Gövdeler 
yükselici, çiçeklenme döneminde 5-15 cm, meyvede 35 cm’ye dek boylu. Taban yaprakları 
rozet formunda, 25x8 cm’ye dek; gövde yaprakları 12x3 mm, şeritsi ile darca eliptik, sapsız. 
Başçık terminal, 10-20 mm çaplı. Korolla mavi, 2 dudaklı.  
A3: Laçin, stepler, 570 m, Nisan-Temmuz 
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VERBENACEAE (MİNEÇİÇEĞİGİLLER / VERVAIN FAMILY) 

Vitex agnus-castus L. 
 Keşiş ağacı * Chaste tree, monk’s pepper 

Özellikleri : Çalı yada nadiren küçük ağaçlar, 1-3 m, çok dallı, kısaca halımsı-grimsi beyaz 
sık tüylü. Yapraklar parmaksı 5-parçalı; yaprakçıklar genellikle tam, 3.5-15 cm. Çiçek durumu 
oldukça yoğun, kimoz sıkı. Kaliks çansı, 5-dişli, 3 mm. Korolla hunimsi, 5-loblu, soluk leylak 
ile mavi, yaklaşık 8 mm. Eriksi meyve küresel, siyah yada kırmızımsı, 3-4 mm.  
A3 : Gökçekaya barajı çevresi, 420 m, Mayıs-Haziran  
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LAMIACEAE, LABIATAE (BALLIBABAGİLLER / MINT FAMILY) 

 
Ajuga orientalis L. 

Kısamahmut, mayasılotu * Bugle   
Özellikleri : Kısa rizomlu, dik gövdeli, 6-30 cm boylu, grimsi yünlü-uzun yumuşak tüylü 
çokyıllıklar. Gövde yaprakları ters yumurtamsı-dikdörtgensi, dişli-oymalı kenarlı, 1-2 çift. 
Çevrel çiçek durumu 4-6 çiçekli. Kaliks 6-9 mm, tüpün 1-2 katı uzunlukta. Korolla 10-13 mm, 
alt dudak krem, 3 loblu, üst dudak menekşe-mavi, ikiye ayrık. 
B3: Sündiken dağları, karanlıkdere, 1290 m, Nisan-Temmuz  
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Ajuga salicifolia (L.) Schreber 

Kısamahmut, mayasılotu * Yellow bugle   
Özellikleri : Yatık formlu çokyıllık otlar. Gövdeler çoğunlukla basit, tüylü. Yaprakların tümü 
gövdede, kısaca saplı, 2-6 cm. Çevrel çiçek durumu 2 çiçekli, floral yapraklar gövdedekilere 
benzer. Kaliks 6-11 mm. Korolla sarı, 22-30 mm.                                                     
B3: Alpu-Esk. yamaçlar, 850 m, Mayıs-Temmuz  
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Ajuga chamaepitys (L.) Schreber  subsp. chia (Schreber) Arcangeli  

Kısamahmut, mayasılotu * Yellow bugle   
Özellikleri : Bir iki ya da çokyıllık otlar. Gövdeler yatık ya da yükselici, her yönde uzun sert 
tüylü. Yapraklar kısa 3 loblu ile derince 3 parçalı, çeşitli tüylü; floral yapraklar şeritsi, 
genişliğinin 6 ya da daha fazla katı uzunca.  Çevrel çiçek durumu 2 çiçekli. Kaliks 4-6 mm. 
Korolla sarı, 8-30 mm, üst dudak kısa ve çentikli.   
B3: Bozan, stepler, 880 m, Nisan-Temmuz  
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Teucrium orientale L. var. orientale 

 Kirve otu * Germander, cat thyme 
Özellikleri : Otsu çokyıllıklar. Gövdeler dik, 20-50 cm, uzun kaba tüylü. Floral yapraklar 
parçalı, 1-3 çiçekli çiçek durumu saplarından kısa; pediseller kaliksten uzun. Yapraklar 
hemen hemen sapsız, parmaksı 2-3 teleksi. Kaliks 4-6 mm, çansı. Korolla leylak-mavi.   
B3 : Sündiken dağları, Ağaçhisar, 1230 m, Haziran-Temmuz 
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Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys 
 Yer meşesi, kısa mahmut otu * Wall germander 

Özellikleri : Yarıçalımsı, 5-50 cm, tüylü çokyıllık otlar. Yapraklar dikdörtgensi ya da ters 
yumurtamsı-dikdörtgensi, tabanda kamamsı. Çevrel çiçek durumu 4-8 çiçekli. Kaliks tüpsü-
çansı, genellikle morumsu. Korolla kırmızımsı-mor, kaliksin 2 katı büyüklükte.  
B3 : Sündiken dağları, Kartaltepe yangın kulesi çevresi, 1700 m, Haziran-Temmuz 
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Teucrium montanum L. 

 Dağ mayasıl otu * Mountain germander 
Özellikleri : Bodur yarıçalımsı bitkiler. Gövdeler 5-10 cm, toprak üstüne yatık, basık kıvrı 
tüylü. Yapraklar 10-15 mm, üstte basık kısa yumuşak tüylü, yeşilimsi, altta halımsı ve grimsi 
beyaz sık tüylü. Çiçekler terminal başçıklarda, kısaca saplı. Kaliks 7-8 mm. Korolla soluk 
sarı, 10-12 mm, yan loblar silli. 
B3 : Sündiken dağları, karanlıkdere yolu, kayalıklar, 1620 m, Haziran-Temmuz 
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 Teucrium polium L. 
Mayasıl otu, beyaz ot, ak sedef otu, meryem otu * Felty  germander 

Özellikleri : Yarıçalımsı çokyıllıklar. Gövdeler 10-40 cm, yatık ya da dik, beyaz, gri sık 
halımsı-yünsü yada kıvrık tüylü. Yapraklar dikdörtgensi ile darca ters yumurtamsı ya da 
şeritsi,  genellikle halımsı tüylü. Çiçekler çok kısa saplı, başçıklarda. Kaliks 3-5 mm, 
genellikle yoğun yünsü ya da yatık sık gri tüylü. Korolla  beyazımsı.                           
A3: Beyyayla-Karlıktepe, 1510 m, Haziran-Eylül 
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Scutellaria velenovskyi Rech. 
 Kaside otu * Skullcap 

Özellikleri : Sağlam, üstte dallı 20-40 cm boylu çokyıllık bitkiler. Gövdeler kısa ve uzun 
salgılı ve basit tüylerle kaplı. Yapraklar büyük, aya 3-6 x 2.5-5 cm, genişçe yumurtamsı, 
kaidede kalpsi, kısa basit tüylü. Çiçek durumu çok sayıda yanal dallı ve yoğun salgılı ve basit 
tüylü. Korolla krem, 14-17 mm. 
B3 : Sündiken dağları, Kartaltepe yangın kulesi çevresi, 1700 m, Haziran-Temmuz 
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Scutellaria orientalis L. subsp. santolinoides (Hausskn. ex Bornm.) Edmondson 
Kaside otu * Skullcap 

Özellikleri : Yarıçalımsı otlar. Gövde 10-45 cm, küçük papillalı-kısa halımsı tüylü. Yapraklar 
genişliğinin  dört katından fazla, 13-25 x 4-6 mm, halımsı tüylü, altta yünsü tüylü, oymalı 
kenarlı. Çiçek durumu gevşek başak. Korolla sarı, 22-28 mm, salgı tüylü. Endemik. 
A3: Alpagut-Esk. Stepler, 800 m,  Mayıs-Temmuz  
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Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida Edmondson 

Kaside otu * Skullcap 
Özellikleri : Yatık ve yükselici gövdeli, 5-15 cm, çok sayıda lateral dallı, kümeli formlu. 
Yapraklar eninin 4 katından daha az, 15 mm’ye kadar, derince orta damara yakın parçalı, 
özellikle altta yünsü tüylü. Çiçek durumu yoğun, yumurtamsı, Çiçekler sarı, 24-30 mm. 
B3: Çavlum köyü, stepler, 830 m, Nisan-Ağustos 
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Eremostachys molucelloides Bunge 
Adam otu *Desert rod, desert spike 

Özellikleri : Yumru köklü çokyıllık otlar. Gövdeler dik, sağlam, 27-40 cm. Taban yaprakları 
dairemsi ile genişçe eliptik, saplı, 6-18 x 5-17 cm ayalı, altta kaba yünsü tüylü; gövde 
yaprakları benzeşik, sapsız. Kaliks geniş çansı-tekerleksi, seyrek tüylü, çiçekte 2-2.5 cm, 
meyvede 4 cm. Korolla soluk limon-sarı, turuncu yada kahverengi sarı alt dudaklı, 18-30 mm.  
A3 : Mayıslar-Nallıhan yolu, kalkerli stepler, 790 m, Haziran-Temmuz 
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Phlomis pungens Willd. var. laxiflora Velen 
 Çalba, kudüs adaçayı * Jarusalem sage 

Özellikleri : Yoğun yıldızsı-halımsı tüylü, 30-70 cm çokyıllık otlar. Gövde yaprakları 5-13 x 1-
6 cm, 10 cm’ye dek saplı. Floral yapraklar sapsız ya da çok kısa saplı. Çevrel halkalar 2-6 
çiçekli. Kaliks 8-15 mm, yatık yıldızsı-kısa basit tüylü. Korolla 15-20 mm, mor ya da pembe. 
B3 : Esence-Güroluk, tarla kenarları, 840 m, Haziran-Temmuz 
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Phlomis russeliana (Sims) Bentham 
 Ballık otu, şalba, çalba, alevdudak * Sage 

Özellikleri : 100 cm’ye dek dik boylanan yıldızlı-basit tüylü çokyıllık otsular. Yapraklar 
yıldızsı-kısa halımsı tüylü, taban yaprakları 6-20 cm, 28 cm’ye kadar saplı. Floral yapraklar 
büyük, kısaca saplı. Çevrel çiçek durumu 2-5 aralıklı, 12-20 çiçekli. Kaliks 20-25 mm, yoğun 
tüylü. Korolla sarı, 30-35 mm, üst dudak miğfersi, silli. Meyveler tüysüz. Endemik.    
A3 : Sarıcakaya-Karlıktepe, orman içi, 1500 m, Haziran-Temmuz 



 197

Phlomis armeniaca Willd. 
 Çalba, alevdudak, kudüs adaçayı * Jarusalem sage 

Özellikleri : 60 cm’ye dek boylu, salgı tüysüz çokyıllık otlarlar. Yapraklar yatık kısa yıldızsı 
tüylü, taban yaprakları 2-10 cm, sap 7 cm’ye dek.  Floral yapraklar şeritsi-mızraksı, çiçek 
durumu halkalarının 1-2 katı kadar. Çevrel çiçek durumu 2-5, 4-10 çiçekli. Kaliks 13-17 mm, 
yıldızsı-halımsı tüylü, dişler 4-6 mm. Korolla sarı, 25-35 mm. Meyveler tüysüz. Endemik.  
B3 : Işıkören-Yayıklı, stepler, 830 m, Haziran-Temmuz 
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Lamium amplexicaule L. 

Ballıbaba * Henbit dead-nettle 
Özellikleri: Tekyıllık otlar. Gövdeler 1-45 cm, tüysüz ya da çok seyrek tüylü. Yapraklar 
yumurtamsı-böbreksi ya da dairemsi, genellikle 7-25x7-25 mm. Floral yapraklar dairemsi ile 
genişçe üçgensi, gövdeyi sarıcı, altta 7-25 x 10-31mm. Çevrel çiçek durumu 1-5, 4-10 çiçekli. 
Kaliks 4-8.5 mm, dişler 1.5-4 mm. Korolla morumsu, alt dudakta mor lekeli, 13-28 mm, tüp 
beyazımsı, 10-25 mm, düz, üst dudak 2-6 mm. Meyveler 2-2.5 mm. 
A3: Sarıcakaya, yol kenarları, çayırlar, 400 m, Şubat-Kasım 
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Lamium album L. 
Ballıbaba * White dead-nettle 

Özellikleri: Stolonlu çokyıllık otlar. Gövdeler 17-60 cm, dik yada yükselici, dörtköşe, sıkça 
morumsu. Yapraklar 10-45 mm saplı, 10-60x10-50 mm, kalpsi-üçgensi, dişli, seyrek salgı 
tüylü. Çiçek halkaları 2-8, 10-çiçekli. Kaliks 9-15 mm, diş 4-8.5 mm, silli. Korolla beyaz, 20-27 
mm, tüp 6.5-16 mm. Meyveler koyu kahverengi yada yeşilimsi-kahverengi, 2.8-3.3 mm. 
B3: Sündiken dağları, Çatacık, Asartepe, 1730 m 
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Lamium purpureum L. var. purpureum 

 Ballıbaba * Red dead-nettle 
Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler 4-35 cm, tüysüz ya da seyrek tüylü Yapraklar genişçe 
yumurtamsı, böbreksi ya da dairemsi. Floral yapraklar gövde yaprakları ile benzeşik. Çevrel 
çiçek durumu genellikle 2-3, 6 çiçekli. Kaliks 6-8 mm, tüysüz ya da seyrek tüylü. Korolla 10-
22 mm, morumsu-pembe, alt dudakta koyu kırmızımsı lekeli, tüp 6.5-16 mm, beyazımsı, üst 
dudak 4.5-6.5 mm. Meyveler 2-2.5 mm.  
A3 : Beyköy, Sakarya nehri kenarları, 370 m, Mart-Nisan 
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Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey. 

Tüylü ballıbaba * Turkinpeippi, wiedemannia 
Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler7-35 cm, kısa tüylü. Alt yapraklar saplı, üsttekiler sapsız; 
aya 16-50x5-30 mm. Floral yapraklar 6-32 mm, oymalı ya da dişli kenarlı. Kaliks çiçekte 6-10 
mm, meyvede 8-14 mm’ye dek, yoğun grimsi uzun yumuşak tüylü. Korolla soluk ile koyu 
pembe ya da morumsu-leylak, alt dudak koyu renkte, 9-25  mm. Endemik. 
B3 : Alpu, yol kenarları, 830 m, Haziran-Temmuz 
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Ballota larendena Boiss. & Heldr. 
Nemnem otu, leylim otu, köpek otu * Horehound 

Özellikleri : Odunsu kaideden dik, sağlam gövdeli, sert dallı, 30-60 cm boylu, salgı bezeli ve 
basit yumuşak tüylü çokyıllıklar. Yapraklar kalpsi-böbreksi, 25-45x25-45 mm, oymalı kenarlı, 
yoğun yıldızsı ve basit yumuşak tüylü. Çevrel çiçek durumu yoğun, 9-çok çiçekli. Kaliks 6-7 
mm, 10 dişli. Korolla pembe ya da kırmızımsı-mor, 12-16 mm. Endemik. 
B3 : Karlıktepe, 1490 m, orman açıkları, Haziran-Temmuz 
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Ballota nigra L. subsp. anatolica P.H. Davis 

Kara ısırgan, yalancı ısırgan, leylim otu, köpek otu * Black horehound 
Özellikleri: Basit tüylü çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 50-100 cm. Gövde yaprakları 25-70 x 20-
50 mm. Floral yapraklar yoğun çevrel çiçek halkalarının 1-2 katı kadar. Kaliks 7-10 mm, 5 
dişli, dişler 3-5 mm, mukrolu. Korolla  mor ya da pembe, 9-14 mm. Endemik. 
B3: alpu, dere kenarları, 820 m, Mayıs-Eylül 
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Marrubium vulgare L. 

 Boz ot, köpek otu, mayasıl otu, yalancı ısırgan * Common white 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler 20-60 cm, altta beyazımsı, üstte grimsi yoğun yumuşak 
tüylü. Yapraklar saplı, yumurtamsı ile dairemsi, yoğun yıldızsı tüylü, alt yüzde beyazımsı ya 
da grimsi, üstte koyu grimsi-yeşil. Çevrel halkalar birkaç çiçekli. Kaliks tüpü 3.5-4.5 mm, 
yoğun yıldızsı yumuşak tüylü, 10 dişli. Korolla beyaz ya da krem, yıldızsı yumuşak tüylü. 
 B3 : Sündiken dağları, Karakütük çevresi, 1230 m, Haziran-Temmuz 
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Marrubium astracanicum Jacq. Subsp. astracanicum 

Boz ot, it sineği, köpek otu, mayasıl otu, kara derme 
Özellikleri: Dik, bazen dallı çokyıllıklar. Gövdeler 25-70 cm, yoğun yıldızsı-uzun yumuşak 
tüylü, sıklıkla morumsu. Gövde yapraklar uzun saplı, altta seyrek uzun yıldızsı tüylü. Çevrel 
halkalar birkaç çiçekli. Kaliks tüpü 4-5 mm, dişler 1-2.5 mm, genellikle koyu mor. Korolla 
soluk mor, leylak ya da mor, 10-14 mm, dışta yoğun yıldızsı-kısa yumuşak tüylü. 
B3: Sündiken dağları, 1300 m, Mayıs-Eylül 
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Sideritis montana L. subsp. montana 
Dağ çayı, siderya, yayla çayı * Ironwort 

Özellikleri: Seyrek uzun yumuşak tüylü-yünsü, 10-40 cm boylu tekyıllık otlar. Yapraklar 10-
30 mm, sapsız, en alttakiler kısa saplı. Çevrel halkalar 4-6 çiçekli; üst floral yapraklar 
genellikle sarı. Kaliks 6-10 mm. Korolla sarı, geç dönemde kahverengimsi-siyah, 5-7 mm.                              
B3: Sündiken dağları, Arıkaya, stepler, 1230 m, Mayıs-Ağustos 
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Sideritis germanicopolitana Bornm. subsp. viridis 
Anadolu dağ çayı, siderya * Ironwort 

Özellikleri : 1 m’ye kadar dik boylu, genellikle dallı, seyrek basit ve kısa yayık salgı tüylü 
çokyıllıklar. Orta gövde yaprakları mızraksı ile şeritsi-mızraksı, 5-12 cm ayalı, tam ya da 
dişsi-testeremsi kenarlı, sapsız ya da 6 cm’ye dek saplı, nodlararası 1-8 cm. Halkasal çiçek 
durumları 5-16, bazen 24, 6 çiçekli, 1.5-6 cm aralıklı. Floral yapraklar mukrolu, 1-6 cm. Kaliks 
9-13 mm, yoğun basit tüylü. Korolla sarı, 14-14 mm, iç kısımda tüylü. Endemik.  
A3 : Mayıslar-dağküplü, yamaçlar, 570 m, Mayıs-Haziran  
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Sideritis pisidica Boiss. & Heldr. 
Dağ çayı, siderya * Ironwort 

Özellikleri :Çokyıllık otlar. Gövdeler 25-75 cm, dik. Gövde yaprakları yoğun ağsı damarlı, 
dikdörtgensi ile şeritsi-mızraksı, 4-7 cm. Çiçek halkaları 3-15, 6 çiçekli. 1-8 cm aralıklı. Orta 
floral yapraklar dairemsi-kalpsi ile böbreksi, 1-2 cm. Kaliks 8-10 mm, uzun tüylü, 3-4 mm dişli, 
tüp kısa salgı tüylü. Korolla parlak sarı, 9-13 mm, tüylü, içte kahverengi çizgili.  
A3 : Gökçekaya-Alapınar yolu, yamaçlar, 780 m  
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Sideritis gulendamiae H. Duman & Karavelioğulları 
Dağ çayı, siderya, yayla çayı * Ironwort 

Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler 20-60 cm, yoğun yatık beyaz yünsü-sık kısa tüylü. 
Yapraklar yoğun yatık beyaz sık, kısa tüylü; taban yaprakları rozet formunda 1-6 x 0.4-0.6 
cm, gövde yaprakları 1-4 x 0.2-0.5 cm. Nodlar arası 7 cm’ye dek. Çiçek durumu 5-15 cm; 
çevrel halkalar 2-8, 6 çiçekli, Orta floral yapraklar dairemsi ile kalpsi. Kaliks 7-9 mm, yoğun 
ağsı tüylü. Korolla sarı, 11-12 mm. Endemik. 
A3: Karaoğlan-İnhisar yolu, yamaçlar, 690 m, Temmuz-Ağustos 
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Melissa officinalis L. subsp. officinalis 

Oğulotu * Lemon balm 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler 30-100 cm, dik, dallı, yoğun salgı tüylü. Yapraklar 
genişçe yumurtamsı ile baklavamsı yada eliptik, 18-95 x 13-75 mm. Floral yapraklar gövde 
yapraklarına benzer. Çiçek halkaları 4-12 çiçekli. Kaliks 6-10 mm, basit ve salgı tüylü. Korolla 
erken dönemde soluk sarı, sonra beyaz, 8-16 mm. 
A3 : Beyyayla yolu, orman kenarları, 1370 m, Mayıs-Haziran 
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Stachys byzantina C. Koch 

 Dağ çayı, karabaş, kestre, eşek otu * Lamb’s ear 
Özellikleri : Tabandan itibaren çok gövdeli, 1 m’ye kadar dik boylu, steril taban rozetli, yoğun 
ve kolayca düşen yünsü-kısa sık tüylü. Taban yaprakları dikdörtgensi-spatülsü ile genişçe 
mızraksı, 3-8 cm, grimsi yatık ve parlak sık tüylü ile ağsı tüylü, 2-6 cm saplı. Floral yapraklar 
sapsız, mızraksı, 1-5 cm. Halkasal çiçek durumları 15-20 çiçekli. Kaliks az belirgin iki dudaklı 
ya da çansı, 8-10 mm, basit ya da salgı tüylü. Korolla gül-pembe, 12-14 mm.   
A3 : Beyyayla yolu, orman kenarları, 1290 m, Mayıs-Haziran  
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Stachys iberica  Bieb 
Dağ çayı * Lamb’s ear 

Özellikleri: Yarıçalımsı çokyıllıklar. Gövde dik, 20-60 cm, yatık yumuşak tüylü. Yapraklar 
sapsıza yakın ya da sapsız, şeritsi-dikdörtgensi ile ters yumurtamsı, 1.5-5.5 cm. Floral 
yapraklar sapsıza yakın ya da sapsız, dikdörtgensi-mızraksı. Çevrel halkalar 1-5 cm aralıklı, 
4-8 çiçekli. Kaliks iki dudaklımsı, çansı ile tüpsü, 5-10 mm, tüylü. Korolla kremsi sarı ya da 
beyaz, pembe kenarlı, 14-18 mm.  
B3: Alpu, yamaçlar, 830 m, Mayıs-Ağustos 
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Nepeta italica L. 
Kedi otu, kedi nanesi * Catmint 

Özellikleri : Genellikle dallı, 30-100 cm dik boylu, altta yatık basit tüylü, üstte yoğun papillalı 
ya da kısa basit ve bazen sapsız salgı tüylerle karışık yoğun saplı salgı tüylü çokyıllıklar. 
Yapraklar yumurtamsı ile dikdörtgensi, 1.5-4 cm, kısa sık, grimsi tüylü, çok sayıda sapsız 
salgı tüylü. Çiçek durumlaru kısa saplı, çok sayıda çiçekli. Kaliks tüplü, üstte geniş, 7-9 mm, 
yeşil ya da morumsu, salgılı-papillalı. Korolla beyaz, 11-12 mm.   
A3 : Alpagut-Karaoğlan, yamaçlar, 200 m, Mayıs-Haziran 
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Nepeta nuda L. subsp. nuda 

Kedi otu, kedi nanesi * Hairless catmint 
Özellikleri: 20-90 cm dik boylu, genellikle yatık basit tüylü, salgılı yada papillalı, birkaç 
gövdeli çokyıllıklar. Yapraklar yumurtamsı ile dikdörtgensi, 1-5 cm, çok sayıda sapsız salgılı 
tüylerle karışık yatık kısa tüylü, 05-2 cm saplı, oymalı kenarlı. Çiçek durumu dallı salkım, çok 
çiçekli çevrel halkalı. Kaliks çiçekte tüpsü, 5-7 mm. Korolla menekşe-mavi, 7-10 mm.  
B3 : Sündiken dağları, sorgun-kartaltepe, 1400 m, Haziran-Ağustos 
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Nepeta caesarea Boiss. 

 Kedi otu, kedi nanesi *Catmint 
Özellikleri : Odunsu kaideden dik yükselen 50-80 cm gövdeli, yumuşak, yatık uzun tüylü 
çokyıllık otsular. Yapraklar grimsi, darca dikdörtgensi-mızraksı, 1.5-7 cm, yumuşak ve sapsız 
salgı tüylü, sapsız ya da 2 cm’ye dek saplı. Çiçek durumu 4-11 cm, dikdörtgensi ve uç 
başaklarda yaklaşık 30 çiçekli. Kaliks tüpsü, 10-12 mm, yoğun tüylü, 6-8 mm dişli. Korolla 
beyaz ya da morumsu-pembe, 13-15 mm. Meyve dikdörtgensi, 1.4 mm. Endemik. 
A3 : Karlıktepe, orman kenarları, 1490 m, Haziran-Temmuz 
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Prunella vulgaris L. 

Common selfheal 
Özellikleri : Gövdeler dik ya da yükselici, 6-40 cm, çokyıllıklar. Yapraklar saplı, yumurtamsı-
dikdörtgensi. Çiçek durumu başçık ya da kısa başak. Floral yapraklar kırmızımsı ile 
siyahımsı-mor, silli. Kaliks 2 dudaklı. Korolla koyu menekşe yada lavanta-mavi, 9-15 mm.  
B3: Sündiken dağları, Taycılar, 1480 m,  Mayıs-Eylül 
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Prunella laciniata (L.) L. 

Cutleaf Selfheal 
Özellikleri : 5-25 cm, yükselici ya da dik çok sayıda gövdeli, çokyıllık otsar. Yapraklar 
yumurtamsı-dikdörtgensi, yoğun tüylü, derince parçalı ya da kemansı. Kaliks 2 dudaklı, üst 
dudak belirgin dişli. Korolla 12-16 mm, kremsi beyaz, nadiren soluk mavi. Meyveler 2.5 mm 
B3 : Sündiken dağları, Ağaçhisar, çayırlar, 1340 m, Mayıs Temmuz 
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Origanum sypleum L. 
Mercanköşk, güveyi otu, merzengüş * Sweet marjoram, oregano 

Özellikleri : 80 cm’ye kadar boylu, tabanda kısa seyrek tüylü, üst kısımlar tüysüz, çok sayıda 
dallı, yarıçalımsı çokyıllılar. Yapraklar çok kısa saplı, eliptik, yumurtamsı ya da kalpsi, 3-24 
mm. Başakçık çiçek durumları 7-28. Floral yapraklar kiremitsi dizili, açık mor-pembe, 4-10 
mm. Kaliks yaklaşık 4 mm, 2 dudaklı. Korolla pembe, 7-11 mm. Meyveler küçük, yumurtamsı, 
kahverengi. Endemik. 
A3 : Alpagut-Karaoğlan, 210-400 m, Mayıs-Temmuz  
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Acinos rotundifolius Pers. 

Güvercin otu, mikromerya * Mikromeria 
Özellikleri: Tekyıllık otlar; 3-30 cm, gövdeler sıklıkla yoğun uzun tüylü, nadiren salgılı. 
Yapraklar 5-17 mm, salgılı ve basit tüylü. Çevrel halkalar 1-10, 2-20 çiçekli. Kaliks 5-9 mm, 
salgılı, alt diş 2-3.5 mm, üst diş 1-2.5 mm. Korolla soluk mavi ile mor yada pembe. 
A3: Düzköy-Beyköy, 400 m,  Nisan-Ağustos 
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Micromeria myrtifolia Boiss. & Hohen. 
Güvercin otu, mikromerya * Mikromeria 

Özellikleri : Yarıçalımsı dik, çokyıllık otlar. Gövdeler 20-45 cm, geri kıvrık kısa tüylü. 
Yapraklar yumurtamsı ile eliptik, 7-11 mm, kısa yumuşak ile sert uzun tüylü, yaklaşık 1 mm 
saplı. Çiçek durumu uzun ve gevşek, 10-20 cm. Çevrel çiçek halkaları dairemsi ve çok 
çiçekli. Kaliks silindirik, iki dudaklımsı, 3-3.5 mm. Korolla 4-5 mm, açık mor ya da pembe.  
A3 : Sarıcakaya-Mayıslar, kayalıklar, 410m,  Mayıs-Temmuz 
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Thymus longicaulis C. Presl subsp. longicaulis 

Kekik * Thyme 
Özellikleri : Yastıksı formlu, uzun odunsu sürünücü dallı, yarıçalımsı çokyıllıklar. Çiçekli 
dallar tamamen tüylü, sürünücü gövde nodlarından çıkar ve 5-10, bazen 15 cm boylu. 
Yapraklar eşit büyüklükte, 1.5-2.5 mm genişlikte, şeritsi-mızraksı ya da ters mızraksı, 5.5-
13.5 mm, alta doğru kıvrık, çok sayıda kırmızı yağ bezeli. Kaliks 2.5-4 mm, morumsu. Korolla 
leylak ile mor.dikdörtgensi, 0.7-1 mm.  
B3 : Sündiken dağları, geyik alanı, 1460 m, Haziran-Temmuz 
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Thymus leucostomus Hausskn. & Velen. var. leucostomus 
Kekik * Thyme 

Özellikleri: Yastıksı formlu, tabanda odunsu çokyıllıklar. Çiçekli gövdeler 5-15 cm, yükselici-
dik, kaba tüylü. Gövde yaprakları 5.5-8 mm, şeritsi ile dilsi-mızraksı, düz, silli kenarlı, uzun 
yumuşak tüylü; yağ bezeleri her iki yüzde genellikle kırmızı. Çiçek durumu 2-5, bazen 10 cm, 
genellikle1-3 halkalı. Floral yapraklar gövde yapraklarına benzer. Kaliks 4-4.5 mm, boğazda 
beyaz tüylü. Korolla beyaz, 5-7 mm.                                                                                                                  
B3: Alpu-Çavlum, 850 m, Mayıs-Temmuz 
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Thymbra spicata L. var. spicata 

 Karabaş kekik * Spiked thyme 
Özellikleri : 10-40 cm boylu, küçük salgılı çalılar. Çiçekli gövdeler yükselici yada dik, basit 
yada bazen çatalsı dallı. Yapraklar tam, tüysüz yada seyrek silli. Çiçek durumu yoğun 
başakçık, 1-8 cm. Kaliks 4-6 mm, morumsu-kahverengi. Korolla mor yada pembe, 12-16 mm. 
A3 : Alpagut-İnhisar yolu, yamaçlar, 580 m, Haziran-Temmuz 
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Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides 
(Briq.) Harley var. typhoides 

 İt nanesi, tüylü nane * Horse mint, pennyroyal 
Özellikleri : Çiçekli gövdeler 40-120 cm boylu, tüylü, keskin kokulu çokyıllık otsular. 
Toprakaltı rizomlar pulsu yapraklı.  Yapraklar 30-50 mm uzunlukta sapsız ya da nadiren çok 
kısa saplı, dikdörtgensi-eliptik ile mızraksı, kaidede kalpsi, keskin testeremsi kenarlı, lamina 
hafif kırışık ya da düz, gri kısa tüylü, alt yüzde kalın basit tüylerle karışık küçük salgı tüylü. 
Çiçek durumu çok sayıda bitişik halkalı, terminal başaklı. Korolla beyaz, pembe ya da leylak.  
B3 : Alpu, dere kenarları, 800 m, Mayıs-Haziran 
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Mentha aquatica L. 
 Su nanesi * Water mint 

Özellikleri : Rizomlu, keskin kokulu çokyıllık otlar. Çiçekli gövdeler 20-90 cm. Yapraklar 30-
90 x 15-40 mm., sap 9-14 mm. Çiçekli uç başçık 15-20 mm çaplı. Kalis 3-4 mm, tüpsü. 
Korolla açık mor.  
B3 : Sündiken dağları, Taycılar, dere kenarları, 1450 m, Mayıs-Haziran 
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Lycopus europaeus L. 
Gipsywort, wolfspoot 

Özellikleri: Sürünücü rizomlu çokyıllıklar. Gövdeler 20-90 cm, seyrek kısa ile uzun yumuşak 
tüylü yada tüysüze yakın. Yapraklar 20-90 x 10-40 mm, kabaca dişli ya da oymalı, bazen 
teleksi. Kaliks 3-4.5 mm, dişler 1.5-2.5 mm, uçta dikencikli. Korolla beyaz, mor lekeli, 3-4 mm.  
B3: Alpu, dere kenarları, 830 m, Haziran-Ekim 
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Ziziphora capitata L. 
Dağ reyhanı * Ziziphora 

Özellikleri: Oldukça güçlü kokulu tekyıllık otlar. Gövdeler 4-15 cm, basit yada çok dallı, sert 
tüylü. Yapraklar altta şeritsi-mızraksı ile eliptik,  üstte yumurtamsı. Çiçek durumu küremsi 
terminal başçık. Kaliks 8-11 mm, uzun yumuşak yada sert tüylü. Korolla menekşe, mor yada 
lavanta, nadiren pembe yada beyaz, 10-13 mm. 
B3: Alpu, yamaçlar, 830 m, Nisan-Ağustos 
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Ziziphora tenuior L. 

 Nane ruhu, morkız çayı, anık, fare otu * Spear-leaved ziziphora. 
Özellikleri : Basit ya da çok dallı, 5-15 cm boylu, kısa sert tüylü, kokulu tekyıllık otsular. 
Yapraklar şeritsi ile mızraksı, belirgin damarlı. Çiçek durumu yoğun, üstte kümeli ya da uzunca, 
terminal başak. Floral yapraklar şeritsi. Kaliks 6-8 mm. Korolla lavanta, ya da leylak, 8-10 mm.  
 B3 : Çukurhisar, 930 m, Mayıs-Haziran 
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Salvia tomentosa Miller 

Büyük çiçekli adaçayı * Clary, sage 
Özellikleri: Kümeli formlu yarıçalımsı çokyıllık otlar. Gövdeler 1 m’ye kadar sağlam, dik, dört 
yüzlü, sapsız salgı tüylerle karışık kısa sık basit tüylü. Yapraklar basit, darca dikdörtgensi ile 
yumurtamsı, 2-11 cm, 1.7-5.5 cm saplı. Çiçek durumu 4-10 çiçekli. Floral yapraklar geniş 
yumurtamsı, 5-8 mm. Pedisel 5-10 mm. Kaliks çiçekte 12-16 mm, meyvede 14-18 mm, 
genellikle menekşe, yumuşak uzun tüylü. Korolla leylak ile mor ya da beyaz, yaklaşık 25mm. 
A3: Mayıslar-Dağküplü, 600 m,  Nisan-Ağustos 
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 Salvia wiedemannii Boiss. 
 Türk adaçayı * Turkish sage 

Özellikleri : Yarıçalımsı çokyıllıklar. Gövdeler dik, 15-30 cm, genellikle üstte dallı, pürüzlü ya 
da beyaz tüylü ve sapsız salgılı. Yapraklar 2 çift segmentli teleksi, 1-3 cm, sap 0.2-1 cm, silli. 
Çiçek durumu 2-8 çiçekli, çiçekler 3-5 mm saplı. Kaliks kırmızımsı-mor, tüpsü-çansı, 8-14 
mm, çok sayıda sapsız salgılı-yumuşak tüylü. Korolla leylak-mavi, 16-20 mm. Endemik.  
B3 : Özdenk-Alpu, stepler, 810 m, Haziran  
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 Salvia tchihatcheffii (Fisch. & Mey.) Boiss. 

Anadolu adaçayı * Anatolian sage 
Özellikleri : Yarıçalımsı çokyıllık bitkiler. Steril gövdeler yatık, yapraklı; fertil gövdeler 
yükselici, dalsız, 10-20 cm, basit kısa tüylü ve sapsız salgılı tüylü. Yapraklar  üç’e ya da 
teleksi ve 2 çift yanal segmentli, 0.3-0.8 cm, silli.  Çiçek durumu yoğun başak. Çiçek durumu 
halkaları 2-8 çiçekli, çiçekler 3-4 mm saplı. Kaliks tüpsü-çansı, 8-11 mm, sapsız salgılı ve 
basit tüylü-silli. Korolla açık menekşe ile beyaz, 10-15 mm. Endemik. 
B3 : Bozan ağaçlandırma sahası, 860 m, Haziran-Temmuz 
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Salvia cryptantha Montbret & Aucher 
Kara şabla, anadolu halısı, adaçayı * Clary sage 

Özellikleri : Odunsu kaideli, kümeli formlu çokyıllıklar. Gövdeler dik, dalsız, 20-40 cm boylu, 
dallı, çatallı tüylü ve sapsız salgı tüylü. Yapraklar basit, genellikle yumurtamsı-eliptik, 1.5-5 
cm, pürüzlü, oymalı kenarlı, yoğun yatık çatallı tüylü. Kaliks sarımsı-yeşil, sapsız salgılı ve 
uzun yumuşak tüylü, 10-14 mm. Korolla beyaz ile pembemsi, 13-17 mm. Endemik.  
B3 : Özdenk köyü, stepler, 800 m, Mayıs-Temmuz 
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Salvia viridis L. 
 Adaçayı * Clary, sage 

Özellikleri : Gövdeler basit ya da dallı, genellikle 20-30 cm boylu, salgılı ya da basit tüylü, 
çoğu kere çiçek durumu tepesinde menekşemsi komalı tekyıllık otsular. Yapraklar basit, 
dikdörtgensi-yumurtamsı, 4-5 cm, 2.5 cm saplı. Çiçek durumu 4-6 çiçekli. Floral yapraklar 
genişçe yumurtamsı, yaklaşık 10 mm, çiçekler 2-3 mm. Kaliks tüpsü, 7-10 mm, meyvede 
belirgin geri kıvrık. Korolla leylak-mor ya da beyaz, 12-15 mm 
B3 : Sündiken dağları, kartalkule, 1700 m, Mayıs-Haziran 
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Salvia sclarea L. 
Misk adaçayı, tüylü adaçayı, ayıkulağı * Clary, sage 

Özellikleri : Oldukça sağlam dört köşeli gövdeli, 1 m’ye kadar dik boylu, basit ve salgı tüylü, 
iki ya da kısa ömürlü çokyıllık otlar. Yapraklar 8-15 cm, kalpsi, kısa tüylü, 3-9 cm saplı. Çiçek 
durumu çok çiçekli dallı salkım, halkalar 2-6 çiçekli. Floral yapraklar oldukça büyük, çiçekleri 
örtücü yapıda, membransı, pembe-açık mor, 15-35 mm. Çiçekler 2-3 mm. Kaliks 9-10 mm, 
sapsız salgı tüylü. Korolla 20-30 mm, üst dudak oraksı, leylak, alt dudak krem. 
A3 : Beyyayla yolu, orman kenarları, 1140 m, Mayıs-Haziran 
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Salvia aethiopis L. 

 Habeş adaçayı, yünlü adaçayı * Ethiopian sage 
Özellikleri : İki ya da çokyıllık otlar. Gövdeler sağlam, dört köşeli, 25-60 cm, yünsü tüylü ve 
sapsız salgılı. Yapraklar çoğunlukla tabanda, 10-30 cm, yünsü, 4-9 cm saplı. Çiçek durumu 
kollu şamdan, çok çiçekli, Halkalar 2-4 çiçekli. Floral yapraklar 12-15 mm. Kaliks tüpsü-
yumurtamsı, 12-15 mm, yoğun yünsü. Korolla beyaz, yaklaşık 15 mm, üst dudak oraksı. 
A3 : Laçin-Yenice, 580 m, Mayıs-Haziran 
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Salvia argentea L. 

Gümüşi adaçayı * Silver sage 
Özellikleri: Odunsu kök sürgünlü çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 20-100 cm, tabanda seyrek 
yünsü yada tüysüz. Yapraklar çoğunlukla tabanda, 7-20 x 3 12 cm, genellikle zayıf tüy örtülü, 
3-16 cm saplı. Çevrel halkalar 4-6 çiçekli. Floral yapraklar yumurtamsı, 9-17 x 8-14 mm. 
Pedisel 2-5 mm. Kaliks çansı, 9-12 mm, yoğun saplı ve sapsız salgılı. Korolla beyaz, 20-35 
mm, üst dudak genellikle menekşemsi. 
A3: Mihalgazi-Sivrikayalar, 400 m, Nisan-Haziran 
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Salvia candidissima Vahl subsp. occidentalis Hedge 

Adaçayı * Sage, clar 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 40-70 cm, üstte dallı,  altta sapsız salgılı ve yünsü 
ile yumuşak tüylü, üstte yoğun yumuşak tüylerle karışık salgılı ve papillalı. Yapraklar 2.5-11.5 
cm, kalın tüylü, 3-11 cm saplı. Çiçek durumu dallı salkım, çoğunlukla sarımsı-yeşil, halkalar 
2-6 çiçekli, Floral yapraklar 4-10 mm. Çiçekler 2-4 mm. Kaliks tüpsü-çansı, 12-15 mm, yoğun 
basit ve salgılı tüylü. Korolla beyaz, 22-27 mm, üst  dudak oraksı.  
A3 : Beyyayla yolu, orman kenarları, 1370 m, Mayıs-Haziran 
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Salvia virgata Jacq. 

Adaçayı, yılancık * Clary, sage 
Özellikleri: Kaba yapılı çokyıllık otlar. Gövdeler 30-100 cm, tüy örtüsü salgılı ya da salgısız. 
Yapraklar genellikle dağınık, bazen tabanda rozetli, 5-30 x 2-15 cm, çok sayıda sapsız salgılı 
ve yumuşak basit tüylü, 1-15 cm saplı. Çevrel halkalar 2-6 çiçekli. Floral yapraklar 
yumurtamsı, 4-8 x 3.5-6 mm. Kaliks 6-10 mm. Korolla menekşe mavi ile leylak, 12-15 mm.  
A3: Alpagut-Karaoğlan, 200 m, Mayıs-Eylül  
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PLUMBAGINACEAE (DİŞOTUGİLLER / LEADWORTS FAMILY) 

Plumbago europaea L. 
Diş otu * Plumbago 

Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler dik, dallı, 1 m’ye kadar boylu. Yapraklar basit, salgılı-
dişli kenarlı ile düz; 40-70 x 20-40 mm, saplı; üsttekiler 15-35 mm, sapsız, kulakçıklı. Çiçekler 
sapsız. Kaliks tüpsü, 6-10 mm. Korolla menekşe-gül, tüp kaliksin 2-3 katı. 
A3: Çamalan-Beyköy, 400 m, Temmuz-Eylül 



 240

Acantholimon puberulum  Boiss. & Bal. var.  puberulum 
Diş otu * Prickly dianthus 

Özellikleri : Kısa dallı ve yoğun yapraklı, yoğun yastıksı formlu, yarıçalılar. Yapraklar 18-24 x 
1.5 mm, sık tüylü. Gövdeler genellikle yok. Başakçıklar 6-8, 12-14 mm. Floral yapraklar kısa 
tüylü, dıştakiler otsu, üçgensi, 6-8 mm, içtekiler dikdörtgensi-mızraksı. Kaliks dudakları 
beyaz, az belirgin 10 loblu, damarlar yumuşak tüylü. Petaller parlak pembe.  
B3 : Sündiken dağları, karanlıkdere yolu, kayalıklar, 1490 m, Haziran-Eylül 
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Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss. subsp. acerosum 

Diş otu * Prickly dianthus 
Özellikleri : Oldukça yoğun yastıksı formlu, mavimsi-yeşil-yeşil çalımsı çokyıllıklar. Yapraklar 
şeritsi ya da düz-üç köşeli, 20-60 mm.. Çiçekler dalsız başaklarda genellikle seyrek, nadiren 
sıkı, iki sıralı, başakçıklar 5-15. Floral yapraklar tüysüz, 5-10 mm, derimsi. Kaliks tüpü 
damarlarda yumuşak tüylü, dudaklar beyaz ya da soluk, 5 loblu. Korolla pembe.  
B3 : Sündiken dağları, Gümele-Değirmendere, stepler, 1320 m, Temmuz-Ağustos 



 242

PLANTAGINACEAE (SİNİRLİOTUGİLLER / PLANTAIN FAMILY) 

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange 
Büyük sinirli ot * Greater Plantain, Common Plantain 

Özellikleri : Çokyıllık otlar, 10-50 cm, bir ya da birkaç rozetli. Yapraklar 3-37 cm, eliptik-
yumurtamsı, sap ayaya genellikle eşit. Yapraksız gövdeler 3-30 cm, tüylü. Başak 4-40 cm, 
silindirik. Kaliks 2-2.5 mm, tüysüz, yeşil. Korolla tübü 2.5-3 mm, tüysüz. Kapsül 2-4 mm. 
B3: Alpu-Esk. Yol kenarları, 760 m, Nisan-Eylül 
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Plantago holosteum Scop. 
 Sinirli ot * Ribwort 

Özellikleri : 4-20 cm boylu, yoğun rozet yapraklı çokyıllıklar. Yapraklar 15-100 mm, darca 
şeritsi, üç yüzlü, 3 damarlı, belirgin tüylü, uzun tüylü-silli kenarlı. Başak 1-14 cm, beyaz tüylü. 
Başakçıklar 0.5-5 cm,  silindirik ya da yumurtamsı, altta seyrek, üstte yoğun çiçekli. Korolla 
bitişik loblu, pulsu, loblar yaklaşık 1.5 mm, bazen kırmızımsı-mor. Kapsül elipsoid. 
A3 : Sündiken dağları, Karacaören, 860 m, Haziran-Temmuz  
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Plantago lanceolata L. 

 Sinirli ot * Ribwort, narrowleaf plantain 
Özellikleri : 7-90 cm boylu, genellikle birkaç rozetli çokyıllıklar. Yapraklar 7-42 mm, mızraksı. 
Yapraksız gövdeler 7-85 mm, 5 oluklu. Başakçıklar 0.5-5 cm, silindirik ya da konik-silindirik 
yada yuvarlak, çok yoğun. Ön sepaller 2.5-3.5 mm, genişçe dairesel yumurtamsı, tüysüz; 
arka sepaller 3-3.5 mm. Korolla lobları 1.5-2.5 mm. Kapsül konik.  
B3: Seviç köyü çevresi, 830 m, Nisan-Ekim 
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THYMELAEACEAE (SERÇEDİLİGİLLER/ MEZEREUM FAMILY) 

 
Daphne oleoides Schreb. subsp. oleoides 

Zeytinsi defne * Daphne 
Özellikleri : Oldukça fazla dallı, 15-60 cm boylu çalılar. Genç sürgünler  kırmızımsı-
kahverengi, yoğun tüylü, yaşlı dallar tüysüz, koyu gri. Yapraklar derimsi , 10-30 x 4-9 mm. 
Çiçekler sapsız, hoş kokulu, uç salkımlarda 3-6.. Çiçek örtüsü 10-16 mm, beyaz yada kremsi 
beyaz, yatık tüylü. Meyve yumurtamsı, 4-6 mm, turuncu-kırmızı. 
A3 : Beyyayla yolu, orman açıkları, 1380 m, Haziran-Temmuz 



 246

ELAEAGNACEAE (İĞDEGİLLER / OLEASTER FAMILY ) 

Elaeagnus angustifolia L. var. orientalis (L.) Kuntze 
 İğde, kuş iğdesi, çalıgaga, pışat * Russian olive 

Özellikleri : Oldukça güzel kokulu, 5-8 m’ye kadar boylu, parlak yassı dairemsi pulsu tüylü, 
dikenli ya da dikensiz  ağaçlar ya da çalılar. Yapraklar 2-8 cm, almaşlı, dikdörtgensi ile 
şeritsi-mızraksı. Çiçekler tek ya da kümeli, erdişi ya da aynı bitkide erkek ve erdişi çiçekli, 
çiçek örtüsü dışta gümüşi, içte sarı, 8-10 mm. Meyve 10-30 mm, kırmızımsı-kahverengi.  
A3 : Sarıcakaya, 360 m, Temmuz-Ağustos  
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LORANTHACEAE (ÖKSEOTUGİLLER / MISTLETOE FAMILY) 

Viscum album L. subsp. album 
Ökse otu, burç * Common mistletoe 

Özellikleri : Yarıparazitik herdem yeşil çalılar. Gövdeler 80 cm’ye kadar, dallı. Yapraklar 
paralel damarlı, 2.5-8 cm, ters yumurtamsı-dikdörtgensi. Çiçekler 3-5 çiçekli demetlerde 
sapsız, yeşilimsi-sarı. Çiçek örtüsü 4 parçalı. Meyve white, küresel, yaklaşık 1 cm, beyaz.   
A3: Sakarya nehri kenarları, Salix alba üstleri, 570 m,  Mart-Nisan 
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SANTALACEAE (SANDALAĞACIGİLLER/ SANDALWOOD FAMILY) 

 
Osyris alba L. 

Süpürge çalısı * Osyris blanc 
Özellikleri : 2 m’ye kadar boylanan iki evcikli çalılar. Gövdeler çok dallı, dik. Yapraklar 
şeritsi-mızraksı, derimsi, 10-20 x 1-3 mm. Çiçekler yeşilimsi-sarı. Erkek çiçekler tek, dişi 
çiçekler 2-4 floral yaprakla örtülü. Meyve kırmızı, küresel, 5-8 mm. 
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, orman kenarları, 690 m, Mayıs-Temmuz  
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ARISTOLOCHIACEAE (LOHUSAOTUGİLLER / BIRTHWORT FAMILY) 

  
Aristolochia pallida Willd. 
Develi otu * Dutchman’s pipe 

Özellikleri : Toprakaltı küresel rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler 10-25 cm, basit ya da dallı. 
Yapraklar kalpsi, 2.5-4 x 2-4 cm, 5-10 mm saplı. Çiçekler tek simetrili, 2.5-4 cm, yeşilimsi-
sarı, dışta tüysüz, torbacık 3-7 mm genişlikte,  düz tüplü, içte mor çizgili, dışta soluk damarlı, 
dudak tüp kadar ya da daha kısa, dikdörtgensi-mızraksı, ileri doğru kıvrık ve içte 5-7 
morumsu-kahverengi damarlı. Kapsül dikdörtgensi, 1-3 cm.                                                                              
A3: Beyyayla, orman içi,  1500 m, Nisan-Haziran 
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Aristolochia bodamae Dingler 

Develi otu, loğusa otu 
Özellikleri : Toprakaltı odunsu gövdeleri silindirik, 15-50 cm gövdeli, basit  ya da dallı, dik, 
kısa sert tüylü çokyıllıklar. Yapraklar 3-11 cm, tabanda kalpsi, kulakçıklı, 4-25 mm saplı. 
Çiçek durumu sapı 1.5-6.5 cm. Çiçek örtüsü 3.5-8, bazen 15 cm, dışta morumsu-kahverengi 
ile siyahımsı; torbacık 8-17, bazen 28 mm, tüp U-şekilli kıvrık, dudak 1.5-4.5 cm, içte kestane 
renkli, sıklıkla yeşilimsi lekeli ve uzun beyaz tüylü. Kapsül elipsoid-dikdörtgensi. Endemik.  
A3 : Beyyayla yolu, orman açıkları, 1380 m, Haziran-Temmuz 
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EUPHORBIACEAE (SÜTLEĞENGİLLER /  SPURGE FAMILY) 

 
Andrachne telephioides L. 

Sandal * Spurge   
Özellikleri : Yatık, sürünücü gövdeli, tüysüz çokyıllık otlar. Yapraklar 2-10 mm; 0.5-2 mm 
saplı. Çiçekler erkek ve dişi olarak tek ya da demetler halinde. Dişi çiçekler 5-6 kaliksli, erkek 
çiçekler 5-6 korollalı. Erkek çiçekte kaliks sarı-yeşil, 1-3 mm, korolla beyaz, 1 mm. Dişi 
çiçekte kaliks koyu yeşil, beyazımsı kenarlı, 2 mm, Meyveler 3-4 mm çaplı. 
B3: Alpu, yamaçlar, 840 m, Mart-Ağustos 
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Mercurialis annua L. 

Akbaş, yer fesleğeni * Giand reed 
Özellikleri : İki evcikli, tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler 5-50 cm, çok dallı. Yapraklar almaşlı, 1-
7.5x0.3-3.5 cm, dişli; seyrek silli. Çiçek durumu 2-9 cm; erkek çiçekler sapsıza yakın, yoğun 
salkımlarda; dişi çiçekler seyrek salkımlarda 1-4. Kaliks 3 loblu. Meyve 2 kapaklı kapsül. 
A3: Mayıslar, 430 m, Mart-Nisan 
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Mercurialis perennis L. 

Akbaş, yer fesleğeni * Giand reed 
Özellikleri : Rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler 15-40 cm, basit. Yapraklar 2-12x0.5-4 cm, dişli, 
silli kenarlı, sap 0.5-2 cm. Erkek çiçek durumu 3-10 cm. Erkek kaliks lobları soluk yeşil. Dişi 
çiçek durumu 1-5 cm, az çiçekli. Meyve 5-7 mm genişlikte. 
B3: Sündiken dağları, kirazlıdere, 1200 m, Mart-Nisan. 
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Euphorbia apios L. 

 Sütleğen, sütlü ot, sütgen * Spurge 
Özellikleri : Yumru köklü, süt özlü çokyıllık otlar. Gövdeler 10-30 cm. Gövde ve ışın 
yaprakları yumurtamsı-dikdörtgensi yada eliptik, 1-2 cm. Küçük şemsiye yaprakları 
yumurtamsı-baklavamsı, 0.1-1 cm. Işınlar 3-5. Meyve üç loblu, tüysüz. 
B3 : Sündiken dağları, Alapınar-Taycılar, yamaçlar, 1460 m, Haziran-Temmuz  
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Euphorbia helioscopia L. 
Sütleğen, sütlü ot, sütgen * Sun spurge, wartweed 

Özellikleri : Tüysüz ya da çok seyrek tüylü, 40 cm’ye dek boylu tekyıllıklar. Gövdeler basit ya 
da tabandan iki dallı. Yapraklar ters yumurtamsı-spatülsü, 1-3.5 cm. Işın yapraklar ters 
yumurtamsı. Şemsiyecik yaprakları eğimli, çapraz ters yumurtamsı, 0.5-3 cm, bazen tabanda 
asimetrik. Şemsiyecik sapları 5, 3 çatallı. Meyve  üç loblu, 3.5 mm çaplı.  
A3 : Düzköy-Çamalan yolu, çayırlar, 400 m, Nisan-Mayıs 
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 Euphorbia aleppica L.   
Sütleğen, sütlü ot, sütgen * Spurge 

Özellikleri :  Gövdeleri genellikle tabanda çok dallı, 40 cm’ye kadar boylu, mavimsi yeşil ve 
küçük papillalı tekyıllıklar. Alt gövde yaprakları sıkı kiremitsi dizili, şeritsi-kılsı, 5-45 x 0.2-1 
mm, üst ve ışın yaprakları şeritsi-ters mızraksı, 20-50 x 1-8 mm. Şemsiyecik yaprakları 5-30 
x 3-13 mm. Şemsiye dalları 3-5. Salgı bezleri uzun-boynuzlu. Meyve üç loblu, 2.5 mm çaplı. 
B3: Alpu, tarlalar, 830 m, Nisan-Eylül 
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Euphorbia herniariifolia Willd. var. herniariifolia 

Sütleğen, sütlü ot, sütgen * Spurge 
Özellikleri : Gövdeleri genellikle 10-15 cm boylu,  tabandan odunsu kaideden  çok sayıda 
dallı, mavimsi yeşil, çok kısa tüylü tekyıllıklar. Yapraklar kısaca saplı, 2-15 mm, tam, 
dairemsi, ters yumurtamsı ya da yumurtamsı.Şemsiyecik sapları 2-4. Salgı bezeleri orta-uzun 
boynuzlu. Meyve 3 loblu, 3-4 mm çaplı. 
B3: Sündiken dağları, karanlıkdere, kayalıklar, 1380 m, Nisan-Eylül 
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 URTICACEAE (ISIRGANGİLLER / NETTLE FAMILY) 

Urtica dioica L. 
Isırgan otu * Stinging netle 

Özellikleri : Batıcı, iğnemsi tüylü, sağlam ve yayık gövdeli, 1.5 m’ye kadar boylu, kümeli 
formlu, hasırsı köklü, çokyıllık otsular. Yapraklar genişçe yumurtamsı, 4-11 cm, keskin ve 
kaba dişli, sivri uçlu. Çiçek durumu erkek ve dişi eşemli, 8 cm’ye kadar uzunca. Dişi çiçekler 
belirgin morumsu başçıklı stigmalı, iç çiçek örtüsü segmentleri 1-1.5 mm, yumurtamsı, 
yumuşak tüylü. Meyve aken.  
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, orman kenarları, 690 m, Mayıs-Temmuz  
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Parietaria judaica L. 

Yapışkan otu, cam otu * Pellitory of the wall  
Özellikleri : 20-50 cm boylu, yayık ya da yatık-dik formlu ve çok dallı, tüylü çokyıllıklar. 
Yapraklar genişçe yumurtamsı ile darca eliptik, 3-7 cm. Çiçek durumu erkek, dişi ve erdişi 
çiçekli, 2 yanal salkımlı. Çiçekler yeşil. Erkek ve erdişi çiçek örtüleri benzeşik, 2-3.5 mm. Dişi 
çiçek örtüsü segmentleri armutsu ile elips şekilli. Meyve aken.  
A3 : Alpagut, gölgeli alanlar, kayalıklar, 490 m, Mayıs-Temmuz  
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ULMACEAE (KARAAĞAÇGİLLER / ELM FAMILY) 

 
Ulmus glabra Hudson 
Karaağaç * Wych elm 

Özellikleri : 35-40 m’ye kadar boylanan, sarkık dallı ve geniş taçlı, oldukça sağlam 
sürgünlü,yaprak döken ağaçlar. Yapraklar almaşlı, teleksidamarlı, genişçe ters yumurtamsı 
ile eliptik, üstte genellikle 3 loblu, keskin testeremsi kenarlı, kısa saplı. Kanatlı kuru meyve 
genişçe ters yumurtamsı ile eliptik, 2-3 cm, tüysüz ya da bazen kısa tüylü.  
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, ormanlık alanlar, 710 m, Mayıs-Temmuz  
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PLATANACEAE (ÇINARGİLLER / PLANE TREE FAMILY) 

Platanus orientalis L. 
 Doğu çınarı * Oriental plane 

Özellikleri : Gövde çevresi bazen 16 m kadar olabilen, Geniş Yayılışlı dallı, 30 m’ye kadar 
boylanan, yaprak döken ağaçlar. Yaşlı gövde kabukları küçük pullar halinde derin çatlaklı, 
dökülmeden uzun süre kalıcı, koyu kahverengi. Yapraklar 3-5 loblu, aya 11-18 cm, loblar 7-
11 cm, olgunlukta tüysüz ya da seyrek tüylü, 7.5 cm’ye dek saplı. Çiçekler erkek ve dişi 
olarak ayrı dallarda, sarkık küresel başçıklarda. Meyveli başçık 3-6, sarkık. 
A3 : Sakarıkaracaören, 480 m, Mayıs-Temmuz  
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FAGACEAE (KAYINGİLLER / PLANE TREE FAMILY) 

Quercus cerris L. var. cerris 
Saçlı meşe * Turkey oak 

Özellikleri : 25 m’ye kadar boylanan, genellikle yuvarlak tepeli yaprak döken ağaçlar. Yaşlı 
gövde kabukları derin çatlaklı, grimsi-beyaz; genç sürgünler yoğun kısa halımsı ya da seyrek 
tüylü, açık kahverengimsi ya da kırmızımsı-kahverengi. Yapraklar derince teleksi 4-9 loblu, 
belirgin damarlı, 5.5-14, bazen 20 cm, altta genellikle yoğun yıldızsı-kısa basit sık tüylü, soluk 
yeşil ile yeşilimsi beyaz, üstte seyrek yıldızlı tüylü, koyu yeşil, 3-20 mm saplı.Çiçek durumu 
sapı 4-8 mm. Palamut kadehi yarı küresel ya da fincansı, sarımsı-kahverengi. 
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, ormanlar, 700 m, Haziran-Temmuz  
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Quercus pubescens Willd. 

Tüylü meşe * Downy oak 
Özellikleri : Yaprak döken küçük ağaçlar. Gövdeler 3-10 m, yuvarlak tepeli; genç sürgünler 
yoğun kısa ve sık tüylü, bazen tüysüz, tomurcuklar yaklaşık 5 mm, kırmızımsı kahverengi, 
kısa tüylü. Yapraklar genellikle dikdörtgensi-ters yumurtamsı, 4.5-8.5 cm, üstte grimsi-yeşil, 
altta kahverengimsi-gri, tabanda asimetrik kalpsi ya da yuvarlaksı; damarlar üzerinde altta 
yıldızsı ve kısa basit tüylü, üst yüzde küçük yıldızsı tüylü; 5-10 mm saplı. Çiçek durumu 
sapsız. Palamut kadehi sığ, az derince, 15 mm’ye kadar çaplı, yatık pullu. 
B3 : Sündiken dağları, Değirmendere, 1280 m, Haziran-Temmuz  
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CORYLACEAE (FINDIKGİLLER, GÜRGENGİLLER / HAZEL FAMILY) 

Carpinus betulus L.  
Adi gürgen * Charmille 

Özellikleri : 25 m’ye kadar boylanan, düz, gri kabuklu yaprak döken ağaçlar. Gövde altta 
genellikle yivli; genç sürgünler kahverengi, parlak, bazen tüylü; tomurcuklar kırmızımsı-
kahverengi, tüysüz ya da seyrek tüylü. Yapraklar almaşlı, basit, 5-10 cm, tabanda kalpsi ya 
da yuvarlakça. Çiçekler tek eşemli, erkek ve dişi çiçekler sarkık kediciklerde ve ayrı dallarda. 
Meyve fındıksı, yumurtamsı, basık, 3-loblu ya da testeremsi floral yaprakçıklı.  
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, orman kenarları, 690 m, Mayıs-Temmuz  
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Coryllus avellana L. var. avellana 
Yabani fındık * Hazel 

Özellikleri : 25 m’ye kadar boylanan uzun çubuksu ağaçlar. Gövde koyu gri kabuklu ve 
derince oluklu. Genç sürgünler  esmer, basit ve salgı tüylü. Yapraklar dar ya da genişçe 
yumurtamsı, 7-15 cm, hafif lobsu, ikili testeremsi ya da oymalı-testeremsi, tabanda kalpsi, 
üstte tüysüz ve koyu yeşil, altta soluk yeşil ya da soluk mavimsi-yeşil, saplar 2.5-4 cm, salgı 
ve basit tüylü. Kedicik çiçek durumu 6-12 cm. Meyve küresel ya da yumurtamsı, 15-20 mm. 
A3 : Sündiken dağları-kirazlıdere, 1350 m, Mayıs-Temmuz  
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SALICACEAE (SÖĞÜTGİLLER / WILLOW  FAMILY) 

 
Salix alba L. 

 Aksöğüt * White willow 
Özellikleri : Kabukları derin yarıklı, grimsi, 30 m’ye kadar boylu ağaçlar. Sürgünler esnek 
sarkık ya da dik, kahverengimsi ya da kırmızımsı, yumuşak tüylü. Yapraklar darca mızraksı, 
genellikle genişliğinin 6-7 katı uzunlukta, 5-10 cm erken dönemde yatık yünsü-uzun yumuşak 
tüylü, 5-8 mm saplı. Çiçekler tek eşemli ve ayrı ağaçlarda erkek ve dişi kedicik çiçek 
durumlarında, çiçekler 1 ya da 2 nektarlı ve bir floral yaprakla örtülü. Meyve 2 kapaklı kapsül.  
B3 : Alpu, dere kenarları, 820 m, Mayıs-Haziran 
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Populus alba L. 
 Ak kavak * White poplar, silver poplar 

Özellikleri : 30-40 m'ye kadar boylanan, köklerden itibaren çok gövdeli, yaprak döken geniş 
taçlı ağaçlar. Gövde kabukları beyaz, düz, belirgin yara izli . Uzun sürgünler ve tomurcuklar 
beyaz-kısa halımsı tüylü. Yapraklar almaşlı, şeritsi tada baklavamsı-yumurtamsı. Erkek 
kedicikler 5-8 cm, dişiler meyvede 8-12 cm. Meyve 2 kapaklı şişemsi kapsül.  
A3 : Sakarya nehri kenarları, 520 m, Mayıs-Haziran 
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Populus tremula L. 
Titrek kavak * Apsen 

Özellikleri : 25 m’ye dek boylu silindirik gövdeli yaprak döken ağaçlar. Gövde kabukları 
koyu, yeşilimsi ya da zeytini-gri. Uzun sürgün yaprakları yumurtamsı, tabanda kalpsi, 
düzensiz testeremsi-dişli, altta ipeksi-tüylü; kısa sürgün yaprakları 3-7 cm, dairemsi, tabanda 
kamamsı, girintili oymalı-dişli, üstte tüysüz, koyu yeşil, altta çok seyrek tüylü, açık yeşil, 8 
cm’ye dek tüysüz saplı. Kedicikler çiçekte 4-8 cm, meyvede 8-14 cm. Kapsül şişemsi, tüysüz.  
B3 : Sündiken dağları, Karakütük-Çatacık, 1520 m, Haziran-temmuz 
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Populus nigra L.subsp. nigra 
 Kara kavak * Lombardy poplar 

Özellikleri : Silindirik gövdeli, 30-35 m’ye kadar boylanan yaprak döken ağaçlar. Kabuklar 
kalın, yaşlı gövdeler siyahımsı, derin çatlaklı. Tomurcuklar kırmızımsı-kahverengi, tüysüz, 
yapışkan. Genç sürgünler silindirik, önce sarımsı-kahverengi, olgunlukta grimsi. Yapraklar 5-
10 cm, parlak, koyu yeşil, sap 3-6 cm. Meyveli kedicik 10-16 cm. Kapsül 2 kapaklı.  
A3 : Sarıcakaya, 370 m, Mayıs-Haziran 
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RUBIACEAE (KÖKBOYASIGİLLER / BEDSTRAW FAMILY) 

 
Asperula lilaciflora Boiss. subsp. phrygia (Bornm.) Schönb. 

İnce otu * Alpine woodruff 
Özellikleri : 25-35 cm boylu, kümeli, çok gövdeli, yarı çalımsı bitkiler. Alt kısımlar silindirik, 
tüylü, üst kısımlar köşeli ve tüysüz. Taban yaprakları 2-7 mm, dikdörtgensi ile ters mızraksı; 
üst yapraklar şeritsi-kamamsı, 10-20 mm. Çiçek durumu birkaç çiçekli salkım. Korolla soluk 
pembe-pembe, 3-8 mm, hunimsi ya da tepede yayık borumsu. Meyve 2-3 mm.  
B3 : Sündiken dağları, yamaçlar, 1100 m, Haziran-temmuz 
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Asperula arvensis L. 
Woodruff 

Özellikleri : 5-30 cm, dört köşeli, dik gövdeli, altta pürüzlü-kısa tüylü, üstte tüysüz tekyıllık 
otlar.Yapraklar 7-25 mm, alt gövde halkalarında 4’lü, üstte 6-8’li, ters mızraksı, kenarlarda 
geri kıvrık tüylü. Çiçek durumu başçık, şeritsi-mızraksı floral yapraklarla çevrili. Korolla 5-7 
mm, mavimsi-menekşe ya da beyazımsı. Meyve 2-3 mm çaplı. 
B3: Alpu, yamaçlar, 830 m, Mart-Temmuz 
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Putoria calabrica (L. fil.) DC. 

Dağ mayasıl otu * Stinking madder 
Özellikleri : Tabanda odunsu, çokyıllık yatık çalılar. Gövdeler10-30 cm, geri kıvrık kısa tüylü. 
Yapraklar karşılıklı, 10-15x2.5-3.5 mm. Kaliks kısa tüplü ve 4 üçgensi dişli. Korolla hunimsi, 
pembe, 10-13mm. Meyve parlak kırmızı, 4.5-6 mm. 
A3: Karaoğlan-İnhisar yolu, yamaçlar, 480 m, Mayıs-Temmuz 
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Galium rivale (Sm.) Griseb 

Yoğurt otu * Woodruff, bedstraw 
Özellikleri : Gövdeleri 2 m’ye kadar boylanabilen tırmanıcı çokyıllıklar. Gövdeler gevşek, 
dört köşeli. Yapraklar 6-8, 30-40 mm, kenarlarda geri kıvrık sivri çıkıntılı. Çiçek durumu saplı 
şemsiyemsi. Pediseller 0.5-3 mm, yayık, genellikle tüysüz. Korolla beyaz, hunimsi, 1.2-1.5 
mm, bazen 2.5 mm, yumurtamsı loblu. Meyveler kabaca granüllü, tüysüz, 1.5-1.7 mm. 
B3: Sündiken dağları, Değirmendere, sulak alanlar, 1250 m, 
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Galium verum L. subsp. verum 

Woodruff, bedstraw 
Özellikleri : Kümeli formlu, 20-120 cm boylu çokyıllıklar. Gövdeler genellikle çok sayıda dik ya 
da yükselici, basit ya da seyrek dallı, silindiriksi, hafif 4 hatlı, yoğun kısa tüykü. Yapraklar 
halkalarda genellikle 8-12, ters mızraksı-şeritsi, 15-30 mm, kenarlar belirgin kıvrık ve pürüzlü. 
Çiçek durumu yoğun, genellikle yapraklı, yoğun kısa tüylü. Çiçekler 1-2 mm saplı. Korolla altın 
sarısı, tekerleksi, 2-3.5 mm çaplı. Meyveler 1-1.5 mm, hafif granüllü, tüysüz, bazen tüylü. 
B3: Bozan-Çatacık yolu, yol kenarları, 1100 m, Mayıs-Ağustos 



 275

 
Galium album Miller subsp. pycnotrichum (H. Braun) Krendl 

Yoğurt otu * Bedstraw 
Özellikleri : Sürünücü rizomlu, stolonlu çokyıllık otlar. Gövdeler sağlam, yükselici ya da 
yatık, keskince dört köşeli, 25-100 cm, dallı, tüysüz ya da tüylü. Yapraklar halkalarda 6-8, 15-
30 mm, kısa sert tüylü, mukrolu. Çiçek durumu genellikle yumurtamsı, Çiçekler 1.5-3 mm 
saplı. Korolla beyazımsı, 2-3 mm çaplı.   
B3: Alpu, yol kenarları, tarlalar, 820 m, Mayıs-Temmuz 
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Galium incanum Sm. subsp. elatius  (Boiss.) Ehrend 

Yoğurt otu * Hoary bedstraw 
Özellikleri : Kümeli formlu, otsu-yarıçalımsı çokyıllıklar. Gövdeler 10-30 cm, dik, tabanda 
yoğun kiremitsi dizili yapraklı, genellikle tüylü, nadiren tüysüz. Gövde yaprakları halkalarda 
genellikle 6, 5-15 mm, genellikle yoğun tüylü. Çiçek durumu yumurtamsı ile silindirik, çok 
çiçekli. Korollalar genellikle beyaz, bazen morumsu ile kahverengi-yeşil, hunimsi, 1.75-2.25 
mm, 2.5 mm çaplı. Meyveler yumurtamsı ya da dairemsi. 
B3: Işıklı, stepler, 860 m, Mayıs-Ağustos 
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 Cruciata taurica  (Palas ex Willd.) Ehrend. 

Özellikleri : Yarıçalımsı ya da otsu, kümeli çokyıllıklar. Gövdeler 10-45 cm, dört köşeli, geniş 
kanatlı. Yapraklar 10-25 mm, tüysüz, kenarlarda pürüzlü-silli ya da kısa tüylü. Floral 
yapraklar 15-30 mm, genellikle sarımsı ya da mor lekeli. Çiçek durumu 5-9 çiçekli, sap yoğun 
tüylü. Korolla altın sarısı ile sarımsı yeşil, 3-6 mm çaplı. Meyveler 3-4 mm. 
A3: Karlıktepe, 1500 m, Mart-Temmuz 
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Rubia peregrina L. 
Kökboya * Wild madder 

Özellikleri : Tırmanıcı çokyıllıklar. Gövde 30-120 cm, dört köşe, genellikle kanatlı, kıvrık kısa 
sert tüylü.Yapraklar herdemyeşil, derimsi, 4-6 halkalı, 20-50x7-22 mm. Kaliks körelmiş. 
Korolla 5 parçalı, tekerleksi, yeşilimsi sarı, 4-6 mm çaplı. Meyveler siyah, 4-6 mm çaplı.  
A3: Sakarya nehri kenarları, 360 m, Mart-Haziran 
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ALISMATACEAE (SUSİNİROTUGİLLER/WATER PLANTAIN FAMİLY) 

 
Alisma plantago-aquatica L. 

 Su sinirotu * Common water-plantain 
Özellikleri : Yumrulu yada kalınlaşmış fibrilli köklü çokyıllık sucul bitkiler. Gövdeler dik, 
prüzsüz, 3-köşeli, çiçekli gövdeler yaprakları geçer. Yapraklar tabanda, oldukça  büyük. 
Çiçek durumu piramitsi salkım. Çiçekler gövde halkalarından doğan salkımlarda 3-10. 
Sepaller 3, yeşil. Petaller 3, serbest,  beyaz. Meyve aken. 
B3 : Özdenk köyü, dere kenarları, 820 m, Mayıs-Haziran 
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ARACEAE (YILANYASTIĞIGİLLER/ARUM FAMİLY) 

 Arum elongatum Steven. subsp. elongatum 
Yılan yastığı, yılan dili, fil kulağı *Arum 

Özellikleri : Tuberli çokyıllıklar. Yaprak sapı 14-30 cm; aya dikdörtgensi, tabanda oksu, 
oldukça kısa ancak belirgin yanal loblu, 8-16 cm, lekesiz. Çiçek sapı 14-45 cm; çiçeği alttan 
saran floral yaprak 11.5-25 cm, mızraksı, yeşil, dışta genellikle mor renkli, içte yeşil, koyu 
mora dönüşür, nadiren beyazımsı; tüp 2-4.5 cm, içte saf beyaz. Çomaksı başak 8-18.5 cm.  
A3 : Alpagut-Mihalgazi, orman içleri, nemli alanlar, Mayıs-Haziran 
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Dracunculus vulgaris  Schott 

Yılan yastığı, eşek kulağı * Dragon arum, common dracunculus 
Özellikleri : Büyük yumrulu çokyıllık otlar. Bitki 1-2 m boylu. Yapraklar tabanda, uzun saplı, 
mor benekli kınlı, aya 10-20x11-25 cm, segmentler 9-13. Büyük floral yaprak petalsi, 20-50 
cm, genellikle tüysüz, ön taraf koyu mor, arka yüzey yeşilimsi. Meyve portakal-kırmızı. 
A3: Sakarya nehri kenarları, 360 m, Mart-Haziran 
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LEMNACEAE (SU MERCİMEĞİGİLLER / DUCKWEED FAMİLY) 

Lemna trisulca L. 
Su mercimeği * Ivy leaf duckweed, star duckweed 

Özellikleri :Tek eşemli, temiz suların yarı batık sucul bitkileri. Verimsiz yapraklar 3-8 mm, 
bazen 15 mm, dikdörtgensi ile darca yumurtamsı, yassı, uçta küçük dişli, çoğunlukla köksüz, 
yeşil 8-15 mm saplı ve zincirsi dallı formlu. Kök 1. Meyve yuvarlakça.  
B3: Bozan-Mihalıççık, sulak alanlar, 1000 m, Nisan-Temmuz 
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LILIACEAE (ZAMBAKGİLLER / LILY FAMİLY) 

 
Polygonatum orientale Desf. 

Mührü süleyman * Solomon’s seal 
Özellikleri : Rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler 15-65 cm, köşeli, tamamen tüysüz. Yapraklar 
almaşlı, yumurtamsı ya da eliptik, 50-110x20-50 mm, üstte tüysüz, altta damarlarda kısa 
tüylü. Çiçek durumu sapı 1-4 çiçekli, tüysüz. Çiçek örtüsü 8-12 mm, aşağı sarkık, tüpsü ile 
çansı, yeşilimsi ya da sarımsı-beyaz. Etli meyve mavimsi-siyah, küremsi, 5-10 mm çaplı. 
B3 : Sündiken dağları, Değirmendere, nemli yerler, 1350 m, Mayıs-Haziran 
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Asparagus acutifolius L. 
Dikenli kuşkonmaz * Asparagus 

Özellikleri : Çokyıllık, odunsu, tırmanıcı yada sürünücü ve dallı gövdeli dikenli çalılar. Gövde 
yaprakları pulsu ve zarsı.. Yapraksı gövdeler her dikensi demette 5-10, yeşil. Çiçekler 
derince 6 segmente ayrık, genellikle her demette 1. Dişi çiçekler erkek çiçeklerden küçük; 
erkek çiçek örtüsü 3-5 mm, sarımsı ya da yeşilimsi. Etli meyve siyah, küresel, 4.5-10 mm.  
A3: Mihalgazi-Alpagut, orman içi, 450 m, Ağustos-Eylül 
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Asphodeline lutea (L.) Reichb. 
 Yalancı çiriş * Solomon’s seal 

Özellikleri : Kısa rizomlu çokyıllık otlar. Çiçekli gövdeler 60-150 cm, sağlam, dik, çiçek 
durumuna dek yapraklı. Yapraklar çok sayıda, yeşil ya da mavimsi yeşil, şeritsi. Çiçek 
durumu basit, 15-45 cm, genellikle yoğun. Floral yapraklar 20-35 mm. Meyveli pediseller 17-
22 mm. Çiçek örtüsü segmentleri 20-30 mm, sarı. Kapsül 10-15 mm. 
A3 : Mihalgazi- Bozdağ yolu, yamaçlar, 770 m, Mayıs-Haziran 



 286

Asphodeline taurica (Pallas) Kunth 
Yalancı çiriş * Solomon’s seal 

Özellikleri : Kısaca rizomlu çokyıllık otlar. Çiçekli gövdeler 25-80 cm, sağlam, dik, boydan 
boya yapraklı. Yapraklar çok sayıda, mavimsi yeşil, şeritsi. Çiçek durumu basit, 10-40 cm, 
çok yoğun. Floral yapraklar 20-30 mm. Meyveli pediseller 10-12 mm. Çiçek örtüsü 
segmentleri 12-15 mm, beyaz. Kapsül yumurtamsı ya da dikdörtgensi, 8-10 mm.  
A3 : Yenice-Gökçekaya, yamaçlar, 500 m, Mayıs-Haziran 
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Asphodeline damascena (Boiss.) Baker subsp. damascena 

 Yalancı çiriş * Solomon’s seal 
Özellikleri : İkiyıllık rizomlu otlar. Çiçekli gövdeler 45-100 cm, bazen 140 cm, dik, zayıfça ya 
da sağlam, az yapraklı ya da yaprakların tümü tabanda. Yapraklar mavimsi yeşil. Çiçek 
durumu genellikle dallı, seyrek ya da yoğun çiçekli. Floral yapraklar 20-30 mm, Meyveli 
pediseller 20-35 mm. Çiçek örtüsü segmentleri 15-25 mm, beyaz. Kapsül 7-13 mm. 
B3 : Bozan stepleri, 880 m, Mayıs-Haziran 
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Allium sibthorpianum L. 
 Yabani soğan * Wild leek 

Özellikleri : Soğan dikdörtgensi, 0.7-1 mm çaplı; dış tunikler siyah, içtekiler mor ve zarsı. 
Gövde 4.5-12, bazen 20 cm. Yapraklar 1-4, ipliksi, silindirik, oluklu. Çiçek durumu yaprakları 
şemsiye kadar ya da daha  uzun. Şemsiye 1.5-2 cm çaplı, birkaç çiçekli. Pediseller 0.7-1 cm. 
Çiçek örtüsü kısa çansı; leylak-pembe ya da mor, 5-6 mm. Kapsül 5-6 mm. Endemik. 
B3 : Yayıklı, Güroluk, tarla kenarları, 840 m, Temmuz-Ağustos  
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Allium sieheanum L.(Hausskn. ex) Kollmann 
Yabani soğan * Garlic 

Özellikleri : Soğan yumurtamsı-dikdörtgensi, 0.8-1.2 cm çaplı; dış örtü siyahımsı. Gövde 15-
30 cm, bazen mor. Yapraklar 1.5-2 mm enli, yassı veya yarı-silindirik, etsi, gövdeden daha 
kısa. Çiçek durumu kısa dik, parelel dallı-yarıküremsi, 1.2-2.5 cm çaplı, gevşek. Pediseller 
eşit , 0.8-1.5 cm, Çiçek örtüsü silindirik-çansı, segmentler mor orta damarlı pembe veya 
parlak morumsu-pembe, 4-5 mm, spatülsü. Kapsül 3.5-4 mm. Endemik. 
B3: Alpu-Esk. stepler, 830 m, Temmuz-Ağustos 
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Allium atroviolaceum Boiss. 
Yabani soğan * Garlic 

Özellikleri : Soğan yumurtamsı, 1-2.5 cm çaplı; dış tunika grimsi-kahverengi, zarımsı, bulbil 
sarımsı-kahverengi. Gövde 50-100 cm. Yapraklar 3-5 adet, 2-10 mm genişlikte, yassı. Umbel 
küresel, 3-6 cm çaplı, çok çiçekli, yoğun. Çiçek örtüsü testi-çansı; segmentler genellikle koyu 
mor veya siyahımsı-kestane rengi, bazen şarap rengi mor, 3.5-5 mm. Kapsül 2.5 mm. 
B3: Bozan ağaçlandırma sahası, 890 m, Haziran-Temmuz 
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Allium scorodoprasum L.Stearn subsp. rotundum (L.) Stearn 

Yabani soğan * Garlic 
Özellikleri :  Soğan basık küresel ile yumurtamsı, 1-2 cm çaplı, çoğu kez saplı soğancıklı; 
dış tunikalar kahverengi, bulbiller çok sayıda, siyah, kahverengi veya menekşe. Gövde 25-90 
cm, dik. Yapraklar 2-5,2-8 mm genişlikte, yassı veya oluklu, kenarlarda pürüzlü, Umbel 
hemen hemen küremsi, 1-4 cm çaplı. Çiçek örtüsü çansı, yumurtamsı-çansı ya da 
yumurtamsı-piramitsi; segmentler leylak ile koyu mor. Kapsül 4-5 mm. 
A3: Tozman yaylası, 780 m, Mayıs-Haziran 
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Allium lycaonicum Siehe ex Hayek 

Yabani soğan * Leek 
Özellikleri :  Soğan yumurtamsı , 1.5-2 cm. çaplı; dış tunikalar grimsi-siyah, kağıtsı. Gövde  
20- 45 cm,. Yapraklar 2-5, bazen 6. Çiçek yaprakları 2-3-loblu; loblar pulsu, tabanda mor. 
Çiçek durumu yarıküremsi veya nadiren küremsi, 3-4, bazen 6 cm çaplı, çok çiçekli, yoğun. 
Periant yıldızsı; segmentler şarap-kırmızısı veya mor, tabanda beyazımsı. Kapsül 6-7 mm.  
B3: Alpu-Mihalıççık, 980 m, Haziran-Temmuz 
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Eremurus spectabilis Bieb. 

Çiriş, Sarı çiriş, dağ pırasası * Solomon’s seal 
Özellikleri : Rizomlu, çokyıllıklar. Çiçekli gövdeler 70-150 cm, tüysüz. Yapraklar genişçe 
şeritsi, 20-60 cm uzunluk ve 4.5 cm’ye dek genişlikte, tüysüz. Çiçek durumu 15-70 cm, 
yoğun. Çiçek örtüsü segmentleri beyaz ya da yeşilimsi sarı, mor ya da yeşilimsi orta damarlı, 
10-13 mm. Stamenler  çiçeklerden uzun; anterler turuncu-kırmızı. Kapsül 6-9 mm, küremsi. 
B3: Sündiken dağları, Çatacık, 1700 m, Mayıs-Temmuz 
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 Ruscus aculeatus L. 
Dikenli mersin * Butcher’s broom 

Özellikleri : Rizomlu herdemyeşil, dik ve sert çalımsılar. Gövdeler dallı, 20-50 cm. Dallar 
yapraksı. Gövde yaprakları küçük, pulsu. Yapraksı Gövdeler sert, dikenli uçlu. Çiçekler  6 
segmentli, yeşilimsi, ön yüzde. Meyva etli, kırmızı, büyükçe. 
A3: Alpagut, orman içi, 450 m, Nisan-Mayıs 
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Scilla bifolia L. 

İki yapraklı ada soğanı, mavi yıldız * Spring squill, blue bell 
Özellikleri : Soğan yumurtamsı, 0.5-2 cm çaplı; tunikalar kahverengi, pullar pembemsi veya 
beyazımsı. Yapraklar genellikle 2, genişçe linear, 7-19, bazen 35 cm, alt kısımlarda genellikle 
kınlı. Skapus  tek, dik, 5-28 cm. Çiçek durumu 1-15, bazen 25 çiçekli, pediseller dik veya dike 
yakın. Çiçek segmentleri parlak mavi, leylak-mavi veya mavimsi-mor, 5-10 mm. 
A3: Beyyayla, açıklıklar, 1560 m, Şubat-Haziran  
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Ornithogalum pyrenaicum L. 
 Tükürük otu * Bath asparagus 

Özellikleri : Yapraksız gövde (skapus) 30-100 cm. Yapraklar birkaç adet, çoğunlukla 
çiçeklenme dönemi dökülücü, skapustan daha kısa, şeritsi, 2-5 mm genişlikte, kenarlar 
genellikle tam, nadiren küçük dişli. Çiçek durumu  silindirik, 7-17 cm, 25-40 çiçekli. Periant 
(çiçek örtüsü) segmentleri 7-8 mm, içte soluk sarı , dışta çoğunlukla yeşil, çok dar, yayık. 
A3 : Belkese,  orman açıkları, 1110 m, Nisan-Mayıs 
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Ornithogalum fimbriatum Willd. 
 Tükürük otu * Star-of-bethlehem 

Özellikleri : Gövde yok ya da çok kısa, 7 cm’ye dek. Yapraklar birkaç tane, skapusu geçer, 
3-5 mm genişlikte, altta yumuşak tüylü, silli. Çiçek durumu 4-8 çiçekli. Periant 11-14 mm, içte 
beyaz, dışta yeşil şeritli beyaz. Meyve pediselleri geri kıvrık. Kapsül darca kanatlı. 
A3 : Belkese, orman açıkları, 1110 m, Nisan-Mayıs 
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Ornithogalum oligophyllum E.D. Clarke 
Tükürük otu * Star-of-bethlehem 

Özellikleri : Skapus dik, 4-15 cm. Yapraklar genellikle 2-3, mavimsi yeşil, tabanda dar, 
yukarı doğru belirgin olarak genişler ve uçta aniden daralır, darca spatülsü, tüysüz. Çiçek 
durumu genellikle 2-5 çiçekli. Çiçek örtüsü segmentleri 11-16 mm, içte beyaz, dışta yeşil 
şeritli beyaz. Meyveli pediseller 10-30 mm. Kapsül kanatlı. 
B3 : Sündiken dağları, karakütük, sarıçam açıklıkları, 1470 m, Nisan-Temmuz 
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Ornithogalum ulophyllum Hand-Mazz 
Tükürük otu * Star-of-bethlehem 

Özellikleri : Gövde (skapus) 7-25 cm, genellikle yapraklardan uzun. Yapraklar birkaç, şeritsi, 
7-11 mm genişlikte, küçük dişli ya da silli kenarlı, genellikle kırmızımsı ve bariz dalgalı. Çiçek 
durumu şemsiye, 10-20 çiçekli. Periant segmentleri 12-15 mm, içte beyaz, dışta yeşil şeritli 
beyaz. Meyveli pediseller sert, alttakiler 25-45 mm. Kapsül kanatsız. 
A3 : Mayıslar, yamaçlar 230 m, Mart-Haziran 
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Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sint. 
  Tükürük otu * Star-of-bethlehem 
Özellikleri : Skapus çok kısa, 10 cm’ye kadar. Yapraklar çok sayıda, skapusu aşar, şeritsi, 
2-5 mm genişlikte, üst yüzeyde beyaz hatlı; kenarlar tam, tüysüz. Çiçek durumu uzunca-
şemsiye, genellikle 3-6 çiçekli. Periant segmentleri 14-18 mm, içte beyaz, dışta yeşil şeritli 
beyaz. Meyve pediselleri 16-25 mm, keskince geriye doğru kıvrık.  
B3 : Sündiken dağları, 1300 m, Mart-Haziran 



 301

 
Ornithogalum comosum L. 

Tükürük otu * Star-of-bethlehem 
Özellikleri : Skapus 9-28 cm, genellikle yaprakları aşar. Yapraklar birkaç tane, şeritsi, donuk 
mavimsi yeşil, 2-4 mm genişlikte, üst yüzey beyaz hatsız; kenarlar küçük dişli, alt yüzey 
tüysüz. Çiçek durumu şemsiye, 9-14 çiçekli. Çiçek örtüsü segmentleri 12-14 mm, içte beyaz, 
dışta yeşil şeritli beyaz. Meyveli pediseller dik-yayık, alttakiler 30-45 mm. Kapsül kanatsız. 
A3 : Sarıcakaya-Demirciler köyü, 200 m, Nisan-Haziran 
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Ornithogalum alpigenum Stapf 
Tükürük otu * Star-of-bethlehem 

Özellikleri : Skapus 7-12 cm, tüysüz. Yapraklar 3-7, skapusu aşar, çok darca şeritsi ile 
ipliksi. Çiçek durumu önce yumurtamsı, sonra şemsiye, 4-7 çiçekli, pediseller çiçeklenme 
dönemi  dik. Periant segmentleri, içte beyaz, dışta yeşil şeritli beyaz, 7-10 mm. Meyve 
pediselleri yaysı-yayık, en altta 20-40 mm. Kapsül kanatsız. Endemik. 
B3 : Alpu-Bozan Ağaçlandırma sahası, 950 m, Nisan-Temmuz 



 303

Muscari comosum ( L.) Miller 
 Misk soğanı, müskürüm * Tassel hyacinth 

Özellikleri : Soğan 1.5-3.5 cm çaplı; tunikalar pembe. Yapraklar 3-5, bazen 7, şeritsi, 7-40 
cm, hafif oluklu. Skapus 15-50, dik. Çiçek durumu gevşek, silindirik, 40-80 cm, 15-100 çiçekli. 
Fertil çiçekler 6-10 mm, altta soluk kahverengi, yuvarlaklaşmış omuzlu ve koyu kahverengi; 
loblar bej veya kirli krem renginde. Steril pediseller 6-26, menekşe renginde. Steril çiçekler 
dairemsi ile ters yumurtamsı, parlak menekşe, 2-6 mm, uçta bariz yeleli.  
B3 : Bozan stepleri, 880 m, Mayıs-Haziran 
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Muscari tenuifolium Tausch 
Arap sümbülü, morbaş, müskürüm * Hyacinh 

Özellikleri : Soğan yumurtamsı, 2-4 cm çaplı, tunikalar grimsi. Yapraklar 3-7, şeritsi, 15-40 
cm. Skapus 20-60 cm. Çiçek durumu silindirik, 6-30 cm, 30-150 çiçekli. Fertil pediseller 1-16 
mm, tomurcukta fertil çiçekler koyu menekşe, 5-9 mm, tüp fildişi ile soluk bej, loblar 
kahverengi ile siyahımsı, 0.5 mm. Steril çiçeklerde pediseller etsi, parlak menekşe, 3.5-16 
mm. Steril çiçekler ters yumurtamsı ile dar tüpsü, 3.5-16 mm, parlak menekşe. 
B3 : Yayıklı, Güroluk, stepler,  840 m, Mayıs-Haziran 
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Muscari longipes Boiss 

Misksoğanı * Hyacinh 
Özellikleri : Soğan 1.5-4 cm çapında; tunikalar fildişi ya da soluk pembemsi. Yapraklar 3-9, 
genellikle içe kıvrık, şeritsi, 15-50 mm, sivri, donuk mavimi yeşil. Scapus 20-60 cm. Çiçek 
durumu gevşek, 6-50 cm, 80-200 çiçekli. Fertil çiçekler dikdörtgensi-konik, 7-12 mm, tüpün 
2/3’ de kısmında bej ya da mavimsi-kahverengi, tüpün omuz kısmında kirli beyazdan beje 
doğru, loblar siyahımsı. Steril çiçekler darca ters yumurtamsı-dikdörtgensi, menekşe renkli. 
B3 : Alpu-Bozan, Ağaçlandırma sahası, 900 m, Nisan-Haziran 
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Muscari neglectum Guss. 

 Misk soğanı, müskürüm * Common grape hyacinth 
Özellikleri : Soğan yumurtamsı, 1-1.25 cm çapında. Yapraklar 3-6, 6-40 cm, parlak yeşil. 
Skapus 4-30 cm. Çiçek durumu yoğun, 1-4 cm. Fertil çiçekler kokulu, yumurtamsı ile 
dikdörtgensi-testimsi, 3.5-7.5 mm, uçta aniden daralıcı, oldukça koyu, siyahımsı mavi.  Steril 
çiçekler 20’ye kadar, küçük ve fertil çiçeklerden soluk, nadiren beyaz. Kapsül 7-10 mm. 
B3 : Sündiken dağları, Karakütük-Çatacık, 1490 m, Mayıs-Haziran 
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Muscari microstomum Davis et stuart 
Misk soğanı, arap sümbülü * Grape hyacinth 

Özellikleri : Soğan 1-1.5 cm çaplı. Yapraklar 3-6, şeritsi-mızraksı, 10-30x4-8 mm, sert ve 
kanallı, uçta çengelsi. Skapus (çiçek taşıyan yapraksız gövde) 8-20 cm, çiçek durumu 
silindirik, 2-8 cm uzunlukta. Fertil çiçekler 6-7x3-4 mm, koyu mavi, beyaz loblu; steril çiçekler 
3-5 mm, fertillerle aynı renkte. Kapsül dairesel, 6-10 mm çaplı. Endemik. 
A3 : Mihalgazi-Alpagut, çayırlar, 400 m, Nisan-Haziran 
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Hyacinthella micrantha (Boiss.) Chouard 
Küçük sümbül * Hyacinh 

Özellikleri : Yapraklar 2, 1.5-4.5, bazen 7 mm genişlikte, tüysüz ya da damarlarda ve 
kenarlarda papillalı-kısa yumuşak tüylü. Skapus (yapraksız gövde) 5-11 mm. Çiçekli salkım 
4-15 çiçekli, kısa, yoğun, hemen hemen sapsız çiçekli. Çiçek örtüsü soluk mavi, 3.5-4.5 mm, 
genellikle testimsi; 1-1.5 mm loblu. Kapsül küçük, 4-5 mm çaplı. Endemik. 
A3: Sarıcakaya-Düzköy, açık alan, 300 m, Mart-Mayıs 
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Hyacinthella lineata (Steudel) Chouard 

Küçük sümbül * Hyacinh  
Özellikleri : Yapraklar 2, bazen 3, 5-15, bazen 28 mm genişlikte, yaprak tabanları ve gövde 
çoğunlukla hafif renkli veya morumsu lekeli. Bitki çiçekli iken skapus 6.5-14 cm, meyvede 20-
29 cm’ye kadar boylu. Çiçek durumu 6-25 çiçekli. Pediseller çiçeklenme dönemi 2-6 mm, 
meyvede 4-12 mm. Periant oldukça koyu mavi ile menekşe, 4-6 mm, tüpsü-çansı. Endemik.  
B3 : Gökçeoğlu-Fevziye, tarla kenarları, stepler, 850 m, Temmuz-Ağustos 
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Fritillaria fleischeriana Steudel & Hochst 
 Kral tacı, ağlayan gelin, ters lale * Snake’s head, fritillary, persian lily 

Özellikleri : Soğan 1.5 cm’ye dek çaplı. Gövde 6-15 cm, pürüzsüz. Yapraklar 5-8, küt, 
oluklu, donuk mavimsi yeşil, şeritsi; en alttaki hemen hemen karşılıklı, 1.5-3.5 cm, diğerleri 
almaşlı. Çiçekler 1-3; periant darca çansı, yeşil şeritli koyu morumsu-kahverengi; dıştaki 
segmentler 1.3-1.9 cm, yumurtamsı-mızraksı, sivri; içte 1.4-2.2 cm, küt. Endemik. 
B3 : Esence-Yeşildon, stepler, 850 m, Mart-Mayıs 
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Fritillaria pinardii Boiss. 

Kral tacı, ağlayan gelin, ters lale * Snake’s head, fritillary, persian lily 
Özellikleri : Soğan 3 cm’ye kadar çaplı, genellikle soğancıklı ve bazen stolonlu. Gövde 6-20 
cm, bazen altta papillalı. Yapraklar 3-8  donuk mavimsi yeşil, en alttakiler 2.5-8 cm, geniş ya 
da dar mızraksı. Çiçekler  1-2, bazen 4; periant darca çansı, dışta genellikle morumsu ile 
grimsi, bazen sarı, içte sarımsı-portakal rengi veya yeşilimsi; dıştaki segmentler mızraksı, 
1.5-2.5  cm. Nektaryumlar şeritsi-mızraksı, 3-5 mm. Kapsül kanatsız.   
A3 : Mihalgazi-sakarıılıca, 560 m, açıklıklar, 850 m, Nisan-Mayıs 
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Fritillaria pinardii (sarı çiçekli populasyonu) Kirazlıdere yolu, 1340 m, Nisan-Mayıs 
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Tulipa sylvestris  L. 

 Sarı lale, yabani lale * Wild tulip 
Özellikleri :  Soğancıklı çokyıllıklar. Tunika derimsi, sarımsı-kahverengi, taban düz ve boyun 
kısa tüylü. Yapraklar genellikle 3, 25cm kadar, şeritsi-mızraksı, oluklu, dik veya geriye kıvrık. 
Çiçekler 1, bazen 2, sarı; dış periant segmentleri sıklıkla kırmızı ya da yeşilimsi-mor  boyalı, 
20-40 mm, darca eliptik; içtekiler 21-42 mm, yumurtamsı.  
B3 : Sündiken dağları, karanlıkdere, kayalıklar, 1490 m, Mayıs 
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Tulipa armena  Boiss. var. lycica (Baker) Marais 
 Kırmızı lale, yabani lale * Wild tulip 

Özellikleri : Soğancıklı, çokyıllıklar. Tunikalar yoğun, kıvrık uzunca yumşak tüylü, kağıtsı 
veya eskiler derimsi. Yapraklar 3-4, donuk mavimsi yeşil, dalgı ve geriye kıvrık, çiçekler 
genellikle koyu kırmızı ile kırmız, dışta pembemsi veya sarı, kısa siyah lekeli. Dış çiçek 
segmentleri 23-58 mm, yumurtamsı-eliptik ya da ters yumurtağımsı, içtekiler 20-45 mm, ters 
yumurtamsı-spatülsü. Kapsül 25-45 mm, kısa saplı, küremsi ya da elips şekilli. Endemik.  
B3 : Bozan ağaçlandırma sahası, 890 m, Mayıs-Haziran 
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Gagea taurica Steven 
 Altınyıldız * Gagea, star-of-bethlehem 

Özellikleri : Soğan tek; tunikler kağıtsı. Taban yapraklar 1, şeritsi, 3 mm’ye kadar genişlikte, 
5-köşeli ya da bazen oluklu, genellikle çiçekleri aşar. Çiçek durumu şemsiyemsi, 2.5-12 cm. 
Gövde yaprakları 3-4, çiçek durumunu sarar, genellikle çiçekleri aşar, 2.5-6 cm. Çiçekler 1-3. 
Çiçek örtüsü segmentleri içte sarı, dışta yeşil, 15-20 mm. Kapsül küresel ile ters yumurtamsı. 
B3 : Kozlubel, çayırlar, 800 m, Mayıs-Haziran 
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Gagea bohemica (Zauschn.) Schultes & Schultes fil. 
Altınyıldız * Gagea, star-of-bethlehem 

Özellikleri :  Soğan, küçük soğancıkları içine alan koyu-soluk kahverengi tunikalı, bazen 
kalınlaşmış kökler  ile sarılı. Basal yapraklar genellikle 2, şeritsi, ipliksi, 3-10 cm, genellikle 
tüysüz. Çiçek durumu dallı salkım panikulat, 2-5 cm, genellikle yukarıda yünsü, aşağıda 
tüysüz,. Gövde yaprakları 2-3, darca mızraksı, 1-4 mm genişlikte, genellikle çiçeklere eşit, 
Çiçekler 1-4. Periant segmentleri içte sarı , dışta yeşilimsi, spatülsü, 10-16 mm. 
B3 : Alpu-Mihalıççık-Karageyikli, 1150 m, Şubat-Nisan 



 317

Gagea bithynica Pascher 
Altın yıldız * Gagea, star-of-bethlehem 

Özellikleri :  Soğan  tek. Tunikler soluk kahverengi. Basal yapraklar 2, çiçek durumuna eşit 
uzunlukta ya da daha kısa, dik, tüysüz. Çiçek durumu şemsiye, 5-10 cm, tüysüz. Gövde 
yaprakları 2-3, almaşlı, çiçek durumundan daha kısa, şeritsi-mızraksı, 2-4 cm. Pediseller 
meyvede 3-3.5 cm’ye dek uzar. Çiçekler 1-3, segmentler sarı, 3 yeşilimsi damarlı, ters 
mızraksı, 8-10 mm. Kapsül genişçe ters mızraksı. 
B3: Çatacık orman içi, 1660 m, Nisan-Mayıs 
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Gagea granatellii (Parl.) Parl. 
Altınyıldız * Gagea, Star-of-Bethlehem 

Özellikleri : Soğan genellikle kalınlaşmış çevresi köklerle sarılı, yeni soğan eski soğanın 
yanında teşkil,eder.Taban yapraklar 2, şeritsi, 6-16 cm, çiçeklerden uzun, Çiçek durumu 
şemsiye, 4-12 cm, tüysüz veya kısa yumuşak tüylü. Gövde yaprakları karşılıklı, şeritsi-
mızraksı, 5-8 mm genişlikte, çiçeklerden uzun ya da eşit, silli. Çiçekler 2-11. Pediseller yoğun 
yünsü, 6 cm’ye kadar uzunlukta. Çiçekler sarı, 10-18 mm, dışta tüylü. Kapsül yumurtamsı. 
A3: Alpagut-Buldukpınarı, 650 m, Mart-Nisan 
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Colchicum burttii Meikle 

Çiğdem * Meadow safran, crocus 
Özellikleri : Kormus 3-5 cm, darca yumurtamsı ile küresel; dış tunikalar siyahımsı-
kahverengi, derimsi, içte soluk kestane-kahverengi, uç kısım 1-5 cm uzunlukta yarılmış sert 
fibrilli. Yapraklar 2-4, çiçeklerle  eş zamanlı, darca şeritsi ile mızraksı, çiçekte 1-4 cm, 
olgunlukta 10-15 cm. Çiçekler 1-4, yıldızsı huni şekilli. Periant beyaz veya soluk morumsu-
pembe, darca ters mızraksı, 1.52-4 cm, tüysüz. Filamentler 8-10 mm; anterler koyu 
morumsu-siyah veya siyah, 2-3 mm. genç kapsül darca elips, yaklaşık 1 cm. Endemik.  
B3 : Sündiken dağları, Taycılar, 1360 m, Nisan-Mayıs  
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Colchicum triphyllum G. Kunze 
 Acıçiğdem, yoğurtçuk, safran * Crocus 

Özellikleri : Kormus 1.5-2.5 cm, dış tunikalar kestane-kahverengi, içte soluk kestane-
kahverengi, zarımsı, çabuk düşen yapıda. Yapraklar genellikle 3, bazen 4, çiçeklerle aynı 
zamanlı, çiçeklenmede 2-4, bazen 9, meyvede 11-15 mm. Çiçekler 1-4 bazen 6 ,. Çiçek 
segmentleri morumsu-pembe 1.5-3 cm, tüysüz.  Filamentler 7-9 mm, tüysüz; anterler 2.5-3.5 
mm, morumsu siyah-yeşil. Kapsül genellikle yumurtamsı, 2-3 cm, koyu kahverengi, tüysüz.  
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, 650 m,  Nisan-Mayıs  
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 Colchicum bornmuelleri Freyn. 

Çiğdem * Meadow safran 
Özellikleri : Kormus 2.5-4.5 cm, yumurtamsı ile küresel; dış tunikalar mat-kahverengi, 
içtekiler hafif kırmızımsı-kahverengi, kağıtsı ya da zarımsı. Yapraklar 3-4, çiçeklerden sonra 
gelişir, 17-25 cm,  tüysüz. Çiçekler 1-6 , çansı. Perianth segmentleri gül-mor ters mızraksı ile 
darca eliptik, 4.5-7 cm. Filamentler 1.3-2.8 cm, tüysüz; anterler mor veya mor-kahverengi, 8-
12mm; polen sarı. Kapsül darca ovoid veya elipsoid, 4-5 cm, tüysüz, sivri. Endemik. 
B3 : Sündiken dağları, Çatacık-geyikalanı yolu, 1480 m, temmuz-Eylül 
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Merendera attica (Spruner) Boiss. & Spruner 
Çayır zafranı * Merendera 

Özellikleri: Kormus dikdörtgensi-yumurtamsı, 15-30 mm; dış tunikalar siyah veya siyahımsı-
kahverengi, derimsi; 1-2 cm kadar kısa boyunlu. Yapraklar genellikle 4, çiçeklenme dönemi 
3-5 cm, olgunlukta 18 cm, silli veya pürüzlü. Çiçekler 3-5, beyaz ile morumsu-pembe. 
Perianth segmenti 15--25 mm. Kapsül elips-yumurtamsı, 15-25 mm.  
B3 : Alpu-Özdenk, yamaçlar, 920 m, Kasım-Nisan 
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 AMARYLLIDACEAE (AMARYLLIS FAMILY) 

 Galanthus elwesii Hook 
Kardelen, karçiçeği, akçabardak * Snowdrop 

Özellikleri : Soğan yumurtamsı,1.5-2.8 cm. Yapraklar genellikle şeritsi, çiçeklenmede 8-15 
cm, olgunlukta 27 cm’ye dek uzunlukta, çoğunlukla belirgin bükülü, yassı, donuk mavimsi 
yeşil. Skapus çiçeklenme dönemi dik, meyvede yatık durumlu, 8-14 cm. Çiçekler beyaz, tek, 
aşağı sarkık durumlu, 15-26 mm, iç segmentler yassı, darca dikdörtgensi-spatülsü, 7-11 x 3-
5 mm. Kapsül yumurtamsı ile yuvarlakça, 11-16 mm.  
B3 : Sündiken dağları, Çatacık, 1580 m, Şubat-Nisan 
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 IRIDACEAE (SÜSENGİLLER / IRIS FAMILY)  

 
Iris kerneriana  Asch. & Sint. ex Baker 

Sarı süsen * Yellow flag 
Özellikleri : 20-60 cm dik boylu, rizomlu çokyıllık otlar. Yapraklar 0.2-1 cm genişlikte, sert. 
Gövde basit, 2-4 çiçekli. Çiçek örtüsü tüpü 0.7-1 cm. Çiçekler krem renkli, dış taç yapraklar 
koyu sarı şeritli. Meyve kapsül, gagalı. Endemik. 
A3 : Alpagut-Buldukpınarı, 700 m, Mayıs-Haziran 
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Iris pseudocorus L. 
Sarı süsen * Yellow flag, yellow iris 

Özellikleri: 1.5 m’ye kadar boylu, sağlam rizomlu çokyıllıklar. Yapraklar kılıçsı, 1.3-3 cm 
genişlikte. Gövde 1-2 dallı, her dal 1-3 çiçekli. Çiçek örtüsü tüpü 1-1.3 cm. Çiçekler sarı, 
kahverengimsi lekeli ya da dış segmentler damarlı, 5-7.5 cm, bayrakçık segmenti mızraksı, 
2-2.5 cm; stilüs parçaları 3-4.5 cm dik loblu. Kapsül silindirik, 4-7 cm, kısa gagalı. 
B3: Alpu-Esk. dere kenarları, 830 m, Nisan-Mayıs 
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Iris orientalis Mill. 
Doğu süseni * Flag, Iris 

Özellikleri: 50-100 cm, kalın rizomlu bitkiler. Yapraklar 0.5-2.3 cm genişlikte, sert ve katı, 
grimsi-yeşil. Gövde genellikle 1 ya da 2 dik dallı, 2-5 çiçekli. Çiçek örtüsü tüpü 0.7-1.5 cm. 
Çiçekler beyaz, dış segmentlerin ortası büyükçe sarı yamalı, dış segmentlerin ayası 
genellikle pençeden kısa, 2.5-3.5 cm, uç pençe 3-4 cm. Kapsül 3-4 cm, 2-2.5 cm gagalı. 
B3 : Sündiken dağları, Bozan-Mihalıççık, sulak çayırlar, 1110 m, Mayıs-Haziran 
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Iris schachtii Markgraf 
Süsen * Flag, iris 

Özellikleri: 7-25 cm boylu bitkiler. Yapraklar 1-2 cm genişlikte, oraksı ya da düz, grimsi-yeşil. 
Gövde basit ya da 1 dallı. Çiçekler 2 ya da daha çok, sarı; periant tüpü 1.5-2 cm, dış 
segmentler 5-6.5 cm; bayrakçık kısa pençeli, 3.7-6.5 cm; Kapsül 2.5-4.5 cm. Endemik. 
B3 : Sündiken dağları, kartaltepe, 1400 m, Mayıs-Haziran  



 328

 
Crocus ancyrensis M(Herbert) Maw   

Ankara çiğdemi * Crocus, golden bunch      
Özellikleri: Kormus tunikaları kabaca ağsı-fibrilli. Yapraklar 2-6, çiçeklerle eş zamanlı, 0.5-1 
bazen 2 mm genişlikte. Çiçek örtüsü boğazı sarı, tüysüz; segmentler 1.3-1.5-3 cm, küt ile 
yuvarlak uçlu, parlak sarı, çoğu zaman periant tüpü üzerinde ve tabanda morumsu lekeli. 
Filamentler 2-4 mm, tüysüz; anterler 8-13 mm, sarı. Stilus portakal veya kırmızımsı 3 parçalı 
B3: Sündiken dağları, margı alanı, 1370 m, Şubat-Nisan, Endemik 
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Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert 

Altuni safran, sarı çiğdem * Golden bunch 
Özellikleri : Kormus tunikaları zarımsı veya derimsi yapıda. Yapraklar 3-5, çiçeklerle eş 
zamanlı, 0.5-2.5 mm enli. Koruyucu tabaka yok. Periant boğazı sarı, tüysüz; segmentler 1.5-
3.5 cm, sarı ile portakal sarısı, nadiren krem-beyaz. Filamentler 3-6 mm, sarı, tüysüz; anterler 
6-12 mm, sarı, bazen tabanda siyah loblu. Stilus 3 ince sarı ile portakal renkli dallı. 
B3 : Sündiken dağları, kirazlıdere, 1330 m, Mart-Nisan  
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Crocus danfordiae Maw 

Safran, sarı çiğdem * Spring crocus, golden bunch      
Özellikleri: Kormus tunikaları zarımsı veya derimsi, tabanda halkaları yaran yapıda, halkalar 
tam veya dişli. Yapraklar 3-7, çiçekler ile eş zamanlı, 0.5-1 mm genişlikte. Koruyucu tabaka 
yok. Periant boğazı sarı veya beyaz, tüysüz; segmentler 0.9-1.5-1.9 cm, soluk sarı, soluk lila-
mavi veya beyaz, genellikle dışta gri veya mor lekeli. Filamentler 2-3 mm, sarı veya beyaz; 
anterler 6-8 mm, sarı, bazen tabanda siyah loblu. Stilus 3 ‘e ayrık, sarı-portakal renkli dallı.  
B3: Sündiken dağları, margı alanı, 1360 m, Şubat-Nisan 
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Crocus flavus Weston subsp. flavus 

Safran, sarı çiğdem * Spring crocus, golden bunch 
Özellikleri: Kormus tunikaları zarsı, tabanda kaba paralel yarılı fibrilli. Yapraklar 4-8, çiçekler 
ile eş zamanlı, 2.5-4 mm genişlikte. Periant boğazı sarı, tüysüz veya kısa tüylü; segmentler 
1.5-3.5 cm, sarı ile turuncu-sarı. Filamentler 3-7 mm,  sarı, tüysüz veya kısa tüylü; anterler 
sarı. Stilus genişlemiş 3 ya da daha fazla sarı ya da turuncu dallı. 
B3 : Mihalıççık-Alpu, meşelikler, 1350 m, Mart-Nisan 
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Crocus antalyensis Mathew 

Mor safran, antalya çiğdemi * Crocus 
Özellikleri: Kormus tunikaları membransı, uçta kalıcı uzun bir boyunlu ve paralel liflere yarılı. 
Yapraklar 3-8, çiçeklerle eş zamanlı, 1-2.5 mm genişlikte, koruyucu doku yok. Periant boğazı 
sarı, kısa yumuşak tüylü; segmentler 2-3.5 cm, leylak-mavi, dıştakiler bazen kahverengimsi 
sarı ya da mor lekeli ya da  tabana yakın mavi ve dışa doğru beyaz renkli. Filament 3-5 mm; 
anter 1-1.2 cm. Stilus portakal veya sarı, 6-12 dallı. Endemik. 
A3: Mayıslar-Dağküplü, meşelikler, 680 m, Şubat-Mart 
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Crocus olivieri Gay subsp. olivieri 

Safran, sarı çiğdem * Spring crocus, golden bunch 
Özellikleri: Kormus tunikaları zarımsı, tabanda kaba paralel fibrillere yarılı, ya da yünsü ve 
kabaca fibrilli.Yapraklar 1-4, çiçeklerle eş zamanlı, 1.5-2-5 mm, bazen 7 mm genişlikte. 
Periant boğazı sarı, tüysüz veya kısa tüylü: segmentler 1.5-3.5 cm, sarı ile turuncu-sarı. 
Filamentler 3-7 mm, sarı tüysüz; anterler 6-15 mm, sarı. Stilus 6 ince sarı ile portakal dallı. 
A3: Sarıcakaya-Laçin köyü, 250 m, Şubat-Nisan 
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Gladiolus illyricus W. Koch 

Yabani glayöl  * Wild gladiolus 
Özellikleri : Kormus tunikaları zarımsı, çok ince lifli. Gövde 25-55 cm. Yapraklar 4-5, lamina 
5-10mm genişlikte, damarlar düzensiz aralıklı. Başak gevşek, 3-10-çiçekli, iki sıralı, az 
belirgin tek yönlü dizili. Periant kırmızı-pembe veya koyu kiraz-pembe; tüp yay şeklinde biraz 
kıvrık, arka 10-12 mm, ön segment 11-13 bazen 23 mm; üst orta segment 20-25 bazen 40 
mm, filamentler 13-14 mm. Kapsül elips şekilli; tohumlar kanatlı.  
B3 : Sündiken dağları, Çatacık-tohumluk alanı, 1540 m, Nisan-Haziran 
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Gladiolus atroviolaceus Boiss. 

Yabani glayöl * Wild gladiolus 
Özellikleri: Kormus tunikaları derimsi ağsı-lifli. Gövde 30-60 cm. Yapraklar 3, aya 3.5-8 mm 
enli, eşit paralel damarlı. Başak 4-11 çiçekli, tek taraflı dizili. Çiçekler menekşe mor, içte hafif 
lila, tüp yaysı, arka segment 12-15 mm, ön 14-18 mm; alt yan segmentler 2 koyu menekşe  
çizgili, beyaz veya soluk lila; üst orta segment kukuletalı, 23-35 mm, üst yan  23-30 mm, en 
alt orta 20-27 mm, en alt 18-27 mm. Kapsül elipsoid. 
B3 : Sündiken dağları, Çatacık tohumluk alanı, 1600 m,  Mart-Temmuz 
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ORCHIDACEAE (SALEPGİLLER / ORCHID FAMILY) 

 
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard 

Red helleborine 
Özellikleri: Bitki rizomlu, 10-60 cm, narin, üstte kısa tüylü. Yapraklar 3-8, mızraksı, 12 cm’ye 
dek. Başak seyrek ya da çok çiçekli. Çiçekler gül-menekşe. Kaliks dikdörtgensi-mızraksı 
segmentli. Korolla segmentleri kısa, alt dudak arka kısmı tabanda portakal-sarı yamalı 
beyazımsı, yan loblar dikdörtgensi; üst loblar yumurtamsı-mızraksı, 10-15 mm. 
B3 : Sündiken dağları, taycılar,  1340 m, Mayıs-Temmuz 

http://www.orchid-rhoen.de/Arten/Cephalanthera_rubra.htm�
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Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 

Sword leaved helleborine 
Özellikleri: Bitki 10-60 cm. Gövde yoğun yapraksı. Yapraklar şeritsi-mızraksı ya da mızraksı, 
yayık, sıklıkla geri kıvrık. En alt floral yapraklar gövde yaprakları ile benzeşik, üsttekiler 
oldukça küçük. Başak birkaç ile çok çiçekli. Çiçekler süt beyazı, oldukça küçük. Kaliksler 
mızraksı, 14-18 mm; korollalar yumurtamsı, daha kısa. 
B3 : Sarıcakaya-şöförler çeşmesi, orman içi, 1000 m, Nisan-Haziran 
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Limodorum abortivum (L.) Swartz 
Violet limodore 

Özellikleri: Saprofitik yapraksız çokyıllıklar. Rizom etsi köklü. Gövde 30-80 cm, yeşilimsi ya 
da koyu gri-menekşe, pulsu kınlarla kaplı. Başak 35 cm’ye dek uzunlukta. Çiçekler 4-25, 
menekşe renkte. Korolla alt dudağı arka kısmı beyazımsı, üst loblar koyu hatlı parlak  
menekşe, pas sarısına döner, 15 mm’ye dek uzunlukta. Mahmuz ince, yaklaşık 15 mm. 
B3: Sündiken dağları, alapınar, 1280 m, Mayıs-Temmuz 
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Comperia comperiana (Steven) Aschers & Graebn. 
Kompers orchid 

Özellikleri: 60 cm’ye dek boylu, yuvarlakça tuberli çokyıllıklar. Yapraklar 3-4, dikdörtgensi-
dilsi ya da mızraksı, 15 cm’ye dek uzunlukta. Başak genişçe silindirik, oldukça gevşek. Başlık 
zeytini-yeşil, 20 mm’ye dek, çoğunlukla kahverengimsi-mor ya da gül renkte. Korollanın alt 
sarkık dudağı 3 loblu, tabanda gül renkli ya da beyazımsı, yan loblar sarkık segmentli, orta 
lob 2 segmente ayrık, tümü 8-10 mm’ye dek uzunlukta.  
A3: Mihalgazi-Sakarıılıca, orman içi, 600 m, Mayıs-Haziran 
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Orchis purpurea Hudson 
Sahlep * Lady orchid 

Özellikleri : Tuberli 40-80 cm boylu sağlam bitkiler. Yapraklar 4-6, 16 cm’ye dek uzunlukta. 
Başak yoğun ve çok çiçekli, çiçekler büyük. Kaliksler küremsi kukuleta formunda, tek renkli 
ya da dışta bariz yoğun koyu kırmızımsı-kahverengi benekli. Korolla sarkık alt dudağı düz, 20 
mm’ye kadar, 3-loblu, beyazımsı ya da soluk gül renkte, yoğun kırmızımsı-mor lekeli; yan 
loblar şeritsi; orta lob  ters kalpsi ya da ters yumurtamsı-kamamsı. Mahmuz silindirik.  
A3 : Buldukpınarı-Alpagut, orman içi, 700 m, Nisan-Mayıs 
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Orchis simia Lam 
Sahlep * Monkey orchid 

Özellikleri : Bitki 15-45 cm. Taban yapraklar genişçe mızraksı ve lekesiz. Başak yumurtamsı 
ile konik, aşağı doğru açılan çiçekli. Çiçekler beyazımsı pembe, yukarı dönük kukuletalı; 
dudak belirgin. Korolla alt dudağı 15-20 mm, merkezi beyazımsı-gül, şeritsi yan loblara ayrık, 
orta lob dilsi, 2 şeritsi küçük loblara ayrık; loblar uçlara doğru koyu mor. Mahmuz silindirik.  
A3 : Alpu-Eskişehir yolu, orman içi, 840 m, Nisan-Mayıs 
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Orchis mascula (L.) subsp.  pinetorum (Boiss. & Kotschy) G. Camus 
Sahlep * Early-purple orchid 

Özellikleri: Bitki 20-40 cm. Gövde zayıf, çoğunlukla eğri. Taban yapraklar 4-6, ters 
yumurtamsı ile dikdörtgensi, 8-12 cm, parlak yeşil, lekesiz. Başak silindirik, gevşek, çok 
çiçekli. Çiçekler açık mor ile kırmızı. Korolla alt dudağı 3-loblu; orta lob uzamış, yumurtamsı 
yanal loblardan bariz uzunca, böbreksi ile hemen hemen 2-loblu. Mahmuz hafifçe kıvrık. 
B3: Sündiken dağları, alapınar, 1320 m, Mayıs-Haziran 
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Orchis pallens L. 

Sahlep * orchid 
Özellikleri : Bitki 20-40 cm. Gövde sağlam, genişçe mızraksı ya da dikdörtgensi 4-6 yapraklı, 
tabana yakın lekesiz yapraklar 12 cm’ye kadar uzunlukta, üst yapraklar  kınlı. Başak 
dikdörtgensi, yoğun. Floral yapraklar sarımsı-yeşil. Çiçekler soluk sarı. Korolla alt dudağı 
yuvarlakça-yumurtamsı, yaklaşık 6-8 mm çaplı, 3-loblu ya da tam. Mahmuz kaba, silindirik. 
B3 : Sündiken dağları, kirazlıdere 1180 m, Nisan-Mayıs  
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Dactylorhiza romana (Seb.) Soo subsp. romana 
Orchidea romana 

Özellikleri: Bitki 15-40 cm, 2-4 loblu silindirik ya da turpsu tuberli. Gövde tabanı 2-3 büyük 
kahverengimsi kınlı, çok sayıda şeritsi ile mızraksı yaprakları sarar. Başak kısaca silindirik. 
Çiçekler soluk kırmızı ile sarı, oldukça büyük; korolla alt dudağı genellikle uzunluğundan 
daha genişçe, 15 mm’ye dek genişlikte, önde kısaca 3-loblu, beneksiz ya da çizgisiz. 
Mahmuz silindirik, ovaryumdan uzun, 17-25 mm, ileri doğru kıvrık. 
B3 : Alpu-Çatacık, orman içi, 1220 m, Nisan-Haziran  
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TYPHACEAE (SUKAMIŞIGİLLER /  REEDMACE FAMILY) 

 
Typha latifolia L. 

Su kamışı * Common redmace 
Özellikleri: Sürünücü rizomları ile su kenarlarının sucul ya da yarı karasal çokyıllık otları.  
Gövde sağlam, 2.5 m’ye dek uzunlukta. Yapraklar çoğunlukla tabanda, 1-2 cm genişlikte, 
dikey iki sıralı, dik, kınlı. Dişi ve erkek başaklar bitişik ya da 0.5-2 cm aralıklı. Dişi başak 
olgunlukta 9-28 cm, 2.5-3 cm çaplı, erken dönemde koyu kahverengi, sonraları beyazımsı 
benekli kahverengi, pulsuz. Erkek başak bazen dişiden uzun, 11-35 cm, ipliksi pullu.  
B3: Alpu, dere kenarları, 810 m, Haziran-Ekim 



 346

Typha angustifolia L. 
Su kamışı * Lesser redmace 

Özellikleri: Sürünücü rizomlu, sucul ya da yarı karasal çokyıllık otlar. Gövde sağlam, 2 m’ye 
dek uzunlukta. Yapraklar çoğunlukla tabanda, 4-8 mm, bazen 10 mm genişlikte. Dişi ve 
erkek başaklar 1-6 cm, bazen 9 cm mesafeli aralıklı. Dişi başak olgunlukta 13-37 cm 
uzunlukta, 1.3-2 cm çapta, koyu kırmızımsı kahverengi; pullar ipliksi, uçta koyu kahverengi.  
Erkek başak hemen hemen dişi ile aynı uzunlukta, 16-31 cm, ipliksi pullu, bazen basit. 
A3: Alpagut-Karaoğlan, sulak yerler, 300 m, Haziran-Ekim 
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JUNCACEAE ( HASIROTUGİLLER / RUSH FAMILY ) 

 
Juncus inflexus L. 
Hasır otu * Hard rush 

Özellikleri: Rizomlu çokyıllık bitkiler. Gövdeler 50-120 cm. Yapraklar tüysüz, taban kını 
genellikle koyu kırmızımsı-kahverengi. Çiçek durumu çok çiçekli. Periant segmentleri 2.5-4 
mm. Stamenler çiçeklerin yarısı kadar. Kapsül yumurtamsı-üçgensi, mukrolu. 
B3: Alpu dere kenarları, 810 m, Nisan-Ağustos. 
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CYPERACEAE (PAPİRÜSGİLLER / SEDGE FAMILY ) 

 
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 

Common spike rush 
Özellikleri: Rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 50 cm’ye dek, silindirik. Yaprak kınları ve 
gövde tabanları sıklıkla kırmızımsı mor yada koyu kahverengi. Başakçıklar yumurtamsı-
silindirik, 5-30 mm, çok çiçekli. Stamenler 3, stigmalar 2, dındıksı meyve 1.2-1.5 mm. 
A3: Sakarya nehri kenarları, 410 m, Nisan-Ağustos. 
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Schoenoplectus lacustris (L.) Palla. subsp. tabernaemontani (C. C. Gmelin) 

A.& D. 
Common club-rush 

Özellikleri: Yarı sucul yada karasal rizomlu çokyıllıklar. Gövdeler sağlam, dik, 40-150 cm, 
silindirik, tüysüz, yeşil. Taban kınları kahverengimsi, zarsı, üst kın soluk yeşil. Başakçıklar 
dikdörtgensi-yumurtamsı, 3-16 mm. Çiçek örtüsü tüyleri sert, batıcı. Stigmalar 2.  
B3: Alpu dere kenarları, 810 m, Nisan-Ağustos. 
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Türkçe Dizin 
 

Acı çiğdem 320 
Acımık 54 
Acımak 63, 64 
Adaçayı 232, 233, 237, 238 
Adi gürgen 264 
Adi safran 337 
Ağaç sarmaşığı 316 
Ağlayan gelin 310, 311 
Ak kavak 310 
Akçabardak 323 
Akçakesme 100 
Akbaş 252, 253 
Ak gazel boynuzu 
Ak kavak 267 
Ak sedef otu 190 
Aksöğüt 266 
Alev dudak 196, 197 
Altın dikeni 62 
Altıncık 23, 24 
Altın çiçeği 15 
Altın kamışı 93 
Altın otu 15 
Altınyıldız 315, 316, 317, 318 
Altuni safran 329 
Anadolu adaçayı 231 
Anadolu dağ çayı 207 
Anadolu halısı 232 
Anadolu taşkesenotu 128, 129 
Andız 12, 13 
Anduz otu 12, 13 
Anık 228 
Ankara çiğdemi 328 
Antalya çiğdemi 332 
Arap sümbülü 304, 307 
Arslan dişi 68 
At otu 19 
Ayı kulağı 234 
Ayı pençesi 180 
Ayıkulağı 555 
Baklakıran 177, 178, 179 
Baldıran 310 
Ballıbaba 198, 199, 200 
Ballık otu 196 
Bambul otu 118 
Banotu  145, 146 
Batbat otu 145 
Baytaran 28 
Beyaz civan perçemi 30, 31 

Beyaz ot 190 
Bit otu 174 
Bodurotu 107 
Boruk 97 
Borumuk 97 
Bostanbozan 177, 178, 179 
Boya kökü 119 
Boz ot 118, 204, 205 
Bozkulak 147,148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154 
Buhur otu 91, 92 
Burç 247 
Büyük çiçekli adaçayı 229 
Büyük pıtrak 11 
Büyük sinirli ot 242 
Cam otu 259 
Canavarotu 177, 178, 179 
Cezayir menekşesi 103, 104 
Civan perçemi 28 
Çadır çiçeği 114 
Çakal otu 19 
Çakırdiken 332 
Çalba 195, 196, 197 
Çalıgaga 246 
Çan çiçeği 76, 77, 78, 79, 80, 82, 
83, 84 
Çayırdiken 10 
Çayır zafranı 322 
Çetmi dikeni 62 
Çıngırak çiçeği  76, 77, 80, 81, 82, 
83, 84 
Çiğdem 319, 321 
Çiriş 293 
Çoban dikeni 51 
Çoban döşeği 113 
Çömlek otu 145 
Çuha çiçeği 88 
Dağ çayı 206, 208, 209, 210, 212 
Dağ mayasıl otu 189, 272 
Dağ pırasası 293 
Dağ reyhanı 227 
Dağ sarmaşığı 107 
Dana kuyruğu 147, 148, 149, 150, 
151, 153, 154 
Delice 99 
Deligöz dikeni 50 
Devedikeni 38, 39, 43 
Develi otu 249, 250 
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Deve tabanı 22 
Dikenli kuşkonmaz 284 
Dikenli mersin 294 
Diş otu 145, 176, 239, 240, 241 
Doğu akdikeni 284 
Doğu çınarı 261 
Doğu süseni 326 
Domuz turpu 91, 92 
Dul avrat otu 37 
Duman otu 177, 178, 179 
Eğnik 124 
Emzikotu 130, 131, 132, 133 
Eşek dikeni 60, 61 
Eşek kulağı 135, 281 
Eşek marulu 70 
Eşek otu 40, 210 
Fare kulağı 95, 96 
Fare otu 228 
Fesçitarağı 327 
Fırça otu 327 
Fil Kulağı 280 
Frenk maydanozu 304 
Galabak 37 
Geyik göbeği 44 
Geyikotu 314 
Gıcık otu 328, 330 
Gömerek 51 
Göz otu 146 
Gözlük otu 171 
Gundelia 36 
Gümüş düğme 32, 33 
Gümüşi adaçayı 236 
Gündüz sefa 109, 110, 111, 112 
Güvercin otu 218, 219, 220 
Güveyi otu 218 
Habeş adaçayı 235 
Hamurkesen 40 
Hanımeli 321, 322 
Hasır otu 347 
Havacıvaotu 138, 139, 140 
Hindiba 63, 64 
Isırgan otu 258 
İğde 246 
İki yapraklı ada soğanı 295 
İnce otu 270 
İpek çalısı 105 
İpek otu 105 
İskorçin 65 
İt nanesi 224 
İt sineği 205 

İt üzümü 141 
İtalyan devedikeni 41 
Kabalak 22 
Kadın aynası 87 
Kafes otu 135 
Kağıt otu 59 
Kahkaha çiçeği 109, 110, 111, 112, 

113, 115 
Kanarya otu 21 
Kaplan otu 20 
Kaplumbağa otu 114 
Kara ağaç 260 
Karabaş otu 210 
Karabaş kekik 223 
Kara kavak 269 
Kara şabla 553 
Kar çiçeği 323 
Kardelen 323 
Kara derme 205 
Kara ısırgan 203 
Kara şabla 23 
Karga otu 93, 94 
Kara kök 65 
Kartam 57, 58 
Kartopu 320 
Kaside otu 191, 192, 193 
Kaya yasemini 89, 90 
Kedi nanesi 213, 214, 215 
Kedi otu 213, 214, 215 
Kedi tırnağı 106 
Kekik 221, 222 
Kekre otu 45 
Kestre 210 
Keşiş ağacı 183 
Keten otu 156, 157, 158, 159 
Kral tacı 630, 632 
Kırmızı kantaron 108 
Kırmızı kök 124 
Kırmızı lale 314 
Kısa mahmut otu 184, 185, 186 
Kızılcık 317 
Kirpi dikeni 60, 61 
Kirve otu 187 
Kökboya 278 
Köpek dili 122, 123 
Köpek memesi 141 
Köpek otu 202, 203, 204, 205 
Köpek üzümü 142 
Köpek zehiri otu 102 
Köygöçüren 40 
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Kral tacı 310, 311 
Kudüs adaçayı 195, 197 
Kuş iğdesi 246 
Küçük sümbül 308, 309 
Küre çiçeği 181, 182 
Leylim otu 202, 203 
Loğusa otu 570 
Mavi yıldız 295 
Mayasıl otu 184, 185, 186, 190, 
204, 205 
Mercangüş 71 
Mercan köşk 218 
Merdiven çiçeği 326 
Meryem otu 190 
Merzengüş 218 
Mikromerya 219, 220 
Misk adaçayı 234 
Misk soğanı 303, 305, 306, 307 
Morbaş 304 

  Morkız çayı 228 
Mor safran 332 
Mührü süleyman 283 
Müskürüm 303, 304, 305 
Nane ruhu 228 
Nemnem otu 202 
Nevruz  156, 157, 158, 159 
Oğulotu 211 
Ökse otu 247 
Öksürük otu 22 
Öküzdili 126, 127 
Öküzgözü 23, 24 
Ölmez çiçek 15 
Ölmez otu 59 
Ölü çiçeği 23, 24 
Pamuk otu 16 
Panzehirotu 106 
Papatya 25, 27, 34 
Pelemir 329 
Pelin otu 35 
Peygamber çiçeği 16, 47, 48, 52, 
53, 54, 55 
Pışat 246 
Pıtrak 10 
Pire otu 14 
Radika 63, 64 
Saçlı meşe 262 
Safran 320, 330, 331, 333 
Sahlep 340, 341, 342, 343 
Sandal 251 
Sarı civanperçemi 29 

Sarı çiğdem 329, 330, 331, 333 
Sarı çiriş 293 
Sarı diken 62 
Sarı lale 3 
Sarı papatya 26 
Sarı süsen 324, 325 
Sarıkız 124 
Sarımum çiçeği 134 
Sarı teke sakalı 67 
Sarmaşık 109, 110, 111, 112, 113, 
116, 117 
Sıçan otu 95, 96 
Sığırdili 126, 127, 136, 137 
Sığırkuyruğu 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154 
Sıraca otu 10, 11, 155 
Siderya 206, 207, 208, 209 
Siğilotu 118 
Siklamen 91, 92 
Sinirli ot 243, 244 
Sivri meyveli dişbudak 98 
Sucul yavşan otu 167 
Su dikeni 39 
Su kamışı 345, 346 
Su mercimeği 282 
Su nanesi 225 
Su sinirotu 279 
Süpürge çalısı 248 
Süsen 327 
Sütleğen 254, 255, 256, 257 
Sütlü ot 254, 255, 256, 257 
Sütgen 254, 255, 256, 257 
Şahin otu 71 
Şalba 196 
Şeftali yapraklı çan çiçeği 81 
Şeytan ipliği 143 
Şifa otu 18 
Şincar 130, 131, 132, 133 
Tarla pamuk otu 17 
Tarla sarmaşığı 114, 115 
Teke dikeni 143 
Teke sakalı 66 
Ters lale 310, 311 
Titrek kavak 268 
Topalak 91, 92 
Topuz 60, 61 
Tükürük otu 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302 
Türk adaçayı 230 
Tüylü adaçayı 234 
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Tüylü ballıbaba 201 
Tüylü meşe 263 
Tüylü nane 224 
Unutma beni 120, 121 
Yaban yasemini 141, 142 
Yabani fındık 265 
Yabani glayöl 334, 335 
Yabani havuç 65 
Yabani lale 313, 314 
Yabani soğan 288, 289, 290, 291, 
292 
Yabani yasemin 97 
Yabani zeytin 99 
Yalancı çiriş  285, 286, 287 
Yalancı havacıva 130, 132, 133 
Yalancı ısırgan 203, 204 
Yapışkan otu 259 

Yavşan otu 163, 164, 165, 166, 
168, 169, 170 
Yayla çayı 206, 209 
Yemlik 66, 67 
Yer fesleğeni 252, 253 
Yer meşesi 188 
Yılan dili 280 
Yılancık 238 
Yılan yastığı 280, 281 
Yoğurtçuk 320 
Yoğurt otu 273, 275, 276 
Yüksük otu 161, 162 
Yünlü adaçayı 235 
Zakkum 101 
Zerdali dikeni 49 
Zeytinsi defne 245 
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Latince Dizin 
 

Acantholimon acerosum 241 
Acantholimon puberulum 240 
Acanthus hirsutus 180 
Achillea  bieberstenii 29 
Achillea  grandifolia  30 
Achillea nobilis 31 
Achillea wilhelmsii 28 
Acinos rotundifolius 219 
Acroptilon repens 45 
Ajuga chamaepitys 186 
Ajuga orientalis 184 
Ajuga salicifolia 185 
Alisma plantago-aquatica 279 
Alkanna orientalis  var.   
leucantha 139 
Alkanna orientalis  var.  
orientalis 138 
Alkana tinctoria 140 
Allium atroviolaceum 290 
Allium lycaonicum 292 
Allium scorodoprasum 291 
Allium sibthorpianum 288 
Allium flavum 289 
Anagallis arvensis 95 
Anagallis foemina 96 
Anchusa azurea 137 
Anchusa leptophylla 136 
Andrachne telephioides 251 
Androsace maxima 89 
Androsace villosa 90  
Anthemis cretica 25 
Anthemis tinctoria var. discoidea 27 
Anthemis tinctoria var. tinctoria 26 
Arctium minus 37 
Arnebia densiflora 124 
Aristolochia bodamae 250 
Aristolochia pallida 249 
Artemisia scoparia 35 
Arum elongatum280 
Asparagus acutifolius 284 
Asperugo procumbens 119 
Asperula arvensis 271 
Asperula lilaciflora 270 
Asphodeline damascena 287 
Asphodeline lutea 285 
Asphodeline taurica 286 
 
 

Asyneuma limonifolium 85 
Asyneuma linifolium 86 
Ballota larendena 202 
Ballota nigra 203 
Buglossoides arvensis 125 
Bungea trifida 175 
Calendula arvensis 24 
Calendula officinalis 23 
Calystegia sepium 116 
Campanula argaea 79 
Campanula erinus 80 
Campanula glomerata  78 
Campanula latiloba 82 
Campanula lyrata  subsp. lyrata 76 
Campanula olympica 83 
Campanula persicifolia 81 
Campanula rapunculoides 77 
Campanula rapunculus 84 
Carduus nutans 43 
Carpinus betulus 264 
Carthamus lanatus 57 
Carthamus dentatus 58 
Cephalanthera rubra 336 
Cephalanthera longifolia 337 
Cerinthe minor 134 
Centaurea depressa 54 
Centaurea iberica 50 
Centaurea kotschyi var. persica 47 
Centaurea solstitialis 49 
Centaurea thirkei 53 
Centaurea thracica 48 
Centaurea triumfettii 52 
Centaurea urvillei subsp. urvillei 51 
Centaurea virgata 46 
Centaurea yozgatensis 55 
Centaurim erythraea 108 
Chondrilla juncea 75 
Cichorium intybus 63 
Cionura erecta 107 
Circium arvense 40 
Cirsium sintenisii 38 
Cirsium vugare 39 
Colchicum bornmuelleri 321 
Colchicum burttii 319 
Colchicum triphyllum 320 
Comperia comperiana 339 
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Convolvulus arvensis 114 
Convolvulus cantabrica  109 
Convolvulus compactus 112 
Convolvulus galaticus 115 
Convolvulus holosericeous 111 
Convolvulus lineatus 110 
Convolvulus pulvinatus 113 
Conyza canadensis 19 
Coryllus avellana var. avellana 265 
Crocus ancyrensis 328 
Crocus antalyensis 332 
Crocus chrysanthus 329 
Crocus danfordiae 330 
Crocus flavus 331 
Crocus olivieri 333 
Cruciata taurica 277 
Crupina crupinastrum 56 
Cyclamen intaminatum  92 
Cyclamen coum 91 
Cynoglossum creticum  122 
Cynoglossum montanum123 
Dactylorhiza romana 344 
Daphne oleoides 245 
Datura stramonium 144 
Digitalis ferruginea 161 
Digitalis lamarckii 162 
Doronicum orientale  20 
Dracunculus vulgaris 281 
Echinops ritro 60 
Echinops viscosus 61 
Echium angustifolium 127 
Echium italicum 126 
Elaeagnus angustifolia 246 
Eleocharis palustris 348 
Eremostachys molucelloides 194 
Eremurus spectabilis 293 
Erigeron acer  18 
Euphorbia helioscopia 255 
Euphrasia pectinata 171 
Filago pyramidata 16 
Fraxinus angustifolia 98 
Fritillaria serpenticola  312  
Fritillaria fleischeriana 310 
Fritillaria pinardii 311 
Gagea bohemica 316 
Gagea granatellii 318 
Gagea peduncularis 317 
Gagea taurica 315 
Galanthus elwesii 323 
Galium album 275 

Galium incanum 276 
Galium rivale 273 
Galium verum 274 
Gladiolus atroviolaceus 335 
Gladiolus illyricus 334 
Globularia orientalis 181 
Globularia trichosanchta 182 
Gundelia tournefortii 36 
Heliotropium europeanum 118 
Hyacinthella lineata 309 
Hyacinthella micrantha 308 
Hyoscyamus niger 145 
Hyoscyamus reticulatus 146 
Inula heterolepis 12 
Inula viscosa 13 
Iris kerneriana  324 
Iris orientalis 326 
Iris pseudocorus 325 
Iris schachtii 327 
Ipomea purpurea 117 
Jasminum fruticans 97 
Juncus inflexus 347 
Jurinea consanguinea 44 
Kickxia spuria 160 
Koelpinia linearis64 
Lactuca serriola 72 
Lamium album 199 
Lamium amplexicaule 198 
Lamium purpureum 200 
Lathraea squamaria 176 
Legousia speculum-veneris  87 
Lemna trisulca 282 
Leontodon crispus  subsp. asper 68 
Limodorum abortivum 338 
Linaria corifolia 158 
Linaria genistifolia  subsp. 
genistifolia 156 
Linaria grandiflora 157 
Linaria simplex 159 
Logfia arvensis 17 
Lycium barbarum 143 
Lycopus europaeus 226 
Lysimachia atropurpurea94 
Lysimachia vulgaris 93 
Marrubium astracanicum 205 
Marrubium vulgare 204 
Melissa officinalis 210 
Mentha aquatica 245 
Mentha longifolia 244 
Mercurialis annua 252 
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Mercurialis perennis 253 
Merendera attica 322 
Micromeria myrtifolia 220 
Moltkia aurea129 
Moltkia coerulea 128 
Morina persica  326 
Muscari comosum 303 
Muscari longipes 305 
Muscari armeniacum 307 
Muscari neglectum  306 
Muscari tenuifolium 304 
Mycelis muralis 74 
Myosotis sicula 120 
Myosotis lithospermifolia 121 
Nepeta caesarea 215 
Nepeta italica 213 
Nepeta nuda 214 
Nerium oleander 101 
Odontites aucheri 172 
Odontites verna  173 
Olea europaea  99 
Onosma armenum 133 
Onosma bornmuellerii 132 
Onosma isauricum 130 
Onosma tauricum  var.  
brevifolium 131 
Orchis mascula 342 
Orchis pallens 343 
Orchis purpurea 340 
Orchis simia 341 
Origanum sypleum 218 
Ornithogalum alpigenum 302 
Ornithogalum comosum 301 
Ornithogalum fimbriatum 297 
Ornithogalum oligophyllum 298 
Ornithogalum pyrenaicum 296 
Ornithogalum sigmoideum 300 
Ornithogalum ulophyllum299 
Orobanche anatolica  179 
Orobanche elatior 178 
Orobanche ramosa 177 
Osyris alba 248 
Paliurus spina-christi 197 
Parietaria judaica 259 
Pedicularis comosa 174 
Periploca graeca. var. vestita  105 
Phillyrea latifolia 100 
Phlomis armeniaca  197 
Phlomis pungens  var. laxiflora 195 
Phlomis russeliana 196 

Picnomon acarna 41 
Picris hieracioides 69 
Pilosella hoppeana 71 
Plantago holosteum 243 
Plantago lanceolata 244 
Plantago major 242 
Platanus orientalis 261 
Plumbago europaea 239 
Polygonatum orientale 283 
Populus alba 267 
Populus nigra 269 
Populus tremula 268 
Primula vulgaris  88 
Prunella laciniata 217 
Prunella vulgaris 216 
Ptilostemon afer 42 
Pulicaria dysenterica 14 
Putoria calabrica 272 
Quercus cerris  var. cerris 262 
Quercus pubescens 263 
Rubai peregrina 278 
Ruscus aculeatus 294 
Salix alba 266 
Salvia aethiopis 235 
Salvia argentea 236 
Salvia candidissima  subsp. 
occidentalis 237 
Salvia cryptantha 232 
Salvia sclarea 234 
Salvia tchihatcheffii 231 
Salvia tomentosa 229 
Salvia virgata 238 
Salvia viridis 233 
Salvia wiedemannii 230 
Scariola viminea 73 
Scilla bifolia 295 
Schoenoplectus lacustris 349 
Scolymus hispanicus 62 
Scorzonera suberosa 65 
Scrophularia xanthoglossa 155 
Scutellaria orientalis. subsp. 
pinnatifida 193 
Scutellaria orientalis subsp. 
santolinoides 192 
Scutellaria velenovskyi 191 
Senecio vernalis 21 
Sideritis germanicopolitana 207 
Sideritis gulendamiae 509 
Sideritis montana 206 
Sideritis pisidica 208 
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Smyrnium perfoliatum 306 
Solanum dulcamara 142 
Solanum nigrum 141 
Sonchus asper  subsp.  
glaucescens  70 
Stachys byzantina  211 
Stachys iberica 212 
Symphytum orientale 135 
Tanacetum armenum  33 
Tanacetum potoriifolium 32 
Teucrium chamaedrys  subsp. 
chamaedrys 188 
Teucrium montanum 189 
Teucrium orientale var.  
orientale 187 
Teucrium polium 190 
Thymus leucostomus 222 
Thymus longicaulis  221 
Trachomitum venetum  102 
Tripleurospermum sevanense 34 
Tragopogon dubius 67 
Tragopogon longirostris 66 
Tulipa armena  var. lycica 314 
Tulipa sylvestris 313 
Tussilago farfara 22 
Thymbra spicata 223 
Typha angustifolia 346 
Typha latifolia 345 
Ulmus glabra 260 
Urtica dioica 258 
Verbascum cheiranthifolium var. 
cheiranthifolium 153 
Verbascum detersile 149 
Verbascum flavidum 148 
Verbascum gypsicola 154 
Verbascum lasianthum 152 
Verbascum mucronatum 150 
Verbascum serratifolium 147 
Verbascum splendidum 151 
Veronica anagallis-aquatica 167 
Veronica chamaedrys 168 
Veronica gentianoides 163 
Veronica grisebachii 164 
Veronica hederifolia 166 
Veronica multifida 170 
Veronica pectinata 169 
Veronica pontica 165 
 
 
 

Vinca herbacea 104 
Vinca major 103 
Vincetoxicum fuscatum 106 
Viscum album 247 
Vitex agnus-castus 183 
Wiedemannia orientalis 201 
Xanthium spinosum 10 
Xanthium strumarium 11 
Xeranthemum inapertum  59 
Ziziphora capitata 227 
Ziziphora tenuior 228 
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