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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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Sündiken dağları Sündibaba tepesinden bir görünüm, 1750 m 
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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 
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Yenice göleti ve çevresi, 430 m 
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Sarıcakaya-Karlıktepe’den bir görünüm, 1480 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mihalgazi-Sakarya nehri ve Sivrikayalar’dan bir görünüm, 280 m 
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Sündiken dağları, Alapınar, 1300 m 

 
Gökçekaya baraj gölünde sıradan bir haziran günü, 260 m 
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Sündiken dağları Alapınar’dan Sakarıkaracaören’e bir bakış, 880 m 

 

Sündiken dağları-Çatacık, Sarıçam’ın dünyadaki en güney yayılış sınırı, 1630 m 
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Gökçekaya yolu baraj göleti ve çevresindeki steplerden bir görünüş, 270 m 
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Çatacık Orman İşletmesi sınırları 
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GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR) 
PINACEAE (ÇAMGİLLER / PINE FAMILY) 

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. nigra  var. caramanica (Loud.) Rehd. 
Anadolu karaçamı * Black pine 

Özellikleri : Gövde kabukları koyu gri-esmer renkli ve derin çatlaklı, 40 m’ye kadar 
boylanabilen  kalın dallı ağaçlar, Koyu yeşil, sert iğne yaprakları genellikle 8-18 cm 
uzunlukta, Yumurtamsı-konik kozalaklar 4-10 cm ve kısa saplı.  
A3-B3 : Sündiken dağları, 300-1800 m 
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Pinus sylvestris L. 

 Sarıçam * Yellow pine, scotch pine 
Özellikleri : Sarımsı-kahverengi gövdeli, 40 metreye kadar boylanabilen genellikle silindirik 
gövdeli ağaçlar. Yapraklar mavimsi-yeşil, 30-80 mm. Kozalaklar yumurtamsı, mat 
kahverengi, saplı ve aşağı sarkık, 25-70 mm. 
B3 : Sündiken dağları, 1300-1700 m 
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Pinus brutia Ten. var. brutia 
 Kızılçam, kalabar çamı * Turkish pine, red pine 

Özellikleri : Genellikle düzensiz dallı, açık tepeli, 35 m’ye kadar boylu ağaçlar. Alt gövde 
kabuğu kalın, pulsu, çatlaklı, kırmızı kahverengi-soluk sarı desenli. Kozalaklar dik, uzamış, 
kahverengi, genellikle 2’ den fazlası bir arada.  
A3: Sarıcakaya-Gökçekaya-Alapınar, 300-900 m 
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TAXACEAE (PORSUKGİLLER / YEW FAMILY) 

 Taxus baccata L. 
Porsuk * Yew tree, English yew 

Özellikleri : 20 m’ye dek boylanan küçük ağaçlar ya da büyük çalılar. Kabuk koyu, genellikle 
kırmızı-mor ve pulsu. Yapraklar koyu yeşil, reçinesiz. Tohumlar parlak kırmızı.  
B3 : Sündiken dağları, kirazlıdere, 1340 m 
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CUPRESSACEAE (SERVİGİLLER / CYPRESS FAMILY)  

 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus 
 Katran ardıcı * Prickly juniper 

Özellikleri : 6 m’ye kadar boylu iki evcikli dikenli çalılar ya da küçük ağaçlar. Yapraklar 3’lü 
halkalarda, iğnemsi uçlu ve sert, 1.5 mm genişlik, 6-25 mm uzunlukta, belirgin 2 beyaz stoma 
bantlı. Olgun kozalak kırmızı, küresel, 6-8 mm. 
 A3-B3 : Sündiken dağları, 200-1800 m 
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Juniperus deltoides  Meikle 

 Katran Ardıcı * Prickly Juniper, Cade Juniper 
Özellikleri : İki evcikli, genellikle piramidal taçlı, çalı yada 12 m’ye dek boylanan ağaçlar. 
Yapraklar iğnemsi, 9-17x1.5-2.4 mm, ön yüzde iki mavimsi-yeşil bandlı, bandlar genellikle 
batık değil. Kozalak küremsi, olgunlukta koyu kırmızı. Tohumlar genellikle 3. 
B3 : Alpu-Tandır kule yolu, 1130 m 
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 Juniperus excelsa Bieb. 
 Boylu ardıç, boz ardıç * Juniper, greek juniper 

Özellikleri : 20 m’ye dek boylanan, geniş konik ile yuvarlak ya da düzensiz taçlı, büyük çalı 
ya da ağaçlar. Genç yapraklar iğnemsi, 8-10 mm; yaşlı ağaçlarda pulsu yapraklar 1-1.5mm 
uzunluğunda. Kozalaklar 6-11 mm çaplı, beyazımsı mumsu görünüşlü mavi-siyah.  
A3-B3 : Sündiken dağları, 200-1800 m 
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Juniperus foetidissima Willd 

Kokulu ardıç, kara ardıç, şah ardıç * Smelling juniper 
Özellikleri : 5-15 m boylu ağaçlar. Sürgünler keskin dört köşeli. Yapraklar pulsu, üç köşeli, 
sırtta belirsiz salgılı. 1.5-9 mm.  Kozalaklar koyu kahverengi ya da siyah, 6-10 mm, küresel. 
A3-B3 : Sündiken dağları, 200-1800 m 
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 EPHEDRACEAE (DENİZÜZÜMÜGİLLER / JOİNT PINE FAMİLY) 

Ephedra major  Host 
Deniz üzümü * Sand cherry 

Özellikleri : Herdemyeşil, 2 m’ye kadar boylanan eklemli çalılar.Gövdeler dik, yayık dallı. 
Yapraklar karşılıklı, nodlarda fincansı kınlara indirgenmiş. Erkek çiçekler demette 4-8. Dişi 
çiçekler tek. Üzümsü meyveler kırmızı, nadiren sarı.  
B3 : Işıkören-Yayıklı, kayalıklar, 860 m 
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ANGIOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) 
RANUNCULACEAE (DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER/ BUTTERCUP FAMİLY) 

Helleborus orientalis Lam.             
    Noel gülü, çöpleme, bohçaotu, karacaot * Lenten rose, hellebore                

Özellikleri : 20-60 cm boylu, yapraksız gövdeli çokyıllık otlar. Taban yapraklar herdem yeşil, 
uzun saplı, parmaksı parçalı, segmentler 7-10, testeremsi, tüysüz yada seyrek tüylü.. 
Sepaller yeşilimsi beyaz, bazen soluk mor, 20-35 mm. Meyve gagalı, 20-25 x 8-12 mm. 
A3: Buldukpınarı, meşelikler, 690 m, Mart_nisan 
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Nigella arvensis L. var. involucrata Boiss.           
    Çörek otu * Wild fennel                

Özellikleri : 10-50 cm boyunda, mavimsi yeşil gövdeleri genellikle dallanmış tekyıllık otlar. 
Yapraklar ince parçalı, tüysüz. Çiçekler belirgin bir brakte örtüsü ile kuşatılmış. Petalimsi 
sepaller genişçe yumurtamsı, soluk mavi-kirli beyaz renkte. Petaller 2 dudaklı. Meyve folikül.  
B3: Alpu, tarlalar, yamaçlar ve yol kenarları, 840 m, Mayıs -Ağustos 
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Delphinium fissum Waldst & Kit. subsp. anatolicum L. 

 Hezeran * Larkspur 
Özellikleri : Çokyıllık otlar, 1,5 m’ye dek dik boylanabilen, Gövdeler 3-10 mm çaplı, silindirik, 
cizgili. Çiçekler kirli beyaz, koyu mavi, 24-28 mm, tüysüz; mahmuzlar uçlara doğru incelici ve 
dalda yükselici konumlu. Endemik. 
Gökçekaya-Beyyayla yolu, orman içi, 1420 m, Nisan-Haziran 
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Delphinium venulosum Boiss. 

 Hezeran * Larkspur 
Özellikleri : Tekyıllık otlar, mavimsi-yeşil gövdeli, tüysüz, orta gövde yaprakları üç parçalı. 
Çiçekler parlak menekşe-mavi, dışta kırışık tüylü, 12-16 mm boyunda ve mavi. Mahmuz 
kaliksin yaklaşık 2 katı uzunluğunda. Endemik. 
B3: Alpu-Bozan, stepler, 980 m, Nisan-Haziran 
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Consolida thirkeana (Gay) Schröd. 
 Hezeran * Larkspur 

Özellikleri :  Bitki  sert ve sık çatalsı dallı, 30-40 cm boyunda,  yoğun kısa tüylü, üstte sarı 
salgı tüyleri arasında dağınık beyazımsı tüylü. Yapraklar ince ve uzun  parçalı. Çiçekler soluk 
leylak renginde, 18-20 mm. Korolla 5 loblu. Mahmuz kısa. Folikül meyve 7-8 mm. Endemik. 
A3: Karanlıkdere-Gökçekaya orman yolu, 780 m 
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Consolida orientalis (Gay) Schröd. 

 Hezeran * Larkspur 
Özellikleri : Bitki 100 cm’ye dek boylu, gövdeler üstte salgı tüylü, basit ya da dallanmış. 
Yapraklar şeritsi-kılsı parçalı. Çiçekler yoğun salkımlarda koyu menekşe renkli. Mahmuzlar 
pedisel ve bazen sepallerden kısa.  
A3: Gökçekaya-Düzköy, yol kenarları, 360 m, Nisan-Haziran 



 28

Consolida regalis S. F. Gray subsp. paniculata (Host) Soo 
Hezeran * Larkspur 

Özellikleri : 0.5 m’ye dek boylanan tekyıllıklar. Gövdeler narin, çatallı dallı, genellikle çok 
seyrek tüylü. Çiçekler 20-26 mm, menekşe-mavi. Mahmuz arka sepallerden uzun. Sepaller 
9-11 mm, genellikle koyu menekşe-mavi. 
A3, B3: Yol kenarları, 800 m, Nisan-Haziran 
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Consolida hellespontica (Boiss.) Chater 

 Hezeran * Larkspur 
Özellikleri : Gövde genellikle basit, yatık kısa tüylü, 10-35 cm boyunda. Çiçek durumu yoğun 
çiçekli. Çiçekler koyu mor ya da menekşe renkli, 19-33 cm. Mahmuz Korolladan biraz  
uzunca, 10-18 mm. Korolla 8-15 mm, 3 lobsu. Meyveler dikdörtgensi, yatık kısa tüylü. 
B3: Alpu-Bozan, stepler, 980 m, Nisan-Haziran 
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Anemone blanda Schott & Kotschy 
Kır lalesi, anemon * Anemone, wind flower 

Özellikleri : 25 cm’ye dek boylanan çok yıllık otlar. Taban yaprakları 3 parçalı, üstte yatık 
tüylü. Çiçek örtüsü tek serili (tepal), segmentler genellikle 12-15, darca dikdörtgensi, eflatun-
mavi, nadiren pembe, 14-25 mm. Meyveler tüylü. 
B3: Sündiken dağları, Çatacık, orman içi,1600 m, Mart-Mayıs 
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Anemone coronaria L.  

 Taçlı kır lalesi, anemon * Crown anemony 
Özellikleri : Yumru köklü,  8-30 cm boylu, çokyıllık otlar. Taban yaprakları üçe loblu bileşik 
durumlu. Çiçek taşıyan yapraklar sapsız. Taçsı yapraklar 5-6, ters yumurtamsı, beyaz, 
pembe.  
A3: Gökçekaya-Sakarıkaracaören, orman içi, 360 m, Mart-Nisan 
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Thalictrum lucidum L. 

Çayır sedefi * Shining meadow rue 
Özellikleri : Çokyıllık otlar, tüysüz, çoğu kere rizomlu. Gövdeler dik, sert, 130 cm’ye dek 
boylu. Yapraklar kınlı, segmentler darca şeritsi. Çiçek durumu yoğun. Çiçekler sarımsı, 
demetlerde kümeli. 
B3: Gökçeoğlu-Güneli, nemli çayırlar, 870 m, Mayıs-Haziran 
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Clematis vitalba L. 

Akasma, filbahar * Clematis 
Özellikleri : 30 m’ye kadar boylanan odunsu tırmanıcı bitkiler. Gövde yatık tüylü. Yapraklar 
karşılıklı çift, bileşik, her biri genellikle 5 yaprakçıklı, tüysüz. Çiçekler 10-12 mm, kremsi ya da 
yeşilimsi beyaz renklerde, hoş kokulu, dış kısmı yoğun kısa tüylü.  
A3: Gökçekaya-Alpagut, yol kenarları, 150-280 m, Mayıs-Haziran 
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Clematis viticella L. 
 Akasma, italyan akasması, filbahar * Little nell clematis 

Özellikleri : 4 m’ye dek boylanan odunsu gövdeli tırmanıcı bitkiler. Yapraklar üçlü parçalı 
tüysü. Çiçekler oldukça gösterişli, taç yapraklar 4, koyu kırmızımsı-mor renkli, 20-35 mm.  
A3: Alpagut-Karaoğlan, yamaçlar, 150-280 m,. Mayıs-Haziran 
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Clematis orientalis L. 
 Doğu akasması * Oriental virgin’s bower, Chinese clematis   

Özellikleri :  Gövdeleri çizgili, odunsu tırmanıcılar. Yapraklar teleksi. Çiçek durumu 
çatallı salkım, eksen tüylü. Çiçek örtüsü bir serili, segmentler sivri uçlu, genellikle 
sarımsı renkli, 10-14 mm. meyveler teleksi stilüslü. 
B3: Alpu-Eskişehir yolu,  yol kenarları, 810 m, Haziran - Temmuz 
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Clematis cirrhosa L. 
Akasma * Clematis   

Özellikleri :  Odunsu tırmanıcılar. Gövdeler çizgili ya da düz, erken dönemde bazen tüylü. 
Yapraklar genellikle 3’e parçalı, hemen hemen derimsi seyrek uzun tüylü. Çiçek örtüsü bir 
serili. Çiçekler tek ya da yaprak koltuklarında demetler halinde, segmentler krem renkli, 16-
30 mm, dışta kısa gümüşi tüylü. Stilus teleksi. 
A3: Laçin maden suyu orman kenarları,  630 m, Ocak-Mart 
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Adonis aestivalis L. subsp. aestivalis 

Kan damlası, kanavcı otu * Large pheasant’s eye 
Özellikleri : 50 cm’ye dek boylu çok seyrek tüylü tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle genişçe 
dallı. Yapraklar 2-3 teleksi, oldukça dar şeritsi segmentli. Çiçekler tek ve uçta, 1-3.5 cm çaplı, 
taç yapraklar 5-8, parlak kırmızı, bazen turuncu renkli, tabanda siyah. 
B3: Alpu, boş tarlalar, 830 m, Mart-Mayıs 
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Adonis flammea Jack 

Kızıl kan damlası  *  Pheasant’s eye, flame adonis  
Özellikleri : 10-40 cm boylu, seyrek tüylü tekyıllık bitki. Gövdeler seyrek ve sert dallı. Yaprak 
parçaları şeritsi. Çiçekler 13-24 mm çaplı. Taç yapraklar bayrak kırmızısı, dikdörtgensi-ters 
mızraksı, ,tabanda genellikle siyah. Meyveler 3 mm  
B3: Alpu-Çatacık yolu, çayırlar, 1000 m,  Nisan - Haziran 
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         Ranunculus constantinopolitanus (DC.) d’Urv 
Düğün çiçeği, kaz ayağı * Buttercup, crowfoot 

Özellikleri : 75 cm’ye dek boylanan, genellikle yoğun sert tüylü çokyıllık bitkiler. Gövdeler 
üstte dallı, 2- çok çiçekli. Yapraklar almaşlı, 3 parçalı. Taban yaprakları kaidede kalpsi, 3 
parçalı, 10-30 cm çaplı; saplar silindirik. Çiçek örtüsü iki serili. Taç yapraklar 8-15 cm, parlak 
sarı. Meyveler oldukça basık, 3-4 mm.  
B3 : Alpu-MiHalıççık arası, ıslak çayırlar, 1120 m, Nisan - Haziran 
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Ranunculus damascenus Boiss. & Gaill. 
 Düğün çiçeği, kaz ayağı * Buttercup, crowfoot 

Özellikleri : Çokyıllık, 15-30 cm boylu, yumuşak uzunca tüylü, kök yumruları 1-2 cm. 
Gövdeler çatallı, 2-16 çiçekli. Taban yaprakları 3 loblu ile 3 parçalı. Çanak yapraklar oldukça 
geri kıvrık. Taç yapraklar parlak sarı, 10-13 mm. 
B3: Alpu, tarlalar, 830 m, Mart-Mayıs 
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 Ranunculus arvensis L. subsp. ficariiformis Rouy & Fouc. 
 Tarla düğün çiçeği * Corn buttercup 

Özellikleri : Seyrek yatık tüylü, 0.5 m’ye dek boylanan tekyıllıklar. Alt yapraklar 
genellikle üç loblu, orta gövde yaprakları çok parçalı. Çiçekler erdişi. Çanak 
yapraklar yatık. Taç yapraklar parlak  sarı, 4-6 mm. Meyveler basık, 4-5 mm, 
çoğunlukla dikensi.  
A3 : Çamalan-Beyköy arası, tarlalar, 540 m, Mart-Haziran 
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Ranunculus ficaria L. subsp. ficariiformis Rouy & Fouc. 

 Basur otu * Buttercup 
Özellikleri : Parlak ve koyu yeşil taban rozetli, tüysüz çokyıllık bitkiler. Gövdeler 10-20 cm. 
Saplı yapraklar tam, tabanda kalpsi; yaprak sapları kalın. Petaller parlak sarı, 15-20 mm. 
A3: Yenice Beyköy, sulak alanlar, 250-380 m,. Mayıs-Haziran 
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Ranunculus trichophyllos Chaix var. trichophyllos   

 Sucul düğün çiçeği * Thread leafed water crowfoot 
Özellikleri : Sucul çokyıllık bitkiler. Laminat yapraklar eksik. Su altı kapiller yapraklar yayık 
durumlu. Sepaller 2.5-3.5 mm. Petaller beyaz, ters yumurtamsı, 3-3.5 mm. Meyve kırışık. 
B3: Laçin-Sakarya nehri, 500 m, Mart-Temmuz 
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Ceratocephalus  falcatus (L.) Pers. 

Özellikleri : 10 cm’ye dek boylu küçük tekyıllık otlar. Yapraklar elsi parçalı. Çiçek örtüsü iki 
serili. Petaller 5, sarı ve tabanda nektar pullu. Aken meyveler 7-10 mm, uzun gagalı. 
B3: Mihalıçık-Alpu, yamaçlar, 980 m, Nisan-Mayıs 
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PAEONIACEAE (ŞAKAYIKGİLLER / PEONY FAMILY) 

 
Paeonia mascula (L.) Miller subsp. arietina (Anders.) Cullen & Heywood  

Şakayık * Peony 
Özellikleri : Çokyıllık bitkiler. Gövdeler dik, 60 cm’ye dek boylu. Yapraklar genellikle 
bölünmüş, 12-16 segmentli, altta uzun basit tüylü. Çiçekler oldukça gösterişli, uçta, karşıdan 
karşıya 8-14 cm, taç yapraklar 8-10, parlak kırmızı. 
A3: Sündiken dağları, karanlık dere, 1130 m, Nisan-Mayıs  
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 Paeonia peregrina Miller 
 Adi şakayık * Peony 

Özellikleri : Gösterişli çiçekli çokyıllıklar. Gövdeler dik, 30-50 cm boylu. Alt yapraklar 17-30 
segmentli. Çiçekler fincansı, karşıdan karşıya 7-13 cm.  Taç yapraklar parlak kırmızı. Folikül 
meyveler beyaz kısa tüylü, 2-3.5 cm. 
B3: Alpu-Tandır tepe, orman içi ve kenarları, 1370m, Mayıs-Haziran 
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BERBERIDACEAE (HANIMTUZLUĞUGİLLER/BARBERRY FAMILY) 

Berberis crataegina L. 
 Siyah meyveli karamuk * Barberry 

Özellikleri : Çit bitkisi olarakda kullanılan 2.5 m’ye kadar boylu çalılar. Genç sürgünlerin 
kabuğu koyu morumsu-kahverengi. Dikenler yapraklardan genellikle kısa. Yapraklar darca 
ters yumurtamsı. Çiçekler salkımlarda yoğun, 6-15 çiçekli, petaller sarı. Meyveler siyah.  
B3: Kartaltepe yolu, orman açıkları, 1500m, Mayıs-Temmuz 
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PAPAVERACEAE (GELİNCİKGİLLER/POPPY FAMILY) 

Chelidonium majus L. 
Kırlangıç otu * Greater celandine 

Özellikleri : Parlak portakal sarısı bitki özlü çokyıllık otlar. Gövdeler sağlam, dallı, seyrek 
uzun tüylü, 30-90 cm. Yapraklar 5-7 yaprakçıklı teleksi. Çiçekler karşıdan karşıya 2-2.5 cm 
uzunlukta. Sepaller 2, geçici, petaller 4, parlak sarı. 
B3 : Karakütük-Çatacık, nemli yerler, 1120 m, Nisan-Mayıs  



 49

Glaucium corniculatum (L.) Rud. subsp. corniculatum 
Kırmızı boynuzlu gelincik *  Red horned poppy 

Özellikleri : 50 cm’ye dek boylu, acı özsulu bir ya da ikiyıllık otlar. Gövdeler yükselici-dik. 
Yapraklar uzun yumuşak tüylü, teleksi. Çiçekler tek, 2-2.5 cm çaplı. Sepaller 2, kısa sürede 
dökülücü. Petaller 4, sarı, turuncu ya da kırmızı. Meyve sapları dik, meyve 10-25 cm, düz. 
B3: Bozan-Çatacık yolu, yamaçlar, 1160 m, Mayıs-Temmuz 
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Glaucium grandiflorum Boiss & Huet var. grandiflorum 
Boynuzlu gelincik, kel lale  *  Horned poppy 

Özellikleri : Tek ana gövdeli, dik, 20-50 cm boylu, kısa ve sert tüylü çok yıllıklar. 
Taban yaprakları kemanımsı-teleksi yada teleksi. Gövde yaprakları gövdeyi sarıcı 
ve daha küçük olmasına karşın benzer. Kaliks 3-5 cm, korolla 4-6 cm, koyu turuncu 
ya da koyu kırmızı. Meyve sapları meyvede dik, meyve düz.  
A3: Alpagut-Mihalgazi, yamaçlar, 300 m, Mayıs-Haziran 
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Roemeria hybrida (L.) DC. subsp. hybrida 

Romerya, mor gelincik *  Violet horned poppy 
Özellikleri : 50 cm’ye dek boylu narin tekyıllıklar. Yapraklar dar segmentlere bölünmüş 2-3 
teleksi. Çiçekler tek, gösterişli. Sepaller 2, geçici. Petaller 4, menekşe,2-2.5 cm. Kapsül tüylü. 
A3: Mayıslar-Sarıcakaya, 430 m, Nisan-Haziran 
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Papaver triniifolium L. 
 Gelincik * Poppy 

Özellikleri : Mavimsi yeşil, buğulu ikiyıllık otlar. Gövdeler 10-35 cm, genellikle altta tüylü 
üstte tüysüz. Yapraklar 3-4 teleksi. Çiçekler genellikle aşağı sarkık. Petaller 1.5-2 cm, 
pembe. Kapsül darca eliptik. Endemik. 
B3 : Bozan stepleri, 870 m, Mayıs-Haziran 
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Papaver somniferum L. 

Haşhaş *  Poppy    
Özellikleri : Lateks içeren, dik gövdeli, 120 cm’ye dek boylu buğulu mumsu tekyıllıklar. Üst 
yapraklar gövdeyi sarıcı, kaba dişli. Çiçekler 18 cm’ye kadar büyük. Taç yapraklar beyaz, 
leylak ile mor ya da değişik renklerde. Kapsül küresel. Kültür alanları, 1000 m, Mayıs 
B3 : Alpu-Bozan, 870 m, Mayıs-Haziran 
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Papaver rhoeas L. 
 Gelincik * Common poppy, corn poppy, corn rose 

Özellikleri : Tekyıllıklar. Gövdeler genellikle basit, dik, 90 cm’ye dek boylu. Gövde yaprakları 
sapsız, genellikle derince teleksi. Pediseller genellikle yayık sert tüylü. Taç yapraklar 
uzunluğundan daha geniş, bayrak kırmızısı, nadiren beyaz. Kapsül tüysüz. 
A3: Alpu-Bahçecik, çayırlar, 860 m, Mayıs-Haziran 
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Papaver argemone L. 

Gelincik *  Long prickly headed-poppy 
Özellikleri : 50 cm’ye dek boylu tekyıllık bitkiler. Gövdeler yatık ile dik, basit ya da dallı, altta 
yayık sert tüylü. Yapraklar bir ya da ikili teleksi. Çiçek sapları yatık tüylü. Petaller koyu kırmızı, 
tabanda siyah lekeli 1.5-3 cm çaplı. Kapsül uzun çomaksı ile dikdörtgensi-silindirik, sert tüylü. 
B3: Alpagut-Esk. yol kenarları, 820 m, Nisan-Haziran 
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Papaver dubium L. 

 Gelincik * Long headed poppy 
Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövde dik, az dallı ya da basit, 60 cm’ye dek boylu. Yapraklar 
teleksi. Pediseller yatık sert tüylü. Petaller 4, herbiri tabanda siyah lekeli, soluk kırmızı, 20-40 
mm. Kapsül yumurtamsı-dikdörtgensi tüysüz.  
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, yamaçlar, 440 m 
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Papaver hybridum L. 
Gelincik *  Blindeyes, long headed poppy 

Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler dik, 60 cm’ye dek boylu. Yapraklar derince 
teleksi. Pediseller yatık tüylü. Taç yapraklar 2-4 cm, soluk kırmızı. Kapsül tüylü, 
yumurtamsı-dikdörtgensi. 
 B3: Eskişehir-Alpagut yolu, 890 m, Nisan-Haziran 
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Hypecoum imberbe Sibth. & Sm. 
Boynuzlu kimyon 

Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler sert, yükselici-dik. Yapraklar oldukça dar şeritsi 
segmentli, 2 teleksi. Petaller turuncu-sarı. Meyveler genellikle kalın saplı.                                                        
A3: Alapınar-Gökçekaya, yamaçlar, çayırlar, 780 m, Mart-Haziran 
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Corydalis solida (L.) Swartz subsp. solida 

Tarla kuşu * Fumewort, bird-in-a-bush 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Yumru kök sağlam, sert. Gövdeler yükselici-dik, 7-18 cm. 
Yapraklar kaideden üçlü. Çiçekler 17-21 mm, pembe ya da açık morumsu pembe, üst sepal 
mahmuzlu. 
B3 : Çatacık-Karakütük, 1230 m, Nisan-Haziran 
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Fumaria officinalis L. 
 Şahtere * Common fumitory 

Özellikleri : Tekyılık otlar. Gövdeler yükselici ya da dik, 30-40 cm boylu, bazen tırmanıcı 
otlar. Yapraklar saplı, tüylü parçalı ve mavimsi yeşil. Çiçek durumu yoğun, 20-40 çiçekli, 6-9 
mm, pembe, uçta koyu kestanemsi. mahmuz 1.4-1.5 mm, kıvrık. Meyve 2-2.5 mm. 
A3 : Sarıcakaya-Beyköy, 360 m, Nisan-Haziran 
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BRASSICACEAE/CRUCIFERAE (HARDALGİLLER/CABBAGE 
FAMILY) 

 
Brassica elongata Ehrh. 

Adi lahana * Wild cabbage, elongated mustard 
Özellikleri : 1 m’ye dek boylanan iki ile çokyıllıklar. Gövdeler dallı, genellikle tüysüz. Alt 
yapraklar rozetli, saplı, parlak yeşil. Orta ve üst yapraklar daha küçük. çiçek durumu 30-60 
çiçekli. Sepaller yeşilimsi sarı, 4-5 mm. Petaller 7-10 mm, sarı. Meyve şeritsi, 1.5-4.5 cm 
B3 : Alpu-Mihalıççık, tarlalar, 890 m, Mayıs-Haziran 
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Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 

Yabani şebboy * Perennial wall-rocket, Sand rocket 
Özellikleri : Derin kazık köklü, yarıçalımsı çokyıllık otlar. Gövdeler basit ya da çok dallı, 80 
cm’ye dek boylu. Alt yapraklar tam, kaba loblu ya da yarıya dek parçalı; üsttekiler genellikle 
tam. Taç yapraklar limon sarısı, 9-11 mm. Meyve 20-45 mm. 
B3 : Alpu, yol kenarları, 830 m, Nisan-Eylül 
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Eruca sativa Miller 
Kaz teresi, kaz otu, roka * Rocket 

Özellikleri : Fena kokulu tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle dallı, 10-70 cm. Yapraklar yarıya 
dek teleksi. Taç yapraklar 15-21 mm, pençeli, sarımsı ya da beyaz. Meyve 17-28 mm 
A3 : Alpagut-Karaoğlan, 240 m, Nisan-Mayıs 
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Raphanus sativus L. var. sativus 

Yabani Turp * Radish   
Özellikleri :  Genellikle dallı, 15-50 cm boylu, sert tüylü tekyıllık otlar. Taban yapraklar rozet 
formunda, kemansı. Gövde yaprakları saplı, en üsttekiler sapsız. Petaller beyaz, gül, açık 
mor yada sarı. Meyveli pediseller 10-30 mm. Meyve 1.4-6.5x0.3-0.7 cm. 
A3: Karaoğlan, 200 m, yol kenarları, Mart-Mayıs 
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Crambe tataria  Sebeök var. tataria 

 Deniz lahanası * Tatarian sea kale, sea cabbage 
Özellikleri : Büyük, kaba yapılı çokyıllık bitkiler. Gövdeler genişçe ve çok dallı, 100 cm’ye 
dek boylu. Yapraklar düzensiz teleksi, genellikle basit tüylü. Çiçek durumu yoğun. Petaller 
4.5-5 mm, beyaz. Meyve küresel, ağsı-kırışık. 
B3 : Alpu-Mihalıççık, yol kenarları, 900 m, Mayıs-Haziran 
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Crambe orientalis  L. var. orientalis 

 Deniz lahanası * Tatarian sea kale, Sea cabbage 
Özellikleri : Gövdeleri çok dallı, kaba yapılı, 130 cm’ye dek boylu çokyıllıklar. 
Yapraklar pürüzlü. Çiçek durumu gevşek ve büyük. Taç yapraklar beyaz, 4-6 mm. 
Meyve küresel, alttakiler 0.7-1 mm, üsttekiler 2.5-3.5 mm.  
B3 : Alpu-Eskişehir, yol kenarları, 820 m, Mayıs-Haziran 



 67

 
Conringia orientalis (L.) Dumort 

Doğu koringiyası * Hare's ear mustard, hare’s-ear cabbage 
Özellikleri : 20-60 cm boylu, tüysüz ve buğulu tekyıllık otlar. Gövdeler dik, 
genellikle basit, silindirik. Taban yaprakları kısa-saplı. Gövde yaprakları sapsız, 
gövdeyi sarıcı. Petaller 4 mm, soluk kremsi-beyaz. Meyve dört köşeli, 6-14 cm. 
B3: Alpu-Tandırdere yolu, 980 m, Mart-Mayıs 
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Conringia perfoliata (C. A. Meyer) Busch 

Koringya * Perfoliate cabbage, Hare’s-ear cabbage 
Özellikleri : Küçük tekyıllıklar. Gövdeler 4-20 cm, genellikle basit. Taban yaprakları küçük, 
gövdeyi sarıcı. Sepaller mor. Petaller soluk sarı. Meyve 4-7.5 cm. 
B3: Alpu-Bozan, kayalıklar, 870 mi Mart- Mayıs 
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Lepidium perfoliatum L. 
Biberotu * Clasping pepperweed 

Özellikleri : Otsu tekyıllıklar. Gövdeler asit ya da üstte dallı, 15-40 cm.Taban yaprakları 2’li 
teleksi, gövde yaprakları yumurtamsı-dairesel, gövdeyi sarıcı. Taç yapraklar sarı, 1-1.5 mm. 
Meyveler yumurtamsı-dairesel, 3-5 mm. 
B3: Alpu, yol kenarları, yamaçlar, 830 m, Mayıs-Haziran 
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Lepidium latifolium L. 
Geniş yapraklı tere * Broadleaved- pepperweed 

Özellikleri : 1 m’ye dek boylu çokyıllıklar. Yapraklar basit, mızraksı, taban yaprakları üst 
yapraklardan daha büyük. Çiçekler dalların ucuna yakın yoğun salkımlarda, beyaz ya da 
soluk pembe, 2.5-3 mm. Meyve yuvarlakça, 1.5-2 mm. 
B3 : Laçin, Sakarya nehri kenarları, 450 m, Mayıs-Haziran 
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Cardaria draba (L.) Desv subsp. draba 
Kardarya * Hoary cress, white top 

Özellikleri : 60 cm’te dek boylu çokyıllık otlar. Gövdeler birkaç tane ve dik, tüylü. Taban 
yapraklar saplı. Gövde yaprakları sapsız, gövdeyi sarıcı. Çiçek durumu çok sayıda birleşik, 
gösterişli, küçük beyaz çiçekler beyaz petalli. Meyve yumurtamsı ile kalpsi, 4-5 mm. 
B3: Taycılar-çukurhisar, yol kenarları, 1200 m, Nisan-Mayıs 
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Isatis glauca Aucher subsp. glauca 
Çivit otu, gıvşak, yılangelmez * Woad 

Özellikleri : Büyük ve gösterişli çokyıllık bitkiler. Gövdeler dik ve tabandan çok sayıda, 150 
cm’ye dek boylu. Yapraklar derimsi ya da kalınca, buğulu, tam. Çiçekler 3-5 mm, sarı.  
A3 : Alpagu-Esk. yamaçlar, 700 m, Mayıs-Haziran 
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Isatis floribunda  Boiss. ex Bornm. 

Çivit otu, gıvşak, yılangelmez * Woad 
Özellikleri : 80 cm’ye dek boylu çokyıllık bitkiler. Gövdeler köşeli, genellikle basit 
ve üstte dallı. Yapraklar zayıf, yatık tüylü. Çiçek durumu yoğun şemsiyemsi salkım. 
Çiçekler sarı, 3-3.5 mm. Meyve dar dikdörtgensi, 12-15 mm. 
B3 : Bozan stepleri 900 m, Mayıs-Haziran 
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Iberis spruneri Jord. 

 Hünkarbeğendi, İberya * Candytuft 
Özellikleri : Cüce bir ya da ikiyıllık otlar. Gövdeler genellikle 3-6 cm. Yapraklar basit. Çiçek 
durumu oldukça sıkı şemsiyemsi. Petaller beyaz ile açık mor, 5-9 mm. Meyve kanatlı, 
yumurtamsı, 7.5-9 mm 
A3 : Düzköy-Beyköy, yamaçlar Nisan-Mayıs  
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Iberis taurica DC. 
Hünkarbeğendi, iberya * Candytuft 

Özellikleri : 10-20 cm boylu, kaideden dallı bir-ikiyıllıklar. Yapraklar basit, şeritsi-spatülsü, 
gövdenin her tarafına dağılı. Korolla beyaz ile leylak. Meyve ovat, 7.5-9 mm, kanatlar 2-3 mm. 
B3 : Sündiken dağları-Değirmendere, yamaçlar, Mayıs-Haziran 
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Aethionema arabicum (L.) Andr 
Taşçanta * Candy mustard 

Özellikleri: Genellikle çok dallı, 10-15 cm boylu tekyıllıklar. Taban yaprakları saplı, genişçe 
yumurtamsı ya da dikdörtgensi. Gövde yaprakları alt yapraklara benzer, kaidede kalpsi ve 
gövdeyi sarıcı. Çiçek durumu çiçekte ve meyvede sıkı. Korolla beyaz ya da pembe, 2-3 mm. 
Meyve genişçe yumurtamsı, 6-12 mm, kanatlı. 
A3: Düzköy-Beyköy, 370 m, Mayıs-Haziran 
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Aethionema armenum Boiss. 

Taşçanta * Candy mustard 
Özellikleri : Kökten itibaren çok gövdeli çokyıllık otlar. Çiçekli gövdeler 10-20 cm. yapraklar 
şeritsi-dikdörtgensi, 5-15 mm, sivri uçlu. Taç yapraklar pembe yada beyaz, 3-5.5 mm. Çiçek 
durumu başçıklı-şemsiyemsi. Meyve 4.5-7 mm, tabanda kalpsi, kanat 1-1.5 mm. 
B3 : Alpu-Bozan, stepler, 860 m, Mayıs-Haziran 
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 Aethionema dumanii M. Vural & N. Adıgüzel 

Taşçanta * Candy mustard 
Özellikleri : Çokyıllık otlar, Gövdeler dik-yükselici, 10-20 cm. Yapraklar dikdörtgensi-şeritsi, 
6-13 mm. Sepaller 2 mm, torbamsı. Petaller pembe, ters yumurtamsı, 6 mm. Meyveli 
pediseller dik. 5-8 mm. Meyve yuvarlakça, 6-7.5x7-9 mm, dişli kenarlı. Endemik. 
B3 : Alpu-Bozan, stepler, 860 m, Mayıs-Haziran 
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 Aethionema turcicum H. Duman & Aytaç 
Taşçanta * Candy mustard 

Özellikleri : Cüce çalılar. Gövdeler 15-40 cm, çok dallı. Yapraklar sapsız, tam; alttakiler 2-4 x 
1-2 mm; üsttekiler 3-10 x 3-8 mm. Sepaller dikdörtgensi-mızraksı, torbamsı. Petaller ters 
yumurtamsı-spatülsü, pembemsi-leylak, 4.5-7 x 2-4 mm. Çiçek durumu 15-30 çiçekli. 
Meyveler dikdörtgensi, tabanda kulakçıklı, 7-10 x 5-8 mm, kanat tam yada zayıfça dalgalı, 
2.5-3 mm. Endemik. 
B3 : Alpu-Bozan, stepler, 860 m, Mayıs-Haziran 
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Thlaspi perfoliatum L. 

Kulakçıklı akça çiçek  * Perfoliate penny-cress 
Özellikleri: Uzun kazık köklü tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle basit, 30 cm’ye kadar. 
Taban yaprakları rozetli, saplı. Gövde yaprakları gövdeyi sarıcı, donuk mavimsi yeşil. Çiçek 
durumu çiçekte sıkı, meyvede uzunca. Çiçekler beyaz, 2-2.5 mm. Meyve terskalpsi, 5-7 mm. 
A3: Sarıcakaya, çayırlar, 400 m,  Şubat-Mayıs 
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Thlaspi jaubertii Hedge 
Akça çiçek  * Penny-cress 

Özellikleri: Tek ve dik gövdeli, basit ya da çiçekli  kısımlarda dallı, tüysüz, 60 cm’ye kadar 
boylu tek yıllık otsu bitkiler. Taban yaprakları seyrek rozetli. Gövde yaprakları gövdeyi sarıcı 
ve kulakçıklı. Korolla beyaz, 7-8 mm. Meyve dikdörtgensi-eliptik, 7-13 mm. Endemik. 
A3: Sarıcakaya-Yenice, yamaçlar, Nisan-Mayıs 
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Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Çoban çantası, çantacık otu * Shepherd's purse, mother’s heart 
Özellikleri : Tekyıllık bitkiler. Gövdeler dik, 50 cm’ye kadar boylu, basit, yıldızsı, basit tüylü. 
Taban yaprakları rozetli, yarıya dek tütsü parçalı. Gövde yaprakları kulakçıklı-gövdeyi sarıcı. 
Petaller beyaz, 2-2.5 mm. Meyve oldukça basık, ters kalpsi-tersüçgensi, 7-9 mm. 
B3: Alpu, yol kenarları, 830 m,  Ocak-Aralık 



 83

Boreava orientalis Jaub & Spac 
Sarıot, Kayşak 

Özellikleri : Tekyıllık, 15-50 cm, dik, tüysüz, donuk mavimsi yeşil. Alt yapraklar 5-12 cm, 
dikdörtgensi-yumurtamsı ya da dikdörtgensi-mızraksı; üstte yumurtamsı-kalpsi, 2-6 cm. Çiçek 
durumu çok dallı. Çiçekler sarı; petal 4-5 mm. Meyve yumurtamsı-dört köşeli, 5-7 mm. 
B3: Bozan ağaçlandırma sahası, 880 m, Ocak-Aralık 
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Neslia apiculata Fisch., Mey. & Ave-Lall 

Sarıot * Ball mustard 
Özellikleri : 30-70 cm boylu, basit ya da dallı tekyıllıklar. Yapraklar basit, tabanda oksu, tüy 
örtüsü dallı v ve basit tüylü. Taç yapraklar 3 mm, sarı. Meyve 2-3 mm. 
B3 : Alpu, çayırlar, 830 m, Nisan-Temmuz 
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Fibigia clypeata (L.) Medik. 
Fibigya * Roman shields 

Özellikleri : 60 cm’ye dek boylanan yarıçalımsı çokyıllık otlar. Gövdeler dik, yıldızsı tüylü. 
Yapraklar tam ya da dişli. Taç yapraklar sarı. Meyve genellikle yumurtamsı 20-25 mm. 
B3 : Sündiken dağları, orman kenarları, 1100 m, Nisan-Haziran 
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Alyssum linifolium Steph. Ex. Willd. var. linifolium 

Alis, kuduz otu * Madwort 
Özellikleri: Çok gövdeli tekyıllık otlar, 10-30 cm. Gövdeler dik, üstte dallı. Gövde yaprakları 
kısaca saplı ya da sapsız, 10-25 mm. Çiçek salkımı uzunca. Çiçekler sarı; petaller 1.2-2.4 mm. 
Meyveler 3.5-7 mm, tüysüz. 
B3 : Alpu-Esk. yol kenarları, 800 m,  Mart-Temmuz 
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Alyssum dasycarpum Steph 

Alis, kuduz otu * Madwort 
Özellikleri: 5-25 cm boylu, yatık, sapsız yıldızsı tüylü tekyıllık otlar. Çoğunlukla birkaç 
gövdeli. Gövde yaprakları 0.8-2.5 cm. Çiçek durumu 15 cm’ye kadar. Taç yapraklar soluk 
sarı, ikiye ayrık, 2.5-3.5 mm. Meyve küresel, kapaklar eşitsiz, yoğun basit ve yıldızsı tüylü. 
B3 : Alpu-Esk. yol kenarları, 800 m,  Mart-Temmuz 
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Alyssum desertorum  Stapf. var. desertorum   

Alis, kuduz otu * Madwort 
Özellikleri: 25 cm’ye dek boylu, 8-20 ışınlı pulsu yıldızsı tüylü tekyıllıklar. Gövdeler dik, 
yükselici, tabandan birkaç gövdeli. Gövde yaprakları şeritsi-ters mızraksı, 0.5-2.5 cm. Taç 
yapraklar soluk sarı, dışta seyrek yıldızsı tüylü. Meyve küresel, 2.5-4 mm çaplı, tüysüz. 
B3 : Alpu-Esk. yol kenarları, 800 m, Mayıs-Haziran 
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Alyssum minus (L.) Rothm var. micranthum (Meyer) Dudley 

Alis * European alyssum, small-leaved alyssum 
Özellikleri: 25 cm’ye dek boylu, dik gövdeli tekyıllıklar. Yapraklar ters mızraksı ya da ters 
yumurtamsı-spatülsü. Çiçekli salkım 15 cm’ye dek uzunlukta, sağlam. Petaller sarı, 
sepallerden uzun. Meyve tek tip yıldızsı tüylü. 
B3 : Alpu-Esk. yol kenarları, 800 m, Mayıs-Haziran 
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 Alyssum niveum Dudley. 
 Alis, kuduz otu * Alyssum, madwort 

Özellikleri : Yastıksı formlu iki yada çok yıllık bitkiler. Yapraklar ters mızraksı-ters 
yumurtamsı ya da spatülsü şekilli, kiremitsi dizili, 7-15 mm.. Tüy örtüsü yoğun grimsi beyaz 
pulsu tüylü. Petaller soluk sarı, 6.5-7 mm.  Endemik. 
B3 : Bozan stepleri, 880 m, Mayıs-Haziran 
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Alyssum borzaenum Nyar. 
Alis, Kuduz otu * Alyssum, Madwort 

Özellikleri: Çokyıllıklar, basit odunsu dallardan çıkan çiçekli gövdeler 20-35 cm. Yapraklar 
yıldızsı tüylü. Petaller parlak sarı, 1.5-2.5 mm. Meyveler genişçe ters yumurtamsı, ters kalpsi 
ya da dairesel, 2-3 mm, küçük, yatık yıldızsı tüylü. 
B3: Alapınar, margı alanı, 1350 m, Mayıs-Haziran 
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Alyssum sibiricum Willd. 
 Alis, kuduz otu * Madwort, yellowtuft 

Özellikleri : Oldukça yoğun yastıkçık formlu, odunsu ve sağlam kaideli çok yıllık bitkiler. 
Çiçekli gövdeler 15-20cm Gövde yaprakları ters yumurtamsı-ters mızraksı. Petals parlak sarı, 
2-2.5 mm. Meyveler genişçe ters yumurtamsı ya da ters kalpsi, 3-4 mm, yıldızsı tüylü.  
B3 : Sündiken dağları, Arıkaya, yamaçlar, 1360 m, Mayıs-Temmuz 
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Clypeola jonthlaspi L. 
Disc cress * schildkraut 

Özellikleri: Tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle basit, tıldızsı tüylü, 30 cm’ye kadar boylu. 
Yapraklar tam. Petaller sarı, 0.5-2 mm. Meyve her zaman zarsı kanatlı, tüylü, ters 
yumurtamsı-küresel. 
A3: Mihalgazi, kayalıklar, 460 m, Nisan-Mayıs 
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Draba bruniifolia Stev. subsp. olympica (Sibth. ex DC) Coode & Cullen 
Kaya çiçeği *  Draba 

Özellikleri : Yastıksı formlu çokyılık otlar. Yapraksız pediseller 1-10 cm, uzun yumuşak tüylü. 
Yapraklar şeritsi, yalnızca kenarlarda basit tüylü. Çiçek durumu kısa, 3-8 çiçekli. Petaller 
parlak sarı. Meyve yumurtamsı, tüylü. 
B3 : Sündiken dağları-Kartaltepe, kayalık yamaçlar, 1590 m, Mayıs-Haziran 
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Erophila verna (L.) Chevall subsp. verna 

Çırçırotu * Common whitlow-grass 
Özellikleri: Küçük ve zayıf tekyıllık otlar. Gövde genellikle 10 cm’den küçük. Tüy örtüsü basit 
ya da çatalsı tüylü. Yapraklar basit. Çiçekler beyaz, derince ikiye ayrık, 2-4 mm. Meyve 
yassı, ters mızraksı ya da eliptik. 
A3: Karaoğlan, çayırlar, 250 m, Mart-Haziran 
 



 96

Arabis caucasica Willd. subsp. caucasica 
 Kaz teresi, kaz otu * Snowdrop 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler yükselici ile dik, 25-30 cm. Rozet yapraklar genellikle 
ters yumurtamsı. Gövde yaprakları genellikle dikdörtgensi, kulakçıklı, yıldızsı-kısa grimsi 
beyaz tüylü. Çiçekler beyaz, kokulu, 12-18 mm. Meyve oldukça basık. 
B3 : Sündiken dağları-Belkese, 1290 m, Mayıs-Haziran 
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Arabis nova Will. 

Kazteresi * Rock cress 
Özellikleri:10-30 cm boylu, kısa yıldızsı tüylü, tek gövdeli tekyıllık otlar. Gövde yaprakları 
sert, tabanda oksu. Çiçekler beyaz, 3-4.5 mm. Meyve şeritsi-dikdörtgensi, dik, 30-45 mm. 
A3: Beyköy, çayırlar, 360 m, Nisan-Mayıs 
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Turritis glabra L. 

Keçi sakalı * Tower cress 
Özellikleri: İki ya da tekyıllık otlar. Gövdeler dik, 40-120 cm, basit ve yıldızsı tüylü. Gövde 
yaprakları yumurtamsı-mızraksı, tam, kulakçıklı, tüysüz. Petaller soluk sarı, 5-6 mm. Meyve 
dik, sert, dik, 80 mm’ye dek uzunlukta. 
A3: Alpagut-Esk. orman kenarları, 780 m, Nisan-Temmuz 
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Turritis laxa (Sibth. & Sm.) Hayek 
Keçi sakalı * Tower cress , tower mustard 

Özellikleri: 30-70 cm boylu, dik gövdeli, tüysüz, İki ya da tekyıllık otsu bitkiler. Taban 
yapraklar yıldızsı tüylü, ters yumurtamsı. Gövde yaprakları yumurtamsı-mızraksı, tam, 
gövdeyi saran büyük kulakçıklı, tüysüz. Korolla beyaz ya da pembe uçlu beyaz, 4-5 mm. 
Silikuva aşağı kıvrık, 8-12 cm. 
B3: Sündiken dağları, karakütük-Çatacık, 1230 m, Nisan-Haziran 
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Aubrieta deltaoidea (L.) DC. 

 Adi obrizya * Purple rock-cress 
Özellikleri : Bodur, çokyıllık otsu bitkiler. Yapraklar darca ters yumurtamsı. Çiçekler büyük 
ve oldukça gösterişli. Petaller mor, 15-17 mm. Meyveler 9-13 mm, basit ve yıldızsı tüylü. 
B3 : Beyyayla yolu, yamaçlar, 1360 m, Nisan-Mayıs   
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 Matthiola longipetale (Vent) DC. subsp. bicornis (Sibth & Smith) P. W. Ball,  

Gece-gündüz çiçeği * Night scented stock 
Özellikleri : Tek yıllık, gövdeler dik, 50 cm’ye dek boylu, çatallı tüylü. alt yapraklar dalgalı-
dişli ya da teleksi. Sepaller pembemsi mor. Silikuva meyveler silindirik, 2 boynuzlu, 8 -15 cm. 
B3 : Kozlubel-Ocakbaşı yaylası, yamaçlar, 830 m, Mayıs-Haziran 
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Chorispora syriaca Boiss. 
Suriye hardalı * Crossflower 

Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler yükselici ile dik, 10-30 cm, basit ve salgı tüylü. 
Yapraklar teleksi. Petaller mor, 15-18 mm. Meyve 40-60 mm. 
B3 : Alpu-Mihalıççık, yol kenarları, 900 m, Mayıs-Haziran 
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Hesperis kotschyii Boiss. 

 Kaya jülyeni * Dame’s violet, sweet rocket 
Özellikleri : Çokyıllık otsu bitkiler. Gövdeler 20 cm’ye dek boylu, yükselici ya da dik, grimsi 
beyaz görünüşlü sık yıldızsı-çatallı tüylü. Yapraklar tam. Çiçekler gösterişli. Kaliks oldukça 
şişkin torbacıklı, 11-12 mm. Petaller leylak-mor. Endemik. 
B3 : Sündiken dağları, Karanlıkdere-Gökçekaya yolu, kayalıklar, 720 m, Mayıs-Haziran 
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Hesperis bicuspidata (Willd.) Poired 
Jülyen * Dame’s violet, sweet rocket 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 20-35 cm, tüy örtüsü kısa yıldızsı-çatallı tüylü, 
bazen salgı tüylü. Alt yapraklar ters yumurtamsı ile darca ters yumurtamsı , dalgalı-dişli. 
Gövde yaprakları sapsız, hafifçe gövdeyi sarıcı, şeritsi ile mızraksı. Sepaller 7-10 mm. 
Petaller açık mor ile koyu menekşe. Meyveler narin.  
A3: Karanlıkdere, orman kenarları, 1220 m, Mayıs-Haziran   
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Malcolmia africana (L.) R. Br 

African mustard 
Özellikleri : Zayıf tekyıllık otlar. Gövdeler dik, yapraklı, basit, iki ve çok çatallı tüylü, 15-30 
cm. Yapraklar basit, tümü  oymalı-dişli. Petaller soluk leylak. Meyve düz, yayık uzun tüylü. 
A3: Gökçekaya, 260 m, Mart-Nisan 
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Erysimum crassipes Fisch. & Meyer 

Yabani hardal * Blister cress 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler dik ya da yükselici-dik, zayıfça kanatlı, bazen iki parçalı 
tüylü. Alt yapraklar şeritsi-kılsı; gövde yaprakları şeritsi, iki parçalı sık grimsi tüylü. Petaller 
soluk sarı-sarı, 8-9 mm. Silikuva meyve iki parçalı tüylü, 35-50 mm.  
B3: Alpu-Esk. yol kenarları, 810 m, Mayıs- temmuz 
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Sisymbrium altissimum L. 

Bülbül otu * Tall tumble mustard, hedge mustard 
Özellikleri : Tek ya da ikiyıllık bitkiler. Gövdeler dik, 1 m’ye dek boylu, atta  uzun, sert tüylü, 
üstte yüysüz ve mavimsi yeşil. Yapraklar almaşlı, teleksi. Çiçek durumu terminal ve yanal 
salkım, çiçekte sıkı. Petaller soluk sarı, 9-12 mm. Meyve 8-11 cm, düz. 
B3: Bozan-Çatacık yol kenarları, 900 m, Mart-Haziran 
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Sisymbrium loeselii L. 

Bülbül otu * Tall hedge mustard 
Özellikleri : Bir, iki ya da çok yıllık otlar. Gövdeler dik, 20-100 cm, basit tüylü ya da tüysüz. 
Taban yaprakları uçta büyük oksu loblu kemansı-teleksi. Gövde yaprakları oksu-mızraksı uç 
loblu, 2-3 yanal loblu. Petaller parlak sarı, 5-7 mm. Meyveler 10-45 mm.   
B3: Alpu-Esk. yol kenarları, 820 m, Mart-Haziran 
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Descurainia sophia (L.) Web 
Flixweed 

Özellikleri : Bir ya da ikiyıllık otlar. Gövdeler genellikle çiçeklenme bölgelerinde dallı, basit ve 
yıldızsı tüylü, 1 m’ye dek boylu. Yapraklar almaşlı, 2-3 teleksi, yoğun yıldızsı, basit kısa tüylü. 
Çiçek durumu uç salkım, çiçekte sıkı. Petaller 2.5-4 mm, soluk sarı. Meyve 13-35 mm. 
B3: Alpu-Esk. yol kenarları, 820 m, Nisan-Haziran 
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CAPPARACEAE (KEBEREGİLLER / CAPER FAMILY) 

Capparis ovata Desf. var. canescens (Coss.)Heywood 
Kapari, gebele, kedi tırnağı * Common caper 

Özellikleri : Dağınık, yayılıcı formlu, dikenli kulakçıklı çalılar. Yapraklar eliptik ya da ters 
yumurtamsı. Çiçekler gösterişli, çok sayıda serbest stamenli. Petaller oldukça büyük, beyaz. 
Meyve yumuşak, çok tohumlu kapsül.  
B3 : Gökçekaya, kayalıklar, 480 m, Nisan-Mayıs  
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RESEDACEAE (MUHABETÇİÇEĞİGİLLER/MIGNONETTE FAMILY) 

Reseda lutea L. var. lutea 
Muhabbet çiçeği, kuzu otu, gerdanlık * Dyer’s rocket, wild mignonette 

Özellikleri : Otsu ikiyıllık bitkiler. Tabandan birçok gövdeli, 30-70 cm boylu. Alt yapraklar 
genellikle teleksi. Petaller 6, kremsi-sarı. Kapsül genellikle silindirik. 
B3: Alpu-Mihalıççık, yol kenarları, 900 m, Nisan-Ağustos 
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Reseda luteola L. 

Çehri çiçeği, sarı boya otu * Weld dyer's rocket, yellow dye 
Özellikleri :1.3 m kadar dik, sağlam gövdeli, tüysüz, ikiyıllık otlar. Yapraklar tam. Çiçek 
salkımı yoğun başak, pek çok dik, kısa saplı çiçekli. Korolla 4, soluk sarı. Kapsül dik  duruşlu, 
pürüzlü, yuvarlaksı. 
A3: Alpagut-Esk. yol kenarları, 700 m,  Haziran-Temmuz 
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CISTACEAE (LADENGİLLER / ROCK ROSE FAMILY) 

Cistus laurifolius L. 
 Beyaz laden, ildan, tavşancıl, pamuk otu * Laurel leaf rockrose 

Özellikleri : Oldukça aromatik, herdem yeşil çalılar. Gövdeler sağlam, 1-3 m boylu. 
Yapraklar yumurtamsı, üst yüzey tüysüz, alt yüzey yoğun basit halımsı tüylü. Sepaller 3. 
Çiçekler gösterişli, kağıtsı, beyaz, 3-5 cm çaplı. 
B3 : Alpu-Mihalıççık, orman açıkları, yamaçlar, 900 m, Mayıs-Haziran 
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Cistus creticus L. 
 Laden, karağan * Pink rockrose, gum cistus 

Özellikleri : 30-120 cm boylu, herdemyeşil, aromatik çalılar. Yapraklar karşılıklı,  
yumurtamsı-dikdörtgensi ya da dairemsi. Sepaller 5. Petaller 5, pembe, 3-6 cm karşılıklı 
çaplı. Kapsüller yoğun yatık tüylü. 
B3 : Sündiken dağları-Alapınar, 1280 m, Mayıs-Haziran 
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Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. lycaonicum Coode & Cullen 

Güneş gülü, altın otu * Common-rock rose, wisley primrose 
Özellikleri : Odunsu sürünücü çokyıllık bitkiler. Gövdeler sert tüylü. Yapraklar darca eliptik ile 
dikdörtgensi, beyaz halımsı tüylü, kulakçıklı. Petaller 6-10 mm, sarı. Endemik. 
B3: Karakütük-Çatacık, orman kenarları, yamaçlar, 1440 m, Mayıs-Temmuz  
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Helianthemum canum (L.) Baumg. 
Güneş gülü, altın otu * Hoary rock- rose 

Özellikleri : Yarıçalımsı çokyıllıklar. Yapraklar eliptik, kulakçıksız, genellikle yıldızsı tüylü. 
Petaller 4-7 mm, sarı. 
B3: Bozan stepleri, 880 m, Mayıs-Temmuz  
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Fumana paphlagonica Bornm. & Janchen 

Fumana  * Güneş gülü 
Özellikleri : Odunsu kaideli, sürünücü, küçük yarı çalımsı çokyıllıklar. Yapraklar almaşlı dizili, 
şeritsi. Genç sürgünler ve kaliks yoğun beyaz yumuşak tüylü. Çiçekler seyrek. Kaliks erken 
dönemde kırmızı. Petaller gösterişli, sarı. Endemik. 
B3 : Kartaltepe, yamaçlar, 900 m, Mayıs-Haziran 
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VIOLACEAE (MENEKŞEGİLLER/VIOLET FAMILY) 

Viola odorata L. 
 Menekşe * Ordinary violet, sweet violet, common blue violet 

Özellikleri : 3-12 cm boylu, uzun toprak üstü stolonlu, gövdesiz çokyıllık otlar. Yapraklar 
yumurtamsı-dairemsi, tabanda kalpsi. Kulakçıklar salgılı, saçaklı. Çiçekler hoş kokulu, mor. 
A3 : Sakarıkaracaören-Alapınar, ormaniçi, sulak yerler, 590 m, Nisan-Haziran 
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Viola occulta Lehm. 
 Menekşe * Violet, dwarf pansy * 

Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövde dik, 3-15 cm. Yapraklar darca dikdörtgensi-spatülsü, 
tüysüz ile uzun tüylü-pürüzlü. Sepaller korolla kadar ya da daha uzun. Korolla beyaz ile krem. 
B3: Taycılar-Arıkaya, 1430 m, Nisan-Mayıs  
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POLYGALACEAE ( SÜTOTUGİLLER / MILKWORT FAMILY ) 

Polygala pruinosa Boiss. subsp. pruinosa 
Süt otu, haç çiçeği, yılan yoncası  * Milkwort   

Özellikleri:Yükselici birkaç gövdeli, tüylü yarıçalımsı otlar. Alt yapraklar yumurtamsı-ters 
yumurtamsı, üsttekiler eliptik-şeritsi. Çiçek salkımı genellikle terminal durumlu, gevşek,   6-20 
çiçekli. Korolla mavimsi. Kapsül meyve sapsız, ters yumurtamsı..  
B3: Alpu-Sevinç köyü, 800 m, Nisan-Temmuz 
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Polygala anatolica Boiss. et Heldr 
Süt otu, haç çiçeği, yılan yoncası  * Milkwort   

Özellikleri: Odunsu kaideli çokyıllık otlar. Gövdeler çok sayıda gövdeli, yükselici, 60 cm’ye 
dek boylu. Yapraklar almaşlı. Çiçekler morumsu pembe. saplı, dikdörtgensi, darca kanatlı. 
A3: Sarıcakaya, yamaçlar, 400 m, Mayıs-Ağustos 
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PORTULACACEAE (SEMİZOTUGİLLER / PURSLANE FAMILY) 

 
Portulaca oleraceae L. 

Semizotu * Purslane 
Özellikleri: Sürünücü, etsi tekyıllık otlar. Gövde ve yapraklar etsi ve kalın. Yapraklar büyük 
ve sulu, 15-20 mm. Çiçekler sarı, 4-6 mm. Tohumlar siyah, parlak papilalı. 
A3: Mayıslar, 400 m, Temmuz-Kasım 
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CARYOPHYLLACEAE (KARANFİLGİLLER / PINK FAMILY) 

Arenaria ledebouriana Fenzl. var. ledebouriana 
Arenarya * Sandwort 

Özellikleri: Yastıksı formlu, dikenli, tüysüz ila salgı tüylü-kısa sık yumuşak tüylü, herdem 
yeşil otlar. Yapraklar 2.5-10 mm, dikenli, sıklıkla morumsu renge döner. Çiçek durumu 2-5 
çiçekli. Dış sepaller yumurtamsı, 2-3.5 mm. Petaller beyaz, sepallerden uzun. 
A3: Çamalan-Düzköy, stepler, 410 m,  Haziran-Ağustos  
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Stellaria media (L.) Vill. subsp. media 

Yıldız otu, serçe dili * Common stitchworts, chickweeds 
Özellikleri: Genellikle yatık durumlu tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle tüysüz, 20-30 cm, 
silindirik, bazen etli. Yapraklar karşılıklı. Sepaller 3-7 mm, sivri, tüylü ya da tüysüz. Petaller 
beyaz, genellikle 5, hemen hemen tabana dek ikiye ayrık. Kapsül 3-5 mm, tüysüz.  
A3: Mihalgazi yaylası, orman içi, 680 m, Nisan-Haziran 
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Stellaria holostea L. 

 Yıldız otu, kuş otu, serçe dili, tavuk otu * Greater stitchworts 
Özellikleri : 15-30 cm boylu çokyıllık otlar. Gövdeler dört köşeli, genellikle kısa seyrek tüylü. 
Alt yapraklar darca mızraksı ile dikdörtgensi, 20-30 mm.  Üst yapraklar mızraksı, 30-60 mm. 
Çiçek durumu yaklaşık 10 çiçekli. Sepaller 6-9 mm. Petaller beyaz, 10-18 mm. 
B3 : Karakütük, orman açıkları, 1200 m, Mayıs-Haziran 



 126

Cerastium banaticum (Roch.) Heuffel 
Boynuz otu, kar halısı * Mause-ears, earchick-weed 

Özellikleri: Yayık gelişen çokyıllıklar. Gövdeler çok sayıda, 10-25 cm. Yapraklar şeritsi ile 
mızraksı, genellikle tüylü. Sepaller yumurtamsı-mızraksı, 5-6 mm, geniş pulsu zarsı kenarlı. 
Petaller beyaz, 7-11 mm. Kapsül zarsı. 
A3: Alpagut-Esk. yamaçlar, 760 m, Haziran-Ağustos 
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Cerastium perfoliatum L. 
Boynuz otu, kar halısı * Mause-ears, earchick-weed 

Özellikleri: Tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler dik, 20-35 cm. Alt yapraklar darca ters 
yumurtamsı, saplı; üst yapraklar genellikle mızraksı-dikdörtgensi. Çiçek durumu sert, birkaç 
çiçekli. Petaller beyaz. Kapsül 2-4 cm uzunlukta. 
B3: Alpu-Esk. yol kenarları, yamaçlar, 800 m, Nisan-Mayıs 
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Holosteum umbellatum L. var. umbellatum 

Şemsiyemsi kuş otu * Jagged chickweed, umbellate chickweed 
Özellikleri: Tekyıllık bitkiler. Gövdeler 5-25 cm, çoğunlukla tabandan çok sayıda, dik, nodlar 
arası salgı tüylü. Yapraklar karşılıklı, sapsız, tam, kenarlarda salgı tüylü. Çiçek durumu 3-16 
çiçekli. Pediseller keskin geri kıvrık. Petaller beyaz, 5-8 mm. 
B3: Alpu, çayırlar, 810 m, Mart-Mayıs 
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Moenchia mantica (L.) Bartl. subsp. mantica 
Dördüz otu * Upright chickweed 

Özellikleri: Tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler yükselici ile dik durumlu, 10-30 cm. Yapraklar 
mızraksı. Çiçekler 4-5 parçalı. Petaller beyaz. Kapsül yumurtamsı. 
A3: Beyyayla, 1450 m, çayırlar, Mart-Haziran 
 



 130

 
 

Telephium imperati L. subsp. orientalis (Boiss.) Nyma 
Özellikleri: Odunsu gövdeli, tüysüz çokyıllık otlar. Gövdeler toprak üzerine yatık ya da 
yükselici, 10-30 cm. Yapraklar karşılıklı, genellikle tek yönlü dizili. Çiçekler uçlarda başçıklı-  
şemsiyemsi. Sepaller 5, yeşil. Petaller 5, beyaz. Meyve piramitsi, 5-6 mm. 
A3: Mayıslar-Nallıhan yolu, stepler, 460 m, Mayıs-Temmuz 
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Dianthus micranthus Boiss. & Heldr 

Beyaz  karanfil * White pink 
Özellikleri: 8-35 cm boylu çokyıllık otlar. Yapraklar 1-4.5 mm, şeritsi. Çiçekler genellikle tek. 
Kaliks 8-11 mm. Petaller beyaz, dudaklar tam, 2.5-3.5 mm. 
A3: Laçin-Yenice, yamaçlar, 580 m, Haziran-Temmuz 
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Dianthus zonatus Fenzl. var. zonatus 
Karanfil * Pink 

Özellikleri : 7-30 cm boylu, birkaç gövdeli, çokyıllık bitkiler.Yapraklar 25-80 mm, şeritsi. 
Çiçek durumu terminal, serbest dallı. Çiçekler tek, koyu pembe, altta sarımsı. Kaliks 15-20 
mm, silindiriksi, soluk yeşil lekeli mor.  Petal dudakları 8-11 mm, dişli, sakalsı. 
A3 : Mayıslar, 380 m, Haziran-Temmuz 
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Dianthus calocephalus Boiss. 

Karanfil * Pink  
Özellikleri: 30-80 cm boylu, genellikle 1-2 uzun gövdeli, çokyıllık otlar. Yapraklar şeritsi, 
uzun-sivri uçlu, 2-3 mm enli. Floral yapraklar derimsi, yumurtamsı-dikdörtgensi, başçıktan 
kısa. Çiçek durumu başçık, çiçekler sapsız. Kaliks şeritsi, küçük sivri uçlu, 16-20 mm. Korolla 
red, 20-25 mm, petal dudakları 4-5 mm, dişli, kısa sakalsı tüylü. 
B3: Çatacık-Karakütük, 1600 m, orman açıkları, Mayıs-Eylül 
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Dianthus lydius Boiss. 
 Karanfil * Pink 

Özellikleri : 25-60 cm boylu çokyıllık otlar. Yapraklar şeritsi, yaklaşık 1 mm enli. Floral 
yapraklar yumurtamsı-kalpsi, derimsi, soluk, çiçek başçığı uzunluğunda, ikincil floral 
yapraklar genişçe yumurtamsı, kalpsi. Çiçek durumu başçık, yaklaşık 7 sapsız çiçekli. Kaliks 
15-20 mm. Petal dudakları kırmızı, 4-5.5 mm, dişli ve sakalsı kenarlı. Endemik. 
B3 : Sündiken dağları, Arıkaya, yamaçlar, 1300 m, Mayıs-Haziran 
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 Velezia rigida Bieb. 

 Sabun otu, çöğen otu * Soap wort, bouncing bet 
Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler dik yada yükselici, 10-35 cm, genellikle seyrek salgı 
tüylü. Çiçek durumu düzensiz dallı salkım, altta genellikle tek, üstte iki çatallı dallı. Çiçekler 
tek, bazen 2-3‘lü demetli, sapsız yada kısa saplı. Kaliks 12-14 mm, salgı tüylü. Petaller12-16 
mm, ikiye ayrık, pembe. Kapsül 10-12 mm. 
A3: Mayıslar-Sarıcakaya, kayalıklar, 480 m, Mayıs-Haziran 
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Saponaria glutinosa Bieb. 
 Sabun otu, çöğen otu * Soap wort, bouncing bet 

Özellikleri : İkiyıllık otlar. Gövdeler genellikle basit, dik, uzun glandular tüylü, 25-70 cm. 
Yapraklar 4-7 cm, tüysüz ya da kenarda silli. Çiçek durumu yapışkan ve salgı tüylü. Kaliks 
18-25 mm. Petaller ikiye ayrık, 20-27 mm, koyu pembe yada mor. Kapsül sapsıza yakın. 
 B3 : Alpu-Mihalıççık, orman açıkları, yamaçlar, 900 m, Mayıs-Haziran 
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Saponaria officinalis L. 
Sabun çiçeği, köpürgen, karga sabunu * Soapwort, bouncing-bet 

Özellikleri: Sürünücü rizomlu otsu çokyıllıklar.Gövdeler dik, 30-100 cm. Yapraklar karşılıklı, 
basit, elsi damarlı. Çiçekler terminal salkımda, kokulu. Kaliks yeşil ya da sarımsı yeşil, 18-22 
mm. Petaller beyaz ya da pembemsi, 20-30 mm. Meyve kapsül.  
B3: Alpu-Esk. yol kenarları, 800 m,  Mayıs-Temmuz 
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Saponaria kotschyi Boiss 
Sabun otu  * Soapwort 

Özellikleri : Tabandan çatallı dallı, sık salgı ve basit tüylü tek yada ikiyıllık otlar. Gövdeler 
yatık yada yükselici, 20-30 cm. Yaprakları oblong-lanceolate, subsessile. Şemsiye çok 
çiçekli, gevşek. Çiçek sapı 2-4 mm. Petaller 13-15 mm, pembe. Kapsül 6-7 mm. Endemik. 
B3 : Bozan stepleri, 880 m, Mayıs-Haziran 
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Gypsophila perfoliata L. var. perfoliata 

Çöğen otu, Çöven, Çevgen, Alçıotu * Perfoliate baby’s breath 
Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler tabanda yükselici, çok dallı, 30-120 cm, genellikle kısa, 
sık salgı tüylü. Yapraklar şeritsi-mızraksı ile yumurtamsı, 2-10 cm. Çiçek durumu tüysüz, 
gevşek. Kaliks çansı, 2-2.5 mm. Petaller beyaz ile pembe, 3-3.5 mm. 
B3: Alpu-Yunusemre arası, yamaçlar, 860 m, Haziran-Ağustos 
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Gypsophila viscosa Murray 

Yapışkan çöğen otu, bahar yıldızı * Pink baby’s breath 
Özellikleri: Yapışkan ve tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler üstte dallı, 15-60 cm. Yapraklar 10-
60 mm. Çiçek durumu ikiye çatalsı. Pediseller kılcal, 5-15 mm. Kaliks genişçe çansı ile 
hemen hemen küresel, 2-2.5 mm. Petaller beyaz ile soluk pembe, 4-5 mm. 

B3: Alpu-Esk. yolu, yamaçlar, 800 m, Nisan-Haziran 
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Gypsophila pilosa Hudson 
Alçı otu, çöğen otu * Turkish baby’s breath, chalk-plant 

Özellikleri: Sağlam ve dik gövdeli, uzun yumuşak ya da sert tüylü, 10-80 cm boylu 
tekyıllıklar. Yapraklar 30-100 mm, mızraksı, genellikle uzun salgı tüylü, bazen tüysüz. 
Pediseller ipliksi, aşağı sarkık, tüysüz, 1-4 cm. Kaliks çansı-tüpsü, salgı tüylü, 4-7 mm. 
Petaller beyaz-soluk pembe, 8-12 mm. Meyve kapsül 
A3: Gökçekaya-Laçin, yol kenarları, 520 m, Mayıs-Haziran 
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Vaccaria pyramidata Medik. var. grandiflora (Fisch. ex DC) Cullen 

 İnek otu, arap baklası * Cow basil 
Özellikleri : Tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler dik, 15-60 cm boylu. Yapraklar kalpsi-mızraksı, 
4-8 cm. Çiçek durumu çok çiçekli, geniçce dallı. Kaliks 10-15 mm. Korolla, pembe, 18-23 
mm. Meyve küresel kapsül. 
B3 : Çukurhisar, yol kenarları, 890 m, Mayıs-Haziran 
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Silene italica (L.) Pers. 

Kulak nakıl * Spanish catchfly 
Özellikleri : 80 cm kadar dik boylanan, kısa ve yumuşak tüylü çokyıllık otlar. Taban 
yaprakları ters yumurtamsı ile mızraksı, saplı; gövde yaprakları küçük, dar ve dalgalı kenarlı.  
Çiçekler geniş ve Geniş Yayılışlı dallarda. Kaliks çiçekte tüpsü, seyrek ve kısa tüylü, 15-21 
mm. Korolla kremsi ya da beyazımsı, derin çentikli. A3: Mihalgazi, 250 m, Mayıs-Haziran 
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Silene otites (L.) Wibel 

Kulak nakıl * Spanish catchfly 
Özellikleri: İki ya da çokyıllık otlar. Gövde 1.5 m’ye kadar dik, genellikle kıvrık basit tüylü, 
bazen üstte salgı tüylü. Gövde yaprakları ters mızraksı. Çiçek durumu ana eksen üzerinde, 
çiçekler saplı. Kaliks 3.5-6 mm. Petal soluk yeşilimsi ya da sarımsı. Kapsül 4-8 mm.  
B3:  Alpu-Esk. yolu, yamaçlar, 800 m, Haziran-Temmuz 
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Silene supina Bieb. subsp. pruinosa Boiss. 

Nakıl * Catchfly 
Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler yükselici ile dik, 10-50 cm, kıvrık kısa tüylü. Yapraklar 
dikdörtgensi-ters mızraksı, yoğun tüylü. Kaliks 11-16 mm, geri dönük kısa tüylü, bazen salgı 
tüylü. Korolla kremsi ile yeşilimsi, derin iki loblu. Kapsül yumurtamsı-dikdörtgensi. 
B3:  Alpu-Esk. yolu, yamaçlar, 800 m, Mayıs-Temmuz 
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Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 
 Nakıl * Bladder campion 

Özellikleri : Çokyıllık bitkiler. Gövdeler dallı, sıklıkla kaidede odunsu, 30-80 cm. Yapraklar 
genellikle yumurtamsı ile mızraksı. Çiçek durumu çatalsı bileşik salkım. Kaliks 13-21 mm, 
şişkinleşmiş, 15-20 ağsı damarlı. Petaller genellikle beyaz, derince iki parçalı. Kapsül 6-13 
mm, yumurtamsı-küresel. 
B3 : Dereköy-Söğütçük, 1000 m, Mayıs-Haziran 
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Silene compacta Fischer 

 Bahçe nakılı * Compact maiden's tears, oriental campion 
Özellikleri : Tüysüz, iki ya da kısa ömürlü çokyıllıklar. Gövdeler dik, 50-120 cm, basit yada 
üstte dallı. Alt yapraklar rozet formunda. Gövde yaprakları genellikle yumurtamsı, gövdeyi 
sarıcı. Çiçekler başçıklarda. Kaliks 16-20 mm. Petaller parlak pembe. 
B3 : Sündiken dağları-sarıçiçek deresi, 1380 m, Mayıs-Haziran 
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Silene alba (Miller) Krause subsp. divaricata (Reichb.) Walters 
 Beyaz nakıl * White campion 

Özellikleri : İki evcikli tek, iki yada çokyıllıklar. Gövdeler dik, 30-85 cm boylu, geriye kıvrık 
kısa tüylü, seyrek salgı tüylü ve üst kısımlarda yapışkan. Çiçekler tek eşemli. Kaliks erkek 
çiçeklerde 9-16 mm, dişi çiçeklerde 18-23 mm. Petaller beyaz, iki parçalı dudaklı.  
A3 : Mihalgazi-Alpagut, 400 m, Mayıs-Haziran 
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Silene subconica L. 

Mahruti nakıl * Sand catchfly 
Özellikleri: 10-30 cm boylu, yoğun salgı tüylü-yapışkan, dik gövdeli tekyıllık otsu bitkiler. 
Yapraklar şeritsi-mızraksı. Çiçek durumu, 1-15 çiçekli. Kaliks, derimsi, 14-18 mm. Korolla 
pembe, 4-6 mm genişlikte. Kapsül 8-10 mm. 
B3: alpu-Mihalıççık, orman açıkları, 980 m, Nisan- Ağustos 
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Lychnis coronaria (L.) Desf. 
Çayır güzeli * Rose campion, crown pink 

Özellikleri : Yoğun, uzun beyaz yumuşak-yünsü tüylü çokyıllık bitkiler. Gövde dik, 35-100 
cm. Yapraklar genellikle dikdörtgensi ile genişçe mızraksı. Çiçek durumu dallı salkım, birkaç 
çiçekli. Kaliks 15-20 mm. Petaller gösterişli, pembemsi ile kızıl, 20-30 mm. Meyve kapsül. 
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, orman kenarları, 550 m,  Mayıs-Haziran 
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Agrostemma githago L. 

Karamuk * Corncockle 
Özellikleri: Uzun tekyıllık bitkiler. Gövdeler dik, 40-80 cm boylu, sık dallı, yayık-tüylü. 
Yapraklar mızraksı ile dikdörtgensi-mızraksı, tüylü. Kaliks tüpü yayık-tüylü, belirgin kostalı, 
15-20 mm; dişler 20-35 mm. Korolla beyazımsı ile menekşemsi-kırmızı, 30-35 mm. 
B3: Değirmendere, orman açıkları, 1200 m, Mayıs-Temmuz 
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ILLECEBRACEAE ( NAILWORT FAMILY) 

 
Herniaria incana  Lam. 

Dolama otu * Gray rupturewort  
Özellikleri: Odunsu, yatık gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler 10-25 cm, yoğun ve sert tüylü. 
Yapraklar  genellikle karşılıklı, küçük, 8-12 mm, yoğun ve sert beyaz tüylü. Çiçekler 1.5-2 
mm, yoğun salkımlarda. Sepaller 5, sert, yoğun beyazımsı tüylü. Meyve sepalden küçük. 
B3: Bozan-Mihalıççık yol kenarları, 900 m, Haziran-temmuz 
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 Paronychia carica Chaudhri 
Dolama otu * Nailwort, Whitlowwort, Chickweed 

Özellikleri: Yatık gövdeli, yatsıksı formda, çokyıllık otlar. Yapraklar 3-6 mm, yatık kısa tüylü. 
Çiçek kümeciği 10-12 mm çaplı, oldukça gür ve örtücü. floral yapraklar, gümüşi, 6 mm, 
çiçekleri sarar. Çiçekler 3-5 mm, uzun yumuşak ve kısa yoğun tüylü. Kaliks eşit olmayan 
uzunlukta. 
B3: Alpu yolu, stepler, 840 m, Mayıs-Temmuz 



 154

POLYGONACEAE ( MADIMAKGİLLER / DOCK FAMILY) 

Polygonum lapathifolium L. 
Dolama otu, söğüt otu * Pale smartweed, dock-leaved smartweed  

Özellikleri : 2 m’ye dek boylanan tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle dik, dallı. Yaprak 
kınları kahverengi, tam. Yapraklar mızraksı, 10-30 cm, alt yüzde sarımsı salgı tüylü. Çiçek 
durumu dikdörtgensi başak. Çiçekler genellikle pembe. Çiçek örtüsü yaklaşık 2 mm. Meyve 
koyu kahverengi ve parlak. 
A3 : Sakarya nehri  kenarları, 390 m, Temmuz-Eylül 
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Polygonum bistorta L. subsp. bistorta 

Madımak, çobanekmeği,  sabır otu  * Dragonwort, sweet dock, easter giant 
Özellikleri : Sağlam odunsu toprakaltı gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 20-80 cm. Alt 
yapraklar büyük, genellikle mızraksı, kanatlı saplardan çıkar, tüysüz. Çiçek durumu 
dikdörtgensi-küresel. Çiçekler sapsız, açık pembe, 4-5 mm. 
B3: Sündiken dağları, Çatacık-geyik alanı, 1570 m, Haziran-Temmuz 
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  Polygonum amphibium L. 
Su değnegi * Equal-leaved knotgrass 

Özellikleri : Bazen tamamen sucul, rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler yükselici-dik. Yaprak 
kını kahverengi. Yapraklar basit, mızraksı ile dikdörtgensi, genellikle tüysüz. Çiçek durumu 
yoğun, dikdörtgensi başak. Çiçek örtüsü pembe, 3.5-4 mm. Meyve küresel, kahverengi.  
B3 : Alpu, dere kenarları, 800 m, Temmuz-Eylül 
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Polygonum cognatum Meissn 
Madımak, çoban ekmeği, kuş ekmeği  * Smartweed, nailwort 

Özellikleri : Çokyıllık bitkiler. Gövdeler yatık. Yaprak kını şeffaf. Yapraklar eliptik-
yumurtamsı, saplı. Çiçekler yaprak koltuklarında demetlerde. Çiçek örtüsü pembemsi, 4-5 
mm. Meyve parlak.  
A3: Laçin-Yenice yol kenarları, 500 m, Mayıs-Eylül 
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Rumex crispus L. 

Kuzu kulağı, labada * Yellow dock, curly dock 
Özellikleri : Tüysüz çokyıllık bitkiler. Gövdeler 1-2 m, basit ya da üstte dallı, geç dönemde 
kırmızıya döner. Taban yaprakları 50 cm’ ye dek, saplı. Gövde yaprakları 8-15 cm. Çiçek 
durumu yoğun. Çiçekler yeşil, meyveli çiçek örtüsü segmentleri kalpsi-üçgensi, 4-5 mm. 
B3 : Alpu-Mihalıççık, orman açıkları, yamaçlar, 900 m, Mayıs-Haziran 
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Rumex scutatus L. 
Kalkan labada * French sorrel 

Özellikleri : Yer örtücü formlu çokyıllıklar. Gövdeler yükselici, tüysüz, 50 cm’ye dek boylu. 
Yapraklar tabanda oksu uzantılı, kemansı. Çiçekler tek eşemli, kırmızımsı.Meyve sarımsı.  
A3: Alpagut-Esk. yolu, kayalıklar, 700 m, Haziran-Ağustos 
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Rumex tuberosus L. subsp. tuberosus 

Kuzu kulağı, labada * Dock 
Özellikleri : Yumrulu köklü çokyıllık otlar. Gövdeler kavisli-yükselici ya da dik, 1 m kadar 
boylu. Yapraklar büyük, tabanda oksu, uzantılı. İç çiçek örtüsü segmentleri kalpsi-dairesel, 3-
8 mm çaplı, Dış segmentler meyvede geri kıvrık.  
A3: Beyyayla yolu, yamaçlar, 900 m, Nisan-Haziran 
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 CHENOPODIACEAE( KAZAYAĞIGİLLER / GOOSEFOOT FAMILY) 

Beta trigyna  L. 
Pancar * Common beet * Chard, Beetroot 

Özellikleri : Tüysüz çokyıllık otlar. Gövdeler 80-120 cm. Taban yaprakları uzun saplı, 
uzamış-kalpsi, üsttekiler genellikle üçgensi-kalpsi. Çiçekler yoğun salkımlarda. Petaller 3-5 
mm, 2-3’lü birleşik gruplarda mızraksı floral yapraklı. 
A3: Beyyayla yolu, yamaçlar, 590 m, Nisan-Haziran 



 162

Chenopodium botrys L. 
Yapışkan kazayağı, Kokulu kazayağı * Feather geranium 

Özellikleri : 10-50 cm boylu, kısa salgı tüylü, hoş kokulu tekyıllık otlar. Yapraklar almaşlı, 2-5 
cm, teleksi. Çiçek örtüsü sagmentleri yeşil, geniş zarsı kenarlı. 
B3: Alpu, yol kenarları, tarlalar, 820 m, Mayıs-Temmuz 
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Chenopodium foliosum (Moench) Aschers. 

 İt üzümü * Strawberry sticks, leafy goosefoot 
Özellikleri : 25-70 cm boylu, dik, tüysüze yakın, tek ya da çokyıllık bitkiler. Alt yapraklar 
üçgensi ile oksu ya da baklavamsı. Çiçekler sapsız, yoğun ve küresel demetlerde. Çiçek 
örtüsü segmentleri 3-5, önce yeşil, sonra kırmızı ve meyvede etli. 
B3 :  Karahüyük-Osmaniye, yamaçlar, 890 m, Haziran-Temmuz 
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Atriplex hortensis L. 

Bahçe karapazısı * Garden orache 
Özellikleri : 3 m’ye dek boylanan, sağlam yapılı tekyıllık bitkiler. Yapraklar büyük, genişçe 
yumurtamsı-mızraksı. Çiçek durumu yoğun terminal dallı salkım. Çiçekler poligam, genellikle 
tek eşemli. Dişi çiçekler kalpsi, parlak ve kırmızı iki floral yapraklı. 
A3 : Sarıcakaya-Mayıslar, 560 m, Mayıs-Temmuz 
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Atriplex nitens Schkuhr 

Unluca, parlak karapazı * Orache 
Özellikleri : 2 m’ ye kadar boylanan, sağlam gövdeli tekyıllık otlar. Yapraklar üçgensi ile 
tabanda oksu-kalpsi, alt yüzde yoğun beyaz-pulsu üstte hemen hemen tüysüz. Çiçek durumu 
gevşek ve seyrek çiçekli salkım.  
B3: Alpu, yol kenarları, 820 m, Mayıs-Temmuz 
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Atriplex lasiantha Boiss. 

Unluca, parlak karapazı * Orache 
Özellikleri :50-150 cm boylu, zengin pulsu tüylü tekyıllık otlar. Gövde ve dallar soyulu 
epidermisli. Gövde yaprakları 7 cm’ye kadar, uzunca-üç kenarlı. Çiçekler tek eşemli. Floral  
yapraklar baklavamsı-üçgensi, 7-10 mm. 
B3: Alpu, yol kenarları, 820 m, Nisan-Temmuz 
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Kochia scoparia (L.) Schrad. 

Süpürge otu, kohya * Summer cypres, mock cypres, fireweed 
Özellikleri: 1.5 m kadar boylanan, çok gövdeli tekyıllık bitkiler. Yapraklar mızraksı ile şeritsi-
mızraksı, düz, altta yoğun tüylü, sili. Çiçekler tek ya da çiftler halinde, tek eşemli. 
B3: Alpu-Bozan yol kenarları, 820 m, Haziran-Ağustos  
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AMARANTHACEAE (TİLKİKUYRUĞUGİLLER / AMARANTH FAMILY ) 

Amaranthus retroflexus L. 
Tilkikuyruğu, hoşmelik, hoşvaran * Common amaranth, pigweed 

Özellikleri: Tekyıllıklar. Gövde dik, sağlam, dallı, 15-100 cm, kısa tüylü. Yapraklar almaşlı, 
eşkenar dörtgensi-yumurtamsı. Çiçek durumu sıkı başak. Çiçekler tek eşemli, küçük, yeşil.  
B3: Alpu-Bozan yol kenarları, 820 m, Mayıs-Temmuz 
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Amaranthus blitoides S. Watson 
Tilkikuyruğu * Prostrate pigweed, mat amaranth 

Özellikleri: Tekyıllık bitkiler. Gövdeler yeşilimsi-beyaz, yatık, kaideden dallı, tüysüz, 10-50 
cm. Yapraklar yoğun, 1.5-3 cm, ters yumurtams ya da spatülsü. Çiçekler yaprak koltuklarında 
kümeli, yeşil, 1.5-3 mm. Meyve küresel, parlak. 
B3: Alpu-Bozan yol kenarları, 820 m, Mayıs-Temmuz 
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TAMARICACEAE (ILGINGİLLER / TAMARISK FAMILY) 

Reaumuria alternifolia (Labillardiere) Britten 
Özellikleri:  Yarıçalımsı çokyıllıklar. Gövdeler dik, dallı, 30-40 cm. Yapraklar etsi, düz, 
mavimsi-yeşil. Çiçekler tek, terminal. Sepaller 3.5-4.5 mm, altta birleşik. Petaller pembe, 9-11 
mm, tabanda iki pullu. Kapsül küresel. Tohumlar yoğun tüylü. 
A3: Mayıslar-sarıyar barajı yolu, marnlı topraklar, 680 m, Mayıs-Temmuz 
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Tamarix smyrnensis Bunge 

Ilgın * Tamarisk, manna plant, saltsedar 
Özellikleri : Kahverengi ya da kırmızımsı kahverengi kabuklu, küçük ağaç ya da büyük 
çalılar. Yapraklar 1.5-3.5 mm, küçük, pulsu, basit, gövdeyi sarıcı. Çiçek durumu başaksı 
salkım. Çiçekler 5 parçalı, pembemsi.   
A3 : Gökçekaya çevresi, 400 m, Mayıs-Temmuz 
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GUTTIFERAE, HYPERICACEAE, CLUCIACEAE 
(BİNBİRDELİKOTUGİLLER/ ST. JOHN’S WORT FAMILY)   

Hypericum hyssophifolium Chaix subsp. elongatum (Ledeb.) Woron 
Binbirdelikotu, kantaron, kılıç otu, yara otu * St. peter’s wort 

Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler 15-80 cm, tüysüz, salgısız yada küçük kehribar yada 
kırmızı guddeli salgılı. Yapraklar 10-30 mm, genellikle tüysüz. Çiçek durumu dar silindirik 
yada piramidal, çok çiçekli.Sepaller kiremitsi dizili, tam yada kenar salgılı. Petal 8-16 mm. 
A3. Düzköy-Beyköy, yamaçlar, 460 m, Haziran-Temmuz 
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Hypericum confertum Choisy. subsp. confertum 
Binbirdelikotu, kantaron, kılıç otu * St. john’s wort 

Özellikleri: 10-35 cm boylu, tabandan itibaren çok gövdeli, tüysüz ile kısa tüylü çokyıllık 
otlar. Yapraklar mızraksı ile dikdörtgensi-şeritsi, 7-20 mm. Çiçek durumu genellikle darca 
piramitsi ile silindirik, 3-20 çiçekli. Sepaller siyah salgılı-silli ya da saçaklı. Petaller 7-16 mm, 
sarı. Kapsül 6-9 mm. B3: Çatacık-tohumlık alanı, 1620 m, Haziran-Ağustos 
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Hypericum montbretii Spach 
 Binbirdelikotu, kantaron, yara otu * St. John’s wort 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler genellikle dik, 15-60 cm. Yapraklar karşılıklı çapraz, 
gövdeyi sarıcı, en azından üsttekiler yoğun şeffaf-benekli. Sepaller mızraksı, genellikle birkaç 
yüzeysel siyah salgı tüylü bazen seyrek salgılı-silli kenarlı. Petaller 8-14 mm, sarı.  
A3 : Sakarıılıca-Mihalgazi, 480 m, orman içi,  Mayıs-Haziran 
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Hypericum orientale L. 
Binbirdelikotu, kantaron, kılıç otu, yara otu * St. peter’s wort 

Özellikleri: Çokyıllıklar. Tabandan çok gövdeli, dik, 7-45 cm. Yapraklar kulakçıklı, kehribar-
salgı tüylü. Sepaller kehribar-salgı tüylü, dişsi . Petal sarı, siyah salgı tüysüz, 10-18 mm.  
B3: Çatacık-tohumlık alanı, 1620 m, Haziran-Ağustos 
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Hypericum origanifolium Willd. 

Binbirdelikotu, kantaron, kılıç otu, yara otu * St. john’s wort 
Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler yükselici, kısa beyazımsı tüylü, 5-35 cm. Yapraklar 5-30 
mm, yumurtamsı ya da ters yumurtamsı, siyah salgı tüylü. Sepaller salgılı silli. Petaller 9-15 
mm, kenarlarda siyah, yüzeyde siyah ve kehribar salgı tüylü. Kapsül 7-12 mm. 
A3: Beyköy kayalıkları, 370 m, Mayıs-Ağustos 
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Hypericum aviculariifolium Jaub. & Spach subsp. depilatum var. depilatum 

Binbirdelikotu, kantaron, kılıç otu, yara otu * St. John’s wort 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler yatık-sürünücü, yoğun siyah salgı-benekli, 5-30 cm. 
Yapraklar 5-35 mm, siyah salgı tüylü. Çiçek durumu piramitsi ile silindirik. Sepaller salgı 
tüylü-silli, yada sapsız salgı tüylü. Petaller 8-15 mm, kenarda siyah salgılı. Endemik. 
A3 : Beyköy, kayalıklar, 340 m, Mayıs-Haziran 
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Hypericum perforatum L. 
Binbirdelikotu, kantaron * Square-stalked st. john’s wort 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler 10-140 cm, dik. Yapraklar 5-35 mm, düz, daima büyük 
şeffat benekli. Sepaller tam, birkaç yüzeysel benekli ya da beneksiz. Petaller sarı, 8-15 mm, 
kenarda birkaç siyah benekli ya da bazen yüzeysel siyah şeritli 
A3 : Beyköy, kayalıklar, 340 m, Mayıs-Haziran 
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MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER / MALLOW FAMİLY)  

 
Malva sylvestris L. 

Ebegümeci * Common mallow 
Özellikleri : 1.5 m’ye dek boylu iki-çokyıllık bitkiler. Gövdeler tabanda odunsu, tüylü. 
Yapraklar genellikle elsi loblu. Çiçekler 2-4 cm genişlikte, mor damarlı pembe yada mor.  
A3 : Mayıslar-Gökçekaya, 430 m, Mayıs-Haziran 
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Malva neglecta Wallr. 
Ebegümeci * Dwarf mallow 

Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler 15-30 cm, yatık ile yükselici ya da dik, basit kılsı ve 
seyrek yıldızsı tüylü. Yapraklar almaşlı, küresel, yumuşak tüylü. Çiçekler 1-4, yıldızsı kısa 
tüylü. Ek kaliks segmentleri şeritsi. Sepaller 2-4 mm. Petaller 8-14 mm, pembe ile beyaz 
B3 : Gökçeoğlu-Fevziye, boş tarlalar, 830 m,  Mayıs-Haziran 
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Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss. 
Hatmi * Hollyhock 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 2.5 m’ye dek boylu, az çok yumuşak-kaba tüylü, ve 
yıldızsı tüylü. Yapraklar loblu, yayık yıldızsı pürüzlü tüylü. Ekkaliks segmetleri 6, birleşik. 
Petaller gösterişli, pembe, menekşe, kızıl, beyez ya da sarı, 45-65 mm. Endemik. 
B3 :  Karaçay-Karahüyük, yol kenarları, 800 m, Mayıs-Haziran 
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Alcea rosea L. 
Gül hatmi * Hollyhock 

Özellikleri : İki ya da çokyıllık bitkiler. Gövdeler genellikle soluk yeşil, erect, 2-3 m, yoğun 
basit ve yıldızsı tüylü. Yapraklar kadifemsi, kalpsi, 5-7 loblu. Çiçekler gösterişli, kısa saplı, 
kırmızı, pembe, beyaz, sarı, 40-70 mm. 
B3 : Alpu, yol kenarları, 800 m,  Mayıs-Haziran 
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TILIACEAE (IHLAMURGİLLER / LIME FAMILY) 

 
Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Rupr.) V. Engler 

Kafkas ıhlamuru * Caucasus linden, caucasus lime tree 
Özellikleri : 40 m’ye kadar boylanan yaprakdöken ağaçlar. Genç sürgünler parlak, tüysüz, 
Yapraklar almaşlı, genişçe yumurtamsı, 5-12 cm, testeremsi dişli, alt yüzey açık yeşil, üst 
yüzey koyu yeşil, tüysüz. Salkım genellikle 2-3 çiçekli. Meyve 7-9 mm, fındıksı. 
B3 : Sündiken dağları-Alapınar, Kirazlıdere, 1340 m, Mayıs-Temmuz 
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LINACEAE (KETENGİLLER / FLAX FAMILY) 

Linum cariense Boiss. 
 Sarı keten otu * Flax 

Özellikleri : 0.5-6 cm boylu, kümeli bodur çokyıllıklar. Gövde yaprakları şeritsi, 5-12 mm, 
salgılı-kulakçıklı. Dallı salkım yoğun, 3-8 çiçekli,  ya da çiçekler tek kısa saplı. Sepaller 6-8 
mm, kenar zarsı ve salgılı-silli. Petaller sarı, 15-20 mm. Kapsül 4-5 mm Endemik. 
B3 : Bozan ağaçlandırma sahası, 870 m, Mayıs-Haziran 
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Linum hirsutum L. subsp. pseudoanatolicum Davis 

 Keten otu * Flax 
Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler 20-40 cm, yatık, yükselici ya da dik, tabanda sıklıkla 
odunsu. Orta gövde yaprakları dikdörtgensi ya da şeritsi.Çiçek durumu birkaç ya da çok 
çiçekli. Dış sepaller salgılı-silli. Petaller gösterişli, leylak ya da pembe, 25-40 mm. Endemik. 
B3 : Güroluk-Yayıklı, yamaçlar, tarlalar, 860 m, Mayıs-Haziran 
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Linum tenuifolium L. 

 Keten otu * Flax 
Özellikleri : Yarıçalımsı çokyıllıklar. Gövdeler 15-50 cm, dik, genellikle tabandan çok sayıda 
narin dallı. Yapraklar şeritsi, 10-20 mm, sert, damarlı, pürüzlü kenarlı. Sepaller 6-7 mm, 
yumurtamsı, saplı salgı tüylü kenarlı. Petals 12-15 mm, leylak, pambe ya da beyaz.   
B3 : Alpagut-Mihalgazi, stepler, 280 m, Mayıs-Haziran 
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 Linum nodiflorum L. 
Sarı keten otu * Flax 

Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler kabartılı, 5-50 cm. Yapraklar 1-3 cm, kulakçıklı salgılı. 
Dallı salkım çatalsı, genişçe yayık. Çiçekler kısa saplı. Sepaller şeritsi, 11-13 mm. Petaller 
sarı, 17-20 mm. 
A3: Laçin, yamaçlar, 280 m, Nisan-Haziran 
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Linum bienne Miller 
 Keten otu * Pale flax 

Özellikleri : Bir, iki ya da kısa ömürlü çokyıllıklar. Gövdeler yatık, yükselici ya da dik, 
tabandan çoğu kez dallı, 15-50 cm. Yapraklar şeritsi, 5-15 mm, sivri uçlu. Sepaller genişçe 
eliptik-yumurtamsı, parlak, 5-6 mm. Petaller mavi, yaklaşık 1 cm.   
B3 : Alpu-Mihalıççık arası, yol kenarları, yamaçlar, 850 m, Mayıs-Temmuz 
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GERANIACEAE (TURNAGAGASIGİLLER / CRANE’S BİLL FAMILY) 

Geranium tuberosum L. subsp. tuberosum 
 Devetabanı, yumrulu jeranyum, turnagagası * Tuberous cranesbill 

Özellikleri : Rizomlu ve tuberli çokyıllık otlar. Gövdeler 12-30 cm, dik, kısa tüylü. Taban 
yaprakları kaideye dek elsi parçalı, derince 1-2 teleksi ya da dişli. Çiçek durumu genellikle 2-
çiçekli. Sepaller 6-7 mm, kısa seyrek tüylü ve çoğu kez ince uzun tüylü. Petaller derin 
çentikli, 9-13 mm, açık mor. Yarılan meyve kısa tüylü  
B3 : Özdenk-Alpu, tarlalar, 840 m, Nisan-Mayıs 
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Geranium collinum Steph. Ex Willd. 

Devetabanı, Jeranyum, Turnagagası * Cranesbill 
Özellikleri :30-100 cm boylu, rizomlu çokyıllıklar. Gövdeler dik, geriye dönük kısa basit tüylü 
ya da belirgin kısa salgı tüylü.  Alt yapraklar elsi, 3-15 cm çaplı. Pediseller 4-15 cm. Sepaller 
yatık kısa tüylü ya da salgılı-tüylü, 6-8 mm. Petaller 14-16 mm, leylak. Meyve tüylü. 
B3: Kirazlıdere, 1280 m, Haziran-Ağustos 
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Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. subsp. absinthoides 
Dönbaba, leylekburnu * Common stork’s-bill, heron-bill 

Özellikleri: Tekyıllık otlar. Gövdeler genellikle kırmızımsı, 40 cm’ye dek boylu. Taban 
yaprakları yoğun rozetli, teleksi, orta damara yakın parçalı yaprakçıklı. Gövde yaprakları 
derince 1-2 teleksi. Sepaller 4-5 mm. Petaller lavanta ya da pembe. Meyve gagası 2.5-3.5 
cm. A3: Sarıcakaya, çayırlar, 400 m, Mart-Mayıs 
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Pelargonium endlicherianum Fenzl 

Sardunya, ıtır, solucanotu * Pelargonium 
Özellikleri : Hoş kokulu ve gösterişli, rizomlu, çokyıllık otlar. Gövdeler yükselici-dik, 15-35 
cm, kısa tüylü. Taban yaprakları uzun saplı, dairesel, çok kısaca ve elsi loblu. Gövde 
yaprakları almaşlı dizili, elsi loblu. Çiçekler morumsu kırmızı-kızıl. Meyve gagası 25-40 mm. 
A3 : Sarıcakaya-Mayıslar, kayalık yamaçlar, 460 m, Mayıs-Haziran 
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ZYGOPHYLLACEAE (CREOSOTE-BUSH FAMILY) 

Peganum harmala L. 
Üzerlik otu, nazar otu, yabani sedef otu * Syrian rue, Turkish red 

Özellikleri :Tabandan odunsu çok sayıda gövdeli, tüysüz çokyıllıklar. Gövdeler dik, 30-70 
cm. Yapraklar almaşlı, 3-5 cm, sıklıkla tabanda 3  parçalı. Çiçekler gösterişli ve tek. Sepaller 
yeşil. Petaller beyaz, 10-15 mm. Meyve bir küresel kapsül. 
B3 : Özdenk-Alpu, tarlalar, 840 m, Nisan-Mayıs 
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RUTACEAE (TURUNÇGİLLER / RUE FAMILY) 

Ruta montana (L.) L. 
Sedef otu * Mountain rue, portuguese rue 

Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler sert, tüysüz. Yapraklar 2-3 teleksi. Çiçek durumu yoğun 
çiçekli dallı salkım. Sepaller ve petaller 4. Floral yapraklar, pediseller ve sepaller küçük ve 
yoğun başçıklı salgılı tüylü. Petaller tüysüz. Kapsül 4-5 loblu.                             

A3 : Sarıcakaya-Beyyayla yolu, 330 m 
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Haplophyllum thesioides (Fisch. Ex DC.) G. Don. 

Sedef otu * Rue 
Özellikleri: Tabandan itibaren çok sayıda gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler 15-30 cm, kıvrık-
kısa tüylü. Yapraklar sapsız, basit, tam, genellikle tüylü. Çiçek durumu toplu halde bir arada. 
Kaliks dairemsi, pürüzlü-dişsi kenarlı. Petaller parlak sarı, 7-10 mm. Meyve kapsül 
A3: Alpagut-Esk. yamaçlar, 880 m, Mayıs-Haziran 
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Haplophyllum myrtifolium Boiss. 
Sedef otu * Rue 

Özellikleri : Genellikle yoğun kırışık ya da dik beyaz tüylü çokyıllıklar. Gövde dik, 10-25 m. 
Yapraklar mızraksı-yumurtamsı, sapsız.. Çiçek durumu sıkı. Sepaller dikdörtgensi-mızraksı, 
beyaz yünsü tüylü. Petaller kremsi sarı ya da kirli beyaz, 6.5-9 mm. Meyve kapsül. Endemik. 
B3 : Bozan ağaçlandırma sahası, 900 m, Mayıs-Haziran 
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SIMAROUBACEAE (QUASSIA FAMILY) 

Ailanthus altissima (Miller ) Swingle 
Kokar ağaç * Tree of heaven 

Özellikleri : 25 m’ye kadar boylanabilen iki evcikli ve yaprak döken  ağaçlar. Yapraklar 
almaşlı, teleksi, 3-12 cm uzunlukta, 11-41 yaprakçıklı. yaprakçıklar 15-25, yumurtamsı-
mızraksı. Çiçekler tek eşemli. Petaller  yeşilimsi-sarı, 3-4 mm.  Meyve sarmal kuru kanatlı,  
morumsu-sarımsı ile kırmızımsı. B3 : Alpu, yol kenarları,  800 m, Mayıs-Temmuz 
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ACERACEAE (AKÇAAĞAÇGİLLER / MAPPLE FAMILY) 

 
Acer campestre L. subsp. campestre 
Akçaağaç * Hedge maple, Field maple 

Özellikleri : Genellikle 15 m’ye kadar boylu küçük ağaçlar. Gövdeler yoğun dallı; genç 
sürgünler yoğun tüylü. Yapraklar 3-5 loblu, tabanda kalpsi, süt özlü. Çiçekler tüylü 
şemsiyemsi salkımlarda. Petaller sarımsı yeşil, küçük. Meyveler basık, kanatlar yatay yayık 
durumlu, 15-27 mm. A3 : Mihalgazi-Alpagut, 300 m, Mayıs-Temmuz 
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Acer tataricum L. 
Akçaağaç * Hedge maple, field maple 

Özellikleri : Genellikle 10 m’ye dek boylu küçük ağaçlar. Genç sürgünler tüysüz. Yapraklar 
tam ya da kısaca loblu, 4.5-9 cm, tabanda kalpsi, düzensiz çift testeremsi kenarlı. Çiçekler 
sarımsı yeşil. Meyve kanatları genellikle paralel, yumurtamsı, kırmızımsı, 15-20 mm.  
B3 : Sündiken dağları, kirazlıdere, 1300 m, Mayıs-Temmuz  
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RHAMNACEAE (CEHRİGİLLER / BUCKTHORN FAMILY) 

Paliurus spina-christi Miller 
Karaçalı * Christ's thorn 

Özellikleri : 5 m’ye kadar boylu, yaprak döken dikenli çalılar. Yapraklar almaşlı, yumurtamsı, 
tüysüz. Kulakçıklar dikenli. Çiçekler 3 parçalı, sarı. Meyve 2-2.5 cm çaplı, kuru ve sert, 
genişçe kanatlı. 
A3 : Laçin-Gökçekaya, 550 m, Nisan-Haziran 
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Rhamnus thymifolius Bornm. 
Cehri * Redberry 

Özellikleri : Yayık yada karışık dallı çalılar. Gövdeler 1 m’ye kadar, genç sürgünler dikenli 
tüylü, koyu kahverengi. Yaprak ayası küçük, yumurtamsı yada spatülsü, 8-15x3-6 mm, 
testeremsi kenarlı, sap 1-2 mm. Çiçekler göze çarpmaz, demetsi çiçek durumlarında. Meyve 
eriksi, 4-5 mm çaplı, önce kırmızımsı, olgunlukta siyah. 
A3: Alpagut-Esk. kayalık alanlar, 780 m, 
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ANACARDIACEAE (SUMAKGİLLER / CASHEW FAMILY) 

Rhus coriaria L. 
Sumak ağacı, derici sumağı * Elm-leaved sumach, tanner’s sumach 

Özellikleri : 3 m’ye dek yetişen çalılar. Sürgünler yoğun kahverengimsi tüylü. Yapraklar 
almaşlı, dişli yaprakçıklı teleksi. Çiçek durumu ana ekseni uzun dallı salkım. Çiçekler tek 
eşemli. Petaller yeşilimsi beyaz, 3-4.5 mm 
A3 : Sündiken dağları, Alapınar, 810 m, Mayıs-Temmuz 
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Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler 
Çitlembit, menengiç * Terebinth tree, cyprus turpentine 

Özellikleri : 6 m’ye kadar boylanabilen, iki evcikli, yaprak döken küçük ağaç ya da çalılar. 
Yapraklar 2-6 çift teleksi, Çiçekler tek eşemli, büyük dallı salkımlarda kokulu. Meyveler 
kırmızı, küresel, 5-6 mm. 
A3: Gökçekaya-Karacaören, 790 m,  Haziran-Temmuz 



 204

 Pistacia atlantica L. 
Çitlembit, sakız ağacı * Red push pistache, atlas pistache 

Özellikleri : Geniş gölgeli yaprak döken büyük ağaçlar. Yapraklar teleksi, 2-5 çift yaprakçıklı, 
üstte koyu yeşil, altta soluk. Çiçekler göze çarpmaz, yeşilimsi beyaz. Meyvelerin boyu eni 
kadar ya da daha uzun. 
A3: Laçin-Gökçekaya,  500 m, Mart-Nisan 
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Pistacia vera L.  
Antep fıstığı, şam fıstığı * Pistache, pistachio 

Özellikleri : P. atlantica türünün aşılanması ile üretilen, iki evcikli, 10 m’ye dek boylanan, 
yaprakdöken ağaçlar. Erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrı ağaçlarda bulunur. Yapraklar teleksi. 
Çiçekler yeşilimsi. Meyve etli, dış tabakası yeşilimsi-kahverengi. 
A3 : Gökçekaya-Sakarıkaracaören, 420 m, Nisan-Mayıs 
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LEGUMINOSAE, FABACEAE ( BAKLAGİLLER / PEA FAMILY ) 

 
Chamaecytisus hirsutus (L. ) Link 

 Süpürgelik * Brom 
Özellikleri : 30-120 cm boylu dikensiz çalılar. Gövdeler yükselici-dik, dik tüylü. Yapraklar 3 
yaprakçıklı ve saplı, 5-20 mm, tüylü. Çiçekler yapraklı salkımlarda. Sepaller tüpsü, tüylü. 
Petaller sarı, 18-30 mm. Legumen meyve 25-40 mm, yumuşak tüylü.  
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, 560 m, Mayıs-Temmuz 
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Gonocytisus angulatus (L.) Spach 

Özellikleri : Dikensiz çalılar. Gövde dik, 1-5 m, seyrek kısa tüylü. Yapraklar 3 yaprakçıklı. 
Çiçekler yapraksız salkımlarda. Pedisel 1-2 mm. Kaliks 2 mm. Bayrakçık 4.5-8 mm, tüysüz. 
Legumen  baklavamsı-dikdörtgensi, seyrek tüylü. 
A3: Sarıcakaya-İnhisar yolu, 580 m, Mayıs-Haziran  
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Genista lydia Boiss. var. lydia 
 Katır tırnağı * Lydia brom 

Özellikleri : 2 m’ye dek boylu yaprak döken çalılar. Gövdeler yatık ya da dik, kabartılı. 
Yapraklar basit, 3-15 mm, şeritsi-dikdörtgensi, tüysüz. Çiçekler çoğunlukla kısa yanal 
dallardan çıkar. Kaliks genellikle silli damarlı tüysüz. Çiçekler sarı, bayrakçık 10-12 mm, 
tüysüz. Legümen darca dikdörtgensi, tüysüz.  
A3 : Alpagut-Karaoğlan, 390 m, Mayıs-Temmuz 
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Genista albida  Willd. 

Katır tırnağı *  Greenweed, needl furze, petty whin 
Özellikleri : Bodur gelişen çalılar. Gövdeler 5-18 cm, yatık ya da yükselici beyaz uzun tüylü. 
Yapraklar 6-15 mm, basit, ters mızraksı ile eliptik, genellikle seyrek uzun tüylü. Çiçekler 2-8 
çiçekli kısa salkımlarda. Korolla sarı, bayrakçık 8-11 mm, genişçe yumurtamsı, genellikle 
tüysüz. Legümen 15-22 mm, yoğun beyaz ince yumuşak tüylü. 
B3: Bozan stepleri, 880 m, Haziran-Temmuz 
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Genista aucherii DC 
Boyacı katır tırnağı *  Greenweed, needl furze, petty whin 

Özellikleri : Dikensiz çalılar. Gövdeler dik, 15-100 cm, genellikle tabandan çıkan eğri ve 
çubuksu dallı, Yapraklar 3 yaprakçıklı, 5-25 mm, alt yüz tüylü, üst tüysüz. Çiçekler genellikle 
gevşek salkımlarda. Kaliks 3.5-5 mm, kısa parlak yatık tüylü. Korolla sarı, bayrakçık 7-11 
mm, üçgenimsi, yatık parlak yatık tüylü. Legümen 7-10 mm, dairemsi, yatık tüylü. 
A3 : Mihalgazi, 300 m, Mayıs-Haziran 
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Genista januensis Viv. subsp. januensis var. lydia (Boiss.) Kit Tan & Zielinski 

Katır tırnağı * Greenweed, needl furze, Petty whin 
Özellikleri : 30-100 cm, yatık yada dik, narin ve tüysüz dallı çalılar. Yapraklar basit, sapsız, 
hemen hemen tüysüz, çiçekli gövdelerde 5-12x2-4 mm, steril dallarda 8-40x2-5 mm. Kaliks 
3.4-4 mm. Korolla sarı, tüysüz, bayrakçık 8-10 mm. Legumen 15-22x2-2.5 mm, tüysüz.  
A3 : Alpu-Mihalıççık, orman kenarları, 1230 m, Mayıs-Haaziran  
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 Galega officinalis L. 
Keçisakalı, keçi sedefi  * Goat’s Rue 

Özellikleri : Otsu çokyıllık bitkiler, tüysüz ya da seyrek tüylü.Gövdeler 40-160 cm, yükselici-
dik, dallı. Yapraklar teleksi, 4-10 çift yaprakçıklı, parlak yeşil, kulakçıklar tabanda oksu. Çiçek 
durumu 30-50 çiçekli, 7-10 cm. Kaliks çansı. Korolla 10-15 mm, soluk leylak ya da beyaz. 
Legümen silindirik. 
A3: Alpagut-Esk. orman kenarları, 790 m, Haziran-Eylül 



 213

Colutea cilicica Boiss. & Bal. 
 Patlangaç, yalancı sinemaki * Bladder sena 

Özellikleri : Yaprak döken çalılar. Gövdeler dik, 5 m’ye dek boylu. Yapraklar 3-5 çift 
yaprakçıklı teleksi. Kaliks çansı, beyaz ve siyah tüylü. Korolla 20-22 mm, açık sarı. Meyve 
şişkin, olgunlukta kahverengi-kırmızımsı.  
B3 : Gökçeoğlu-Fevziye, tarlalar, Mayıs-Haziran  
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Astragalus densifolius Lam. subsp. densifolius 
Geven * Milk-vetch root, tragant, astragale 

Özellikleri : Odunsu kaideden dallanan çiçek taşıyan yapraksız saplı çokyıllık otlar. 
Yapraklar teleksi; yaprakçıklar birbirini örter ve genç iken hepsi bir arada keçeli, basit-yünsü 
tüylü, 30-40 çift. Çiçek durumu sapları 4-15 cm. Çiçek durumu yoğun, 10-30 çiçekli. Çiçekler 
sapsız, genellikle mor. Legümen yaklaşık 8 mm, yoğun ince yumuşak, uzun tüylü. Endemik. 
B3:  Çatacık-tohumluk alanı, 1580 m, Mayıs-Haziran  
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Astragalus glycyphyllos L. subsp. glycyphyllos 

Geven * Milk-vetch root 
Özellikleri : Otsu çokyıllık bitkiler. seyrek yatık beyaz tüylü gövdeleri ve siyah tüylü kaliksi. 
Alt yapraklar 12-20 cm; yaprakçıklar 25-45 mm, 4-8 çift. Çiçek durumu sapları 2-6 cm. 
Çiçekler yoğun salkımlarda, 12-25 çiçekli.  
A3 : Mihalgazi-Alpagut, orman içi, 400 m, Mayıs-Haziran 
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Astragalus melanophrurius Boiss. 

Geven * Milk-vetch root 
Özellikleri : Sağlam çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 50-100 cm, basit beyaz tüylü. Yapraklar 
teleksi, 15-25 cm; yaprakçıklar 5-10 mm, 15-25 çift. Çiçekler yoğun salkımlarda. Kaliks 11-15 
mm, uzun beyaz yumuşak tüylü. Korolla sarı, 26-35 mm, tüysüz. Legümen 15-18 mm, hafifçe 
buruşuk, basit, yatık ipeksi tüylü. Endemik. 
B3 : Yayıklı-Güroluk, tarla kenarları, 900 m, Mayıs-Haziran 
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Astragalus pseudocaspicus Fischer 
Dikenli geven, tavşancıl tırnağı * Milk-vetch root 

Özellikleri : Bodur çalılar, 10-25 cm. Yaprak ekseni dikenli, 1.5-5 cm, erken dönemde tüylü. 
Yaprakçıklar 3-10 mm, 4-6 çift. Çiçek durumu uzunca, 10-20 çiçekli. Kaliks 4-6 mm, tüp 
yaklaşık 4 mm. Korolla beyaz; bayrakçık yaklaşık 10 mm. Endemik. 
B3: Çavlum, stepler, 800 m, Haziran-Temmuz 
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Astragalus strictispinis Boiss. 
Dikenli geven, tavşancıl tırnağı * Milk-vetch root 

Özellikleri : 10-20 cm boylu yastıksı formlu çalılar. Yaprak ekseni dikenli, 3-6 cm. 
Yaprakçıklar 9-12 mm, dikenli uçlu, basit ipeksi yatık tüylü, 4-6 çift. Çiçekler sapsız. Çiçek 
durumu küresel, 15-40 çiçekli. Kaliks 12-16 mm, kaideye yakın ayrık loblu. Çiçekler pembe; 
bayrakçık 15-18 mm. Endemik. 
B3: Çavlum, stepler, 800 m, Haziran-Temmuz  
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Astragalus condensatus Ledep. 
Dikenli geven, tavşancıl tırnağı * Milk-vetch root 

Özellikleri : 5-15 cm boylu, bodur yastıksı formlu çalılar. Yaprak ekseni dikenli, 1-3 cm. 
Yaprakçıklar 3-6 mm, dikenli uçlu, basit uzun yumuşak tüylü, 4-6 çift. Çiçekler sapsız. Çiçek 
durumu küresel, 5-20 çiçekli. Kaliks 9-13 mm, loblar tabana dek ayrık, yoğun uzun yumuşak 
tüylü. Çiçekler pembe, 15-18 mm. Endemik. 
B3: Alpu, stepler, 830 m, Mayıs-Temmuz 
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Astragalus  sterocalyx Bornm. 

Geven * Milk-vetch root 
Özellikleri : Odunsu kaideli, yapraksız gövdeli çokyıllıklar. Yapraklar 4-25 cm; yaprakçıklar 
eliptik, tüysüz ya da basit tüylü. Çiçekler 2-3 çiçekli salkımlarda. Kaliks 12-20 mm, küresel, 
odunsu ve parlak, oldukça sert, tüylü. Korolla beyaz, omurga menekşe uçlu; bayrakçık 24-27 
mm. Legümen yaklaşık 7 mm. Endemik. 
B3 : Alpu-Mihalıççık, yol kenarları, yamaçlar, 980 m, Mayıs-Haziran 



 221

Astragalus ponticus Pall. 
Sarı geven * Milk-vetch root 

Özellikleri : Sağlam yapılı çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 1.5 m’ye kadar boylu. Yapraklar 7-35 
cm; yaprakçıklar 15-40 mm, altta seyrek yatık tüylü, 11-23 çift. Çiçek durumu hemen hemen 
sapsız, genellikle küresel, yoğun, 20-40 sapsız çiçekli. Kaliks 10-13 mm, tüpsü, seyrek, uzun 
yumuşak tüylü. Korolla sarı, bayrakçık 18-22 mm.  
A3 : Gökçekaya barajı çevresi, 460 m, Mayıs-Haziran 
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Astragalus macrocephalus Willd. subsp. macrocephalus 

Geven * Milk-vetch root 
Özellikleri : Sağlam dik gövdeli, 50-100 cm boylu çokyıllıklar. Yapraklar 17-25 cm; 
yaprakçıklar 20-60 mm, alt yüzde oldukça seyrek uzun yumuşak tüylü ya da her iki yüzde 
tüysüz, 11-20 çift. Çiçek durumu 4-8 cm saplı, küresel, yoğun, 30-50 sapsız çiçekli. Kaliks 
15-18 mm, seyrek, uzun ve sert tüylü. Korolla koyu sarı, bayrakçık 18-35 mm. Endemik. 
A3 : Sakarıkaracaören çevresi, 430 m, Mayıs-Haziran 
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Astragalus mesogitanus Boiss. 
Geven * Milk-vetch root 

Özellikleri : Sürünücü ya da yükselici, çok sayıda 3-15 cm, tabanda odunsu, gövdeli çokyıllık 
otlar. Yapraklar 1-6 cm; yaprakçıklar 4-10 mm, ikiçatalsı tüylü, 4-11 çift. Çiçek durumu yoğun 
küresel salkımda kısa saplı 7-15 çiçekli. Kaliks 7-10 mm, beyaz ve siyah iki çatallı tüylü. 
Korolla açık mor ya da menekşe; bayrakçık 15-20 mm, tüylü. Endemik. 
A3: Gökçekaya barajı, yamaçlar, 430 m, Mayıs-Temmuz 
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Astragalus lycius Boiss 
Geven * Milk-vetch root 

Özellikleri : Genellikle yükselici formlu, gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler 20-35 cm, tabanda 
odunsu. Yapraklar 2.5-5 cm; yaprakçıklar 8-10 mm, sert yatık iki çatallı tüylü, 8-13 çift. Çiçek 
durumu sapı 4-10 cm. Çiçek durumu küresel ile dikdörtgensi, 10-20 çiçekli. Kaliks 5-7 mm, 
siyah ve beyaz iki çatallı tüylü. Korolla mor; bayrakçık 12-20 mm. Endemik. 
B3: Alpu-Esk. yolu, çayırlar, 800 m, Mayıs-Haziran 
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Astragalus hirsutus Vahl 

Geven * Milk-vetch root 
Özellikleri : Bodur yapraksız gövdeli, odunsu kaideli, çokyıllık otlar. Yapraklar 1-6 cm; 
yaprakçıklar 4-12 mm, yoğun yatık beyaz iki çatallı yumuşak tüylü, 4-5 çift. Çiçek durumu 
sapları 2-6 cm. Çiçek durumu küresel, 7-20 çiçekli başak. Kaliks 6-8 mm, basit beyaz ve iki 
çatallı siyah tüylü. Korolla sarı, bayrakçık 15-18 mm. Endemik. 
B3 : Alpu-Bozan stepleri, 880 m, Mayıs-Temmuz 
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Astragalus campylosema Boiss. subsp. campylosema 
 Geven * Milk-vetch root 

Özellikleri : Yapraksız gövdeli, kaidede odunsu, çokyıllıklar. Yapraklar 8-20 cm; yaprakçıklar 
8-14 mm, iki çatallı- parlak tüylü, 6-12 çift. Çiçek durumu sapları 12-20 cm. Çiçek durumu 
silindirik, 20-50 çiçekli. Kaliks 7-10 mm, yatık iki çatallı siyah tüylü,. Korolla pembe ile 
kırmızımsı; bayrakçık 16-22 mm. Endemik. 
B3 : Sündiken dağları, kartaltepe çevresi, 1680 m, Mayıs-Haziran 
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Astragalus angustifolius Lam. subsp. pungens (Willd.) Hayek 
 Keçi geveni * Milk-vetch root 

Özellikleri : Bodur yastıksı formlu çalılar. Yapraklar 2-6 cm, eksen dikenli, yaprakçıklar 3-7 
mm, iki çatallı-yatık parlak tüylü ya da tüysüze yakın, 7-12 çift. Çiçek durumu sapları 
yapraklarla eşit uzunlukta ya da daha uzunca. Çiçekler 3-14 çiçekli salkımlarda. Kaliks 6-10 
mm, yatık siyah ve beyaz iki çatallı tüylü. Korolla beyazımsı, bayrakçık 15-18 mm.   
B3 : Gökçekaya-Belkese, 450-1000 m, Mayıs-Haziran 
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Astragalus odoratus Lam. 
Sarı geven * Milk-vetch root 

Özellikleri : Otsu çokyıllık bitkiler. yapraklar 15-25 cm; yaprakçıklar 16-40 mm. Çiçek 
durumu 3-4 cm çaplı. Korolla sarı, bayrakçık 15-24 mm. 
B3 : Alpu-Mihalıççık, yol kenarları, yamaçlar, 980 m, Mayıs-Haziran 
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Astragalus vulneraria DC. 
 Sarı geven * Milk-vetch root 

Özellikleri : Yarıçalımsı, çoğunlukla yer örtücü yastıksı formda, kısa gövdeli çokyıllıklar. 
Yapraklar 3-5 cm, yaprakçıklar uzun iki çatallı tüylü, 5-6 çift. Çiçek durumu sapları 1-6 cm. 
Çiçekler 3-8 çiçekli başaklarda. Kaliks 7-15 mm, önceleri tüpsü, sonra şişkince, uzun basit 
beyaz tüylü. Korolla sarı; bayrakçık 15-20 mm, tüylü. Endemik. 
B3 : Çukurhisar, yamaçlar, 950 m, Haziran-Temmuz 
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Astragalus xylobasis Freyn & Bornm. var. angustus Freyn & Bornm. 

Geven * Milk-vetch root 
Özellikleri : Dik, dallı çokyıllık otlar. Gövdeler 20-35 cm, tabanda odunsu. Yapraklar 3-6 cm, 
yaprakçıklar 10-20 mm, şeritsi, seyrek iki çatallı tüylü, 2 mm genişlikte. Çiçek durumu sapı 5-
8 cm. Çiçek durumu 2 cm çaplı, 10-15 çiçekli. Kaliks 5-8 mm, siyah ve beyaz yatık iki çatallı 
tüylü. Korolla pembe, yatık beyaz tüylü, 16-22 mm. Meyve 8-10x2-2.5 mm. Endemik. 
A3: Gökçekaya barajı, süleler köyü, kayalıklar, 460 m, Mayıs-Temmuz 
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Psoralea bituminosa L. 

Pitch treofil 
Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler 20-140 cm, sert kısa tüylü. Yapraklar 3 yaprakçıklı; 
yaprakçıklar 3-5 cm. Çiçek durumu 7-30 çiçekli başçıklı-şemsiyemsi. Kalikks çansı. Korolla 
15-20 mm, mavi ile menekşe. Meyve 6-10 mm, tüylü. 
A3: Mayıslar-Sarıcakaya, 400 m, Mayıs-Ağustos 
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Vicia cracca L. subsp. stenophylla Vel 

 Kuş fiği, burçak, efelek otu * Tufted vetch 
Özellikleri : 1.5 m’ye dek gelişen, dik ya da tırmanıcı çokyıllık otlar. Yapraklar teleksi, 
dallanmış bir tendril ile sonlanır; yaprakçıklar 8-16 çift. Çiçek durumu 10-40 çiçekli. Çiçekler 
13-20 mm, leylak ya da menekşe. Legümen 20-30 mm. 
B3 : Sündiken dağları, 300-1800 m, Mayıs-Haziran 
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Vicia sativa L. subsp. sativa 
Fiğ, burçak, efelek otu * Common wetch, garden wetch 

Özellikleri : Yatık ile dik yada tırmanıcı, 20-100 cm boylu tekyıllık otlar. Yapraklar genellikle 
5-8 çift, 10-40 mm, tendriller genellikle dallı. Çiçekler 1-2, soluk pembe ile morumsu 
menekşe, 20-26 mm. Legümen yer yer boğumlu, 45-70 mm.  
B3 : Özdenk köyü çevresi, 800 m, Mayıs-Haziran 
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Lathyrus aureus (Stev.) Brandza 
 Altuni mürdümük * Yellow pea 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler sağlam, dik, seyrek kısa tüylü, 50-100 cm. Yapraklar 
teleksi, aristalı; yaprakçıklar 3-5 çift, 50-100 mm, altta, kahverengimsi salgılı benekli. Çiçek 
durumu sapı 12-25 çiçekli. Çiçekler canlı turuncu. Legümen şeritsi, 50-70 mm.  
A3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, orman içi, 680 m, Mayıs-Haziran 
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Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori 

Mürdümük, yalancı bezelye * Yard pea, sweet pea 
Özellikleri: Narin gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler 15-40 cm yükselici-dik, tüysüz ya da 
seyrek kısa tüylü. Gövde yaprakları parmaksı, aristalı; yaprakçıklar 2 çift, şeritsi, 20-70 mm. 
Çiçek durumu 3-6 çiçekli. Çiçekler mor ya da mavimsi, 14-22 mm. Legümen 35-55 mm. 
B3: Sündiken dağları, Değirmendere, Arkaya, orman kenarları, Nisan-Haziran 
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Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze subsp. laxiflorus 
Mürdümük, yalancı bezelye * Yard pea 

Özellikleri : Yatık ya da yükselici, tüysüz-uzun yumuşak tüylü çokyıllık otlar. Gövdeler 15-40 
cm, köşeli, dallı, tabanda odunsu. Yapraklar kısaca aristalı; yaprakçıklar 1 çift, yumurtamsı ile 
genişçe eliptik, 10-40 mm. Kaliks 8-13 mm. Korolla lavanta ya da menekşemsi, 15-20 mm, 
kayıkçık beyazımsı. Legümen 30-45 mm, salgı guddeli, tüylü.  
B3 : Sündiken dağları, karanlıkdere, orman kenarları, 1310 m, Haziran-Temmuz 
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Lathyrus cicera L. 
 Kırmızı mürdümük * Red vetchling 

Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler kanatlı, 15-50 cm, genellikle tüysüz. Yapraklar basit ya 
da 3 parçalı tendrilli; yaprakçıklar 1-çift, 15-95 mm. Çiçek durumu 1 çiçekli. Kaliks 7-9 mm, 
tüpten çok uzun. Korolla kiremit kırmızısı, 12-16 mm. Legümen dikdörtgensi, 25-40 mm. 
B3 : Sündiken dağları, Değirmendere, çayırlar, 1340 m, Mayıs-Haziran 
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Ononis spinosa L. subsp. leiosperma (Boiss.) Sirj. 

 Kayışkıran, kayık çiçeği, yandak * Bugrane 
Özellikleri : Dikensi çokyıllık otlar. Gövdeler dik-yükselici, 30-60 cm, salgılı ve basit tüylü. 
Yapraklar üç yaprakçıklı, üst yapraklar sıklıkla basit; yaprakçıklar 5-20 mm. Kaliks çansı, 5-
10 mm. Korolla 6-15 mm, pembe, bazen beyaz, bayrakçık mor çizgili. Legümen yumurtamsı, 
salgı tüylü. Tohumlar düz.  
B3 : Sündiken dağları, Çatacık, 1620 m, Haziran-Ağustos 
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Trifolium repens L. var. repens 
 Sürünücü tırfıl, yonca, üçgül * Clover 

Özellikleri : 10-30 cm boylu, yatık çokyıllıklar. Yapraklar üç yaprakçıklı, uzun saplı; 
yaprakçıklar 1-1.2 cm, genişçe ters yumurtamsı, Çiçek durumu şemşiyemsi, 20-40 çiçekli. 
Çiçekler beyaz, hoş kokulu, 5-8 mm.  
B3 : Beyköy-Düzköy, 400 m, çayırlar Nisan-Mayıs 
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Trifolium campestre Schreber 

Yonca, üçgül * Field clover, pinnate hop clover 
Özellikleri: Dik, yükselici ya da yatık, gövdeler dallı, 10-30 cm boylu tekyıllıklar. 
Yapraklar üç yaprakçıklı; yaprakçıklar 0.8-1.6 cm. Çiçekler altın sarısı, sonra 
kahverengimsi, yoğun salkımlarda 20 ve daha çok sayıda. 
A3: Yenice-Laçin, çayırlar, 420 m, Mayıs-Ağustos 
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Trifolium pratense L. var. pratense 

Çayır tırfılı, kırmızı yonca * Red clover, purple clover 
Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler dik ile yatık, 20-40 cm, yoğun basık tüylü. Yaprakçıklar 
1.5-3 cm, ters yumurtamsı ile genişçe eliptik. Çiçek durumu küremsi, 0.7-2.2 cm genişlikte. 
Kaliks tüpsü-çansı, tüylü. Korolla kırmızımsı-mor ile pembe. 
B3: Sündiken dağları, karacaören köyü, 800 m, Mayıs-Eylül 
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Trifolium ochroleucum Huds. 

Beyaz yonca, beyaz üçgül * Trefoil, white clover 
Özellikleri: 20-50 cm boylu, yükselici ile dik durumlu sürünücü toprakaltı gövdeli çokyıllık 
otlar. Yaprakçıklar dikdörtgensi-eliptik ile mızraksı, 2-5 cm. Çiçek durumu küresel ile geniş 
yumurtamsı, 1-3 cm genişlikte. Kaliks tüylü. olgunlukta yıldızsı açılır, dişler silli. Korolla krem 
renkte, 15-18 mm. 
A3: Alpagut-Esk. yol kenarları, 690 m, Haziran-Temmuz 
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Trifolium arvense L. var. arvense 
Tarla yoncası, tarla tırfılı * Rabbit’s foot, hare’s foot 

Özellikleri: Tekyıllık otlar. Gövdeler dik, yoğun tüylü, 30 cm’ye dek boylu. Yapraklar üç 
yaprakçıklı; . yaprakçıklar 1-2 cm, şeritsi-dikdörtgensi ile eliptik, dişli. Çiçek durumu erken 
dönemde yumurtamsı, meyvede silindirik. Kaliks teleksi, uzun dişli, 4.5-7 mm. Korolla beyaz 
ya da pembe, 3-6 m. 
A3: Beyyayla, 1400 m, Mart-Mayıs 



 244

Melilotus officinalis (L.) Desr. 
Taş yoncası, sinek tırfılı * Yellow sweet clower, common melilot 

Özellikleri: Bir ya da iki yıllık otlar. Gövdeler 40-250 cm. Yapraklar 3 yaprakçıklı, saplı. Çiçek 
durumu uzamış salkım, 40-100 çiçekli. Çiçekler sarı, 5.5-7 mm. Legümen 3-5 mm. 
B3 : Arıkaya yol kenarları, 1340 m,  Nisan-Eylül 
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Melilotus alba Desr. 

Taş yoncası, sinek tırfılı * White melilot 
Özellikleri: Bir ya da iki yıllık otlar. Gövdeler 30-150 cm. Yapraklar 3 yaprakçıklı, saplı. Çiçek 
durumu uzamış salkım, 40-100 çiçekli. Çiçekler beyaz, 4-5 mm. Legümen 4-5 mm. 
A3: Düzköy-Beyköy yol kenarları, 400 m, Haziran-Eylül 
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Trigonella cretica (L.) Boiss. 
Poy otu, pıltan * Yellow fenugreek, bird’s foot 

Özellikleri: Tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler 10-25 cm, dik ile yükselici. Yapraklar üç 
yaprakçıklı; yaprakçıklar genişçe ters yumurtamsı, küçük dişli kenarlı, 10-20 mm. Çiçekler 
sarı, 6-7 mm. Legümen düz, genişçe eliptik iledairesel, 10-13 mm. Endemik. 
A3: Beyyayla-Karlıktepe yolu, yamaçlar, 980 m, Nisan-Haziran 
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Trigonella fischeriana Ser. 

Poy otu, Pıltan * Yellow fenugreek, bird’s foot 
Özellikleri: Tekyıllık otlar, tabandan dallı, yatık tüylü, gövdeler yatık ile yükselici, 
10-30 cm. Yapraklar üç yaprakçıklı; yaprakçıklar dikdörtgensi ile genişçe ters 
yumurtamsı, küçük dişli, 5-10 mm. Çiçekler 4-10 mm. Kaliks çansı, 3-3.5 mm. 
Korolla sarı, 5-7 mm. Legümen şeritsi, basık, yaysı, 1.2-2.5 cm. 
B3: Alpu, yamaçlar, Nisan-Haziran 
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Trigonella capitata Boiss. 
Poy otu, pıltan * Fenugreek, bird’s foot 

Özellikleri: Tekyıllık otlar, seyrek kısa tüylü. Gövdeler yükselici-dik, tabandan dallı, 15-60 
cm. Yaprakçıklar küçük dişli, 10-35 mm. Çiçekler yoğun küresel başçıklarda çok sayıda. 
Kaliks çansı, 2.5-3.5 mm. Korolla mavi, 4-5 mm. Legümen ters yumurtamsı. 
A3: Sakarıkaracaören, yamaçlar, 780 m, Mayıs-Haziran 
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Medicago lupulina L. 

Yonca * Rigid medick, yellow trefoil 
Özellikleri: Basit ya da salgı tüylü, genellikle çokyıllık otlar. Gövdeler 15-60 cm, tyatık ya da 
yükselici. Yaprakçıklar 5-20 mm, ters yumurtamsı, kamamsı. Çiçek durumu sapları 10’dan 
fazla çiçekli, narin. Çiçekler 2-4 mm, sarı. Meyveler küçük, dikensiz. 
A3: Dağküplü-Mayıslar, 520 m, Mayıs-Temmuz 
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Medicago sativa L. subsp. sativa 

Yonca, çevrince * Lucerne, alfalfa, common medick  
Özellikleri: Çokyıllık otlar. Gövdeler 15-70 cm, genellikle yatık yumuşak tüylü. Yaprakçıklar 
4-18 mm, yatık sık ve kısa tüylü. Çiçek durumu sapları 8-30 çiçekli. Çiçekler 6-12 mm, 
menekşe ya da soluk lavanta. Meyve 2-4 spiralli, 5-9 mm çaplı. 
B3: Alpu-Mikalıççık yol kenarları, 800 m, Nisan-Eylül 



 251

 
Medicago minima (L.) Bart. var. minima 

Yonca * Bur medick 
Özellikleri: 10-25 cm, salgılı ve basit tüylü tekyıllıklar. Yaprakçıklar 5-8, kısaca ters 
yumurtamsı. Çiçek durumu sapları 2-6 çiçekli. Çiçekler sarı, 2-4 mm. Meyveler çengelli 
dikenli, disk ile yumurtamsı şekilli.  
A3 : Karaoğlan, çayırlar, 200 m, Mart-Mayıs 
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Cytisopsis dorycniifolia Jaub. & Spach reeseana (Guyot) Hub-Mor. 
 Bean bag 

Özellikleri: Genellikle yatık, 30 cm’ye dek boylu cüce çalılar. Yapraklar parlak ve yatık sık 
tüylü, sapsız, 5-7 parmaksı yaprakçıklı. Kaliks 9-11 mm, kısa sık tüylü, sıklıkla kırmızımsı. 
Korolla altın sarısı, 13-17 mm. Legümen 15-20 mm, kırmızımsı. Endemik. 
B3 : Alapınar-çatacık yolu, yamaçlar, 1380 m, Mart-Haziran 
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Dorycnium graecum (L.) Ser. 
Dorkniyum * Canary clover, trefoil 

Özellikleri: Çokyıllık otlar ya da yarı çalılar. Gövdeler 25-90 cm, kıvrık-uzun yumuşak tüylü. 
Yapraklar 5-7 yaprakçıklı;  yaprakçıklar 10-40 mm, yatık tüylü. Çiçek durumu 10-40 çiçekli. 
Çiçekler 5-8 mm, beyaz. Legümen 4-10 mm. 
A3: Beyyayla-Karlıktepe, yamaçlar, 1340 m, Nisan-Ağustos 
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 Lotus corniculatus L. var. alpinus 
Lüfer otu, gazelboynuzu * Bird’s foot trefoil 

Özellikleri : Tüysüz ya da kısa yumuşak tüylü çokyıllıklar. Gövdeler yatık, yükselici ya da dik, 
50 cm’ye kadar boylu. Yaprakçıklar darca mızraksı ya da ters mızraksı. Şemsiye 1-7 çiçekli. 
Çiçekler 9-13 mm, altın sarısı. Legümen 15-30 mm, silindirik. 
B3 : Alpu-Bozan stepleri, 850 m, Mayıs-Haziran 
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Lotus aegaeus (Gris.) Boiss. 
Ak lüfer otu, Ak gazelboynuzu * Bird’s foot, trefoil 

Özellikleri:10-50 cm boylu, yatık ile dik, tüysüz ya da yumuşak uzun tüylü çokyıllık bitkiler. 
Yapraklar teleksi, 5-yaprakçıklı; yaprakçıklar tam, 1-1.5 cm, üstteki 3 yaprakçık ters 
yumurtamsı ile eşkenar dörtgensi, alttaki çift daha küçük ve farklı şekillerde. Şemsiye 
genellikle 4-6 çiçekli. Çiçekler krem ile sülfür renkli, 15-18 mm. Legümen 2-3.5 mm. 
B3: Kartaltepe-Gürleyik yolu, yamaçlar, 1480 m, Mayıs-Temmuz 
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Tetragonolobus maritimus (L.) Roth 
 Ejder dişi * Dragon’s teeth 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler yatık ile yükselici, tüylü, 12-35 cm. Leaves üç 
yaprakçıklı; yaprakçıklar silli, 2-3 cm. Çiçekler tek, 2-2.5 cm, sarı ya da sülfür. Legümen 
kanatlı, 4-6 cm.  
B3 : Alpagut, çayırlar, 180 m, Nisan-Mayıs  
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Coronilla scorpioides (L.) Koch. 

Renkli burçak * Yellow crown wetch 
Özellikleri: 10-50 cm boylu tekyıllık otlar. Yapraklar buğulu, alttakiler basit, üsttekiler üç 
yaprakçıklı. Şemsiye 2-5 çiçekli. Çiçekler 4-8 mm, sarı. Meyveler yaysı. 
A3 : Alpagut-Mihalgazi, yamaçlar, 310 m, Mart-Temmuz 
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Coronilla varia L. subsp. varia 
Renkli burçak * Purple crown wetch 

Özellikleri : Çokyıllık bitkiler. Gövdeler tabanda otsu, tüysüz, yükselici ya da yatık, 15-50 cm. 
Yapraklar almaşlı, teleksi, 8-14 çift yaprakçıklı. Çiçek durumu başçıklı şemsiye, 10-20 çiçekli. 
Çiçekler leylak, pembe ya da beyaz, 9-15 mm. Meyveler 2-8 cm, düz.  
B3 : Sarıcakaya-Mayıslar, yamaçlar, 470 m, Mayıs-Haziran 
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Hedysarum varium Willd. 
Tatlı tırfıl * French honeysuckle 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler dik ya da yükselici, dallı, 15-40 cm. Yapraklar 4-9 çift 
yaprakçıklı, 5-20 mm, basit tüylü. Salkım 10-20 çiçekli. Çiçekler sarı, 14-23 mm. Meyveler 2-
3 segmentli.  
B3 : Alpu-Özdenk, stepler, 820 m, Haziran-Temmuz 
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Hedysarum cappadocicum Boiss. 
Tırfıl * Honeysuckle 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler yok ya da çok kısa, 10-20 cm. Yaprakların hepsi 
tabanda, 3-5 çift yaprakçıklı, yoğun parlak tüylü, 5-14 mm. Yapraksız gövdeler yatık ya da 
yükselici, 5-15 cm. Çiçek durumu başçıklı ya da uzamış salkım, birçok çiçekli. Korolla, kızıl, 
pembe ya da mor , 12-17 mm. Meyve 3 segmentli. Endemik.  
B3 : Alpu-Özdenk, stepler, 820 m, Haziran-Temmuz 
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Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 

Korunga, koringa *  Cock's head sainfoin, meddick vetch 
Özellikleri: Basit tüylü tekyıllık otlar. Gövdeler 5-45 cm, yatık ya da uçta yükselici yatık. 
Yapraklar şeritsi-dikdörtgensi 5-9 çift yaprakçıklı. Çiçek durumu sapları 2.5-5.5 cm. Çiçek 
durumu 2-5 çiçekli. Korolla pembe ya da açık mor, 4-6 mm. Meyveler 7-10 mm, yarı-dairesel, 
ibik üzerinde çok sayıda çengelli dikenli. 
A3 :  Mihalgazi-Alpagut, tarlalar, 240 m, Nisan-Mayıs 
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Onobrychis sativa L. 
Korunga, koringa, evliya otu * Sainfoin 

Özellikleri: Yatık ya da yükselici çok sayıda gövdeli, 20-100 cm boylu çok yıllıklar. Yapraklar 
6-8 çift yaprakçıklı. Çiçek durumu yumurtamsı-dikdörtgensi, çok çiçekli. Korolla, koyu çizgili 
pembe, 7-10 mm. Meyve 5 mm, ibik üstünde dişli, tüylü. 
B3: Çavlum köyü, yol kenarları, 810 m, Mayıs- Ağustos 
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Onobrychis tournefortii (Boiss.) Desv. 
Korunga, koringa, evliya otu * Sainfoin 

Özellikleri: Sağlam çokyıllıklar. Gövdeler birçok kalın dallı, dik-yükselici, 1 m’ye kadar boylu, 
uzun beyaz tüylü. Yapraklar 3-5çift yaprakçıklı. Çiçek durumu dikdörtgensi-silindirik, çok 
çiçekli. Korolla, soluk ya da kremsi sarı,  kırmızı damarlı, 14-20 mm. Meyve 14-19 mm, 
dairemsi ile böbreksi, ibik çok kısa dişli. Endemik. 
B3:  Alpu, Sevinç köyü, yol kenarları, 820 m, Mayıs- Haziran 
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Onobrychis argyrea Boiss. subsp. argyrea 

 Korunga, koringa * Sainfoin 
Özellikleri : Çokyıllık otlar, 40 cm’ye dek boylu. Yapraklar 3-4 çift yaprakçıklı; tüy örtüsü 
yoğun gümüşi yatık tüylü. Çiçek durumu sapları yapraklardan uzun. Kaliks 7-10 mm. Korolla 
sarı, koyu damarlı, 16-20 mm. Meyve hafifçe yuvarlak, 9 x 7 mm, yoğun uzun tüylü ve 
yaklaşık 4  mm sert kılsı tüylü. Endemik. 
A3 : Sarıcakaya-Beyköy, yamaçlar, 480 m, Haziran-Temmuz 
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Ebenus hirsuta Jaub. & Spach 

Ebemgüzeli * Ebenos 
Özellikleri : Yoğun tüylü, yarıçalımsı çokyıllıklar. Gövdeler 10-25 cm. Yapraklar 3-5 çift 
yaprakçıklı; yaprakçıklar 8-20 mm. Çiçek durumu sapı 3-10 cm. Çiçekler gösterişli, yoğun 
saplı başçıklarda. Kaliks 10-15 mm. Korolla sülfür sarısı, tüysüz, 13-15 mm. Meyve küçük, 
kaliks ile örtülü. Endemik. 
B3 : Güroluk, stepler, 890 m, Haziran-Temmuz  
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ROSACEAE (GÜLGİLLER / ROSE FAMILY) 

 
Prunus spinosa Mill. 

Yabani erik, çakal eriği, güvem * Blackthorn, sloe  
Özellikleri : Yaprak döken dikenli çalı ya da küçük ağaçlar. Yapraklar 3-5 cm, ters 
yumurtamsı ile eliptik,dişli. Çiçekler tek, beyaz, yaklaşık 1.5 cm çaplı. Etli meyveler küresel, 
mavimsi-siyah buğulu, yeşil etli. 
B3: Çavlum-Bozan, 860 m Mart-Nisan 
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Cerasus avium (L.) Moench. 
Yabani kiraz * Wild cherry, gean 

Özellikleri :  25 m’ye dek boylanan ağaçlar, genç sürgünler tüysüz. Yapraklar geçici, basit, 
160 mm’ye kadar, yumurtamsı ya da ters yumurtamsı-dikdörtgensi ile eliptik; saplar 50 
mm’ye kadar. Çiçekler şemsiyelerde 2-5, beyaz, 12-15 mm. Etli meyve yaklaşık 1 cm çaplı, 
hemen hemen küresel, kırmızı ile siyahımsı.   
B3: Sündiken dağları, kirazlıdere, 1340 m, Mart-Nisan 
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Amygdalus orientalis Mill. 
Yabani badem * Sweet almond tree 

Özellikleri : Yaprak döken çalılar. Gövdeler 0.5-3 m, dallı, dikensi. Genç sürgünler yoğun 
beyaz halımsı tüylü. Yapraklar 3-4 cm, beyaz halımsı tüylü. Çiçekler soluk pembe, 12-15 mm 
çaplı, kısa saplı. Meyve hafif basık, 10-20 mm, beyaz halımsı tüylü, sonra tüysüz.  
B3 : Bozan ağaçlandırma sahası, 880 m, Nisan-Mayıs 
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 Amygdalus webbii Spach 
Yabani badem * Sweet almond tree 

Özellikleri : Çok dallı dikenli çalı yada küçük ağaçlar; genç sürgünler tüysüz. 
Yapraklar şeritsi-dikdörtgensi ile mızraksı, 3-4.4x0.6-0.9 cm. Çiçekler beyaz yada 
pembe, yaklaşık 2.5 cm çaplı, sapsız yada kısa saplı. Meyve yumurtamsı ile darca 
yumurtamsı, basık, 25x15 mm’ye dek. 
A3 :  Gökçekaya barajı, 450 m, Mart-Mayıs 
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Filipendula vulgaris Moench 

 Ergeç sakalı * Dropwort 
Özellikleri : Rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler basit, dik, 40-80 cm, tüysüz. Yapraklar teleksi; 
büyük taban yaprakları 8 ya da daha fazla; yaprakçıklar 1-2 cm. Çiçek durumu 4-10 cm, 
birçok çiçekli, uzunluğundan daha genişçe. Petaller genellikle 5, soluk krem, altta genellikle 
morumsu. Meyve 8-12 akenli başçık.  
B3 : Sündiken dağları, Ağaçhisar, orman açıkları, 1270 m, Mayıs-Haziran 
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Filipendula ulmaria (L.) Maxim 

Ergeç sakalı * Meadow-sweet, meadiwsweet, queen of the meadows 
Özellikleri : Rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler basit ya da dallı, 50-200 cm, tüylü. Taban 
yaprakları 3-5 çift büyük yaprakçıklı, 2-8 cm. Çiçek durumu 5-25 cm, birçok çiçekli, 
genişliğinden daha uzunca. Petaller 5 ya da 6, soluk krem, altta genellikle morumsu. Meyve 
8-12 akenli başçık. B3: Çatacık, 1700 m, Mayıs-Ağustos 
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Rubus idaeus L. 
Böğürtlen * Brombeere, himbeere, raspberry 

Özellikleri : Kökten cok sürgünlü çalılar. Gövdeler 100 cm’ye dek, dik, zayıf dikenli 
yada dikensiz. Alt yapraklar teleksi, 5-7 yaprakçıklı, üst yapraklar parmaksı 3’lü; 
yapraklar üstte tüysüze yakın, altta beyaz halımsı, 1-2 testeremsi kenarlı. Çiçek 
durumları birkaç çiçekli. Petaller beyaz, küçük. Meyveler kırmızı, kısa tüylü. 
A3: Mihalgazi-Avlakkaya, 730 m, Mayıs-Temmuz 
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 Rubus sanctus Schreber 
Böğürtlen * Bramble, blackberry 

Özellikleri : 1-2 m uzunluğunda dikenli çalılar. Verimsiz sürgünler yay şeklinde, köşeli ve 
oluklu, salgısız tüylü. Çiçekli sürgünler verimsizlere benzer ancak çok yoğun tüylü ve daha 
küçük dikenli. Yapraklar 5 ayaksı parçalı ya da üç parmaksı parçalı. Korolla pembe, 8-13 
mm. Etli meyveler siyah, çok sayıda, 2-3 mm. 
A3: Sakarya nehri kenarları, 500 m,  Haziran-Ağustos 
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Rubus canescens DC. var. canescens 

Böğürtlen * Bramble, blackberry 
Özellikleri : Genellikle tırmanıcı, alçak boylu çalılar. Verimsiz sürgünler yatık, çoğunlukla 
köşeli ve seyrek tüylü, oraksı dikenli. Yapraklar koyu ya da grimsi yeşil, 3 ya da parmaksı 
parçalı 5’li yaprakçıklı, üstte sık kısa tüylü, altta yıldızsı ve grimsi tüylü, ikili testeremsi dişli. 
Çiçekli sürgünler dik, 15-40 cm, köşeli, kısa tüylü. Çiçek durumu terminal, çok çiçekli, 1.5-3 
cm enli, bazen salgılı tüylü, zayıf dikensi. Kaliks yumurtamsı, sivri uçlu, tüylü. Korolla beyaz, 
kuruyunca soluk sarımsı, ters yumurtamsı-dikdörtgensi. Meyve çok sayıda, siyah, tüysüz. 
B3: Sündiken dağları, Çatacık-Alapınar yolu, 1500 m, Mayıs-Ağustos 
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 Potentilla recta L. 
Dik parmak otu * Sulphur cinquefoil 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler genellikle dik, 20-60 cm, dallı, uzun yumuşak basit 
tüylerle birlikte kısa salgı uçlu tüylü. Yapraklar parmaksı parçalı; yaprakçıklar 5 ya da 7, 
testeremsi kenarlı, tüylü. Ek kaliks segmentleri şeritsi-mızraksı, 5-8 mm. Petaller sarı, 
terskalpsi. Aken pürüzlü, kanatlı. 
A3: Sündiken dağları, taycılar, 1460 m, Mayıs-Temmuz 
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Potentilla reptans L. 
Sürünücü parmak otu * Creeping cinquefoil 

Özellikleri :Yatık toprakaltı gövdeli, kısa tüylü ya da tüysüz çokyıllıklar. Çiçekli gövdeler 30-
100 cm. Yapraklar parmaksı parçalı; yaprakçıklar 5, oymalı-dikey dişli ya da testeremsi 
kenarlı, yoğun tüylü ya da tüysüz. Ekkaliks segmentleri yumurtamsı-eliptik, 23 mm’ye kadar. 
Petaller sarı, genişçe ters yumurtamsı, 7-11 mm 
B3: Bozan-Çatacık yolu, çayırlar, 1120 m, Mayıs-Ağustos 
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Fragaria vesca L. 
 Yabani çilek * Wild strawberry 

Özellikleri : Toprak altı yatay gövdeli çokyıllık otlar. Yapraklar 3’lü parmaksı.  
Taban yaprakları rozetli, üç yaprakçıklı; yaprakçıklar 1-6 cm, testeremsi kenarlı. 
Çiçek durumu 2-7 çiçekli. Yapraksız gövde 10-30 cm. Çiçekler beyaz, 4-5 mm 
çaplı. Meyveler kırmızımsı etli.  
B3 : Sündiken dağları, Karacaören, nemli kayalıklar, 1300 m, Mayıs-Haziran 
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Agrimonia eupatoria L. 

Kasık otu * Agrimony 
Özellikleri : Rizomlu, dik çokyıllık otlar. Gövdeler 20-120 cm, tüylü. Yapraklar teleksi, 8-25 
cm; yaprakçıklar 4-13 çift, altta salgılı. Çiçek durumu birçok çiçekli başaksı salkım, 10-35 cm. 
Sepaller 1.5-2 mm, salgılı tüylü. Petaller sarı, 3-6 mm.  
B3: Sündiken dağları, Alapınar-Çatacık, 1400 m, Mayıs-Eylül 
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Sanquisorba minor  Scop. subsp. muricata (Spach) Briq 
Çayır düğmesi, sincan otu * Salad burnet 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 10-75 cm, az dallı Alt yapraklar tabanda rozetler 
halinde, 7-17 çift derin testeremsi kenarlı yaprakçıklı. Üst yapraklar seyrek. Çiçek durumu 
başak benzeri terminal başçık. Kaliks 4. Korolla 0. Meyve tüysüz, 3-4 mm. 
B3: Bozan-Çatacık, 900 m,  Haziran-Temmuz 
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Alchemilla mollis  (Buser) Rothm 

Arslan pençesi * Lady’s mantle 
Özellikleri : Odunsu rizomlu, sağlam çokyıllık otlar. Gövdeler 25-80 cm, sert tüylü. Alt 
yapraklar elsi loblu, 8-15 cm, yoğun tüylü. Gövde yaprakları büyük. Çiçek durumu bileşik 
salkım. Ek kaliks genellikle tüysüz. Petaller yok. Çiçekler 3-6 mm genişlikte. Meyve aken. 
B3: Sündiken dağları, Alapınar-Çatacık, 1360 m, Haziran-Ağustos 
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            Rosa foedita J. Herrm. 
Sarı gül * Yellow rose 

Özellikleri : 2 m’ye dek boylu yoğun dik çalılar. Dikenler oldukça seyrek. Yaprakçıklar 5-7, 
eliptik ya da   yumurtamsı, 1.2-2.5 cm, salgılı ve basit tüylü. Çiçekler tek ya da 2-4’lü. 
Pediseller 1.5-5.3 cm. Dış sepaller genellikle orta damara yakın parçalı ya da loblu, 2-2.5 cm, 
salgı tüylü. Petaller 2.5-3 cm, parlak sarı.  
A3 : Mayıslar-Nallıhan yol kenarları, 680 m, Mayıs-Haziran 
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Rosa pulverulenta Bieb. 
 Yabani gül * Wild rose 

Özellikleri : Bodur çalılar. Gövdeler 10-50 cm, sıklıkla kümeli, karışık dallı. Dikenler bazen 
çengelli, sert kılsı ve saplı salgılı tüylü. Yapraklar çoğunlukla küçük, aromatik; yaprakçıklar 
genellikle 5, yoğun salgılı. Çiçekler tek ya da 2-4’lü. Pediseller yoğun saplı salgılı tüylü. 
Sepaller 1.5-2.5 cm, dış sepaller parçalı, salgılı. Petaller 1-1.8 cm, pembe ya da kırmızı.  
B3 : Sündiken dağları, Alapınar, orman açıkları, 1270 m, Mayıs-Haziran 
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Rosa horrida  Fischer, Akgül 

Beyaz gül *White rose 
Özellikleri : 1 m’ye kadar boylu bodur gelişen çalılar, kaba, kıvrık ve çengelsi dikenli. 
Yaprakçıklar 5-7, 2 cm’den az , altta salgılı tüylü, üstte genellikle düz. Çiçekler genellikle tek; 
pediseller 1 cm’ye kadar. Sepaller oldukça büyük salgılı-testeremsi loblu. Petaller beyaz, 
küçük ve dar, 1.5 cm’ye kadar.  
B3 : Sündiken dağları, Arıkaya-Değirmendere, orman kenarları, 1300 m, Mayıs-Haziran 
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Rosa canina L. 
                Yabani gül * Wild rose 

Özellikleri : 1-4 m boylu dik çalılar, bazen tırmanıcı; genellikle kıvrık ya da yaysı. Dikenler 
oldukça kaba. Yaprakçıklar 5-7, 1-4.5 cm, genellikle tüysüz ile kısa tüylü, bazen salgılı. 
Çiçekler tek ya da 2-15’li. Pediseller 1-3 cm, düz ya da salgılı tüylü. Sepaller yumurtamsı, 
tam ya da salgılı dişli loblu. Petaller 2-3 cm, beyaz ile soluk pembe. 
B3 : Alpu-Mihalıççık, yol kenarları, 800-1340 m, Mayıs-Haziran 
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Cotoneaster nummularia Fisch. & Mey. 
Dağ muşmulası, taş ayva * Cotaneaster 

Özellikleri : 3 m’ye dek çalılar. Yapraklar 2-4 cm, üst yüzey erken dönemde seyrek tüylü 
sonra tüysüz, alt yüzey grimsi-halımsı tüylü; saplar 2-3 mm. Çiçek durumu 3-7 çiçekli. 
Petaller beyaz. Meyve kırmızı, 6-8 mm. 
A3: Laçin, 540 m, Haziran 
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Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers. 

Alıç, Yemişen, Akdiken *Tansy Leaved Thorn 
Özellikleri : 10 m’ye dek boylanan yaprak döken küçük ağaçlar seyrek dikenli. Yapraklar 
almaşlı, loblu, 1.5-2.5 cm, yeşil, ince uzun yumuşak tüylü; loblar 3-7, salgı tüylü testeremsi 
kenarlı, 3-10 mm saplı. Çiçek durumu 4-8 çiçekli şemsiyemsi salkım. Çiçekler beyaz, 2-2.5 
cm çaplı. Meyve sarı, bazen kırmızı lekeli. Endemik. 
B3: Sündiken dağları, Çatacık, 1630 m, Mayıs-Temmuz 



 287

 
Crataegus monogyna Jack subsp. monogyna 

Adi Akdiken, Adi alıç * Oriental Thorn - large yellow/red haw 
Özellikleri : 10 m’ye kadar boylu çalılar ya da küçük ağaçlar; dikenler 0.7-3 cm, sayıca az; 
Yapraklar 3-5 cm, tüysüz; loblar 3-5 derince ayrık, saplar 1.5-3 cm. Çiçek durumu gevşek, 
10-18 çiçekli, çiçekler beyaz ya da pembemsi, 8-15 mm çaplı; sepaller meyvede aşağı 
sarkık. Meyve kırmızı, ya da kahverengimsi-kırmızı, 6-10 mm çaplı, tüysüz.  
B3: Çatacık, geyikalanı yolu, 1560 m, Nisan-Haziran 
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Crataegus orientalis Palas var. orientalis 
Alıç, yemişen, doğu akdikeni * Oriental thorn 

Özelikleri: 3-5 m boylu çalılar ya da küçük ağaçlar. Yapraklar 3-5 cm, derince 3-7-loblu, 
yatık gri uzun yumuşak tüylü, loblar darca dikdörtgensi ve kısa; saplar 5-15 mm. Şemsiyemsi 
salkım 4-10-çiçekli, yoğun beyaz halımsı tüylü. Çiçekler beyaz, 15-20 mm çaplı; sepaller 4-5 
mm, meyvede geri kıvrık. Meyveler kırmızımsı-turuncu, 2 cm’ye dek çaplı.  
B3 : Alpu-Alapınar yolu, açıklıklar, 980 m, Nisan-Mayıs 
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Crataegus microphylla C. Koch. 

Adi akdiken, adi alıç * Quickthorn, hawthorn 
Özellikleri : 4 m’ye kadar boylu çalılar; koyluk altı dikenler çoksayıda, 0.5-1.2 cm. Yapraklar 
fertil sürgünlerde genişçe yumurtamsı 1-3 cm, steril sürgünlerde 5 cm’ye kadar; loblar 3-5, 
dişli ya da oymalı kenarlı; saplar 0.5-2.5 cm. Meyveler kırmızı, 9-12 cm.  
B3 : Sündiken dağları, Çatacık-geyikalanı, 1460 m, Nisan-Mayıs 
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Cydonia oblonga Miller 
Yabani Ayva * Quince 

Özellikleri : Yaprak döken büyük çalılar ya da küçük ağaçlar. Gövdeler 4-8 m, genç 
sürgünler soluk grimsi yünsü tüylü, sonra tüysüz. Yapraklar tam, 10 cm’ye dek, altta yoğun 
uzun yumuşak tüylü; sap 1-2 cm. Çiçekler beyaz ya da pembemsi, 4-6 cm çaplı, sepaller 
salgı tüylü, geri kıvrık. Meyve büyük, armutsu ya da küresel. 
A3: Beyköy, 370 m, Mayıs-Haziran 
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   Malus sylvestris (L.) Miller subsp. orientalis (A. Uglitzkich) Browicz 

Yabani elma *Crab apple 
Özellikleri : 12 m’ye kadar boylu küçük, dikencikli ya da dikensiz yaprakdöken ağaçlar; 
sürgünler zayıf halımsı tüylü. Yapraklar eliptik ile ters yumurtamsı, 3-8 cm, oymalı ya da 
testeremsi; sap halımsı tüylü. Çiçekler beyaz ile pembe, 3-4 cm çaplı, kaliks yoğun halımsı 
tüylü. Meyve hemen hemen küresel elma, 2-3 cm çaplı, yeşil, yeşilimsi sarı ya da kırmızımsı. 
B3 : Mayıslar, 360 m, Mart-Nisan  
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Pyrus eleagnifolia Pallas 
Ahlat * Wild pear 

Özellikleri : 15 m’ye kadar boylanan, genellikle dikensi; genç sürgünleri grimsi ya da 
beyazımsı kısa tüylü ağaçlar. Yapraklar geçici, basit, grimsi ya da beyazımsı kısa tüylü, 3-7 
cm, sap 1-4 cm.. Çiçek durumu çok çiçekli. Çiçekler beyaz, 2.5-3 cm çaplı, 1-2 cm saplı. 
Meyve tek ya da çiftler halinde, 2-3 cm çaplı. 
B3: Alapınar-Kirazlıdere yolu, 1280 m,  Mayıs-Haziran 
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LYTRACEAE (PURPLE LOOSESTRİFE FAMILY) 

Lytrum salicaria L. 
 Kırmızı hevhulma * Purple loosestrife 

Özellikleri : Sağlam çokyıllık otlar, yoğun kısa tüylü; gövdeler erect, 20-180 cm, kanatlı. 
Yapraklar 10-70 mm, dar mızraksı, sapsız. Çiçek durumu yoğun çevrel başak. Çiçekler 3-8, 
ekkaliks segmentleri 2.5-3.5 mm; sepaller 0.5-1 mm; petaller 8-12 mm, mor. Meyve kapsül, 
3-4 mm, yumurtamsı. 
B3 : Sündiken dağları, Belkese, sulak alanlar, 1120 m, Mayıs-Temmuz  
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ONAGRACEAE (KÜPEÇİÇEĞİGİLLER / WILLOWHERB FAMILY) 

 
Epilobium angustifolium L. 

Yakıotu, çayırgülü, hevhulma, * Fireweed 
Özellikler: Çokyıllık rizomlu otlar. Gövdeler sağlam, basit, genellikle tüysüz, 2.5 m’ye kadar 
boylu. Yapraklar karşılıklı, 2.5-13 cm, darca mızraksı, gövdede oldukça yoğun. Çiçek durumu 
basit uzamış, gevşek salkım. Çiçekler mor, 8-18 mm. Meyve dar silindirik kapsül, 2.5-8 cm. 
B3 : Çatacık, 1630 m, Mayıs-Temmuz 
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Epilobium hirsutum L. 
Yakıotu, çayırgülü * Hairy willow-herb 

Özellikleri : Yoğun yumuşak ve uzun tüylü ve toprakaltı gövdeli çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 
çok dallı, 30-210 cm. Yapraklar karşılıklı,  2-12 cm, mızraksı ile dikdörtgensi. Çiçek durumu 
salgılı ve basit tüylü. Çiçekler pembemsi mor, petaller 8-20 mm. Kapsül 4-10 cm  
B3 : Alpu, dere kenarları, 820 m, Mayıs-Temmuz 
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Epilobium parviflorum Schreber 

Yakıotu, hevhulma * Small flowered willow-herb 
Özellikleri : Dik, dallı çokyıllıklar. Gövdeler 20-100 cm, silindirik, uzun yumuşak tüylü. Taban 
yaprakları rozetli. Yapraklar dar mızraksı, 2-6 cm, sapsız. Çiçek durumu salgılı ve basit tüylü. 
Çiçekler pembe; petaller 5-8 mm. Kapsül 5-7 cm. 
B3: Sündiken dağları, Çatacık-tohumluk alanı, 1580 m, Mayıs-Eylül 
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HALORAGIDACEAE (WATER MILFOIL FAMILY) 

Myriophyllum spicatum L. 
Whorled Water-milfoil 

Özellikleri : Sucul çokyıllık otlar; gövdeler 3 m’ye dek uzunlukta. Yapraklar 1.5-3 cm, 
genellikle4’lü halkalarda dizili; 25-35 basit teleksisegmentli. Çiçekler halkalarda; üsttekiler 
genellikle erkek ve koyu kırmızı, kaliks 4-loblu, petaller 4, kukuletalı; alttakiler dişi, kaliks ve 
korolla çok küçük ya da yok. 
A3:  Mihalgazi, Sakarya nehri, 300 m, Mayıs-Temmuz 
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CUCURBITACEAE (KABAKGİLLER / GOURD FAMILY) 

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 
 Eşekhıyarı, acı kavun * Squirting cucumber 

Özellikleri : Yatık, rizomlu çokyıllık otlar, sert tüylü, soluk yeşil, 25 cm’ye dek boylu. 
Yapraklar oldukça kalın, sert, altta yoğun uzun sert-halımsı tüylü, kısaca 5 loblu, 4-14 cm. 
Çiçekler soluk sarı, tek evcikli. Çiçek durumu sapları 1-8 cm. Meyveler aşağı sarkık, yoğun 
sert uzun tüylü, 3-5 cm. 
B3 : Alpu, yol kenarları, 820 m, Haziran-Temmuz 
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CACTACEAE (KAKTÜSGİLLER / CACTUS FAMILY) 

Opuntia vulgaris Miller 
 Kaynanadili * Common opuntia, prickly pear 

Özellikleri : Sukulent çalılar. Gövdeler eklemli, 2-4 m, Geniş Yayılışlı dallı. Eklemler 10-40 
cm, yassı. Yapraklar çok indirgenmiş ve erken dökülücü, 2-3 mm. Dikenler genellikle yok ya 
da 1-5. Dikencikli tüyler sarı, çok sayıda. Çiçekler parlak sarı, 4-7 cm çaplı. Meyveler 
yuvarlakça, kırmızı, sarı ya da morumsu, 5-10 cm.  
A3 : Mayıslar-Sarıcakaya, 400 m, Mayıs-Haziran 
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SAXIFRAGACEAE ( TAŞKIRANGİLLER / SAXIFRAGE FAMILY) 

 
Saxifraga hederacea L.. var. hederacea 

Taşkıran otu * Annual saxifrage 
Özellikleri : Tekyıllık otlar. Gövdeler yükselici yada yatık, tüysüz yada seyrek salgılı, 4-10 
cm. Taban yaprakları böbreksi yada genişçe yumurtamsı, 3-7 kör loblu. Çiçekler tek. Sepaller 
dik yada yükselici. Petaller beyaz, 2-3 mm. 
A3: Gökçekaya, meşelikler, 260 m, Mart-Nisan  
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CRASSULARIACEAE(DAMKORUĞUGİLLER/STONECROP FAMILY) 

Umbilicus erectus DC. 
Venüs göbeği * Navelwort 

Özellikleri : Toprakaltı yumrulu, dik gövdeli etli çokyıllıklar; gövdeler genellikle basit, 30-80 
cm. Taban yaprakları dairemsi-kalkansı, 3-7 cm çaplı, oymalı; gövde yaprakları yumurtamsı-
eşkenar üçgensi ile şeritsi, dişli. Çiçekler çok çiçekli salkımlarda, yeşilimsi sarı, 9-14 mm. 
B3 : Sündiken dağları, Alapınar, nemli kayalıklar, 1290 m, Mayıs-Haziran  
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Sedum acre L. 
Acı damkoruğu * Biting stonecrop 

Özellikleri : Küçük kümeli formda, sürünücü odunsu gövdeli, 5-12 cm boylu, tüysüz 
çokyıllıklar. Yapraklar 4-6 mm, silindirik, etli, steril sürgünlerde yoğun kiremitsi, kağıtsı ya da 
beyaza döner. Çiçek durumu 3-10 çiçekli. Çiçekler sepaller 2-3 mm; petaller 5-8 mm, sarı. 
B3 : Sündiken dağları, Kartalkule yolu, 1650 m, Haziran-Temmuz 
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Sedum album L. 

Akdamkoruğu * White stonecrop, Coral carped 
Özellikleri : Sürünücü gövdeli ve steril sürgünlü, herdemyeşil kümeli-formlu otlar; Çiçekli 
gövdeler 5-20 cm. Yapraklar yarı-silindirik, 4-12 mm, kiremitsi dizili. Çiçek durumu çok çiçekli. 
Çiçekler 5 parçalı; sepaller yaklaşık 1.5 mm; petaller beyaz ya da pembemsi, 2-4 mm.  
B3: Sündiken dağları, Çatacık, 1650 m, Haziran-Eylül 
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 Sedum sempervivoides Bieb. 
 Ömür otu, kırmızı damkoruğu * Red stonecrop 

Özellikleri : Kısa tüylü ikiyıllık otlar; gövdeler 7-20 cm, taban rozetli. Yapraklar yumurtamsı, 
yassı, morumsu, sapsız; taban yaprakları 1-3 cm, yoğun rozetli formlu; Çiçek durumu 30-150 
çiçekli, 5-12 cm çaplı şemsiye. Çiçekler gösterişli, koyu kırmızı, 6-8 mm.  
B3 : Alpu, yol kenarları, 820 m, Haziran-Temmuz 
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Sedum hispanicum L. var. hispanicum 

Damkoruğu * Stonecrop 
Özellikleri : Çok dallı, dik ya da yükselici bir ya da çokyıllık otlar; çiçekli gövdeler 5-15 cm. 
Yapraklar yarı-silindirik ile dikdörtgensi, 4-20 mm, salgı tüylü. Çiçek durumu 2-4 dallı, her bir 
dal 1-8 çiçekli. Çiçekler 6-9 parçalı; sepaller yaklaşık 2 mm, salgı tüylü; petaller beyaz, 
pembe orta damarlı, 4-5 mm. 
A3: Alpagut-Esk. yolu, kayalık alanlar, 890 m, Nisan-Temmuz 
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UMBELLIFERAE (MAYDANOZGİLLER / CARROT FAMILY) 

 
Astrantia maxima Palas subsp. haradjianii (Grintz.) Rech. 

Astransya * Large masterwort 
Özellikleri: Dik, tüysüz çokyıllık otlar. Gövdeler 50-90 cm, silindirik, oluklu. Taban yaprakları 
3-5 parçalı, testeremsi. Floral yaprakçıklar 9-12, eliptik ile yumurtamsı, 1-1.8x0.3-08 cm, 
beyaz ve yeşil. Çiçekler çok sayıda; sepaller 2-3 mm; petal 1.5-2 mm, beyaz. 
A3: Sakarıkaracaören-Alapınar yolu, orman içi, 590 m, Haziran-Ağustos 
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Eryngium campestre L. var. campestre 
Çakır otu, tokuz otu, boğa dikeni * Common eringo 

Özellikleri : Sağlam, tüysüz çokyıllık otlar. Gövdeler 30-60 cm, silindirik. Taban yaprakları 
10-25 cm, çoğunlukla 3’lü parmaksı, derimsi, loblar ve eksen dikenli-dişli. Gövde yaprakları 
küçük, tabanda dikenli-kenarlı. Çiçek durumu mavimsi yeşil, şemsiyemsi salkım. Çiçekler 
sapsız, dikenli floral yaprakçık örtüsü ile çevrili. Petaller beyazımsı, mavi ya da yeşilimsi. 
B3: Alpu yol kenarları, 820 m, Temmuz-Eylül 
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Echinophora tournefortii Jaub & Spach subsp. sibhorbtianum 
Çörtük, çöğürotu * Samphire. 

Özellikleri : Dikenli ve çok dallı, çizgili ya da oluklu gövdeli, 20-40 cm boylu, oldukça küçük 
tüylü çokyıllıklar. Taban yaprakları dikdörtgensi, 10-20 cm, 1-2 teleksi; segmentler dikenli, üç 
yüzlü-mızraksı, 2-30 mm. Işınsal dallar 4-8, meyvede kalınca. Floral yapraklar 4-6, dikenli. 
Çiçekler çok sayıda şemsiyemsi salkımlarda. Petaller beyaz. Meyve 7-10 mm. 
B3: Alpu yol kenarları, 820 m, Temmuz-EylülTemmuz-Eylül 
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Chaerophyllum byzantinum Boiss. 
Frenk maydanozu * Rough chervil 

Özellikleri : Dik, tuberli köklü çokyıllık otlar. Gövdeler dallı, silindirik, 45-100 cm. Alt 
yapraklar 13-40 cm, 2’li üçe parçalı, yaprakçıklar oymalı ya da testeremsi kenarlı, 4-12 cm. 
Şemsiyecik sapları 10-30. Floral yapraklar genellikle 3-7, tüysüz ya da silli, 5-7 mm. Floral 
yaprakçıklar yaklaşık 10, tüysüz. Petaller beyaz. Meyveler şeritsi-dikdörtgensi, 12-15 mm.   
B3 : Mihalgazi-Sakarıılıca, orman içi,  590 m, Haziran-Temmuz 
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Scandix pecten-veneris L. 
Kişkiş, zühre tarağı * Shepherd’s needle, venus' comb 

Özellikleri : Narin kazık köklü tekyıllık bitkiler. Gövdeler dik, 6-35 cm, tüylü. Yapraklar 2-
teleksi, 6-20 cm. Şemsiyecik sapları 1-2; olgun Şemsiyecik sapları 0.2-2 cm, meyvede kalın. 
Floral yapraklar 0. Floral yaprakçıklar 3-5, zarsı kenarlı, 5-10 mm. Pediseller 2-7. Sepaller 
yok. Petaller beyaz. Meyve şeritsi, genellikle tüysüz, 3-7.5 cm. 
A3: Düzköy, çayırlar, 240 m, Mart-Haziran 
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Bifora radians Bieb. 

Tosbağa otu, Kişniş * wild bishop, poilikki 
Özellikleri : 10-80 cm boylu, İçi boş ve köşeli gövdeli tüysüz tekyıllıklar. Taban yaprakları 2 
teleksi, yumurtamsı, 10-14 cm. Üst yapraklar 2-3 teleksi,  ipliksi segmentli, 5-30 mm. 
Şemsiyecik sapları 4-8. Floral yapraklar 0-1, ipliksi, 4-7 mm. Floral yaprakçıklar 0-2, ipliksi, 1-
2.5 mm. Petaller beyaz, ikiye ayrık, 4-5 mm. Meyve iki eş parçalı, tüysüz. 
B3: Özdenk köyü, yamaçlar, 820 m, Mart-Haziran, Nisan-Ağustos 
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Smyrnium perfoliatum L. 
Yabani Kereviz * Perfoliate Alexander 

Özellikleri : Kazık köklü ikiyıllık otlar. Gövdeler20-60 cm, yıldızsı tüylü kanatlı. Taban 
yaprakları 2-3 teleksi ya da parmaksı parçalı. Üst yapraklar basit, genişçe yumurtamsı, 6-12 
cm, oymalı-testeremsi. Çiçek durumu çok dallı. Şemsiye 7-14 ışınlı. Sepaller körelmiş, 
petaller sarı. Meyve yuvarlakça, siyah. 
A3: Beyyayla-Karlıktepe, 1460 m, orman içi, Mayıs-Haziran 
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Seseli tortuosum L. 
Özellikleri : Kalın rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler tüysüz, silindirik, çatallı ve düzensiz dallı, 
30-100 cm. Taban yaprakları 3-4 teleksi, 10-20 cm, genellikle tüysüz. Çiçek durumu çok dallı 
yanal sürgünlü. Şemsiyecik sapları 5-10. Küçük şemsiyeler 14-20 çiçekli. Petaller beyaz. 
Meyve yumurtamsı ile eliptik, 3-4 mm, seyrek kısa tüylü. 
B3: Özdenk köyü, yamaçlar, 820 m, Temmuz-Ağustos 
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Oenanthe fistulosa L. 
Damla otu *Tubular Water-Dropwort 

Özellikleri : Silindirik, yumurtamsı yumru köklü, tüysüz çokyıllık otlar. Gövdeler dik, 30-100 cm, 
ince sırtlı oluklu, içi boş. Taban yaprakları 1-2 teleksi, 15-22 cm. Gövde yaprakları benzer. 
Şemsiyeler terminal. Şemsiyecik sapları 2-8. Floral yapraklar yok. Floral yaprakçıklar 7-16. 
Küçük şemsiyeler +0’a kadar çiçekli. Petaller beyaz. Meyveler terskonik, 3-3.5 mm. 
B3: Sündiken dağları, Kirazlıdere, 1330 m, Nisan- Temmuz 
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Anethum graveolens L. 
Dere otu * Dill, dill weed 

Özellikleri : Oldukça güçlü kokulu, tüysüz, mavimsi yeşil tekyıllık otlar. Gövdeler silindirik, 
dik, dallı, 20-80 cm. Taban yapraklar 3-5 teleksi; 17 cm’ye kadar. Şemsiyecik sapları 15-30. 
Floral yapraklar, yaprakçıklar ve sepaller yok. Çiçekler her şemsiyecikte 15-30. Meyve elips, 
3-4.5 mm, koyu kahverengi, tüysüz. 
A3 : Sarıcakaya-Beyyayla, yol kenarları, 480 m, Nisan-Mayıs 
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Conium maculatum L. 
Baldıran * Poison hemlock 

Özellikleri : Aromatik, tüysüz bir ya da ikiyıllık otlar.Gövdeler dik, çizgili, 30-200 cm. Taban 
yaprakları 2-4 teleksi; 60 cm’ye dek saplı. Üst gövde yaprakları 3’lü parmaksı. şemsiyeler 8-
14 ışınlı, floral yaprak ve yaprakçıklar 3-6, yapraksı. Sepaller yok. Petaller beyaz. Meyveler 
genişçe yumurtamsı, tüysüz, 2-3 mm.  
B3: Alpu-Bozan, yol kenarları, Nisan-Ağustos 
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Opopanax hispidus (Friv.) Gris 

Kaymak otu, Sarı ot, Kaymacık * Pastinake 
Özellikleri : Kalın rizomlu, sağlam, çokyıllıklar. Gövdeler dik, silindirik, 1-3 m. Taban 
yaprakları 2 teleksi, 30-70 cm saplı, laminası altta yıldızsı tüylü. Şemsiye 5-15 ışınlı. Floral 
yaprak ve yaprakçıklar 2-5, şeritsi. Çiçekler sarı. Meyve 7-12 mm, eliptik. 
B3: Alpu-bozan, yol kenarları, 930 m, Mayıs-Temmuz 
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Bupleurum rotundifolium L. 

Tavşan kulağı * Thoroughwax, hare’s ear   
Özellikleri : Tüysüz tekyıllık otlar. Gövdeler dik, kalın, 25-80 cm. Yapraklar tam, zayıfça 
küçük testeremsi, üsttekiler gövdeyi delici, 3-8 cm. Floral yapraklar 0. Floral yaprakçıklar 5. 
Petaller açık sarı, 0.4-0.5 mm. Meyveler 5 ipliksi sırtlı, 3-3.5 mm. 
B3 : Işıkören-Aktepe, yol kenarları, 860 m, Haziran-Temmuz 
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Heracleum platytaenium Boiss. 
 Tavşancıl otu * Giant hogweed 

Özellikleri : Oldukça güçlü kokulu, yaşamında bir kez çiçek açıp sonra ölen otlar. Gövdeler 
1-2 m boylu ve 2-5 cm çaplı, derin oluklu. Alt yapraklar genellikle 3’e parçalı, aya 25 cm’den 
büyük. Üst gövde yaprakları oldukça geniş ve dişli kınlı. Şemsiyeler 25-80 ışınlı. Çiçekler 
beyaz. Meyve genişçe ters yumurtamsı ile dairemsi, 8-14 mm, tüylü. Endemik. 
B3 : Sündiken dağları, kirazlıdere, 1300 m, Mayıs-Haziran 
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Tordylium apulum L. 
Geyikotu * Roman pimpernel 

Özellikleri : Yumuşak ile sert tüylü tekyıllık otlar. Gövdeler dallı, çizgili, 10-50 cm. Taban ve 
alt yapraklar teleksi, 1-2 çift yumurtamsı ile yuvarlakça, oymalı kenarlı yaprakçıklı; üst 
yapraklar 1-2 çift mızraksı ile şeritsi, düz kenarlı loblu. Şemsiyeler 2-3 ışınlı. Çiçekler beyaz, 
her şemsiyecikte 10-15. Meyveler hemen hemen dairesel, tüylü, 7-13 mm. Endemik.  
A3 : Alpagut, 160 m, Nisan-Mayıs 
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Daucus carota L. 
Yabani havuç * Cultivated carrot, queen-anne's lace 

Özellikleri : İkiyıllık otlar. Gövdeler 10-200 cm, tüylü. Yapraklar 2-3 teleksi. Şemsiyecik 
sapları 10-çok sayıda. Floral yapraklar 1-2 orta damara yakın teleksi.  Petaller beyaz, 
pembemsi ya da sarımsı. Şemsiye ortasındaki çiçekler bazen steril, morumsu ya da 
siyahımsı kılsı tüylere indirgenmiş. Meyve 2-4 mm, küçük tüysü ve uzun sert dikenli.  
A3 : Sarıcakaya-Yenice yol kenarları, 480 m, Nisan-Mayıs 
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ARALIACEAE (SARMAŞIKGİLLER / IVY FAMILY)  

 Hedera helix L. 
Ağaç sarmaşığı, duvar sarmaşığı * English ivy 

Özellikleri : Odunsu, herdemyeşil tırmanıcı ya da sürünücü çokyıllık sarmaşıklar. Yapraklar 
basit, genç yapraklar elsi 3-5 loblu, genellikle tüysüz. Genç sürgünler ve çiçek durumu 
yıldızsı tüylü. Çiçekler küçük, yeşilimsi sarı, 5-parçalı. Meyve etli, sarı ya da mavimsi siyah. 
A3 : Alapınar, nemli kayalıklar, ağaçlar, 880 m, Nisan-Haziran 
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CORNACEAE (KIZILCIKGİLLER / DOGWOOD FAMILY) 

Cornus mas L. 
 Kızılcık * Cornelian-cherry dogwood 

Özellikleri : 3-5 m boylu yaprak döken çalılar ya da küçük ağaçlar. Yapraklar basit, karşılıklı, 
2.5-8.5 cm, Çiçek durumu  15-20 çiçekli. Çiçekler sarı; petaller 2-3 mm. Eriksi meyve 12-15 
mm, kırmızı.  
A3 : Sarıcakaya-Beyyayla, yol kenarları, 680 m, Nisan-Mayıs 
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CAPRIFOLIACEAE (HANIMELİGİLLER / HONEYSUCKLE FAMILY ) 

Sambucus nigra L. 
Mürver * Elderberry, danewort 

Özellikleri : 4-10 m boylu, kokulu, yaprak döken çalılar ya da küçük ağaçlar. Yapraklar uçta 
tek yaprakçıklı teleksi, karşılıklı; yaprakçıklar 2-4 çift, 3-12 cm, testeremsi. Çiçek durumu çok 
çiçekli şemsiye, 10-40 cm çaplı. Çiçekler krem, yaklaşık 5 mm. Eriksi meyve yuvarlak, 6-8 
mm, siyahımsı-mor. 
B3: Arıkaya-Değirmendere, ormanlar, 1240 m, Temmuz-Ağustos 
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Sambucus ebulus L. 
Mürver * Dwarf elderberry, danewort 

Özellikleri : 0.6-2 m boylu, kokulu, sürünücü rizomlu yaprak döken çalılar. Yaprakçıklar 5-13, 
5-16 x 1-1.5 cm, Çiçek durumu çok çiçekli şemsiye, 5-20 cm çaplı. Çiçekler beyaz, yaklaşık 5 
mm. Eriksi meyve yuvarlak, 5-7 mm, siyahımsı-mor. 
B3: Arıkaya-Değirmendere, ormanlar, 1240 m, Temmuz-Ağustos 
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Viburnum opulus L. 
 Kartopu * Guelder rose, snowball 

Özellikleri : 2-4 m boylu çalılar. Sürgünler grimsi, tomurcuklar pullu. Yapraklar genellikle elsi 
3 loblu, doğru kırmızı, düzensiz dişli. Çiçek durumu çok çiçekli bileşik şemsiyemsi salkım, 5-
10 cm çaplı. Çiçek durumunun dııştaki çiçekleri steril, 15-20 mm, içteki fertiller yaklaşık 6 
mm. Çiçekler krem. Meyve küresel, yaklaşık 8 mm, parlak kırmızı.  
A3 : Karlıktepe orman içi, 1450 m, Nisan-Mayıs 



 327

 
Lonicera caucasica Pallas subsp. orientalis (Lam.) Chamb. & Long 

 Hanımeli * Honeysuckle 
Özellikleri : 1-3 m boylu, dik, tüysüz çalılar. Yapraklar basit, tam, eliptik ile yumurtamsı, 2-10 
cm, tüysüz ya da basit tüylü. Çiçek durumu 2-çiçekli; saplar 6-14 mm. Korolla 2-dudaklı, 
beyaz ya da pembe, 10-13 mm. Meyve yumuşak, siyah, yuvarlak, 5-10 mm çaplı. Endemik. 
B3 : Sündiken dağları, geyikalanı, 1510 m, Mayıs-Haziran 
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 Lonicera etrusca Santi var. etrusca 
Hanımeli * Honeysuckle 

Özellikleri : Odunsu tırmanıcı çalılar. Gövdeleri 3-4 mm; genç sürgünler oluklu, tüysüz. 
Yapraklar basit, tam, ters yumurtamsı ile oval, 3-7 cm; üsttekiler  tüysüz, alt yapraklar seyrek 
tüylü ile tüysüz. Çiçek durumu 4-10 çiçekli, sapları 20-40 mm. Korolla sarımsı, 30-50 mm, 
tüysüz. Meyveler kırmızı, yaklaşık 6 mm.  
B3 : Sündiken dağları, Arıkaya-Değirmendere, orman açıklarıi 1310 m, Mayıs-Haziran 
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VALERIANACEAE (KEDİOTUGİLLER / VALERIAN FAMILY)  

 
Valeriana dioscoridis Sm. 

 Kediotu * Valerian, cretan spikenard 
Özellikleri : Rizomlu çokyıllık otlar. Gövdeler tek, dik, sağlam, içi boş,  40-120 cm. Taban 
yaprakları 3-9 yumurtamsı-dairemsi, loblu teleksi. Gövde yaprakları az sayıda, mızraksı loblu 
teleksi; saplar gövdeyi sarıcı,. Çiçek durumu yoğun, şemsiyemsi. Çiçekler kokulu, pembe.  
A3 : Mihalgazi, 390 m, Nisan-Mayıs 
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Centranthus longiflorus Stev. 
 Mahmuz çiçeği, kedi otu * Red valerian 

Özellikleri : Tüysüz, rizomlu çokyıllık otlar. Göbdeler dik ya da yükselici, 70-200 cm. 
Yapraklar basit, mavimsi yeşil, 4-10 cm, şeritsi-mızraksı. Korolla tek simetrili, 5-loblu, pembe 
ile açık mor, tüp 12-18 mm, mahmuz 8-10 mm. 
B3 : Sündiken dağları, Beklese yolu, yamaçlar, 1020 m, Mayıs-haziran  
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Valerianella coronata (L.) DC. 

Kuzu gevreği, Kediotu * Valerian, Cretan spikenard 
Özellikleri : 5-25 cm boylu, çok dallı tekyıllık otlar. Yapraklar şeritsi, 20-40 mm. Çiçek 
durumu yoğun küresel başçıklı. Çiçekler soluk, mavimsi, leylak ya da pembemsi, nadiren 
beyaz. Meyve 3 odacıklı, 3-5 mm. 
B3: Mayıslar-Nallıhan yolu, kayalıklar, 580 m, Nisan-Temmuz 
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MORINACEAE (WORLFLOWER FAMILY) 

Morina persica L. var. persica 
Dağ çayı, merdiven çiçeği * Prickly worlflower 

Özellikleri : Çokyıllık otlar. Gövdeler 1.5 m’ye kadar boylu, dik. Yapraklar uzun dikenli dişli; 
alt yapraklar tüysüz, üst yapraklar kısa salgılı tüylü. Çiçekler hoş kokulu. Korolla gösterişli, 
3.5-5.5 cm, uzun tüplü; önceleri beyaz sonra pembe yada kırmızımsı.  
B3 : Bozan stepleri, 880 m, Haziran-Ağustos 
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DIPSACACEAE (FESÇİTARAĞIGİLLER / TEASEL FAMILY) 

 
Dipsacus laciniatus L. 

Fesçitarağı, Fırça otu * Cut-leaved Teasel 
Özellikleri : İkiyıllık ya da monokarpik otlar. Gövdeler sağlam, dik, dikenli, 1-2 m. Yapraklar 
derince loblu ya da parçalı, kılsı-dikenli kenarlı. Başçık yumurtamsı-silindirik, 4-6 cm. Floral 
yapraklar uçta uzun dikenli. Çiçekler beyaz ya da soluk pembe. 
B3: Alpu-Çavlum köyü, yamaçlar, 820 m, Temmuz-Eylül 
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Cephalaria transsylvanica (L.) Schrade 
Pelemir, melemir, acımık * Cephalaria 

Özellikleri :Tüysüz ya da tüylü tekyıllık otlar. Gövdeler 50-120 cm.  Yapraklar orta damara 
dek parçalı. Başçıklı çiçek durumu küresel, 0.5-1.25 cm çaplı. Çiçek tablası yaprakları ters 
yumurtamsı ile mızraksı, genellikle ortası pembe çizgili. Korolla beyaz ya da leylak, 4 parçalı. 
Kaliks kadehsi ve çok sayıda uzun sert kılsı tüylü. 
B3: Alpu-Bozan, Tarlalar, 840 m, Haziran-Eylül 
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Scabiosa pseudograminifolia Hub.-Mor 
Uyuzotu, kumotu, gıcıkotu * Scabious 

Özellikleri : Yarıçalımsı, yoğun parlak grimsi tüylü çokyıllık otlar. Gövdeler diki 10-30 cm 
boylu. Yapraklar tam şeritsi ile mızraksı. Çiçek durumu başçığı 2-3 cm çaplı. Çiçekler leylak 
ile menekşe mavi ile yoğun parlak tüylü. Taçlı halka 26-34 çıkıntılı damarlı, 3 mm. Kaliks 
saplı, yaklaşık 33 mm. Endemik. 
B3: Bozan stepleri, 880 m, Haziran-Ağustos 
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Scabiosa calocephala Boiss. 

Uyuzotu, kumotu, gıcıkotu * Scabious 
Özellikleri : 40 cm’ye dek boylu dallı gövdeli, kısa tüylü tekyıllık otlar. Alt yapraklar tam ya da 
dişli; üst yapraklar orta damara yakın parçalı. Başçık 1-3 cm çaplı. Çiçekler mavi ya da açık 
mor. Meyveli başçık küresel. Korona 28-32 damarlı, 4-7 mm. Kaliks uzun saplı, seta 5-7. 
B3: Alpu-Işıklı, yamaçlar, çayırlar, 830 m, Nisan-Temmuz 
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Ak kavak 310 
Akasma 33, 34, 36 
Akçaağaç 198, 199 
Akça çiçek 81 
Ak damkoruğu 303 
Ak diken 286 
Ak lüfer otu 255 
Ak gazel boynuzu 255 
Alıç 286, 288 
Alçı otu 139, 141 
Alis 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 
Altın otu 115, 116 
Altuni mürdümük 234 
Anadolu karaçamı 13 
Andız 334, 335 
Anduz otu 334, 335 
Anemon 30, 31 
Antep fıstığı 205 
Arap baklası 142 
Arenarya 123 
Arslan pençesi 280 
Astransya 306 
Bahar yıldızı 140 
Bahçe karapazısı 164 
Bahçe nakılı 147 
Baldıran 316 
Ballık otu 517 
Basur otu 42 
Beyaz gül 283 
Beyaz karanfil 131 
Beyaz laden 113 
Beyaz nakıl 148 
Beyaz üçgül 242 
Beyaz yonca 242 
Biberotu 69 
Binbirdelikotu 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178 
Boğa dikeni 307 

Bohça otu 22 
Boyacı katır tırnağı 210 
Boylu ardıç 19 
Boynuzlu gelincik 50 
Boynuzlu kimyon 58 
Boynuz otu 126, 127 
Boz ardıç 19 
Böğürtlen 272, 273, 274 
Burçak 232, 233 
Bülbül otu 107, 108 
Cam otu 579 
Cehri 201 
Çakal eriği 266 
Çakır otu 307 
Çantacık otu 82 
Çayır düğmesi 275 
Çayırgülü 294, 295 
Çayır güzeli 150, 294 
Çayır sedefi 32 
Çayır tırfılı 241 
Çehri çiçeği 112 
Çevgen 139 
Çevrince 250 
Çırçırotu 95 
Çitlembit 203, 204 
Çivit otu 72, 73 
Çoban çantası 82 
Çoban dikeni 372 
Çoban ekmeği 155, 157 
Çöğen otu 135, 136, 138, 139, 140 
Çöğür otu 308 
Çöpleme 22 
Çörek otu 23 
Çörtük 308 
Çöven 139 
Dağ çayı 332 
Dağ muşmulası 285 
Damkoruğu 305 
Damla otu 314 
Delice 215 
Deniz lahanası 65, 66 
Deniz üzümü 21 
Dere otu 315 
Derici sumağı 202 
Deve tabanı 189, 190 
Dikenli geven 217, 218, 219 
Dik parmak otu 275 
Doğu akasması 35 
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Doğu akdikeni 288 
Doğu koringiyası 67 
Dolama otu 152, 153, 154 
Dön baba 191 
Dördüz otu 129 
Duvar sarmaşığı 322 
Düğün çiçeği 39, 40 
Ebegümeci 179, 180 
Ebemgüzeli 265 
Efelek otu 232, 233 
Ejder dişi 256 
Ergeç sakalı 270, 271 
Eşekhıyarı 298 
Evliya otu 262, 263 
Fesçitarağı 333 
Fırça otu 333 
Fibigya 85 
Fiğ 233 
Filbahar 33, 34 
Frenk maydanozu 309 
Fumana 117 
Gazel boynuzu 254 
Gebele 110 
Gece-gündüz çiçeği 101 
Gelincik 52, 54, 55, 56, 57 
Geniş yapraklı tere 70 
Gerdanlık 111 
Geven, 214, 215, 216, 220, 222, 
223, 224, 225, 226, 230 
Geyik otu 320 
Gıcık otu 335, 336 
Gıvşak 72, 73 
Gül hatmi 182 
Güneş gülü 115, 116, 117 
Güvem 266 
Haç çiçeği 120, 121 
Hanımeli 327, 328 
Haşhaş 53 
Hatmi 181 
Havacıvaotu 233, 234 
Hevhulma 294, 296 
Hezeran 24, 25, 26, 27, 28, 29 
Hoşmelik 168 
Hoşvaran 168  
Hünkar beğendi 74, 75 
Ilgın 171 
Itır 192 
İberya 74, 75 
İldan 113 
İnek otu 142 

İtalyan akasması 34 
İt üzümü 163 
Jeranyum 190 
Jülyen 104 
Kafkas ıhlamuru 183 
Kalabar çamı 15 
Kalkan labada 159 
Kan damlası 37 
Kanavcı otu 37 
Kantaron 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178 
Kapari 110 
Kara ardıç 20 
Karaçalı 200 
Karaçam 16 
Karaca ot 22 
Karağan 114 
Karamuk 151 
Karanfil 132, 13, 134 
Karçiçeği 335 
Kardarya 71 
Karga soğanı 137 
Kar halısı 127 
Kartopu 326 
Kasık otu 278 
Katır tırnağı 208, 209, 211 
Katran ardıcı 17, 18 
Kaya çiçeği 94 
Kaya jülyeni 103 
Kayık çiçeği 238 
Kayışkıran 238 
Kaymak otu 317 
Kaymacık 317 
Kaynana dili 295 
Kayşak 83 
Kaz Ayağı 39, 40 
Kaz otu  96 
Kaz teresi  96, 97 
Keçi geveni 227 
Keçi sakalı 98, 99, 212 
Keçi sedefi 212 
Kedi otu 329, 330, 331 
Kedi tırnağı 110 
Kel lale 50 
Keten otu 185, 186, 188 
Kılıç otu 172,173, 175, 176, 177 
Kır lalesi 30 
Kırlangıç otu 48 
Kırmızı boynuzlu gelincik 49 
Kırmızı damkoruğu 304 
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Kırmızı hevhulma 293 
Kırmızı mürdümük 237 
Irmızı yonca 241 
Kızılcık 323 
Kızılçam 15 
Kızıl kan damlası 38 
Kişkiş 310 
Kişniş 311 
Kohya 167 
Kokar ağaç 197 
Kokulu ardıç 20 
Kokulu kazayağı 162 
Koringya 68, 257, 258, 259, 260 
Koringa 261, 262, 263, 264 
Korunga 261, 262, 263, 264 
Köpek memesi 461 
Köpek otu 523, 524, 525, 526 
Köpek üzümü 462 
Köpek zehiri otu 423 
Köpürgen 137 
Köygöçüren 362 
Kral tacı 327, 328 
Kuduz otu 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Kulakçıklı akça çiçek 80 
Kulak nakıl 143, 144 
Kum otu 335, 336 
Kuma otu 328 
Kuş ekmeği 155, 157 
Kuş fiği 232 
Kuş otu 125 
Kutnu 287 
Kuzu gevreği 331 
Kuzu kulağı 158, 160 
Kuzu otu 111 
Labada 158, 160 
Laden 114 
Leylek burnu 191 
Lüfer otu 254 
Madımak 155, 157 
Mahmuz çiçeği 330 
Mahruti nakıl 149 
Mazı meşesi 305 
Melemir 329 
Menekşe 118, 119 
Menengiç 203 
Merdiven çiçeği 326 
Mor gelincik 51 
Muhabbet çiçeği 111 
Melemir 334 
Merdiven çiçeği 332 

Mürdümük 235, 236 
Mürver 324, 325 
Nakıl 144, 145 
Nazar otu 193 
Noel gülü 22 
Ömür otu 304 
Pamuk otu 113 
Pancar 161 
Parlak karapazı 165, 166 
Patlangaç 213 
Pelemir 334 
Pıltan 246, 247, 248 
Porsuk 16 
Poy otu 246, 247, 248 
Renkli burçak 257, 258 
Roka 63 
Romerya 51 
Sabır otu 155 
Sabun çiçeği 137 
Sabun otu 135, 137 
Sakız ağacı 204 
Sardunya 192 
Sarı boya otu 112 
Sarı çam 14 
Sarı geven 221, 228, 229 
Sarı gül 281 
Sarı keten otu 184, 187 
Sarı ot 83, 84, 317 
Sedef otu 194, 195, 196 
Semiz otu 122 
Serçe dili 124, 125 
Sıraca otu 332, 333 
Sincan otu 279 
Sinek tırfılı 244, 245 
Siyah meyveli karamuk 47 
Solucan otu 192 
Söğüt dalı 154 
Su değneği 156 
Su sinirotu 314 
Sucul düğün çiçeği 43 
Sumak ağacı 202 
Suriye hardalı 102 
Süpürgelik 206 
Süpürge otu 167 
Sürünücü parmak otu 276 
Sürünücü tırfıl 239 
Süt otu 120, 121 
Şah ardıç 20 
Şahin otu 392 
Şahtere 60 
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Şakayık 45 
Şam fıstığı 205 
Şemsiyemsi kuş otu 128 
Unluca 165, 166 
Uyuz otu 328 
Taçlı kır lalesi 31 
Tarla düğün çiçeği 41 
Tarla kuşu 58 
Tarla tırfılı 243 
Tarla yoncası 243 
Taş ayva 285 
Taşçanta 76, 77, 78, 79 
Taş yoncası 244, 245 
Tatlı tırfıl 259 
Tavşancıl otu 319 
Tavşancıl tırnağı 218, 219, 220 
Tavşan kulağı 318 
Tavuk otu 125 
Tırfıl 260 
Tilki kuyruğu 168, 169 
Tokuz otu 307 
Tosbağa otu 311 
Turna gagası 189, 190 
Uyuz otu 335, 336 
Üçgül 239, 240 
Üzerlik otu 193 
Venüs göbeği 301 

Yabani ayva 290 
Yabani badem 268, 269 
Yabani çilek 277 
Yabani elma 291 
Yabani erik 266 
Yabani gül 282, 284 
Yabani hardal 106 
Yabani havuç 321, 386 
Yabani kereviz 312 
Yabani kiraz 267 
Yabani sedef otu 193 
Yabani şebboy 62 
Yabani turp 64 
Yakıotu 294, 295, 296 
Yalancı bezelye 235, 236 
Yalancı sinemaki 213 
Yandak 238 
Yapışkan çögen otu 140 
Yapışkan kaz ayağı 162 
Yara otu 172, 174, 175, 176, 177 
Yemişen 286, 288 
Yonca 239, 240, 249, 250, 251 
Yılangelmez 72, 73 
Yılan yoncası 120, 121 
Yıldız otu 124, 125 
Yumrulu jeranyum 189, 190 
Zühre tarağı 310 
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Latince Dizin 
 

Acer campestre  198 
Acer tataricum 199 
Adonis aestivalis  subsp. aestivalis 37 
Adonis flammea 38 
Aethionema arabicum 76 
Aethionema armenum 77 
Aethionema dumanii 78 
Aethionema turcicum 79 
Agrimonia eupatoria 278 
Agrostemma githago 151 
Ailanthus altissima 197 
Alcea apterocarpa 181 
Alcea rosea 182 
Alchemilla mollis 280 
Alyssum borzaenum 91 
Alyssum dasycarpum 87 
Alyssum desertorum 88 
Alyssum linifolium 86 
Alyssum minus 89 
Alyssum niveum 90 
Alyssum sibiricum 92  
Amaranthus blitoides 169 
Amaranthus retroflexus 168 
Amygdalus orientalis 268 
Amygdalus webbii 269 
Anemone blanda 30 
Anemone coronaria 31 
Anethum graveolens 315 
Arabis nova 97 
Arabis caucasica 96 
Arenaria ledebouriana 123 
Astragalus angustifolius  227 
Astragalus campylosema 226 
Astragalus condensatus 219 
Astragalus densifolius 214 
Astragalus glycyphyllos  215 
Astragalus hirsutus 225 
Astragalus lycius  224 
Astragalus macrocephalus 222 
Astragalus melanophrurius 216 
Astragalus mesogitanus  223 
Astragalus odoratus 228 
Astragalus ponticus 221 
Astragalus pseudocaspicus 217 
Astragalus  sterocalyx 220 
Astragalus xylobasis 230 
Astragalus vulneraria 229 
Astrantia maxima 306 

Atriplex hortensis 165 
Atriplex lasiantha 166 
Atriplex nitens 163 
Aubrieta deltaoidea 100 
Berberis crataegina 47 
Beta trigyna  161 
Bidens tripartida 331 
Bifora radians 311 
Boreava orientalis 83 
Brassica elongata 61 
Bupleurum rotundifloium 318 
Campanula pterocaula 207 
Capparis ovata  var. canescens 110 
Capsella bursa-pastoris 82 
Cardaria draba 71 
Centranthus longiflorus 330 
Cerastium banaticum 125 
Cephalaria transsylvanica 334 
Cerastium banaticum 126 
Cerastium perfoliatum 127 
Cerasus avium 267 
Ceratocephalus  falcatus 44 
Cerinthe minor  230 
Chaerophyllum byzantinum 309 
Chamaecytisus hirsutus 206 
Chelidonium majus 48 
Chenopodium botrys 162 
Chenopodium foliosum 163 
Chorispora syriaca 102 
Cistus creticus 114 
Cistus laurifolius 113 
Clematis cirrhosa 36 
Clematis orientalis 35 
Clematis vitalba 33  
Clematis viticella 34 
Clypeola jonthlaspi 93 
Colutea cilicica 213 
Conium maculatum 316 
Conringia orientalis 67 
Conringia perfoliata 68 
Consolida hellespontica 29 
Consolida orientalis 27 
Consolida regalis subsp.  
paniculata 28 
Consolida thirkeana 26 
Cornus mas 323 
Coronilla varia 258 
Coronilla scorpioides 257 
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Corydalis solida  subsp. solida 59 
Cotoneaster nummularia 285 
Crambe tataria var. tataria 65 
Crambe orientalis  66 
Crataegus microphylla 289 
Crataegus monogyna 287 
Crataegus orientalis  288  
Crataegus tanacetifolia 286 
Cydonia oblonga 290 
Cytisopsis dorycniifolia 252 
Daucus carota 321 
Delphinium fissum 24 
Delphinium venulosum 25 
Descurainia sophia 109 
Dianthus calocephalus 133 
Dianthus lydius 134 
Dianthus micranthus 131 
Dianthus zonatus  var. zonatus 132 
Dipsacus laciniatus 333 
Diplotaxis tenuifolia 62 
Dorycnium graecum 253 
Draba bruniifolia  94 
Ebenus hirsuta 265 
Ecballium elaterium 298  
Echinophora tournefortii 308 
Echinops pungens 194 
Ephedra major 21 
Epilobium angustifolium 294 
Epilobium hirsutum 295 
Epilobium parviflorum 296 
Erodium cicutarium 191 
Erophila verna 95 
Eruca sativa 63 
Erysimum crassipes 106 
Eryngium campestre 307 
Fibigia clypeata 85 
Filipendula ulmaria 271 
Filipendula vulgaris 270 
Fragaria vesca 277 
Fumana paphlagonica 117 
Fumaria officinalis 60 
Galega officinalis 212 
Genista lydia  208 
Genista albida  209 
Genista aucheii 210 
Genista januensis 211 
Geranium collinum  190 
Geranium tuberosum  189 
Glaucium corniculatum 49 
Glaucium grandiflorum 50 

Gonocytisus angulatus 207 
Gypsophila perfoliata 139 
Gypsophila viscosa 140 
Gypsophila pilosa 141 
Haplophyllum myrtifolium 196 
Haplophyllum thesioides 195 
Hedera helix 322 
Hedysarum cappadocicum 260 
Hedysarum varium 259 
Heliantemum canum 116 
Helianthemum nummularium 115 
Helleborus orientalis 22 
Heracleum platytaenium  319 
Herniaria incana  152 
Hesperis bicuspidata 104 
Hesperis kotschyii 103 
Holosteum mantica 129 
Holosteum umbellatum 128 
Hypecoum imberbe 58 
Hypericum aviculariifolium 177 
Hypericum confertum 173 
Hypericum hyssophifolium 172 
Hypericum montbretii 174 
Hypericum orientale 175 
Hypericum origanifolium 176 
Hypericum perforatum 178 
Iberis spruneri 74 
Iberis taurica 75 
Inula  heterolepis 334 
Inula viscosa 335 
Isatis floribunda 73 
Isatis glauca 72 
Juniperus excelsa 19 
Juniperus foetidissima 20 
Juniperus oxycedrus 17 
Juniperus deltoides 18 
Kochia scoparia 167 
Lathyrus aureus 234 
Lathyrus cicera 237 
Lathyrus digitatus 235 
Lathyrus laxiflorus 236 
Lepidium latifolium 70 
Lepidium perfoliatum 69 
Linum bienne 188 
Linum cariense 184 
Linum hirsutum  185 
Linum nodiflorum 187 
Linum tenuifolium 186 
Lonicera caucasica 327 
Lonicera etrusca  328 
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Lotus aegaeus 255 
Lotus corniculatus  254 
Lychnis coronaria 150 
Lytrum salicaria 293 
Malcolmia africana 105 
Malus sylvestris 291 
Malva sylvestris 179 
Malva neglecta 180 
Matthiola longipetale  101 
Medicago lupulina 249 
Medicago sativa 250 
Medicago minima 251 
Melilotus officinalis 244 
Melilotus alba 245 
Moenchia mantica 128 
Morina persica  332 
Myriophyllum spiculatum 297 
Neslia apiculata 84 
Nigella arvensis subsp. involucrata23 
Oenanthe fistulosa 314 
Onobrychis argyrea 264 
Onobrychis caput-galli 261 
Onobrychis sativa 262 
Onobrychis tournefortii 263 
Ononis spinosa 238 
Opopanax hispidus 317 
Opuntia vulgaris  299 
Paeonia mascula  subsp. arietina 45 
Paeonia peregrina 46 
Paliurus spina-christi 200 
Papaver argemone 55 
Papaver dubium 56 
Papaver hybridum 57 
Papaver rhoes 54 
Papaver somniferum 53 
Papaver triniifolium 52 
Paronychia carica 153 
Peganum harmala 193 
Pelargonium endlicherianum 192 
Pinus brutia 15 
Pinus nigra  subsp. caramanica13 
Pinus sylvestris 14 
Pistacia terebinthus 203 
Pistacia atlantica 204 
Pistacia vera 205 
Polygala anatolica 121 
Polygala pruinosa 120 
Polygonum cognatum 157 
Polygonum amphibium 156 
Polygonum bistorta 155 

Polygonum lapathifolium 154 
Portulaca oleraceae 122 
Potentilla recta 271 
Potentilla reptans 276 
Prunus spinosa 266 
Psoralea bituminosa 231 
Pulicaria dysenterica336 
Pyrus eleagnifolia 292 
Ranunculus arvensis 41 
Ranunculus constantinopolitanus 39 
Ranunculus damascenus 40 
Ranunculus ficaria 42 
Ranunculus trichophyllos 43 
Raphanus sativus 64 
Reaumuria alternifolia 170 
Reseda lutea 111 
Reseda luteola 112 
Rhamnus thymifolius 201 
Rhus coriaria 202 
Roemeria hybrida 51 
Rosa canina 284 
Rosa foedita 281 
Rosa horrida 283 
Rosa pulverulenta  282 
Rubus canescens 274 
Rubus idaeus 272 
Rubus sancthus 273 
Rumex crispus 158 
Rumex scutatus 159 
Rumex tuberosus 160 
Ruta montana 194 
Sambucus ebulus 325 
Sambucus nigra 324 
Sanquisorba minor 279 
Saponaria glutinosa 136 
Saponaria kotschyi 138  
Saponaria officinalis 137 
Saxifraga hederacea 300 
Scabiosa calocephala 336 
Scabiosa pseudograminifolia  335 
Scandix pecten-veneris 310 
Sedum acre 302  
Sedum album 303  
Sedum hispanicum 305 
Sedum sempervivoides  304 
Seseli tortuosum 313 
Silene alba  subsp. divaricata 148 
Silene compacta  147 
Silene italica 143 
Silene otites 144 
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Silene subconidea 149 
Silene supina145 
Silene vulgaris  subsp. vulgaris 146 
Sisymbrium altissimum 107 
Sisymbrium loeselii 108 
Smyrnium perfoliatum 312 
Stellaria holostea 125 
Stellaria media 124 
Symphytum orientale 455 
Tamarix smyrnensis 171 
Taxus baccata 16 
Telephium imperati 130 
Tetragonolobus maritimus 256 
Thalictrum lucidum 32 
Thlaspi jaubertii 81 
Thlaspi perfoliatum 80 
Thymbra spicata 280 
Tilia rubra  subsp. caucasica 183 
Tordylium apulum 320 
Tragopogon longirostris  198 
Trifolium arvense 243 
Trifolium campestre 240 
Trifolium ochroleucum 242 
Trifolium pratense 241 
Trifolium repens 239 
Trigonella cretica 246 
Trigonella capitata 248 
Trigonella fischeriana 247 
Turritis glabra 98 
Turritis laxa 99 
Tussilago farfara 344 
Umbilicus erectus 301 
Vaccaria pyramidata  var. 
grandiflora  142 
Valeriana dioscoridis 329 
Valerianella coronata 331 
Velezia rigida 135 
Viburnum opulus 326 
Vicia cracca  232 
Vicia sativa  233 
Viola occulta 119 
Viola odorata 118 
Xanthium spinosum 332 
Xanthium strumarium 333 
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