
 

Adonis aestivalis L. subsp. aestivalis  

Kan damlası, Kanavcı otu 

50 cm’ye dek boylu çok seyrek tüylü tek yıllık 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. Meyveler 3-4 mm, kırışık-ağsı. 

Çiçeklenme: Nisan-Haziran Habitat: Tarla kenarları, kayalık yamaçlar, bozkır, 350-1710 m. 



 

Consolida orientalis (Gay) Schröd. 

Hezeran 

Bitki 100 cm boyunda, gövdelerin üs kısmında salgı tüylü, basit ya da dallanmış. Yapraklar şeritsi-kılsı parçalı. Çiçekler yoğun salkımlarda  koyu menekşe renkli. Mahmuzlar 

pedisel ve bazen sepallerden kısa. Korolla 3 loblu, üst lob derince ikiye ayrık. Meyveler 10-17 mm, kısa basit tüylü. 

Çiçeklenme : Mayıs-Ağustos Habitat  : Ekili alanlar, yol kenarları, 230-1500 m. 



 
 

Consolida raveyi (Boiss.) Schrödinger (ENDEMİK)                                      

      Topal mahmuz                                                                   

40 cm’ye dek boylanan genellikle basit gövdeli seyrek sarımsı salgı tüylü bitkiler. Yapraklar basık tüylü. Çiçek durumu başaksı. Çiçekler hemen hemen sapsız, menekşe. 

Mahmuz oldukça kısa. Korolla 3 loblu. Meyveler gövdeye yatık. 

Çiçeklenme : Haziran-Temmuz Habitat  : Step, taşlı yerler, 900-1600 m. 



 

Delphinium peregrinum L. 

Hezeran 

Tek yıllık, çubuksu gövdeli, 10-60 cm boyunda, yatık tüylü ya da tüysüz otsu. Orta gövde yaprakları parçalı. Çiçekler 20-25mm, koyu menekşe. Mahmuz sepalin iki katı kadar. 

Meyve genellikle basit tüylü, 5-9 mm. 

Çiçeklenme : Haziran-Ağustos Habitat : Kalkerli yamaçlar, tarla kenarları, 210-1300 m. 



 

Helleborus orientalis Lam.  

Noel gülü, Çöpleme 

Çok yıllık otlar. Gövde yapraksız, 60 cm’ye kadar boylu, tüm yapraklar tabanda. Yapraklar uzun saplı, parmaksı parçalı ve kenarlarda kabaca dişli. Çiçek örtüsü iki serili, 

sepaller yeşilimsi beyaz, bazen morumsu, ovat, 20-35 mm. Meyva folikül 

Çiçeklenme : Mart-Mayıs Habitat : Nemli dere kenarları, orman altları, yamaçlar, tarla kenarları, 300-1200 m. 

 



 

Nigella arvensis L. var. involucrata Boiss. 

Tarla çörek otu 

10-50 cm boyunda, mavimsi yeşil gövdeleri genellikle dallanmış tek yıllık 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, 12-17 mm. 

Çiçeklenme : Haziran –Ağustos Habitat: Tarlalar, yamaçlar, 520-1200 m. 



 

Nigella elata Boiss.  

Çörek otu 

Gövdeler dik, seyrek dallı, tüysüz, 15-50 cm boyunda tek yıllık otlar. Yapraklar ince parçalı ve sert. Sepaller açık mavi, ovat-eliptik, tedrici ve kısa bir şekilde tırnaksı. Petaller 

iki dudaklı. Karpeller uç kısımda birleşmiş, tohumlar üçyüzlü. Meyve folikül. 

Çiçeklenme : Haziran-Temmuz Habitat : Kayalık ve çalılık alanlar, tarlalar, yol kenarları, 210-1100 m. 



 

Ranunculus ficaria L. subsp. ficariiformis Rouy & Fouc  

Basur otu 

Parlak ve koyu yeşil taban rozetli, tüysüz çok yıllık bitkiler. Gövdeler 10-20 cm. Saplı yapraklar tam, tabanda kalpsi; yaprak sapları kalın. Taç yapraklar parlak sarı, 15-20 mm, 

karpel kısa yumuşak tüylü. Yaprak koltuğunda soğancık bulunmamaktadır. 

Çiçeklenme : Mart-Nisan Habitat : Yamaçlar, tarla kenarları, 220-800 m 

 

 



 

Ranunculus repens L.  

Düğün çiçeği  

40 cm’ye dek boylanan, yapraksı stolonları nodlarda köklenen çok yıllık bitkiler. Çiçekli gövdeler dallı ve yapraklı. Taban ve alt gövde yaprakları 3 parçalı, tüysüz 

yada yumuşak tüylü. Sepaller yayılıcı. Petaller 7-14 mm. Akenler yarı dairesel, gaga mızraksı. 

Çiçeklenme : Mayıs-Temmuz Habitat  :  Nemli ve sulak alanlar, 330-1750 m. 

 



 

 Thalictrum lucidum L. 

 
Tüysüz, çoğu kere rizomlu çok yıllık otlar. Gövdeler dik, sert, 100 cm’ye dek boylu. Yapraklar kınlı, kulakçıklı; teleksi, segmentler darca şeritsi. Çiçek durumu yoğun. Çiçekler 

sarımsı, demetlerde kümeli. Aken tip meyveler elipsoit, yassı değil, 8-10 damarlı. 

Çiçeklenme : Haziran-Temmuz Habitat  : Bataklık yerler, 810-1400 m. 


