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ÖNSÖZLER

Türkiye Avrupa’n›n, Kuzey Afrika ve Yak›n Do¤u’nun en zengin bitki
çeflitlili¤ine sahip ülkesidir. Bu zenginlik bilim insanlar› aras›nda çok iyi
bilinmesine karfl›n, genel olarak halk aras›nda pek bilinmez. ÖBANET -
Gönüllü ‹letiflim A¤› bu amaçla oluflturuldu ve çal›flmaya bafllad›. Hollan-
da Hükümetinin deste¤i ile bafllat›lan e¤itim ve fark›ndal›k yaratma çal›fl-
malar›nda hedef, Türkiye’de bitkisel çeflitlilik ve Önemli Bitki Alanlar›n›n
(ÖBA) tan›nmas› ve korunmas›yd›. 

Hollanda Hükümeti, yönetim kararlar› al›n›rken halk›n bu sürece kat›l-
mas›n›n gere¤i ve önemine çok inanmaktad›r. Bu aç›dan ÖBANET Proje-
si kapsam›nda gerçeklefltirilen etkinlikleri, bafllat›lan iflbirlikleri ve giri-
flimleri büyük bir ilgi ve memnuniyetle izledik. ‹flte “Türkiye’nin 120 Al-
pin Bitkisi” buna güzel bir örnek. Da¤c›lar›n da bu iletiflim a¤›na kat›lma-
lar› ve iflbirli¤i ÖBANET’in geliflmesi, güçlenmesi ve gönüllülerin do¤a
koruma amac›yla veri toplamas›na çok yard›mc› olacakt›r. 

Bernard G. Meijerman
Matra Program› Baflkan›
Hollanda D›fliflleri Bakanl›¤›

Planta Europa, ÖBANET - Gönüllü ‹letiflim A¤›n› ilk ad›mlar›n›n at›ld›-
¤› 2007 y›l›ndan beri desteklemektedir. Gönüllüler aras›nda bir iletiflim
a¤›n›n kurulmas› ve halk›n bitki koruma çal›flmalar›na kat›lmas›na yönelik
bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinlikleri, ayn› zamanda Planta Euro-
pa’n›n büyük önem verdi¤i Avrupa Bitki Koruma Stratejisinin (ABKS) uy-
gulanmas› anlam›na da gelmektedir. Dünyan›n dört bir taraf›nda, gönüllü-
lerin bitkilerin yay›l›fl› ve karfl› karfl›ya bulundu¤u tehditlerle ilgili topla-
d›¤› veriler,  hepimizin bitkisel çeflitlilik konusundaki bilgimizi artt›rmak-
tad›r. Bu özellikle Türkiye gibi, çok zengin bitki örtüsüne sahip bir ülkede
büyük bir ihtiyaçt›r. Türkiye’nin bitkisel çeflitlili¤inin tan›nmas›, de¤erinin
anlafl›lmas› ve korunmas› amac›yla e¤itim, fark›ndal›k yaratma ve koruma
çal›flmalar›nda ÖBANET gönüllüleri bir inisiyatif bafllatm›fl, bir yol aç-
m›flt›r.  
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Bu nedenle “Türkiye’nin 120 Alpin Bitkisi” kitab›, her ne kadar içerdi¤i
bitkiler Türkiye’nin zengin floras›n›n toplam say›s› ile k›yaslanamayacak
kadar az olsa da, da¤lardaki ola¤anüstü bitkisel zenginli¤e halk›n ilgisini
çekmek ve bilgilendirmek aç›s›ndan önemli bir araç olacakt›r. Planta Eu-
ropa olarak ÖBANET ekibini tebrik ediyor, do¤al bitkileri araflt›rma ve iz-
leme çal›flmalar›na katk›da bulunaca¤›na inand›¤›m›z bu rehber kitaba
“Hosgeldin!” diyoruz.

Jan-Williem Sneep
Planta Europa Baflkan›

Da¤c›l›¤›n temelinde da¤lar›, da¤larda olmay› ve da¤larda olan her fleyi
sevmek yatar. Da¤lar› sevmek, do¤ay› ve do¤adaki her fleyi sevmeyi ve
korumay› da gerektirir. Da¤c›lar, hayatlar›n›n en heyecan verici ve anlam-
l› zamanlar›n› da¤larda geçirirler, da¤lar›n güzelliklerine, kültürlerine ve
canl› türlerine de ayn› ilgi, sevgi ve anlay›flla yaklafl›rlar. Da¤c›l›kta dikkat
edilmesi gereken ilkelerden biri de, da¤ ekosistemlerini kirlilik baflta ol-
mak üzere, çeflitli tehditlerden korumakt›r. Günümüzde da¤lara ç›kanlar›n
say›s› artarken, da¤lar›n da daha fazla korunmas› gerekiyor. Artan insan
hareketlili¤i ve bask›lar› azaltman›n en etkin yollar›ndan biri, da¤lar›n
önemi ve özelliklerini anlatabilmekten geçer. T›rmanmaktan ve orada ol-
maktan büyük keyif ald›¤›m›z da¤larda yaflayan canl›lar› ve ekosistemleri
tan›mak ve ö¤renmek da¤c›lar için ayr› birer heyecan kayna¤›d›r. Olmas›
gereken, “kullanan›n korumas›d›r” ve biz da¤c›lar, da¤lar› korumakla yü-
kümlü en önemli gruplar›n bafl›nda geliriz. 

“Türkiye’nin 120 Alpin Bitkisi” gibi rehber kitaplar da¤c›lara ve do¤ay›
seven herkese çok yararl› olacakt›r, eme¤i geçenleri kutluyorum. 

Ali Nasuh Mahruki
AKUT Arama Kurtarma Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkan›
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BAfiLARKEN

Da¤larda havas›n›, kokular›n› ve çevremizdeki her fleyi alg›layarak
yürümek, bedenimize ve ruhumuza çok fley katar: hareket etmek, oksi-
jen depolamak, dinçleflmek ama ayn› zamanda ruhsal rahatlama ve ke-
yif vermesi aç›s›ndan. Siz de bizim gibi, da¤larda yürümekten büyük
güç ve ilham alan amatör, profesyonel ya da merakl› bir do¤a severse-
niz, bu kitap ilginizi çekecektir. 

Da¤lar ve alpin kuflaklar› ola¤anüstü çekici ve büyülü yerlerdir: Tek-
rar, tekrar gitmek istedi¤iniz, her defas›nda çok fley ö¤rendi¤iniz ve hep
ö¤renece¤iniz. Uzun y›llar da¤larda bilimsel araflt›rmalar ve do¤a ko-
ruma çal›flmalar› yapan bizler da¤lar, alpin kuflak ve alpin bitkiler hak-
k›nda ö¤rendiklerimizi sizinle paylaflmak istedik. Da¤lar›n alpin kuflak-
lar› hakk›nda ne kadar çok fley ö¤renir ve bunu paylafl›rsak, yeryüzün-
deki yaflam› destekleyen en önemli ekosistemlerden biri olan da¤lar›-
m›z› o kadar koruyabilece¤imizi ve da¤larda yürüyüflü daha çok seve-
ce¤inizi biliyoruz.        

Da¤lar›n alpin kuflaklar›, aya¤›m›z›n alt›nda parçalanm›fl kayalar›n
bulundu¤u ve çevrenizi göz alabildi¤ince görebildi¤imiz en yüksek ke-
simleridir. Buralarda kayal›klar, kaya çatlaklar› ya da küçük tafllar ara-
s›nda tek, tek ya da yast›k fleklinde küme, küme geliflmifl bitkiler görü-
rüz. Bunlar, da¤lar›n bu kesimindeki sert iklim koflullar›na: kuvvetli
rüzgara, so¤u¤a, gece ile gündüz aras›ndaki büyük s›cakl›k farklar›na
ve çok uzun süre erimeyen kara uyum sa¤lam›fl özel alpin bitkileridir. 

Bu kitap ile, Türkiye’deki tüm alpin kuflak bitki örtüsünü de¤il ama,
baz› da¤lar›m›zda karfl›laflabilece¤iniz, nispeten yayg›n baz› alpin bit-
kilerimizi bilgi ve ilginize sunuyoruz. Çok yüksekte olmalar›n›n verdi-
¤i yaln›zl›k ve koruma güvencesinin art›k  kalmad›¤› günümüzde, kar-
fl› karfl›ya bulundu¤u tehlikeler nedeniyle alpin bitkilerimize karfl›, yet-
kili/yetkisiz, botanik bilimi ile ilgilenen/ilgilenmeyen, bilimsel araflt›r-
ma yapan/yapmayan, da¤larda yaflayan/yaflamayan ve yürüyüfl ya-
pan/yapmayan hepimiz, belli bir sorumluluk tafl›yoruz. Da¤lar›n alpin
kuflaklar›n›n ve baflta alpin bitkiler olmak üzere, buralarda yaflayan tüm
canl›lar›n önemini ve tüm insanl›k ve yeryüzü için korunmas› gerekti-
¤ini hat›rlatmak istiyoruz. Türkiye’de örnekleri son y›llarda büyük bir
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h›zla ço¤ald›¤› gibi, da¤lar›m›z› belli bir miktar gelir amac›yla yap›lafl-
maya açmak ve betonlaflt›rmak yaln›zca birkaç kiflinin yetki ve sorum-
lulu¤una b›rak›lamaz. Yeryüzünün, en küçük bakteriden en büyük me-
meliye kadar birbiriyle ba¤lant›l› dev bir yaflamsal a¤ oldu¤u ve insa-
no¤lunun kendini bu canl› ve dinamik yaflamsal a¤dan bir çizgi ya da
baflka bir fleyle ay›ramayaca¤› unutulmamal›d›r. Da¤lardan bir flekilde
yararlanma ve kullanma hakk›na sahip, hemen dibinde ya da Türki-
ye’de yaflayan herkesin, onlarla ilgili al›nan ve uygulanan yönetsel ka-
rarlara do¤rudan ya da dolayl› kat›l›m› en do¤al haklar›d›r. Herkesin bu
bilgi ve bilinçle hareket etmesi gerekti¤ini vurguluyor, bu kitap vesile-
siyle bütün da¤lar›m›z› sevgiyle selaml›yoruz.  

TEfiEKKÜRLER

Çok k›sa bir sürede düflünceden eyleme geçirdi¤imiz bu kitaba çok
say›da kifli ve kurumun katk›s› oldu. Kitab›n hayata getirilmesinde fi-
kir veya öneri, bilimsel veya görsel,  maddi veya manevi, küçük veya
büyük deste¤i olan herkesi burada listelemek maalesef mümkün de¤il.
Öncelikle kitaba finansal destek sa¤layan Hollanda D›fliflleri Bakanl›¤›,
Matra Program›,  kiflisel gayretleri ve destekleri için Bernard G. Mei-
jerman ve Anke Reuvekamp’a; ÖBANET Projesi- fiubat 2009 Antalya
Toplant›s›na kat›larak bizlere ilham veren AKUT Arama Kurtarma
Derne¤i yöneticileri ve üyelerine; kitaptaki haritay› haz›rlayarak kul-
lanmam›za izin veren Do¤a Derne¤i’ne teflekkür ederiz. ÖBANET Pro-
jesi çal›flmalar›n› koordine ve organize etmemize yard›mc› olan Özlem
Da¤deviren ve Didem Do¤ruöz baflta olmak üzere, bizlere fikirler ve il-
hamlar veren tüm ÖBANET ekibine çok teflekkürler. 
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K‹TAP HAKKINDA

Türkiye, üçte biri yaln›zca ülkemize özgü olmak üzere, yaklafl›k
11.000 çiçekli bitki ve e¤reltiye ev sahipli¤i yapar. Özellikle son y›llar-
daki botanik araflt›rmalar, ola¤anüstü zengin bitki ve habitat çeflitlili¤i-
nin daha iyi tan›nmas›na katk›da bulunmufltur. Ancak bu zengin çeflit-
lilik büyük bir h›zla bozulmaya, parçalanmaya ve yok olmaya baflla-
m›flt›r. Bu nedenle araflt›rmac›lar›n ya da do¤a korumac›lar›n d›fl›nda
pek bilinmeyen Türkiye’nin zengin biyolojik çeflitlili¤inin tan›mlanma-
s› ve öneminin kamuoyuna anlat›lmas› çok gerekli ve önceliklidir.     

Bu amaçla, 1990’l› y›llar›n bafl›nda Türkiye’de do¤a koruma çal›fl-
malar› ve bilimsel araflt›rmalarda iflbirli¤i yapan üç kurum (Do¤al Ha-
yat› Koruma Derne¤i, Fauna & Flora International ve ‹stanbul Üniver-
sitesi, Eczac›l›k Fakültesi) Türkiye’nin Önemli Bitki Alanlar›n› (ÖBA)
belirleme çal›flmalar›na bafllam›flt›r.  

Önemli Bitki Alan› (ÖBA) k›saca, “bitkisel çeflitlilik aç›s›ndan çok
zengin, nadir ve/veya endemik (dünyan›n baflka hiçbir yerinde do¤al
olarak yetiflmeyen) bitkilerin zengin topluluklar› ve habitatlar›n› içeren
bir yer” olarak tan›mlanabilir. 

Bilimsel araflt›rmalara ve uluslararas› ÖBA kriterlerine dayanan Tür-
kiye’nin ÖBA’lar›n› belirleme çal›flmalar›, çeflitli üniversiteden çok sa-
y›da bilim insan›yla iflbirli¤i içinde on y›ldan uzun bir zamanda tamam-
land› ve günümüze kadar ülke çap›nda 144 ÖBA listelendi. Bunlardan
ilk 122 ÖBA, 2005 y›l›nda, “Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alan›” ki-
tab›nda yay›mland›. Hemen sonra, Türkiye’nin do¤usunda, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan (BTC) petrol boru hatt›n›n geçti¤i toplam 10 ilde ‹stanbul
Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesinin koordinasyonunda yürütülen
çal›flmalar sonunda 22 ÖBA daha Türkiye’nin ÖBA listesine eklendi. 

Türkiye’nin ÖBA’lar›n›n belirlenmesinin ard›ndan s›ra, ÖBA’lar›n
bulundu¤u illerdeki ilgi gruplar›n› (hükümet temsilcileri, yerel yöneti-
ciler, üniversiteler, sivil toplum kurulufllar›, ifl dünyas› ve genel kamuo-
yu) bilgilendirmeye geldi. Bu amaçla ÖBANET Proje çal›flmalar›na
2007 y›l›nda baflland›. Proje kapsam›nda ilgi gruplar›yla iletiflim kuru-
larak ÖBA’lar hakk›nda düzenli bilgi ve haber ak›fl›n› sa¤lamaya, e¤i-
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tim malzemelerinin paylafl›lmas›na ve do¤al kaynaklar›m›z›n koruna-
rak kullan›lmas›na yönelik çal›flmalar yap›ld›. Elinizdeki kitap da,
ÖBANET Projesi çerçevesinde baflta da¤c›lar olmak üzere, do¤a yürü-
yüflleri yapanlar ve do¤a severlere da¤l›k ÖBA'larda görecekleri yük-
sek da¤ bitkileri (alpin bitkileri) hakk›nda bilgi vermek amac›yla haz›r-
land›. 

Kitap, Türkiye’nin baz› da¤lar›nda alpin kuflak ekosistemi, bitki örtü-
sü çeflitleri ve bitkilerine genel bir bak›fl niteli¤indedir.  Do¤al olarak,
120 adet bitkiyi içeren böyle küçük bir kitap ile Türkiye’nin bütün al-
pin bitki örtüsü çeflitleri ve bitkilerini kapsamak mümkün de¤il. Böyle
bir ifl çok daha spesifik bir proje ve zaman gerektirir. Bu kitapta genel
olarak Türkiye’nin bitkisel zenginli¤i, baz› da¤lar›m›z ve bulunduklar›
bölgelerde alpin kuflak ve bitkileri hakk›nda bilgi vermeye ve karfl› kar-
fl›ya bulunduklar› tehlikelere dikkat çekmeye çal›fl›ld›. Da¤larda yürü-
yüfl yapanlar›n ve do¤a severlerin karfl›laflabilecekleri baz› bitkiler, fo-
to¤raflar ve mümkün oldu¤u kadar basit bir flekilde tan›t›ld›. Familya-
lar›na göre tan›t›lan alpin bitkiler, kitap sonundaki indekste alfabetik
olarak s›raland›.    

Kitap, modern dünyan›n yaratt›¤› kargafla, flaflk›nl›k ve bafl döndürü-
cü h›zda yaflamaya çal›flan ve do¤ay› bir flifa olarak kullananlar için kü-
çük bir rehberdir. Da¤lara ç›kman›z, zihninizi boflaltman›z, sakinleflme-
niz ve mükemmel uyumun fark›na vararak do¤a ile bütünleflmenize
yard›mc› olmak için. 

TÜRK‹YE’N‹N B‹TK‹SEL ZENG‹NL‹⁄‹ 

Yeryüzünde ›l›man iklim kufla¤›ndaki en zengin bitki örtüsüne sahip
ülkelerden biri olan Türkiye, bu bitkisel zenginli¤in yaklafl›k %35’i
kendine özgü (endemik), 11,000 civar›nda çiçekli bitki içerir. Buna ek
olarak, halen ›l›man iklim kufla¤› içinde kültürü yap›lan çok say›da ta-
r›m ürününün (tah›llar, baklagiller, yem bitkileri ve meyve a¤açlar› vb.)
yabani atalar›n›n kökeninin Anadolu oldu¤u da bilinmektedir. Türki-
ye’nin do¤al bitki zenginli¤inin bir baflka özelli¤i de, her y›l yüzlerce
t›bbi bitki ve çiçek so¤an›n›n do¤adan toplanarak ihraç edilmesidir. Bu-
gün süs bitkisi olarak tüm dünyada bahçe düzenlemelerinde kullan›lan
200’ü aflk›n cinse ait yüzlerce bitkinin orijini Türkiye floras›d›r.  
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Floras›ndaki bitkilerin yan› s›ra onlar›n do¤al yaflam alanlar› (habitat-
lar) da Türkiye’nin co¤rafik, iklimsel ve jeolojik özelliklerine paralel
olarak büyük bir zenginlik ve çeflitlilik gösterir. Bunlar aras›nda step-
ler; k›y› kumullar›; sulak alanlar; nehir vadileri ve deltalar›; turbal›klar;
çeflitli karakterdeki meralar; fundal›klar; mefle, f›st›k çam›, s›¤la or-
manlar› ve Do¤al Yafll› Ormanlar gibi uluslararas› ölçekte önemli habi-
tatlar yer al›r. 

DA⁄LARIMIZIN ÖNEM‹

Birleflmifl Milletlerin, 11 Aral›k gününü “Dünya Da¤lar Günü” ilan
etti¤i 2002 y›l›ndan beri çok say›da ülkenin hükümet politikalar› ve
baflta IUCN (Dünya Do¤ay› Koruma Birli¤i) olmak üzere, pek çok
uluslararas› do¤a koruma sivil toplum kuruluflu, da¤lar›n yeryüzündeki
yaflama katk›s› ve do¤a koruma aç›s›ndan önemi, karfl› karfl›ya bulun-
du¤u tehlikeler, sürdürülebilir kullan›m› ve korunmas› konular›na ön-
celik vermeye bafllam›flt›r. Bu amaçla uluslararas›, ulusal ve yerel ey-
lem planlar› gelifltirilmifl ve uygulamaya konmufltur.  Da¤lar›n biyolo-
jik ve kültürel özelliklerinin koruma alt›na al›nmas› ve korunarak kul-
lan›lmas›n› teflvik etmek amac›yla projeler yürütülmektedir.  

Da¤lar›n yaflamsal önemini afla¤›daki gibi özetleyebiliriz:
i) ‹klimi ve ya¤›fl miktar›n› etkileyen da¤lar, su döngüsünde çok

önemli bir rol oynar.

ii) Da¤lar›n bitki örtüsü ve topraklar› ya¤mur sular›n› depolar ve
akarsular› düzenler. Buna ba¤l› olarak, da¤lardan akan akarsularla ve-
rimli alüvyon topraklar eteklerdeki ovalar› besler ve buralarda yafla-
yanlara katk›da bulunur.

iii) Da¤lar, yaln›zca yöre halk›n›n sosyal ve ekonomik flartlar› de¤il,
bütün ülke için g›da, temiz hava ve di¤er do¤al kaynaklar aç›s›ndan ha-
yati önem tafl›r. Hemen hemen tüm sektörleri (tar›m, ormanc›l›k, turizm
vb.) besler ve ekonominin geliflmesine katk›da bulunur (su, orman
ürünleri, hayvanc›l›k, madenler vb.).

iv) Sa¤l›kl› da¤ ekosistemleri yaln›z do¤al yaflam (böcek, kufl, sürün-
gen, memeli vb. yaban hayat) aç›s›ndan de¤il bunun bir parças› olan in-
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sano¤lu için de çok çeflitli yararlar sunar: Örn. toprak kaymas›, erozyon
ve sel gibi do¤al afetleri önler vb. 

v) ‹klim de¤iflikli¤i ve küresel ›s›nmaya karfl› çok önemli fonksiyon-
lara sahiptir:  Ekosistemleri, iklimi (s›cakl›¤› ve ya¤›fl› vb.) ve yaflam›n
su döngüsünü dengeler, atmosfere sal›nan karbonu emer vb. Bunlara,
ayr›ca da¤lar›n rekreasyon ve estetik de¤erlerini de eklememiz gereki-
yor.   

vi) Ev sahipli¤i yapt›¤› zengin canl› türü ve habitatlar›yla da¤lar, bi-
yolojik çeflitlili¤e çok önemli bir katk›da bulunur: Örn. Türkiye’nin 144
Önemli Bitki Alan›ndan 60 tanesi (yaklafl›k % 42’si) da¤l›k aland›r.   

vii) Da¤lar baz› çok nadir ve endemik bitkilerin s›¤›nd›klar› son ko-
runaklard›r. Türkiye’de endemik bitkilerimizin önemli bir oran›n› ba-
r›nd›r›r: Örn. Güney Anadolu’daki da¤larda (Toros Da¤lar›) endemizm
oran› yaklafl›k %20’dir.

DA⁄LARIN ALP‹N KUfiAKLARI VE B‹TK‹SEL 
ZENG‹NL‹⁄‹

Il›man ve tropik iklim kufla¤›ndaki yüksek da¤larda a¤aç s›n›r›n›n
üzeri - kar s›n›r›n›n alt›ndaki bölge alpin kuflak olarak tan›mlan›r. Alpin
kufla¤›n bafllad›¤› yer (alt s›n›r›) dünyan›n farkl› bölgelerine göre de¤i-
flebilir: Örn. ‹skoçya’da 1000 m, ‹sviçre Alplerinde 2000 m ve Bat› Hi-
malaya Da¤lar›nda ise 3700 m’den bafllar. Alpin kuflak bitki örtüsünün
en önemli özellikleri aras›nda, a¤aç topluluklar›n›n yer almamas›, an-
cak sulak alanlar ile kurak alanlar›n bir arada bulunmas› say›labilir. Ül-
kemizde ise bölgelere göre de¤iflmekle birlikte, yüksek da¤larda yakla-
fl›k 1800 m’de subalpin (alpin bölge alt›) kuflak bafllar, yaklafl›k 2000
m’den sonra tipik alpin kuflak olarak devam eder. Subalpin kuflak a¤aç-
lar›n seyrekleflti¤i bodur çal› ve nemli çay›r topluluklar›n›n egemen ol-
du¤u geçifl kufla¤›d›r. 

Alpin kuflakta birkaç metrelik küçük bir alanda karlar alt›nda, eriyen
kardan hemen sonra veya kaya çatlaklar›nda geliflen, kurakl›¤a daya-
n›kl› (su depolayan) bitkilere rastlan›r. Kurakl›¤a dayan›kl› bu bitkiler,
bir çöl bitkisinde oldu¤u gibi, güneye bakan dik yamaçlarda gün orta-
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s›nda 50° C ve daha yüksek s›cakl›klara maruz kalabilir. Böyle küçük
bir alanda bir yanda sulak alanlara uyum sa¤lam›fl, di¤er yanda ise ku-
rakl›¤a dayan›kl› bitkilerin geliflmesi, alpin kufla¤›n ola¤anüstü özellik-
lerinden biridir.

Alpin kuflakta su, rüzgâr, buzul hareketleri, donmay› izleyen erime-
den dolay› gevfleme, tafl y›¤›nlar›n›n kaymas›, düflen kayalar, kayalar›n
çatlamas› ve parçalanmas›, ince topra¤›n suya doymas›yla akan çamur
gibi erozyon süreçleri ve s›cakl›k farklar›yla devaml› ve önemli miktar-
da bir hareketlilik söz konusudur. Alpin kuflakta kar, nispeten az rüzgar
alan sel yataklar› veya kaya çatlaklar› gibi korunakl› bölümlerde uzun
süre kal›r. Kar›n birikti¤i bu bölümlerde toprak çok daha nemli ve be-
sin maddeleri bak›m›ndan zengindir. 

Alpin kufla¤›n karakteristik özelliklerini oluflturan mikro habitatlar,
arazinin engebesine, bak›ya ve yamaçlara göre de¤ifliklik gösterir. Gü-
neflin ve rüzgar›n etkisine ba¤l› olarak de¤iflen toprak nemi, s›cakl›k ve
zemin aras›ndaki etkileflimler nedeniyle, çok k›sa mesafelerde çok bü-
yük de¤ifliklikler görülür. Mikro habitatlardaki bu de¤iflikliklerin de et-
kisiyle alpin kuflak çok zengin bir biyolojik çeflitlilik içerir. 

Da¤lardaki alpin kuflaklarda görülen mikro habitatlardan en önemli
on tanesi afla¤›daki gibi s›ralanabilir (Ellenberg, 1988):

- kayal›klar ve kaya çatlaklar›
- kaya bloklar›
- küçük tafll›k yamaçlar 
- drenaj› iyi da¤ bay›rlar›/s›rtlar›
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- mevsimsel su basan sel/kar yataklar›, çukurlar
- az e¤imli yamaçlar (topra¤› sabit)
- dik yamaçlar (topra¤› akan)
- tümsekli düzlükler
- turbal›k ve di¤er sulak alanlar 
- gözeler, p›narlar, küçük akarsular ve göller 

Mikro habitatlar› ve bu habitatlara uyum sa¤lam›fl canl› türleriyle çok
zengin bir biyolojik çeflitlili¤e sahip alpin kuflakta ayn› zamanda bitki-
sel çeflitlilik de flafl›rt›c›d›r: yap›lan araflt›rmalarla alpin kuflakta on te-
mel bitki grubu tan›mlanm›flt›r. Bunlardan sekizi çiçekli bitkiler olup
en önemli dördü afla¤›da verilmifltir (Körner, 2001): 

- toprak üzerine yat›k odunsu bitkiler (bodur çal›lar)
- otlar [Gramineae (Bu¤daygiller)] ve ayakotlar› (Carex) 
- çok y›ll›k otsu bitkiler (genellikle rozetsi yap›da)
- çeflitli tipte yast›k fleklinde kümeler oluflturan bitkiler

Alpin kuflak on temel bitki grubundan ikisi ise çiçeksiz bitkilerdir:
- karayosunlar› (baz› bölümlerde e¤reltiler)
- likenler 

Alpin kuflak habitatlar›ndaki bitkiler, parlak renkli çiçekleriyle k›sa
aral›klarda büyük de¤ifliklik ve çeflitlilik gösterir. A¤›rl›kl› olarak otsu
türleri içeren nemli çay›r topluluklar›, orta ve gerçek alpin kuflakta ege-
mendir. Düzensiz a¤açlar›n ve küçük yamalar fleklindeki a¤aç topluluk-
lar›n›n azalmaya bafllad›¤› geçifl kufla¤›nda (subalpin kuflak) az çok bo-
dur çal›lar da görülür.  Buradan yukar›ya do¤ru ilerledikçe, s›k çimen-
likler küçük yamalar fleklinde azal›r ve sonunda hareketli/oynar tafllar
ve kayalar aras›nda kaybolur. 

Tüm dünyada alpin kuflakta yaklafl›k 8000-10.000 tür çiçekli bitki ta-
n›mlanm›flt›r (Körner, 1995). Yeryüzünde yaklafl›k 250.000 çiçekli bit-
kinin oldu¤u kabul edilirse, alpin kuflak bitkileri bu rakam›n %4’ünü
oluflturmaktad›r. Asl›nda, alpin kuflaklarda düflük yükseltilerdeki di¤er
alanlara k›yasla, daha zor ve olumsuz flartlar›n hakim oldu¤u düflünü-
lürse, bu oran ve söz konusu bitkisel çeflitlilik oldukça yüksektir. 

Alpin kuflak tipik bitkilerinden biri olan yumakotu (Festuca spp.),
da¤›n bu kufla¤›na ulafl›ld›¤›n› gösteren en iyi göstergelerden biri say›-
l›r. Di¤er Alpin bitkileri de hemen sonra görülmeye bafllar. 
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ALP‹N B‹TK‹LER‹ TANIYALIM

Da¤lar›n alpin kuflak bitkileri, gövdelerine oranla iri, narin görünüm-
lü çiçekleri olan küçük, zarif ve güzel bitkilerdir. Alpin bitkilerin büyük
bir k›sm› çok y›ll›kt›r. Ancak geliflme mevsimi çok k›sa oldu¤u için çi-
çeklenme ve tohum verme zamanlar› birbirine çok yak›nd›r. Örne¤in
Uluda¤’da geliflme mevsimi yaklafl›k 180-200 gün aras›nda de¤iflir. 

Bilim dünyas›nda orofit bitkiler olarak da isimlendirilen alpin bitki-
ler kuvvetli ›fl›k, düflük s›cakl›klar ve bununla ba¤lant›l› oluflan toprak
özellikleri gibi sert iklim koflullar›nda yaflamlar›n› sürdürmek zorunda-
d›r. Bu nedenle, baz› alpin bitkilerin yapraklar› sert, baz›lar› sivri ve ço-
¤unlukla yuvarlakt›r (Örn. Gramineae ve Cyperaceae). Orofitler canl›
ve parlak renkleriyle gösteriflli çiçeklere sahiptir (Örn. Orchidaceae,
Primulaceae ve Gentianaceae). Bu canl› renkli çiçekler, baflta kelebek-
ler olmak üzere, böcekleri cezbederek tozlaflmaya neden olur.

Alpin kuflak bitkilerinin bodur ve sürünücü olmas›na bir neden ola-
rak, bulunduklar› yüksekliklerdeki s›cakl›¤›n düflük olmas› gösterilir.
Asl›nda bu do¤ru bir yaklafl›m say›lmaz, çünkü alpin bitkiler güneflli
günlerde en az›ndan birkaç saat oldukça iyi ›s›nabilir, bu nedenle daha
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düflük yükseltilerdeki bitkilere göre sürekli daha so¤uk bir ortamda bu-
lunduklar› söylenemez.

Botanikçiler bir bitkiyi teflhis ederken bu amaçla oluflturulan özel ta-
n› anahtarlar›n› kullan›rlar. Bilimsel terimlerle dolu bu tan› anahtarlar›-
n› takip etmek zordur. Bununla birlikte do¤ay› ve bitkileri tan›maya ka-
rar verdiyseniz bu tür bilimsel terimleri ö¤renmeniz ve anahtarlardan
zorlanarak da olsa yararlanman›z hem çok önemli, hem de çok zevkli-
dir. Türkiye’nin 11.000 civar›ndaki bitkisi de “Türkiye’nin Floras›”
kitab›nda özel olarak haz›rlanm›fl anahtarlar yard›m›yla teflhis edilmek-
tedir. “Türkiye’nin Floras›” (The Flora of Turkey and the East Aegean
Islands) ‹ngiliz botanikçi P.H. Davis’in liderli¤inde 1965-1988 y›llar›
aras›nda 10 cilt olarak yay›mlanm›flt›r. Dünyan›n en kapsaml› ve önem-
li botanik araflt›rmalar›ndan biri olarak kabul edilen bu büyük eserin 11.
ve son cildi Türk botanikçilerin koordinasyonunda 2000 y›l›nda yay›m-
lanm›flt›r. 

Yaln›zca bilim adam› ya da uzman araflt›rmac›lar için de¤il, do¤aya
ve bitkilere merakl› herkes taraf›ndan anlafl›labilmesi amac›yla eliniz-
deki kitapta bol foto¤rafa yer verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Hata pay› her za-
man yüksek olmakla birlikte, da¤larda - özellikle alpin kuflakta - yürür-
ken karfl›laflt›¤›n›z bitkileri, foto¤raftan teflhis etmeniz de mümkündür. 

Bu kitapta baz› da¤lar›m›z›n alpin kufla¤›nda görebilece¤iniz 120 bit-
ki yer almaktad›r. Bu bitkilerin seçiminde, kitab›n yazarlar› aras›ndaki
bilim adamlar›n›n uzun y›llar üzerinde çal›flt›¤› Uluda¤, Spil Da¤›,
Bozda¤, Babada¤ ve Erciyes Da¤› gibi baz› da¤lar öne ç›km›flt›r. 

16



TÜRK‹YE’N‹N 120 ALP‹N B‹TK‹S‹

Linum olympicum Uluda¤ keteni



APIACEAE / UMBELLIFERAE (MAYDANOZG‹LLER)

Bupleurum falcatum subsp. persicum T›rpan yaprakl› tavflankula¤›

Yaklafl›k 70 cm’ye boylanan çok y›ll›k bitki. Basit gövdeli veya
seyrek olarak dallan›r, gövdenin üst k›sm›ndaki çiçekler yo¤un bileflik
salk›m durumlu. Kuzey, Do¤u ve Güney Anadolu’da 1700-3600 m
aras›nda kayal›k yamaçlar, tafll›k ve çay›rl›k alanlarda yetiflir. Temmuz-
Eylül aylar›nda çiçeklenir.

Heracleum argaeum 
Erciyes tavflanc›lotu

Yaklafl›k 1 m’ye boyla-
nan, endemik çok y›ll›k
bitki. Alt yapraklar› genifl
ve loplu. ‹ç Anadolu’da
s›n›rl› olarak 1600-3000
m aras›nda volkanik ka-
yal›k ve tafll›k yamaçlar-
da yetiflir. Haziran-A¤us-
tos aylar›nda çiçeklenir.
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Heracleum humile 
Bodur tavflanc›lotu 

Yaklafl›k 60 cm’ye boyla-
nan, çok y›ll›k bitki. Gövdesi
toprak alt›nda geliflir. Önceki
y›llardan kalan yaprak sapla-
r›n›n düz kâ¤›t benzeri kal›nt›-
lar› yaka fleklinde karakteris-
tik olarak, göze çarpar. Kuzey,
Güney ve ‹ç Anadolu’da,
1600-3000 m aras›nda kayal›k
yamaçlar, tafll›k ve çay›rl›k
alanlarda yetiflir. Temmuz-Ey-
lül aylar›nda çiçeklenir.

Olymposciadium caespitosum Peri flemsiyesi

Yaklafl›k 30 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Yuvarlak gövdesi dal-
lan›r, tüysüz veya çok ince tüylüdür. Yapraklar› ço¤unlukla tabanda yer
al›r. Kuzeybat› ve Güneybat› Anadolu’da 1700-2000 m aras›ndaki ya-
maçlarda, kireçtafl› kayal›klar›nda yetiflir. Temmuz-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir.
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ASTERACEAE / COMPOSITAE (PAPATYAG‹LLER)

Achillea multifida   Ebülmülük / Afl›l / Civanperçemi

Yaklafl›k 30 cm’ya boylanan, çok y›ll›k bitki. Yapraklar› seyrek tüylü,
tabanda 2-3’lü teleksi-bölük ile teleksi-kesik parçal›. Beyaz çiçeklerini
tafl›yan baflç›k 4-20 çiçekten oluflur. Uluda¤’da 1700-2550 m aras›nda,
orman aç›kl›klar› ve alpin yamaçlar üzerinde yetiflir. Haziran-Eylül
aylar›nda çiçeklenir.

Anthemis cretica subsp. argaea
Erciyes da¤papatyas›

Yaklafl›k 7 cm’ye boylanan çok
y›ll›k bitki. Rizomlu yat›k gövde-
si, yo¤un gri-beyaz tüylerle kapl›-
d›r. Yapraklar tüysü parçal›, çiçek
durumunu çevreleyen yapraks› ya-
p›lar kahverengi kenarl›d›r. Erci-
yes Da¤›nda 3700 m’ye kadar
kayal›k ve tafll›k yamaçlarda yeti-
fli. Temmuz-A¤ustos aylar›nda çi-

çeklenir. 
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Centaurea drabifolia subsp. drabifolia
Peygamber çiçe¤i / Gelin dü¤mesi 

Yaklafl›k 40 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Odunsu köklü
basit gövdesi kümeler oluflturur. Yapraklar› beyaz›ms› keçe gibi tüylü,
üzeri pürtüklüdür. Kuzeybat› Anadolu ve ‹ç Anadolu’ya geçifl bölüm-
lerinde, 1200-2500 m aras›nda kayal›k yamaçlarda yetiflir. Haziran-
A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.

Cirsium lappaceum 
Köygöçüren

Yaklafl›k 120 cm’ye
boylanan çok y›ll›k bitki.
Gövdesi bolca dallan›r.
Kuzey Anadolu ve Do¤u
Anadolu’ya geçifl bölüm-
lerinde, 500-3000 m ara-
s›nda kireçtafl› kayal›kla-
r›, tafll›k alanlar ve bay›r-
larda yetiflir. Temmuz-Ey-
lül aylar›nda çiçeklenir. 
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Doronicum bithynicum
subsp. bithynicum
Kaplanotu

Yaklafl›k 75 cm’ye
boylanan, endemik çok
y›ll›k bitki. Rizomlu
gövdenin alt yapraklar›
salg› tüylüdür. Kuzey-
bat› Anadolu’da 1500-
2200 m aras›nda orman
ve bodur çal› topluluk-
lar› içinde ve tafll›k ya-
maçlarda yetiflir. May›s-
A¤ustos aylar›nda çi-
çeklenir.

Erigeron olympicus 
Uluda¤ flifaotu

Yaklafl›k 10 cm’ye
boylanan, çok y›ll›k bit-
ki. Gövdesi basit veya
ortas›ndan itibaren sey-
rek olarak dallan›r, kaba
k›sa tüylüdür. Her göv-
dede, çiçekleri tafl›yan
baflç›kta 1-2 çiçek bulu-
nur. Kuzeybat› Anado-
lu’da 2000-2400 m ara-
s›nda kayal›k ve mermer
tafll›k alanlarda yetiflir.
Haziran-Temmuz ayla-
r›nda çiçeklenir.  
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Helichrysum graveolens Güveotu / Ölmezçiçek / Alt›nbaflak

Yaklafl›k 35 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. ‹nce sürünücü gövdesi
(stolon), seyrek ya da bol ipeksi yünsü tüylerle kapl›d›r. Çiçekleri
tafl›yan baflç›k çok say›da, küremsi yo¤un yünsü/tüylü yalanc› flemsiye
fleklinde geliflir. Anadolu’da yayg›n olarak 900-3670 m aras›nda orman
ve bodur çal› topluluklar›nda nemli aç›kl›klar, alpin ve subalpin
çay›rlarda yetiflir. Haziran-Eylül aylar›nda çiçeklenir.

Hieracium bornmuelleri
Mercangüfl / Kenger otu
Yaklafl›k 65 cm’ye boy-

lanan çok y›ll›k bitki.
Gövdesi çok say›dad›r ve
y›ld›zs› tüylerle kapl›d›r. Dik-
dörtgensi m›zrak ya  da elips
fleklindeki yapraklar›n›n bü-
yüklü¤ü tabandan uca do¤ru
azal›r. Kuzey, ‹ç ve Güney
Anadolu’da 500-2000 m ara-
s›ndaki ormanl›k, çay›rl›k ve
kayal›k alanlarda yetiflir. Ha-
ziran ve A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir.

23



Hieracium pannosum Tüylü farekula¤› /T›rnak otu

Yaklafl›k 60 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Gövde y›ld›zs› ve uzun
yumuflak tüylüdür. Yapraklar gövdenin taban k›sm›nda yo¤unlafl›r: 4-
20 cm ters m›zraks› veya ters yumurtams›, uzun yünsü tüylüdür. K›y›
kesimleri ve ‹ç Anadolu’da, 1000-2700 m aras›nda orman aç›kl›klar› ve
kayal›k yamaçlarda yetiflir. Haziran-Eylül aylar›nda çiçeklenir.

Jurinea cadmea Bozda¤ geyikgöbe¤i

Gövdesiz, endemik çok y›ll›k bitki. Do¤u Akdeniz ülkelerine özgü
bitkinin yapraklar› rozetlidir. Çiçekleri tafl›yan baflc›k saps›z, nadiren
çok k›sa sapl›, yuvarlakt›r. Bat› Anadolu’da 1070 - 2100 m aras›nda da¤
zirvelerinde ve kayal›klarda yetiflir. Haziran-A¤ustos aylar›nda çiçekle-
nir.
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Jurinea consanguinea 
Geyikgöbe¤i

Yeflil gövdeli, çok y›ll›k
bitki. Gövdesi basit veya
dall›, seyrek a¤›ms› tüylü-
dür. Çiçek durumu uzun,
çiçek saplar› üzerinde tek-
lidir. Kuzey, Bat›, Güney
ve ‹ç Anadolu’da, deniz
seviyesinden 1950 m’ye
kadar yay›l›fl gösterir. Sü-
rülmüfl tarlalar, stepler, ka-
yal›k ve ormanl›k alanlar-
da yetiflir.  May›s-A¤ustos
aylar›nda çiçeklenir.
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Scorzonera cana var. jacquiniana Tüylü tekesakal› / Tüylü yemlik

Yaklafl›k 55 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Yar› yat›k gövdesi tüy-
lü ya da tüysüz olabilir. Her gövdede 1-7 aras›nda çiçek tafl›yan baflç›k
bulunur. ‹ç Anadolu’da daha yayg›nd›r. Türkiye’de 950-2400 m  aras›n-
da da¤›n›k bir yay›l›fl gösterir. May›s-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.  

Scorzonera pygmaea subsp.pygmaea Cüce yemlik / ‹skorçina

Yaklafl›k 11 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Kökleri kal›n
ve silindirik, gövdesi yast›k fleklinde kümeler oluflturur. Yapraklar› in-
ce uzun, seyrek tüylüdür. Kuzeybat› ve Güneybat› Anadolu’da 1600-
2500 m aras›nda kireçtafl› kayal›klar› üzerinde yetiflir. Haziran-A¤ustos
aylar›nda çiçeklenir.
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BORAGINACEAE (HODANG‹LLER)

Miyosotis alpestris subsp. alpestris Alpin unutmabeni / Alpin minesi

Yaklafl›k 35 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Rizomlu gövde yaprak-
lar› yumurtams›-fleritsi ve taban yapraklar› yumurtams›-eliptik
flekillerdedir. Türkiye’de yayg›n olarak 410-3500 m aras›ndaki kayal›k
yamaçlar ve çay›rlarda yetiflir. Nisan-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir. 

Paracaryum lithospermifolium var. cariense
Taflkesen yaprakl› parakarya / Sedefotu yaprakl› parakarya

Yaklafl›k 25 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Gövdesi yatay olarak
uzayarak uçta yükselir, yo¤un grimsi-beyaz krem renkli tüylerle
kapl›d›r. Meyveler dairemsi, kanatl› ve üzeri salg› tüylüdür. Güneybat›
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ile Güney
Anadolu’da
790-3050 m
aras›nda ki-
reçtafl› ve
volkanik ka-
yal›k yamaç-
lar ve tafll›k-
larda yetiflir.
Nisan-A¤us-
tos aylar›nda
çiçeklenir.

Onosma isauricum Emzikotu / Balözü

Yaklafl›k 14-45 cm boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Gövdesi dik,
basit veya dallan›r.  Yapraklar› m›zraks›-dikdörtgensi, bazen taban ve
gövde yapraklar› kafl›ks› flekillerdedir. ‹ç Anadolu’da 300-3000 m
aras›nda orman aç›kl›klar›, kayal›k yamaçlar ve step alanlarda yetiflir.
Nisan-Eylül aylar›nda çiçeklenir.              
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BRASSICACEAE / CRUCIFERAE (HARDALG‹LLER)

Aethionema 
oppositifolium
Taflçanta

Yaklafl›k 5 cm’ye boyla-
nan çok y›ll›k bitki. Yast›k
fleklinde kümeler oluflturan
bitkinin yapraklar› etli, kar-
fl›l›kl› dizilidir. Meyve yu-
murtams›, kanats›z veya uç
k›sm›nda çok k›sa kanatl›-
d›r. Anadolu da¤lar›nda
2000-3000 m aras›nda ka-
yal›k yamaçlar, kaya çatlak-
lar› ve tafll›klarda yetiflir.
Haziran-Temmuz aylar›nda
çiçeklenir.

Alyssum argyrophyllum
Gümüfl yaprakl› kuduzotu

Yaklafl›k 20 cm’ye boyla-
nan, endemik çok y›ll›k bit-
ki. K›r›lgan, sürünücü  göv-
desi yo¤un gümüfl renkli
tüylerle kapl›d›r. Çiçek du-
rumu yar› flemsiye fleklinde
ve bol çiçeklidir. Meyve ge-
nifl elips fleklinde, yo¤un
tüylüdür. Güney Anado-
lu’da 1200-2100 m aras›nda
kayal›klar ve tafll›klarda ye-
tiflir. Nisan-Temmuz ayla-
r›nda çiçeklenir. 
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Arabis caucasica
subsp. caucasica 
Kafkas kazotu /
Kazteresi

Yaklafl›k 35 cm’ye ka-
dar boylanan, çok y›ll›k
bitki. Gövdesi sürünücü
veya tabandan sürünerek
yükselir. Yapraklar› de-
¤iflken rozetsidir. Kuzey
ve Do¤u Anadolu’da 350-
2900 m aras›ndaki kaya-
l›k, tafll›k ve bay›rlarda
yayg›n olarak yetiflir.
Mart-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir.

Aubrieta  deltoidea
Obrizya

Yast›k fleklinde küme-
ler oluflturan çok y›ll›k
bitki. K›sa gövdesi tüy-
lerle kapl›d›r. Kafl›k flek-
lindeki yapraklar›n›n ke-
narlar› diflli veya diflsiz
olabilir. Meyve fliflkince,
üzeri basit, çatals› ve y›l-
d›zs› tüylerle kapl›d›r.
Bat› Anadolu’da 500-
2100 m aras›nda kaya
çatlaklar› ve molozlar
aras›nda yetiflir. May›s-
Temmuz aylar›nda çiçek-
lenir.
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Draba brunifolia subsp. olympica Kayaçice¤i / Draba

Yast›k fleklinde kümeler oluflturan, endemik çok y›ll›k bitki. Keçemsi
yap›da, fleritsi yaprakl› ve k›sa çiçek durumludur. ‹ç ve Bat› Anadolu’da
1200-2900 m aras›nda kayal›k, tafll›k ve bay›rlarda yetiflir. May›s-
Haziran aylar›nda çiçeklenir.



Erysimum pulchellum Alpin duvarçiçe¤i

Yaklafl›k 30 cm boylanan, çok y›ll›k bitki. Çim gibi örtücü bir yap›da
geliflir. Taban yapraklar› ters yumurtams› flekilde ve gövde yapraklar›
eliptik ile ters yumurtams› flekilde derin difllidir. Anadolu’da yayg›n
olarak 1300-3200 m aras›nda tafll›k ve kayal›k bay›rlarda yetiflir.
May›s-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.
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Iberis sempervirens Herdemyeflil iberya / Da¤keçiteresi

Yaklafl›k 30 cm boylanan, yar› çal›ms› bitki. Gövdesi dallanmaz, tüy-
süzdür. Yapraklar› dikdörtgensi-kafl›k fleklinde, meyveleri oval ve ka-
natl›, 1-2 tohumludur. Güneybat› ve Güney Anadolu’da 1000-2400 m
aras›nda genellikle kireçtafl› kayal›klar› ve kaya çatlaklar›nda  yetiflir.
Nisan-Haziran aylar›nda çiçeklenir. 

Iberis spruneri Hünkârbe¤endi / ‹berya

Yaklafl›k 6 cm’ye boylanan, tek veya iki y›ll›k bitki. Çiçek durumu
çok yo¤un salk›m fleklindedir. Bat› Anadolu’da 200-2000 m aras›nda
ve daha yükseklerde kireçtafl› kayal›klar› ve özellikle kaya çatlaklar›n-
da yetiflir. Nisan-May›s aylar›nda çiçeklenir.  
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Matthiola montana
Da¤ flebboyu

Yaklafl›k 17 cm’ye
boylanan, endemik
çok y›ll›k bir bitki.
Kal›n gövdeli, kendi-
ne has çok hofl koku-
ludur. Bat› Anado-
lu’da 1500 m’ye ka-
dar kalkerli kayal›k-
larda yetiflir. May›s -
A¤ustos aylar›nda çi-
çeklenir.

Thlaspi lilacinum Leylaki yabani hardal

Yaklafl›k 20 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Hafif mavim-
si yeflil renkli gövdesi birkaç adet bir arada basit veya dall›d›r. Rozet
fleklinde s›ralanan taban yapraklar› kafl›k fleklinde, gövde yapraklar› ise
dikdörtgensidir. Ço¤unlukla Kuzey Anadolu’da 2100-2500 m aras›nda
kuru alpin yamaçlar ve bay›rlarda yetiflir. May›s-Temmuz aylar›nda
çiçeklenir.
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CAMPANULACEAE (ÇANÇ‹ÇE⁄‹G‹LLER)

Asyneuma virgatum subsp.
cichoriiforme Narin çançiçe¤i

Yaklafl›k 170 cm’ye boylanan, ende-
mik iki y›ll›k bitki. Rozet fleklindeki
yapraklar› genellikle gövdenin alt k›-
s›mda toplanm›flt›r. Kuzeybat›, Bat›,
ve Güneybat› Anadolu’da 700-2200 m
aras›nda kayal›k yamaçlarda yetiflir.
May›s-Temmuz aylar›nda çiçeklenir.

Asyneuma trichostegium
Tavflan ekme¤i

Yaklafl›k 15 cm’ye boylanan, ende-
mik çok y›ll›k bitki. Gövde sadece ta-
ban k›sm›nda yaprakl› olup yapraklar›
dar ve 4 cm uzunlu¤undad›r. ‹ç Anado-
lu’da s›n›rl› olarak 2400-3200 m
aras›ndaki volkanik kayal›k yamaçlar-
da yetiflir. Temmuz-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir. 
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Campanula argaea  Erciyes çançiçe¤i

Yaklafl›k 20–35 cm boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Gövde kal›n,
basit veya dall›, sert tüylüdür. Gövdenin alt k›sm›ndaki yo¤un yaprak-
lar dikdörtgensi-kafl›ks›, kenarlar› diflli ve orta yapraklar saps›z,
dikdörtgensi flekillerdedir. Akdeniz, Bat› Karadeniz ve ‹ç Anadolu’da
800–2400 m aras›ndaki kayal›klarda yetiflir. Temmuz-A¤ustos
aylar›nda çiçeklenir.
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CARYOPHYLLACEAE (KARANF‹LG‹LLER)

Dianthus aytachii Erciyes akkaranfili

Yaklafl›k 6.5 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Yast›k for-
munda kümeler oluflturur. Çok say›da pembe-beyaz çiçekli saplara sa-
hiptir. Erciyes Da¤›nda 2500–2800 m aras›nda volkanik kayal›k ya-
maçlarda ve e¤imli tafll›klarda yetiflir. Temmuz-A¤ustos aylar›nda çi-
çeklenir.  

Dianthus erinaceus
var. erinaceus 
Dikenli karanfil

Yaklafl›k 14 cm’ye boyla-
nan, endemik çok y›ll›k bit-
ki. Mavimsi beyaz bir mum
tabakas›yla kapl› bitkinin
yapraklar› dikenlidir. Çi-
çekler ço¤unlukla tek ve
bazen iki adet, kenarlar›
difllidir. Bat› Anadolu da¤-
lar›nda 900-1500 m aras›n-
da kayal›k yamaçlarda yeti-
flir. Haziran ay›nda çiçekle-
nir.
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Minuartia recurva
subsp. carica
K›vr›k koruotu

Yaklafl›k 10 cm’ye
boylanan, endemik
çok y›ll›k bitki. Yas-
t›k fleklinde kümeler
oluflturur. Kümeler-
den uzanan k›sa sap-
lar üzerinde 1-2 adet
beyaz renkli çiçek yer
al›r. Bat› Anadolu’da
1800-2200 m aras›n-
da kayal›k yamaçlar-
da yetiflir. Temmuz
ay›nda çiçeklenir.

Silene argaea
Erciyes nak›l›

Yaklafl›k 10 cm’ ye
boylanan, endemik
çok y›ll›k bitki. Yat›k
gövdeleri küme flek-
linde bir arada bulu-
nur. Taban yapraklar›
fleritsi, gövde yaprak-
lar› çok dar eliptiktir.
‹ç Anadolu’da 3000
m civar›nda yetiflir.
A¤ustos ay›nda çi-
çeklenir.
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Silene falcata
Nak›l / Yap›flkanotu / Salk›m çiçe¤i



Silene falcata
Nak›l / Yap›flkanotu / Salk›m çiçe¤i

Yaklafl›k 25 cm’ye boylanan, çok
y›ll›k bitki. Gövdesi dik, ipeksi salg›
tüyleriyle kapl›d›r. Taban yapraklar›
orak gibi k›vr›k, sert ve keskin uçlu,
üstteki yapraklar m›zraks›d›r. Kuzey-
bat› ve Bat› Anadolu’da 2000-2500 m
aras›nda tafll›k yamaçlarda yetiflir.
Temmuz-Eylül aylar›nda çiçeklenir.     

CONVOLVULACEAE (TARLASARMAfiI⁄IG‹LLER)

Convolvulus assyricus Çoban döfle¤i 

Yaklafl›k 8 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Yapraklar flerit-
si veya fleritsi-kafl›ks›, keskin sivri uçludur. Genellikle ‹ç ve Güney
Anadolu’da 800-2500 m aras›ndaki kireçtafl› kayal›klar›, yamaçlar ve
alpin çay›rlarda yetiflir. May›s-Haziran aylar›nda çiçeklenir.
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CRASSULACEAE (DAMKORU⁄UG‹LLER)

Rosularia 
serpentinica
Serpantin gülcü¤ü

Rozet fleklinde, en-
demik çok y›ll›k bitki.
Saçak köklü gövdesi
odunlaflmam›flt›r, bit-
kinin yapraklar› etli-
suludur. Salk›m
fleklindeki çiçek du-
rumlar›nda 2-12 çiçek
bulunur. Güneybat›
Anadolu’da 2000-
3000 m aras›nda ser-
pantin kayalar üzerin-
de yetiflir. Temmuz
ay›nda çiçeklenir. 

Sedum album Ak damkoru¤u

Yaklafl›k 5-20 cm boylanan, çok y›ll›k bitki. Sürünücü gövdesi çim
gibi örtücü bir yap›da geliflir. Yapraklar hemen, hemen silindirik,
kiremit tarz›nda dizilidir. Genellikle Türkiye’nin k›y› kesimlerinde
100-2500 m aras›nda kayal›k yamaçlar ve tafl y›¤›nlar› üzerinde yetiflir.
May›s-Eylül aylar›nda çiçeklenir. 

Sedum pallidum var. bithynicum Bursa damkoru¤u

Yaklafl›k 5-15 cm boylanan, çok y›ll›k bitki. Gövde tabandan
sürünerek yükselir, üst k›s›mda salg› tüyleriyle kapl›d›r. Yapraklar s›k
almafl›k-kiremit fleklinde dizilidir. Genellikle Kuzeybat› ve Kuzey
Anadolu’da deniz seviyesinden 1900 m’ye kadar, yapra¤›n› döken
ormanl›k ve kayal›k alanlarda yayg›n olarak yetiflir. Haziran-A¤ustos
aylar›nda çiçeklenir. 

42



43

Sedum album Ak damkoru¤u

Sedum pallidum var. bithynicum Bursa damkoru¤u



CUPRESSACEAE (SELV‹G‹LLER)

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus Katran ard›c› / Dikenli ard›ç

Yaklafl›k 6 m’ye boylanan, a¤aç veya yast›k formunda çal›. Yapraklar
m›zraks›, seyrek, sivri ve bat›c›d›r. Yapraklar›n üst yüzeyi orta damar
ile ayr›lm›fl beyaz iki stoma (gözenek) bantl›d›r. Kozalaklar küre
fleklinde, önceleri mavi-puslu; daha sonra koyu k›rm›z›/ mor veya par-
lak kahve renklidir. Alçak kesimler hariç, neredeyse bütün Türkiye’de
deniz seviyesinden 1800 m civar›na kadar orman aç›kl›klar›, çal›l›k ve
a¤açs›z alanlarda yetiflir. Kozalaklar› sonbaharda olgunlafl›r. 
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ERICACEAE (FUNDAG‹LLER)

Bruckenthalia spiculifolia
Baflak çiçekli brukentalya

Yaklafl›k 15 cm’ye boylanan, çok y›ll›k
bitki. Gövde tabandan sürünerek yükselir,
yo¤un tüylüdür. Yapraklar 4 ile 6’l› halka-
larda, nadiren spiral dizilifllidir. Kuzey
Anadolu’da 1600-2000 m aras›nda asit
karakterli topraklar üzerinde nemli or-
manl›k ve çal›l›klarda yetiflir. May›s -
Temmuz aylar›nda çiçeklenir. 

Vaccinium myrtillus Yaban mersini / Ay› üzümü 

Yaklafl›k 30 cm’ye boylanan, çok y›ll›k çal›ms› bitki. Rizomlu gövde-
si k›fl›n yapraklar›n› döker, meyveleri yenir. Kuzey Anadolu’da 1300-
2700 m aras›nda asit karakterli topraklar üzerinde nemli ormanl›k ve
çal›l›klarda yetiflir. Nisan-Temmuz aylar›nda çiçeklenir. 
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FABACEAE / PAPILIONACEAE / LEGUMINOSAE 
(BAKLAG‹LLER)

Astragalus angustifolius subsp.
angustifolius var. angustifolius
Daryaprakl› geven 

Yast›k formunda, çok y›ll›k çal›.
Yapraklar tüysü, bileflik flekilli ve
i¤ne eksenlidir. Çiçek durumu, 3-
14 çiçekten oluflan salk›m flek-
lindedir. Kuzeybat›, Bat›, Güney
ve ‹ç Anadolu’da 800-2900 m
aras›ndaki steplerde yayg›n olarak
yetiflir. Nisan-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir. 

Astragalus argaeus Erciyes geveni

Yaklafl›k 10 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Yast›k
fleklinde kümeler oluflturur. Dallanm›fl odunsu köklere ve 0.5-1 cm
uzunlu¤unda yapraklara sahiptir. Yaln›zca Erciyes Da¤›nda 3000-3200
m aras›ndaki alpin habitatlarda yetiflir. Temmuz ay›nda çiçeklenir.
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Astragalus flavescens
Sar›geven

Yaklafl›k 6 cm’ye boylanan,
endemik çok y›ll›k çal›. Yast›k
fleklinde kümeler oluflturur. Yaprak
eksenleri (orta damar bölgesi)
dikenli, 3-5 çift yaprakç›kl›d›r.
Aç›k sar› çiçekleri s›k bir flekilde,
2-8 tanesi bir arada bulunur. Genç
meyveleri tüylüdür. Bat› ve
Güneybat› Anadolu’da 1700-1900
m aras›nda kayal›k yamaçlarda
yetiflir. Temmuz-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir. 

Astragalus lineatus  
‹nce yaprakl› geven

Yaklafl›k 12 cm’ye boylanan, çok
y›ll›k bitki. Kök k›sm› odunsu,
sürünücü gövdeli ve 1-4 cm tüysü
yaprakl›d›r. Kuzeydo¤u, Do¤u ve
Güney Anadolu’da 1300-4300 m
aras›ndaki ormanl›k, kayal›k ve
tafll›k yamaçlarda yetiflir. May›s-
A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.

Astragalus hirsutus.
Geven

Yast›k formunda, endemik çok
y›ll›k bitki. Kök k›sm› odunsu, s›k
çiçek kümesi tafl›yan sap› yaprak-
s›z. Kuzey, Güneybat›, Güney ve ‹ç
Anadolu’da 800-3200 m aras›nda
ormanl›k alanlar, kalkerli tafllar ve
bay›rlarda yetiflir. Haziran-Tem-
muz aylar›nda çiçeklenir. 
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Astragalus ptilodes 
var. ptilodes Geven

Yaklafl›k 30 cm’ye boylanan,
çok y›ll›k bitki. Sürünücü göv-
desi yast›k fleklinde kümeler
oluflturur. Yaprak ekseni diken-
lidir, çiçekler yaprak koltukla-
r›nda saps›z geliflir. Kuzeybat›,
Bat›, Güneybat› ve ‹ç Anado-
lu’da 500 m’nin üzerlerinde
yetiflir. Haziran-Temmuz ayla-
r›nda çiçeklenir.

Chamaecytisus pygmaeus  Sar›salk›m / Keçit›rf›l›

Yaklafl›k 15 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bodur çal›. Dallar› tabanda
sürünerek yükselir, ipeksi tüylüdür. Kuzey ve ‹ç Anadolu’da 1000-
2100 m aras›nda kayal›k ve tafll›k yamaçlarda yetiflir. Nisan-Haziran
aylar›nda çiçeklenir.

Genista lydia var. lydia Kat›rt›rna¤›

Yaklafl›k 200 cm’ye boylanan, çok y›ll›k çal›. Gövdesi sürünücüdür,
dallar› gösteriflli bir flekilde afla¤› sarkar. K›fl›n yapraklar›n› döker.
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Trakya, k›y› kesimleri ve ‹ç Anadolu’da 330-2100 m aras›ndaki kayal›k
yamaçlar ve bay›rlarda çal›l›k alanlarda yetiflir. Nisan-Temmuz
aylar›nda çiçeklenir.

Lotus corniculatus var. alpinus Gazel boynuzu / Lüferotu

Yaklafl›k 20 cm’ye boylanan,
çok y›ll›k bitki. Kuvvetli gövdesi
yat›k veya sürünerek yükselir.
Anadolu’da yayg›n olarak deniz
seviyesinden 1200 m civar›na
kadar kayal›k yamaçlar ve alpin
çay›rlarda yetiflir. May›s-Tem-
muz aylar›nda çiçeklenir.

Onobrychis argaea 
Erciyes korungas›

Yaklafl›k 15 cm’ye boylanan,
endemik çok y›ll›k bitki. Yast›k
fleklinde kümeler oluflturur. Kök-
leri odunsu, gövdesi yat›k, yap-
raklar tüysüdür. ‹ç Anadolu’da
2300-2800 m aras›ndaki yamaç-
larda yetiflir. Temmuz ay›nda çi-
çeklenir.
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Onobrychis cornuta Boynuzlu korunga

Yaklafl›k 50 cm boyunda ve 60 cm çap›nda çok y›ll›k çal›. Yast›k
fleklinde dikenli kümeler oluflturur. Çiçek durumlar›nda 2-5 çiçek
bulunur. Bat› ve Kuzeydo¤u Anadolu d›fl›nda, tüm Türkiye’de 1200-
3100 m aras›ndaki kayal›k yamaçlar ve tafll›klarda yayg›n olarak
yetiflir. May›s-Temmuz aylar›nda çiçeklenir.

Onobrychis montana Da¤ korungas› / Eflekotu / Evliyaotu

Yaklafl›k 40 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Kal›n odunsu köklü
gövdesi yat›k ve/veya tabandan sürünerek yükselir. Anadolu’da yayg›n
olarak 900-2800 m aras›ndaki tafll›k yamaçlar ve alpin çay›rlarda
yetiflir. May›s-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.

Trifolium caudatum
Kuyruklu üçgül / T›rf›l

Yaklafl›k 30 cm’ye boylanan, en-
demik çok y›ll›k bitki. Gövdesi yat›k
ve/veya tabandan sürünerek yükse-
lir. Yaprakç›klar yumurta-eliptik fle-
kilde, tepesi hafif girintilidir. Kuzey-
bat›, Bat›, Güney ve ‹ç Anadolu’da
600-1600 m aras›ndaki orman aç›k-
l›klar› ve çay›rlarda s›n›rl› olarak ye-
tiflir. Haziran-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir.

Onobrychis montana Da¤ korungas›Onobrychis cornuta Boynuzlu korunga
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GENTIANACEAE (KANTARONG‹LLER)

Gentiana lutea subsp. symphyandra 
Sar› centiyan / Küflat / Kralflamdan› 

Yaklafl›k 100 cm’ye boylanan, kal›n
gövdeli çok y›ll›k bitki. Yapraklar›
m›zraks›-genifl yumurtams› flekillerde
olabilir, gri yeflil renkli, k›sa sapl›d›r.
T›bbi bitki olarak köklerinin toplan-
mas› nedeniyle tehlike alt›ndad›r.
Kuzey ve Bat› Anadolu’da 1700-2100
m aras›ndaki bodur çal› topluluklar›
ve kayal›k alanlarda yetiflir. Temmuz
ay›nda çiçeklenir.

Gentiana verna subsp. balcanica Balkan kantaronu / Centiyan

Yaklafl›k 120 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Gövdesi rizomlu ve
genifl yapraklar› tabanda k›vr›lm›fl, rozet fleklindedir. Kuzey ve Bat›
Anadolu’da 1400-2300 m aras›ndaki yamaçlarda alpin çay›rlar, kireçli
kayal›k ve tafl y›¤›nlar›nda yetiflir. May›s- A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.
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GERANIACEAE (TURNAGAGASIG‹LLER)

Erodium leucanthum
Beyazçiçekli dönbaba

Yaklafl›k 20 cm’ye boylanan, en-
demik çok y›ll›k bitki. Yast›k flek-
linde kümeler oluflturan çok göv-
deli, salg› tüylüdür. Yapraklar› çok
parçal›, meyvelerinin gagalar›
uzun ve sertdir. Güneybat› Anado-
lu’da 1600-2300 m aras›nda kaya-
l›k yamaçlar, kaya çatlaklar› ve
tafll›klarda yetiflir. May›s-Haziran
aylar›nda çiçeklenir. 

Geranium  cinereum subsp. subcaulescens var. subcaulescens 
It›r / Turnagagas› 

Yaklafl›k 50 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Kaz›k köklü
gövdesinde 1-8 çiçek tafl›r. Yapraklar ço¤unlukla 3 lobludur. Bat›,
Güney ve Orta Anadolu’da 1100-2500 m aras›nda kayal›k yamaçlar ve
tafll›klarda yetiflir. May›s-Temmuz aylar›nda çiçeklenir. 
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HYPERICACEAE /  CLUSIACEAE / GUTTIFERAE
(B‹NB‹RDEL‹KOTUG‹LLER)

Hypericum adenotrichum Binbirdelikotu / Koyunk›ran / Kantaron

Yaklafl›k 32 cm’ye boylanan, endemik bitki. Gövdesi dik, sürünücü
veya nadiren yat›kt›r. Yapraklar› koyu salg›l›, saçaks›, tüylüdür. Bat› ve
‹ç Anadolu’da 800- 2300 m aras›ndaki kurak otlaklar ve tafll›k alanlar-
da yetiflir. Haziran ve Temmuz aylar›nda çiçeklenir.

Hypericum confertum subsp. 
confertum Binbirdelikotu /
Koyunk›ran /  Kantaron

Yaklafl›k 35 cm’ye boylan›r.
Gövdesi dik veya tabandan
sürünerek yükselir. Yapraklar
m›zraks› veya dikdörtgensi
flerit flekillerde, grimsi tüylerle
kapl› veya tüysüzdür. Bat›
Anadolu’da 1400-2000 m
aras›ndaki volkanik kayal›k
yamaçlarda yetiflir. Haziran-
A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.
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ILLECEBRACEAE (KIRIKOTUG‹LLER)

Paronychia amani
Kuflotu / Dolamaotu

Yaklafl›k 30 cm’ye boyla-
nan, taban› odunsu bitki.
Yat›k gövdesi çim gibi örtü-
cü bir yap›da geliflir. Bat› ve
‹c Anadolu’da 2000 m’nin
üzerinde kalkerli kayal›k-
larda yetiflir. Haziran-A¤us-
tos aylar›nda çiçeklenir.

IRIDACEAE (SÜSENG‹LLER)

Crocus biflorus subsp. pulchricolor Çifteçi¤dem

Türkiye’nin zengin çi¤demlerinden, endemik bir alttür. Gövdesi
so¤anl›, yapraklar› çiçeklerle ayn› zamanda ç›kar. Kuzeybat›
Anadolu’da 1000-2000 m aras›nda yamaçlar, çay›rl›k ve bodur çal›l›k
alanlarda yetiflir. Mart-Haziran aylar›nda çiçeklenir.
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JUNCACEAE (HASIROTUG‹LLER)

Juncus anatolicus Has›rotu / Kofa

Yaklafl›k 40 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k sulak alan bitkisi.
Rizomlu gövdesi, s›k bir örtü oluflturur. Kuzey ve Bat› Anadolu’da
1650-2200 m aras›ndaki dere kenarlar› ve su kaynaklar›na yak›n yetiflir.
Haziran ve Eylül aylar›nda çiçeklenir.
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LAMIACEAE / LABIATAE (BALLIBABAG‹LLER)

Acinos alpinus Da¤nanesi

Yaklafl›k 20 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Gövdesi sürünücüdür,
bazen tabandan sürünerek yükselir, tüylü veya k›vr›ml› tüylüdür.
Yapraklar yumurtams›-daire veya eliptik flekillerdedir. Kuzeybat›, Bat›
ve Güneybat› Anadolu’da,  900-2000 m aras›ndaki  kayal›k ve tafll›k
yamaçlarda yetiflir. May›s-Eylül aylar›nda çiçeklenir.

Ajuga chamaepitys
subsp. glareosa 
Yerçam› /Mayas›lotu

Bodur, tek, iki veya çok y›l-
l›k bitki. Gövdesi yat›kt›r ve-
ya sürünerek yükselir. Yap-
raklar› k›sa ipeksi tüylüdür,
ezildi¤inde çam gibi kokar.
Genellikle Anadolu Diyago-
nalinin bat›s›nda, 1600-2650
m aras›ndaki kireçtafl› yamaç-
lar, kaya çatlaklar› ve tafll›k
alanlarda yetiflir. Haziran-
A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.
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Ajuga orientalis 
Yerçam› / Mayas›lotu

Yaklafl›k 30 cm’ye
boylanan, çok y›ll›k bit-
ki. Rizomlu gövdesi
grimsi yünsü ipek tüy-
lüdür. Baflta Kuzey
Anadolu olmak üzere,
Bat›, Güney ve Do¤u
Anadolu’da görülür.
Deniz seviyesinden
3200 m’ye kadar or-
manl›k, çal›l›k, çay›rl›k
alanlar ve kayal›k ya-
maçlarda yetiflir. Nisan-
Temmuz aylar›nda çi-
çeklenir.

Lamium 
cymbalariifolium
Ball›baba

Yaklafl›k 20 cm’ye
boylanan, endemik çok
y›ll›k bitki. ‹nce gövde-
si tabandan sürünerek
yükselir. Kökleri ince
uzundur, yapraklar›
kahverengi-morumsu
renkte, 5-7 adet ve kü-
çük yuvarlak difllidir.
Güneybat› Anadolu’da
2100-2200 m aras›nda
kuzeye bakan kireçtafl›
kayal›k yamaçlar ve tafl-
l›klarda yetiflir. Tem-
muz-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir. 
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Scutellaria orientalis 
subsp. alpina var. alpina
Alpin kasidesi

Yaklafl›k 14 cm’ye boyla-
nan, çok y›ll›k yar› çal›ms›
bitki. Gövdesi yat›k, daha
çok alt k›s›mlardan dallan›r.
Gövde, yapraklar ve çiçek
parçalar› basit veya çok da¤›-
n›k olarak salg› tüylüdür. Ku-
zey ve Do¤u Anadolu d›fl›n-
da, 1000-2440 m aras›nda

yayg›n olarak görülür. Genellikle kireçtafllar› üzerinde geliflmifl alpin
çay›rlarda yetiflir. Haziran-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.

Stachys germanica subsp. bithynica 
Bursa tokal›çay› / Tüylüçay / Karabafl / Kestre

Yaklafl›k 170 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Çiçekli gövdesi dik,
basit veya üst k›s›mda nadiren dallan›r. Genellikle taban sürgünleri ve-
rimsiz, rozetsidir. Ne çok nemli, ne çok kuru ortamlarda (mezofit)
görülür. Kuzey Anadolu’da 1600-2200 m aras›ndaki kireçtafllar›, sel
yataklar›, nemli/kurak kayal›k yamaçlarda yetiflir. Haziran-A¤ustos
aylar›nda çiçeklenir.
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Thymus sipyleus subsp. sipyleus 
var. sipyleus
Spil Da¤› keki¤i

Yaklafl›k 10 cm’ye boylanan, en-
demik çok y›ll›k bitki. Alt k›sm›
odunsu gövdesi s›k dallan›r, yast›k
fleklinde kümeler oluflturur. Yap-
raklar›n›n alt yüzü tüysüz, üst yüzü
k›sa yumuflak tüylüdür. Bat›, Gü-
ney ve ‹ç Anadolu’da 400-2700 m
aras›ndaki da¤l›k steplerde, kaya-
l›k yamaçlarda yetiflir. May›s-
A¤ustos aylar›nda çiçeklenir. 

Ziziphora clinopodioides Keklikotu / K›rnanesi

Yaklafl›k 30 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Topra¤a yat›k veya dik
gövdesi daha çok tabanda dallan›r. Yapraklar› ebat ve flekil olarak
büyük de¤ifliklik gösterir. Güney ve ‹ç Anadolu’da 700-4100 m
aras›ndaki kayal›k, tafll›k yamaçlar ve steplerde yetiflir. Haziran-Eylül
aylar›nda çiçeklenir.
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LENTIBULARIACEAE (BÖCEKKAPANG‹LLER)

Pinguicula balcanica 
Balkan ya¤otu

Böceklerle beslenen, çok y›ll›k bit-
ki. Farkl› dönemlerde, farkl› flekiller-
de yapraklar tafl›r (heterofil). Çiçekle-
ri ile birlikte geliflen yapraklar› büyü-
me döneminde, rozetsi-dar dikdört-
gen ve meyve döneminde ise rozetsi-
eliptik flekillerdedir. Kuzey ve Do¤u
Anadolu’da 1600-2745 m aras›ndaki
alpin yamaçlarda nemli çay›rlar ve
dere kenarlar›nda yetiflir. May›s ve
Haziran aylar›nda çiçeklenir.

LILIACEAE (ZAMBAKG‹LLER)

Allium olympicum 
Uluda¤ so¤an›

Yaklafl›k 50 cm’ye boyla-
nan, endemik çok y›ll›k bit-
ki. So¤anl› gövdesi yumur-
tams›, en d›fltaki zar› siya-
h›ms› ve yüzeyi boyuna in-
ce çizgilidir. Yapraklar› dar
fleritsi, düz kenarl›d›r. Ku-
zey Anadolu’da 1300-2000
m aras›ndaki orman ve bo-
dur çal› topluluklar› aras›n-
da ve alpin çay›rlarda yeti-
flir. Temmuz ve A¤ustos ay-
lar›nda çiçeklenir. 
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Allium reuterianum So¤an

Yaklafl›k 15 cm’ye boylanan, ende-
mik çok y›ll›k bitki. So¤anl› gövdesinin
en d›fltaki zar› siyaht›r. Yapraklar› 2-3
adet ve derin kanall›d›r. Bat›, Güneyba-
t› Anadolu’da 1800-2100 m aras›ndaki
kireçtafl› kayal›klar ve tafll›klarda yeti-
flir.  Temmuz-A¤ustos aylar›nda çiçek-
lenir. 

Allium sibthorpianum So¤an

Yaklafl›k 20 cm’ye boylanan, ende-
mik çok y›ll›k bitki. So¤anl› gövdesi
dikdörtgensi, so¤an zarlar› aral›kl›, ka-
burgalar oluflmufl-en d›fltaki zar› siyah,
içtekiler ise erguvan renklidir. Kuzey
ve ‹ç Anadolu’da, 700-2500 m aras›nda
kireçtafl› kayal›klar›, kaya çatlaklar›,
tafll›k yamaçlar ve bay›rlarda ve alpin
çay›rlarda yetiflir. A¤ustos-Eylül ayla-
r›nda çiçeklenir. 

61
Chionodoxa luciliae Bozda¤› kary›ld›z› 



Chionodoxa luciliae Bozda¤› kary›ld›z› 

Yaklafl›k 14 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. So¤anl›
gövdesi yumurtams›, genellikle iki çiçekli ve iki yaprakl›d›r. Bat›
Anadolu’da 1600-2000 m aras›nda bol günefl alan yamaçlar ve
kayal›klarda yetiflir.  May›s-Haziran aylar›nda çiçeklenir. 

Muscari bourgaei 
Arapsümbülü

Yaklafl›k 15 cm’ye boyla-
nan, endemik çok y›ll›k bit-
ki. So¤anl› gövdesinin zar-
lar› kirli fildifli rengindedir.
Kuzeybat›, Bat› ve Güney
Anadolu’da 1500-3000 m
aras›nda kalkerli ve volka-
nik kayal›klar, tafll›k ya-
maçlar ve çay›rlarda yeti-
flir. May›s-Temmuz ayla-
r›nda çiçeklenir. 

Ornithogalum nivale
Kar tükrükotu

Küçük, endemik çok y›l-
l›k bitki. So¤anl› gövdesi-
nin üzeri beyaz çizgilidir.
‹nce uzun yapraklar› 12
cm’yi bulur. Hemen toprak
yüzeyinde veya biraz üze-
rindeki çiçek durumunda 3-
6 çiçek yer al›r. Kuzey ve
Bat› Anadolu’da 2200
m’de yetiflir.  May›s-Hazi-
ran aylar›nda eriyen karlar
aras›nda   çiçeklenir.
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Scilla bifolia
‹kiyaprakl› maviy›ld›z

Yaklafl›k 37 cm’ye
boylanan, çok y›ll›k bit-
ki. So¤anl› gövdesinde
iki ince uzun yaprak bu-
lunur. Çiçek durumu, 1-
15 çiçekli veya nadiren
25 çiçeklidir. Trakya, k›-
y›lar ve ‹ç Anadolu’da
80-2400 m aras›ndaki
kireçtafl› kayal›klar›, or-
man aç›kl›klar› ve çay›r-
l›klarda yetiflir. fiubat-
Temmuz aylar›nda çi-
çeklenir.

Tulipa sylvestris 
Yavrua¤z› /
Orman lalesi

Türkiye’deki do¤al la-
le türlerinden çok y›ll›k
bitki. So¤anl› gövdesi-
nin zarlar› sert yap›l›,
sar›ms› kahverengi, ta-
ban levhas› ve boyun
k›sm› k›sa tüylüdür.
Baflta Bat› Anadolu ol-
mak üzere 600-3000 m
aras›ndaki orman aç›k-
l›klar› ve çay›rlarda yay-
g›n olarak yetiflir. Nisan-
May›s aylar›nda çiçek-
lenir. 
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LINACEAE (KETENG‹LLER)

Linum aretioides Keten

Kökten itibaren çok gövdeli,
endemik çok y›ll›k çal›. Yast›k
fleklinde kümeler oluflturur.
Yapraklar› ince, k›sa ve i¤nem-
sidir. Çiçekleri tek, saps›z ve
parlak sar› renklidir. Bat› Ana-
dolu’da 1750-2300 m aras›nda-
ki flist ve kireçtafl› kayal›k ya-
maçlarda ve tafll›klarda yetiflir.
May›s-Haziran aylar›nda çi-
çeklenir. 

Linum olympicum
Uluda¤ keteni

Uluda¤’a endemik
çok y›ll›k bitki. Gövde-
si çok dall›, alt k›sm›
toprak üzerine yat›kt›r.
Çiçekli gövdeleri ince,
sürünücü veya taban-
dan meyilli olarak yük-
selir. 800-2400 m ara-
s›ndaki yamaçlarda or-
man kenarlar›, kireçtafl›
kayal›klar› ve tafll›klar›
üzerinde yetiflir. Hazi-
ran-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir.
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MORINACEAE (D‹KENL‹GÜZELG‹LLER)

Morina persica  Dikenligüzel

Yaklafl›k 1.5 m’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Gövde dik, tüysüz veya
s›k, uzun yumuflak tüylüdür. Daire diziliflli yapraklar› derimsi, m›zrak-
s› ve uzun dikenlidir. Hofl kokulu çiçekleri 4-10’li halka halinde bulu-
nur. ‹ç Anadolu’da 300-2750 m aras›ndaki kayal›k ve tafll›k yamaçlar-
da yayg›n olarak yetiflir. May›s-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.
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ONAGRACEAE (YAKIOTUG‹LLER)

Epilobium angustifolium
subsp. angustifolium
Darçiçekli yak›otu

Yaklafl›k 2.5 m’ye boylanan, çok
y›ll›k bitki. Yast›k fleklinde kümeler
oluflturur. Sa¤lam yap›l› basit gövde-
si dallanmaz. Yapraklar dar m›zraks›-
m›zraks› flekillerde, belirsiz diflli ke-
narl›d›r. ‹ç ve Do¤u Anadolu’da
650–3050 m aras›ndaki ormanl›k
alanlar, çay›rlar ve kayal›k yamaçlar-
da yayg›n olarak yetiflir. Haziran-

A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.

ORCHIDACEAE (SALEPG‹LLER)

Orchis pallens 
Soluk orkide

Yaklafl›k 40 cm’ye boyla-
nan, çok y›ll›k bitki. Gövdesi
kal›n, genifl m›zrak veya dik-
dörtgen fleklindedir. Yaprak-
lar› 4-6 adet, tabana yak›n
olanlar› beneksiz, üsttekiler
k›nl›d›r. K›y› kesimlerde yo-
¤un, Güney ve ‹ç Anadolu’da
seyrek olarak bulunur. 1000-
2400 m aras›ndaki subalpin
çay›rlar, orman ve çal› toplu-
luklar› içinde yetiflir. May›s-
Haziran aylar›nda çiçek açar.
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PAPAVERACEAE (GEL‹NC‹KG‹LLER)

Corydalis wendelboi
Tarlakuflu mahmuzu

Endemik, çok y›ll›k
yumrulu bitki. Parlak yap-
raklar› dipten 3 veya daha
fazla bölünür. Bat› ve Gü-
ney Anadolu’da 900-2000
m aras›nda yetiflir. Nisan-
Haziran aylar›nda çiçekle-
nir.  

Papaver pilosum 
Çokçiçekli 
gelincik

Türkiye’nin zen-
gin gelincik türle-
rinden endemik bir
bitki. Gövdesi dik,
dall› ve s›k ince-
uzun sert tüylüdür.
Tüm yapraklar› ka-
dife tüylüdür, ke-
narlar› düzensiz
olarak difllidir. Bur-
sa ve Çank›r›’da
1800-2150 m ara-
s›ndaki kayal›k
yerlerde yetiflir.
Haziran ve A¤ustos
aylar›nda çiçekle-
nir. 
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PLUMBAGINACEAE (D‹fiOTUG‹LLER)

Acantholimon ulucinum subsp. ulucinum var. ulucinum
Kardikeni

Yast›k fleklinde kümeler oluflturan, çok y›ll›k çal›. Yapraklar›
ço¤unlukla grimsi yeflildir. Güney ve Bat› Anadolu’da yo¤un, ‹ç
Anadolu’da seyrek olarak 1200-3000 m aras›ndaki kireçtafl› ve serpan-
tin kayal›klarda, zirve ve tafll›k yamaçlarda yetiflir. Haziran-Temmuz
aylar›nda çiçeklenir.
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POACEAE / GRAMINEAE (BU⁄DAYG‹LLER)

Alopecurus vaginatus Da¤ tilkikuyru¤u

Yaklafl›k 30 cm’ye boylanan, çok y›ll›k
bitki. Yumak formunda büyür, etli toprakalt›
gövdesi vard›r. K›sa yapraklar› taban
k›sm›nda yo¤unlaflm›flt›r. Kuzey ve ‹ç Anadolu’da  700-3100 m
aras›ndaki kayal›k alpin bay›rlarda yetiflir. Haziran-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir.  

Festuca punctoria Yumakotu / Fetük  

Yaklafl›k 30 cm’ye boylanan, endemik çok y›l›k bitki. Gövdesi pürüz-
süz, yaprak k›nlar› bo¤aza
yaklaflm›fl, hafifçe pürtük-
lüdür. ‹nce uzun yapraklar
çok sert, keskin uçlu, tüy-
süz, aç›k yeflil, k›ra¤› vur-
mufl gibidir. Çiçek bafllar›
4-6 çiçeklidir, Uluda¤’da
1600-2500 m aras›nda su-
balpin silisli ve kalkerli ça-
y›rlar ve tafl y›¤›nlar›nda
yetiflir. Haziran-A¤ustos
aylar›nda çiçeklenir. 
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Phleum montanum 
Da¤ kelpkuyru¤u

Yaklafl›k 95 cm’ye boylanan,
çok y›ll›k bitki. Bodur gövdesi
yast›k fleklinde kümeler oluflturur.
Çiçek toplulu¤u silindiriktir. Ku-
zey ve ‹ç Anadolu’da 265-2300
m aras›ndaki volkanik ve kumtafl›
kayal›klar›, orman aç›kl›klar› ve
bay›rlarda yetiflir. Haziran-Tem-
muz aylar›nda çiçeklenir.

Stipa holosericea 
‹peksi tozak / Okotu / Sorguçotu

Yaklafl›k 90 cm’ye boylanan, çok
y›ll›k bitki. Gövdesi dik, sa¤lam
yap›l›, tüysüz veya yaln›zca alt
k›s›mlarda tüylüdür. Çim gibi
örtücü bir yap›da geliflir. Çiçek
durumu bileflik salk›m fleklindedir.
Bat›, Güney ve ‹ç Anadolu’da,
300-2500 m aras›ndaki kayal›k
yamaçlarda, step ve kuru yerlerde
yetiflir. May›s-Temmuz aylar›nda
çiçeklenir
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POLYGONACEAE (KARABU⁄DAYG‹LLER, 
ÇOBANDE⁄NE⁄‹G‹LLER)

Rumex alpinus  
Alpin labadas›

Yaklafl›k 1 m’ye boylanan,
çok y›ll›k bitki. Rizomlu
gövdesi dik, taban yapraklar›
geniflli¤inden 1-2 kat daha
uzun, yumurtams›-ucu yu-
varlak kalp fleklinde ve ke-
narlar› dalgal›d›r. Çiçek du-
rumu bileflik salk›m fleklin-
dedir. Bat›, Kuzey ve Kuzey-
do¤u Anadolu’da 1500-2500
m aras›ndaki tafll›k yamaçlar,
dere kenarlar› ve gölge yer-
lerde yetiflir. Haziran-A¤us-
tos aylar›nda çiçeklenir. 

Rumex scutatus 
Kalkan labada

Yaklafl›k 50 cm’ye
boylanan, çok y›ll›k
bitki. Yar› çal›ms› göv-
desi tüysüzdür, sürüne-
rek yükselir. Yapraklar›
orta k›sm›ndan ç›k›nt›-
l›, keman fleklinde ters
yumurtams›d›r. Güney-
do¤u Anadolu d›fl›nda
yayg›n olarak 300-
2200 m aras›ndaki tafl-
l›k yamaçlar ve çay›rl›k
alanlarda yetiflir. Hazi-
ran-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir.
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PRIMULACEAE (ÇUHAÇ‹ÇE⁄‹G‹LLER)

Androsace villosa
Androsas

Yast›k fleklinde
yo¤un veya gevflek
örtü oluflturan çok
y›ll›k bitki. Yaprak-
lar› dar yumurtams›-
fleritsi, tüysüz ya da
ipeksi tüylü, kenar-
lar› düzdür. Anado-
lu’da yayg›n olarak
1400-4000 m ara-
s›ndaki kireçtafl› ve

granit kayal›klar ve tafll›k yamaçlarda, alpin çay›rlarda  yetiflir. May›s-
Haziran aylar›nda çiçeklenir. 

Primula auriculata Çuhaçiçe¤i

Yaklafl›k 80 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Gövde tüysüzdür, ba-
zen üst k›sm› un ile kaplanm›fl gibi görünür. fiemsiye fleklindeki çiçek

durumunda 3
veya daha fazla
çiçek yer al›r.
Kuzey, Güney
ve Do¤u Anado-
lu’da 1250-3150
m aras›ndaki
akarsu ve göl
kenarlar›, karla-
r›n erimesiyle
oluflan nemli bö-
lümler ve çi-
menlerde yetiflir.
May›s-A¤ustos
aylar›nda çiçek-
lenir.
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RANUNCULACEAE (DÜ⁄ÜNÇ‹ÇE⁄‹G‹LLER)

Anemone albana subsp. armena Kafkas  anemonu / Da¤lalesi

Yaklafl›k 20 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Yapraklar tüysü parçal›,
loplar fleritsi-dikdörtgensi, uzun ipeksi tüylüdür. Çiçek taç
yapraklar›n›n d›fl k›sm› da s›k ipeksi tüylüdür. Çan fleklinde çiçekleri
tek ve afla¤›ya sark›kt›r. Genellikle Anadolu’nun iç kesimlerinde 2200-
4200 m aras›ndaki volkanik kayalar ve yamaçlarda yetiflir. Haziran
ay›nda çiçeklenir.

Aquilegia olympica 
Haseki küpesi

Yaklafl›k 60 cm’ye boy-
lanan, çok y›ll›k bitki.
Gövdesi s›k yumuflak tüy-
lüdür, kümeler oluflturur.
Gövde taban›ndaki yaprak-
lar, 3 yaprakç›kl›d›r.  Ge-
nellikle Kuzey ve Do¤u
Anadolu’da 1700 – 2800 m
aras›ndaki nemli çay›rl›k-
lar ve ladin ormanlar›nda
yetiflir. Haziran-Temmuz
aylar›nda çiçeklenir.
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Caltha polypetala 
Batakl›k nergisi

Sürünücü çok y›ll›k bitki.
Gövdesi dik, içi bofl ve üzeri
tüysüzdür. Yapraklar yumur-
tams›-kalp fleklinde, kenarlar›
difllidir. Çiçekleri çok say›da (7-9
adet) taç yapraktan (petal) oluflur,
Latince ad›n› da buradan al›r.
Kuzey, ‹ç ve Do¤u Anadolu’da,
1700-3600 m aras›ndaki sulak
alanlarda yetiflir.  Nisan-Temmuz
aylar›nda çiçeklenir.

Ranunculus dissectus subsp. sibthorpii Dü¤ün çiçe¤i

Yaklafl›k 20 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Rizomlu gövdesi ince
ve dik olup, tüysüz, k›sa veya uzun tüylerle kapl›d›r. Yapraklar› taban-
da dairemsi 3 parçal›, üst kesimde fleritsi 1-3 derin parçal›d›r.
Kuzeybat› ve ‹ç Anadolu’da 1600-2700 m aras›ndaki kireçtafl› ve
volkanik kayal›k yamaçlar ve alpin çay›rlarda yetiflir. Haziran-Temmuz
aylar›nda çiçeklenir.
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ROSACEAE 
(GÜLG‹LLER)

Geum coccineum 
Alçanak /Arapçiçe¤i 

Yaklafl›k 45 cm’ye boy-
lanan, çok y›ll›k bitki. So-
luk yeflil yapraklar› göv-
denin taban›nda kümelen-
mifltir.  Ço¤unlukla Kuzey
Anadolu’da 1200-2400 m
aras›ndaki yamaçlarda ba-
takl›klar, nemli ormanlar
ve dere kenarlar›nda yeti-
flir. May›s-Haziran ayla-
r›nda çiçeklenir

Potentilla aurea 
subsp. chrysocraspeda 
Parmakotu /
Beflparmakotu 

Yaklafl›k 9 cm’ye boyla-
nan, çok y›ll›k bitki. Çok
gövdelidir, tabandan me-
yilli olarak yükselir, kü-
meler oluflturur. Gövdesi
ve yapraklar› seyrek ince
tüylerle kapl›d›r. Yaprak-
lar› bileflik üç parçal›d›r.
Kuzeybat› Anadolu’da
1500-2200 m aras›ndaki
kayal›k alpin yamaçlarda
yetiflir. May›s-Temmuz
aylar›nda çiçeklenir.
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RUBIACEAE (KÖKBOYASIG‹LLER)

Asperula lycia  Likya asperulas›

Bodur, endemik, çok y›ll›k çal›. Çok gövdelidir, kümeler olufltur, üst-
üste binmifl yapraklar› parlak yeflildir. Eski gövdenin kal›nt›lar› toprak
üzerinde birikir, genç dallar meyilli olarak yükselir. Güneybat›
Anadolu‘da 2000-2600 m aras›ndaki kayal›k steplerde yetiflir. Temmuz
ay›nda çiçeklenir.

Cruciata taurica Taçl› yo¤urtotu

Yaklafl›k 70 cm’ye boylanan, çok
y›ll›k yar› çal›ms› bitki. Kuvvetli
odunsu, primer köklü ve bazen birkaç
yanal köklüdür. Gövdesi genellikle
topra¤a yat›k, dik olarak veya taban-
dan dallanarak yükselir. Anadolu’da
yayg›n olarak 300-3300 m aras›ndaki
kuru kayal›k, tafll›k, çal›l›k ve step
alanlarda yetiflir. May›s- Haziran ayla-
r›nda çiçeklenir. Çiçeklerinin a¤›r ko-
kusu yaz bafl›nda alpin çay›rlar› kaplar.
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Galium aretioides
Yo¤urtotu/Yap›flkanotu

Bodur, endemik çok y›l-
l›k bitki. Yast›k fleklinde
kümeler oluflturan sürü-
nücü gövdesi 1-3 adet
dallan›r. Süt beyaz renkli
çiçekleri en üst yaprakla-
r›n diplerinden ç›kar. Gü-
neybat› Anadolu’da  2000
-2600 m aras›ndaki kaya
çatlaklar›nda yetiflir. Ha-
ziran-A¤ustos aylar›nda
çiçeklenir. 

SAXIFRAGACEAE (TAfiKIRANG‹LLER)

Saxifraga 
rotundifolia
Taflk›ran

Yaklafl›k 60 cm’ye
boylanan, çok y›ll›k
bitki. Gövdesi k›sa, ri-
zomlu, yapraklar› ro-
zet fleklindedir.  Yap-
raklar böbrek fleklin-
de, kenarlar› testere
diflli, tüylü veya sey-
rek tüylüdür. Ço¤un-
lukla Kuzey Anado-
lu’da 60-2400 m ara-
s›ndaki ormanl›k ya-
maçlar ve nemli kaya-
l›klarda yetiflir. Nisan-
Eylül aylar›nda çiçek-
lenir. 
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SCROPHULARIACEAE (SIRACAOTUG‹LLER / 
ASLANA⁄ZIG‹LLER)

Digitalis ferruginea
subsp. ferruginea
Yüksükotu / Ar›yuvas›

Yaklafl›k 1 m’ye boylanan, iki
veya çok y›ll›k bitki. Gövdesi
genellikle dallanmaz, yapraklar›
dikdörtgensi-m›zraks›, tüysüz
yada yaprak alt› seyrek tüylüdür.
Toros Da¤lar›n›n do¤usu hariç,
k›y› kesimlerinde ve ço¤unlukla
Kuzey Anadolu’da deniz seviye-
si-2700 m aras›ndaki orman
aç›kl›klar›, kayal›k yamaçlar ve
yol kenarlar›nda yetiflir. Haziran-
Eylül aylar›nda çiçeklenir.

Euphrasia 
salisburgensis 
Gözlükotu

Yaklafl›k 8 cm’ye boyla-
nan, çok y›ll›k bitki. Göv-
de ve yapraklar› gül k›rm›-
z›s› renktedir. Yapraklar
tüysüz, ters m›zraks›-dar
yumurtams› fleklindedir.
Nadir olarak, Kuzeybat›
Anadolu’da 160-2500 m
aras›ndaki kalkerli tafll›k
yamaçlarda yetiflir. Tem-
muz-A¤ustos aylar›nda çi-

çeklenir.   
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Pedicularis cadmea
Bitotu

Yaklafl›k 13 cm’ye boyla-
nan, çok y›ll›k bitki. Dallan-
mayan çoklu gövdesi ince
uzun yumuflak tüylerle kapl›-
d›r. Bat›, Güney ve Do¤u
Anadolu’da 1600-3100 m
aras›ndaki kireçtafl› kayal›k
yamaçlar›,  kaya çatlaklar› ve
tafll›k alanlarda yetiflir. Ma-
y›s-A¤ustos aylar›nda çiçek-
lenir. 

Scrophularia olympica Da¤s›rçaotu

Yaklafl›k 80 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Gövdesi çok dallan›r,
yapraklar› derin difllidir. Pembemsi tonlardaki çiçekleri, gövdeye uzun-
ca saplarla ba¤lan›r. Ço¤unlukla Kuzey ve Do¤u Anadolu’da 900 -3700
m aras›ndaki kayal›k ve tafll›k yamaçlar, akarsu ve göl kenarlar›nda
yetiflir. Haziran-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.
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Veronica caespitosa var. caespitosa Yavflanotu / Mine

Yaklafl›k 4 cm’ye boylanan, endemik çok y›ll›k bitki. Sürünücü
gövdesi dallan›r ve ço¤unlukla yar›m daire yast›k fleklinde geliflir. Ters
kalp fleklinde meyvelerinin dibi yuvarlak, seyrek tüylüdür. Kuzey, ‹ç ve
Güney Anadolu’da 2000-3100 m aras›ndaki kayal›k ve tafll›k yamaçlar,
aç›k arazi ve alpin steplerde yetiflir. May›s-A¤ustos aylar›nda çiçek-
lenir.

Veronica gentianoides Centiyan yaprakl› yavflan otu / Mine

Yaklafl›k 60 cm’ye boylanan, çok y›ll›k bitki. Sürünücü gövdesi dal-
lanmaz. Yapraklar genifl, eliptik-m›zraks›, ters m›zraks› veya fleritsi
gibi de¤iflik flekillerde olabilir. Uçlar› keskin veya oval, kenarlar› düz
veya düzensiz difllidir. Kuzey ve ‹ç Anadolu’da  1000–3600 m
aras›ndaki ormanlar, nemli çay›rlar ve meralar, sulak alanlar ve tafll›k
yamaçlarda yetiflir. Haziran-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.
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Veronica erciyasdagi Erciyes yavflanotu

Yaklafl›k 3 cm’ye boylanan, endemik tek y›ll›k bitki. Yapraklar› genifl
eliptik-yumurtams› veya kafl›k fleklinde, kenarlar› düz veya difllidir.
Çiçek durumu tekerlek fleklindedir. ‹ç Anadolu’da 1900–3000 m
aras›ndaki nemli çay›rlarda ve tafll›k yamaçlarda yetiflir. Haziran ay›nda
çiçeklenir.
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THYMELAEACEAE (SERÇED‹L‹G‹LLER)

Daphne oleoides
subsp. oleoides

Zeytinsi defne

Yaklafl›k 60 cm’ye boy-
lanan, çok y›ll›k çal›. Dik
gövdesi oldukça dallan›r.
Genç sürgünler k›rm›-
z›ms› kahverengi, yo¤un
ince tüylü; yafll› sürgün-
ler tüysüz, gri renktedir.
Hemen hemen saps›z
yapraklar› çok sert, ters

yumurta-eliptik fleklinde, sivri uçludur. K›y› kesimleri ve ‹ç Anado-
lu’da 1050-3200 m aras›ndaki kireçtafl› kayal›klar ve tafll›k yamaçlarda
yetiflir. May›s-A¤ustos aylar›nda çiçeklenir.

VALERIANACEAE (KED‹OTUG‹LLER)

Valeriana officinalis
Kediotu

Yaklafl›k 1.5 m’ye boylana-
bilen, çok y›ll›k bitki. Kökleri
çok say›da ve silindirik; göv-
desi dik, tüysüz ve içi bofl,
olukludur. Tüysü yapraklar›n-
dan, alttakiler uzun sapl›, üste-
kiler saps›zd›r. Çiçek durumu
s›k flemsiye fleklindedir. Ku-
zeybat›, Kuzeydo¤u ve ‹ç Ana-
dolu’da 1400–2400 m aras›n-
daki tafll›k alanlar ve nemli
yerlerde yetiflir. Haziran-Tem-
muz aylar›nda çiçeklenir.
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VIOLACEAE (MENEKfiEG‹LLER)

Viola althaica subsp. oreades 
Altay menekflesi

Yaklafl›k 12 cm’ye boylanan,
çok y›ll›k bitki. Yapraklar yu-
murtams›-eliptik, kama fleklin-
de kenarlar› difllidir.  Kuzey
Anadolu’da 1800-2600 m ara-
s›ndaki yamaçlarda bodur çal›
topluluklar› ve meralarda yeti-
flir. May›s-A¤ustos aylar›nda çi-
çeklenir
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Muscari bourgaei Arapsümbülü



DO⁄A KORUMA

‹nsano¤lunun gelece¤i, ekonomik ve sosyal geliflmesi için
yeryüzünün do¤al kaynaklar› ve biyolojik çeflitlili¤ini koruman›n
gere¤i daha iyi anlafl›lmaya bafllam›flt›r. Ancak, bilim adamlar› yap›lan
araflt›rmalara ve elde edilen verilere göre içinde bulundu¤umuz 21.
yüzy›l›n sonuna kadar yeryüzünde yaflayan tüm canl›lar›n üçte birinin
yok olabilece¤i uyar›s›nda bulunuyorlar. 

Bu nedenle, do¤a koruma bireyler, üye oldu¤umuz Sivil Toplum
Kurulufllar› (STK) ve yetkililer aras›nda her zaman geçerli bir flifre,
birlefltirici ve birlikte hareket etmeyi sa¤layan bir hedef olmal›. Çözüm,
ça¤›m›z›n en önemli konusu olan ekonomi ile ekoloji aras›ndaki
ba¤lant›y› güçlendirmektir.  Biyolojik çeflitlili¤in insano¤luna sa¤lad›¤›
say›s›z yararlar›n yan› s›ra ruhsal ve estetik de¤erinin de fark›na
var›lmal›. Art›k ekonomi dünyas› (çok say›da flirket) do¤al kaynaklar›n
sürdürülebilir kullan›m› ve do¤a koruma konusunda uluslararas› strate-
jileri uygulamaya ve yat›r›mlar yapmaya bafllam›flt›r.

Tüm dünyada artan do¤a koruma bilinci, devlet baflkanlar› düzeyinde
imzalanan uluslararas› sözleflmeler, do¤aya zarar vermeyen ürünleri
tercih etmeye bafllayan tüketicilere, STK’lara ve bu kurulufllar›
destekleyen insanlara ra¤men, biyolojik çeflitlilikte azalma h›zla devam
ediyor. Baflta bitkiler olmak üzere, ekosistemin parçalar› olan tüm
canl›lar (böcekler, kufllar, sürüngenler, memeliler, vb.) yaflam ortam-
lar›n›n bozulmas›, parçalanmas› ve yok olmas› nedeniyle azal›yor. 
Da¤lar›m›z aç›s›ndan bunun nedenlerini afla¤›daki gibi sayabiliriz: 
i) turizm yat›r›mlar› (k›fl turizmi tesisleri vb.) 
ii) zirai faaliyetler (otlatma, orman açma vb.)
iii) do¤al türlerin ticareti
iv) yerleflim alanlar›n›n genifllemesi ve ikinci (yazl›k) konutlar
v) yanl›fl arazi kullan›m yöntemleri
vi) su kaynaklar›n›n azalmas› ve kirlenmesi
vii) erozyon
viii) yang›n
ix) yerel kültürel, sosyal ve ekonomik  zenginliklerin azalmas› /yok

olmas›
x) hükümetlerin ve idarecilerin yanl›fl politikalar›, kararlar› ve 

yönetimi.   
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GENEL TEHD‹TLER: 
Da¤l›k ekosistemlerin karfl› karfl›ya bulundu¤u baz› tehditleri biraz

daha açmak gerekirse: 

1. Turizm Yat›r›mlar›: Turizm teflvik kanunlar› ve ilgili kanunlarda
de¤ifliklikler ile ormanl›k alanlar›n yan› s›ra, Türkiye’de da¤ zirveleri
de turizm yat›r›mlar›na aç›lmaya bafllam›flt›r. Ekonomik ve rekreasyon
amaçl› turizm yat›r›mlar› nedeniyle da¤l›k ekosistemler büyük bir
tehdit alt›ndad›r. Turizme aç›lan da¤lar›n (ve ormanlar›n) ekolojik ve
biyolojik özellikleri ise hiçbir flekilde yap›lan ekonomik hesaplara
kat›lmamaktad›r. Sonuç olarak, da¤lar›n zirve bölümleri baflta olmak
üzere, çok s›n›rl› miktardaki hassas ekosistemleri parçalanmaya ve yok
olmaya bafllam›flt›r. Ayn› amaçlarla aç›lan da¤ yollar›yla en ücra
köflelere, en yüksek zirvelere kadar ulaflan ziyaretçi bask›s›n›n etkileri
gözlenmektedir. Su kaynaklar› ve da¤lar›n di¤er do¤al kaynaklar›, kir-
lenme ve azalma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Da¤lar›n turizme
tahsis edilmesinin yan› s›ra; yürüyüfl, piknik ve kampç›l›k vb. etkinlik-
lerin iyi yönetilmemesi ve kontrol edilmemesi de da¤ ekosistemlerine
zarar vermektedir.  

2. Zirai faaliyetler (otlatma, tarla açma vb.): Otlatma bask›s› zaten
az miktarda bulunan yüksek da¤ bitkileri için tehdit oluflturmaktad›r.
Büyümeye, çiçeklenmeye ve tohum vermeye f›rsat bulamayan nadir
da¤ bitkileri afl›r› otlatma nedeniyle azalmakta ve yer, yer yok olmak-
tad›r. Ayr›ca, yüksek kesimlerde az görülmekle birlikte, da¤lar›n etek-
lerindeki ormanl›k, çal›l›k ve mera alanlar›n aç›lmas›, tar›m arazilerine
dönüfltürülmesi de do¤al bitki örtüsü için önemli bir tehlikedir.   

3. Do¤al türlerin ticareti: Da¤lar›m›z›n baz› nadir bitki ve hayvan
türleri afl›r› toplama nedeniyle tehlike alt›ndad›r. T›bbi ya da süs bitkisi
olarak do¤adan toplanan ölmezçiçek (Helichrysum graveolens) buna
örnek olarak verilebilir (Bkz. Sayfa 23). Buna ek olarak, Uluda¤’da
yaflayan nadir Apollo kelebe¤i (Parnassis apollo) de afl›r› toplama
nedeniyle yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Nadir ve
endemik türlerin, yaln›zca birkaç özel koleksiyoncu taraf›ndan toplan-
mas› bile, di¤er etkenlerle birleflerek bu türlerin nesillerini tehdit
etmektedir.    
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4. Yerleflim alanlar›n›n genifllemesi ve ikinci (yazl›k) konutlar:
Özellikle deniz kenar›na ve turizm merkezlerine yak›n da¤lar›m›z,
eteklerindeki yerleflim alanlar›n›n genifllemesi ve ikinci konutlar›n art-
mas› nedeniyle tehdit alt›ndad›r. Böyle yerlerde, eteklerdeki do¤al
alanlar yavafl, yavafl aç›larak parçalanmakta ve betonlaflmaktad›r.
Benzer bir tehdit, da¤lar›m›zdaki yerel kültürün bir parças› olan yay-
lalar ve yaylac›l›k için de söz konusudur. Eskiden bir kaç ahflap ev ve
bar›naktan ibaret olan yaylalar›n apartmanlarla ve turistik tesislerle
dolmas› ve kalabal›klaflmas› yaln›zca do¤al alanlar aç›s›ndan de¤il,
sosyal ve kültürel zenginliklerin kaybolmas› aç›s›ndan da gelece¤imizi
tehdit etmektedir. 

NELER YAPAB‹L‹R‹Z?

i) Çevre korumayla ilgili yasalardan haberdar olmal›y›z:
Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› çevre koruma sözleflmeleri ve
ulusal kanunlar›m›z› bilmeli ve bunlar›n uygulanmas› için iflbirli¤i yap-
mal›y›z. Bu amaçla baz› önemli uluslararas› sözleflmeleri afla¤›daki gibi
s›ralayabiliriz: 

•  Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi (CBD, Rio 1992) - Bu sözleflmeye
imza atan her ülke do¤a koruma ve sürdürülebilir kullan›m amac›yla
biyolojik çeflitlili¤inin belirlenmesi ve izlenmesi ile yükümlüdür.

• Avrupa’n›n Yaban Hayat› ve Yaflama Ortamlar›n› Koruma
Sözleflmesi (Bern, 1979) - Bern Sözleflmesine taraf olan her ülke,
sözleflmenin ek listelerinde (Ek Liste I/ Bitki Türleri ve Ek Liste II/
Hayvan Türleri) yer alan türlerin do¤al yaflam alanlar›yla birlikte koru-
ma alt›na al›nmas› amac›yla gerekli idari ve yasal önlemleri almakla
yükümlüdür.  

• Nesli Tehlikede Bulunan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararas› Ticaretine ‹liflkin Sözleflme (Washington, 1973) - CITES
Sözleflmesi, üye ülkelerin sözleflmenin ek listelerinde yer alan hayvan
ve bitki türlerinin uluslararas› ticaretini düzenler (Ek Liste I/ ‹hracat› ya
da ‹thalat›na yaln›z ticari olmayan nedenler ve belli flartlar alt›nda izin
verilen türler ve Ek Liste II/ Ticareti yaln›z resmi izin belgeleriyle
yap›labilen türler). Bu sözleflmeye göre Ek Liste II’de yer alan
Galanthus, Sternbergia, Cyclamen cinslerine ve Orchidaceae fa-
milyas›na ait bütün türlerin Türkiye’den ihracat› yaln›z resmi izin bel-
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geleriyle yap›labilir.

ii) Bu sözleflmelerden haberi olmayan ya da göz ard› eden
yabanc› ziyaretçileri ve yöneticilerimizi uyarmal›y›z: Türkiye’den
yurt d›fl›na izinsiz bitki materyali (so¤an, yumru, rizom, kök vb.) ya da
hayvanlar›n (bambus ar›s›, y›lan ve di¤er sürüngenler vb.) ç›kar›lmas›
yasakt›r.

iii) Yerel yöneticilerimiz ve güvenlik güçleri ile iletiflim kurmal›
ve iflbirli¤i yapmal›y›z: Bildi¤iniz gibi, yerel yöneticilerimiz ve jan-
darma gibi güvenlik güçleri do¤al kaynaklar›m›z›n kullan›lmas›,
korunmas› ve izlenmesiyle ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir.
Onlarla nadir bitkilerimiz baflta olmak üzere, do¤al zenginliklerimizin
korunmas› ve yapt›¤›m›z arazi çal›flmalar›/araflt›rmalar hakk›nda bil-
gilendirmeliyiz. Bu nedenle ziyaret etti¤imiz da¤lar ve di¤er do¤al
alanlarda yerel yöneticiler ve jandarma gibi güvenlik güçleri ile haber-
leflmeli, tan›flmal› ve iflbirli¤i yapmal›y›z.

iv) Yerel Sivil Toplum Kurulufllar›n› (STK) desteklemeli ve bir-
likte çal›flmal›y›z: Onlarla do¤al kaynaklar›n yönetimi ve
sürdürülebilir kullan›m› konular›nda bilgi al›flverifli, e¤itim ve kaynak
oluflturma çal›flmalar›nda iflbirli¤i yapmal›y›z. STK’lar›n yan› s›ra
gençlerimizin ve kad›nlar›m›z›n kültürel, sosyal ve ekonomik olarak
desteklenmesine katk›da bulunmal›y›z. 

v) Kamu ortak mal› do¤al alanlar›m›z›n sürdürülebilir
kullan›m›n› teflvik etmeliyiz: Geliflen teknoloji, gelir seviyesi ve ilgi
sonucu, art›k Türkiye’nin her yerinde gezmek ve piknik yapmak için
giderek daha çok aile arabalar›yla da¤lar› ziyaret etmektedir. Bu k›sa
günübirlik ziyaretçileri, yürüyüfl yapanlar› ve yerel yöneticileri do¤al
alanlar›n tahrip edilmesi, kirlenmesi ve parçalanmas› tehlikesine karfl›
uyarmal›y›z. Da¤lar›m›z›n ve zirve bölümlerinin çok hassas ekosistem-
ler oldu¤unu ve kullan›rken çok daha dikkatli olmam›z gerekti¤ini
anlatmal›, kendi davran›fllar›m›zla örnek olmal›y›z.   

vi) Do¤a koruma konusunda iletiflimi artt›rmal› ve e¤itimi
desteklemeliyiz: Araflt›rma sonuçlar›n›, yay›nlar› ve güncel ekolojik
bilgileri mümkün oldu¤u kadar herkesle paylaflmal›y›z. Bunu, internet
vas›tas›yla; kurumsal ya da gönüllü gruplar oluflturarak; belli gruplarla
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toplant›lar ve do¤a gezileri düzenleyerek ya da okullarda çevre e¤itimi-
ni destekleyerek yapabiliriz.

vii) Da¤lar›n yaln›zca do¤al kaynaklar› de¤il, sahip oldu¤u kültü-
rel miras›n korunmas›na da katk›da bulunmal›y›z: Da¤l›k kesim-
lerde yaflayan yerel halk›n sosyal ve kültürel özelliklerinin korunmas›
ve özgün geliflimine destek vermeli ve etkinliklere kat›lmal›y›z.   

viii) ÖBANET’e (Türkiye’nin Önemli Bitki Alanlar› ‹letiflim A¤›)
destek olmal›y›z: Türkiye’nin Önemli Bitki Alanlar› (ÖBA) baflta
olmak üzere, do¤al bitki örtüsünde ortaya ç›kan de¤iflimleri (tehdit,
tahribatlar vb.) yak›ndan izleme, koruma alt›na alma ve bilgilendirme
çal›flmalar›na kat›lmal›y›z: www.obanettr.net  
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TÜRK‹YE YÜKSEKL‹K HAR‹TASI
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TEKN‹K TER‹MLER 

A¤aç s›n›r›: Orman s›n›r› olarak da kullan›lan bu terim da¤larda
orman örtüsünün görüldü¤ü en üst yükseltidir. Bu yükseltiden sonra tek
tük a¤açlara rastlan›r, a¤aç topluluklar› görülmez. 

Alpin: Yüksek da¤larda a¤aç s›n›r›n›n üzerindeki do¤al yaflam alan-
lar›na verilen genel bir terim. 

Anadolu Diyagonali: “Flora of Turkey” kitab›n›n yazar› P.H.Da-
vis’in tan›mlad›¤› ve Anadolu’da kuzeyde Bayburt-Gümüflhane çevre-
sinden güneye, Toros Da¤lar›na uzand›¤›n› varsayd›¤› e¤ri. Davis’e gö-
re, çok say›da endemik tür, bu e¤rinin do¤usunda veya bat›s›nda yo-
¤unlaflmaktad›r. 

Bitkilerin isimlendirilmesi: ‹sveçli botanikçi Carl Linnaeus, 1753
y›l›nda yay›mlad›¤› “Species Plantarum” eserinde, her canl› türünün
iki latince kelime ile isimlendirilmesi kural›n› getirmifltir. O tarihten
itibaren bilim dünyas› için yeni olarak tespit edilen bitkilerin isim-
lendirilmesinde iki latince kelime kural›na uyulmaya bafllanm›flt›r.
‹talik olarak yaz›lan bu iki kelimeden birincisi bitkinin cins ismi, ikin-
cisi ise türün tan›mlay›c›s›d›r. Bitkinin cins ad› özel bir isimdir,  büyük
harfle bafllar.  Bitkinin tür tan›mlay›c›s› ço¤unlukla bir s›fatt›r, küçük
harflerle yaz›l›r. 

Çok y›ll›k bitki: ‹ki y›ldan daha uzun yaflayan bitki. E¤er bu bitkinin
toprak üstü aksam› bütün bir y›l canl›l›¤›n› devam ettirebiliyorsa,
“odunsu” olarak isimlendirilir. 

Endemik: Belli bir yerde s›n›rl› olarak yetiflen taksonlar. Baz› tak-
sonlar bir da¤, baz›lar› bir bölge için endemik olabilir.

Ekoloji: Canl›lar›n kendi aralar›ndaki ve çevrelerindeki canl›/cans›z
ortamlarla iliflkilerinin tümü.

Ekosistem: Belli bir ortamdaki canl›lar›n, çevrelerindeki tüm
canl›lar ve cans›zlarla (besin zinciri, besin a¤› ve besin döngüsü de
dahil) her türlü ba¤›ml› iliflkiler bütünü. 

Flora: Bir  ülke, bölge, alan gibi yeryüzü parçalar›n›n ya da göl, da¤
gibi çeflitli yaflam alanlar›n›n bitki listesi.

Hayat döngüsü: Bir bitkide, tohumdan tekrar çiçeklenip tohum
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ba¤layana kadar geçen süre. 

‹ki y›ll›k bitki: Hayat döngülerini iki y›lda tamamlayan (iki y›l
yaflayan) bitki. Genellikle birinci y›l geliflir, ikinci y›l tohum verirler.

Mikroklima: Bir bölgede meteoroloji istasyonlar› taraf›ndan tespit
edilen genel iklim özelliklerinden farkl› bitki, hayvan ve toprak özel-
liklerinin görüldü¤ü küçük alanlar. Bu farkl›l›k, alan›n yüzey s›cakl›¤›
ve hakim rüzgârlardan korunmas›yla iliflkilidir. 

Relikt: Önceleri çok daha genifl bir yay›l›fla sahip bir türün, olumsuz
flartlar›n hüküm sürdü¤ü dönemlerde (Örn. Buzul Ça¤, k›talar›n su
alt›nda kald›¤› dönemler vb.) baz› yerlerde nesli tükenirken, korunakl›
bölgelerde yer, yer hayatta kalan bireyleri.

Rizom: Bir bitkinin yatay büyüyen toprak alt› gövdesi. Bir y›ldan
uzun canl›l›¤›n› sürdüren bitki kökleri ve sürgünleri ç›kar›r.

Rozetli: Bir bitkide bir eksen etraf›nda halka fleklinde dizili yaprak-
lar›n oluflturdu¤u topluluk.

So¤anl› bitki: Toprak alt› depo organ› so¤ana benzer bitki. 

Stolon: Toprak üzerinde uzanan ve dü¤üm/bo¤umlar›ndan (nodus)
köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü gövde.

Subalpin: A¤açlar›n seyrekleflti¤i, bodur çal› ve nemli çay›r toplu-
luklar›n›n egemen oldu¤u geçifl kufla¤›. Alpin bölge alt›.

Takson: Bitki sistemati¤inde (taksonomi) birimlerden her biri (fam-
ilya, cins, tür, alttür, ve varyete düzeyindeki tüm organizmalar). 

Taksonomi: Bitkilerin s›n›fland›r›lmas› ve adland›r›lmas› ile ilgile-
nen bilim dal›. 

Tek y›ll›k bitki: Yaflam döngüsünü bir y›l veya daha az sürede
tamamlayan bitki. Genellikle yüzeysel köklü, otsu bitkilerdir. 

Vejetatif üreme: Bitki sürgünlerinden yeni bireylerin geliflmesi. 
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Corydalis wendelboi  ...................................  67 

Crocus biflorus subsp. pulchricolor  ...........  54 

Cruciata taurica  ...........................................  76 

Daphne oleoides subsp. oleoides  ...............  82

Dianthus aytachii  ........................................  37 

Dianthus erinaceus var. erinaceus   ..............  37

Digitalis ferruginea  subsp. ferruginea  .........  78

Doronicum bithynicum  subsp. bithynicum ..  22

Draba brunifolia subsp. olympica  ..............  31

Epilobium angustifolium subsp. angustifolium 65

Erigeron olympicus  ....................................  22 

Erodium leucanthum  ...................................  52   

Erysimum pulchellum  ................................  32 

Euphrasia salisburgensis   ..........................  78

Festuca punctoria  .......................................  69

Galium aretioides  ........................................  77

Genista lydia  var. lydia  ..............................  48

Gentiana lutea subsp. symphyandra  ............  51 

Gentiana verna subsp. balcanica  ................  51 

Geranium  cinereum subsp. subcaulescens 

var. subcaulescens  ..................................  52 

Geum coccineum  .......................................  75 

Helichrysum graveolens  ..............................  23 

Heracleum argaeum  ....................................  18

Heracleum humile  .......................................  19

Bitki Sayfa No.



Hieracium bornmuelleri ...............................  23

Hieracium pannosum  ..................................  24

Hypericum adenotrichum  ............................  53 

Hypericum confertum subsp. confertum  ....  53

Iberis sempervirens  .....................................  33

Iberis spruneri  ............................................  33 

Juncus anatolicus  .......................................  55

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus ........  44

Jurinea cadmea  ...........................................  24 

Jurinea consanguinea  .................................  25

Lamium cymbalariifolium  ...........................  57

Linum aretioides  .........................................  64

Linum olympicum  ......................................  64 

Lotus corniculatus var. alpinus  ...................  49

Matthiola montana  ......................................  34

Minuartia recurva subsp. carica  ..................  38

Miyosotis alpestris subsp. alpestris  ...........  27

Morina persica  ...........................................  66  

Muscari bourgaei  ........................................  62

Olymposciadium caespitosum  ....................  19 

Onobrychis argaea  ......................................  49 

Onobrychis cornuta  .....................................  50

Onobrychis montana  ...................................  50 

Onosma isauricum  ......................................  28 

Orchis pallens  .............................................  66

Ornithogalum nivale  ...................................  62

Papaver pilosum  .........................................  67

Paracaryum lithospermifolium var. cariense   27

Paronychia amani  .......................................  54 

Pedicularis cadmea  .....................................  79

Phleum montanum   .....................................  70

Pinguicula balcanica  ...................................  60 

Potentilla aurea subsp. chrysocraspeda  ......  75 

Primula auriculata  .......................................  72 

Ranunculus dissectus subsp. sibthorpii  ......  74

Rosularia serpentinica  ................................  42 

Rumex alpinus  ............................................  71  

Rumex scutatus  ..........................................  71 

Saxifraga rotundifolia  ..................................  77 

Scilla bifolia  ...............................................  63

Scorzonera cana var. jacquiniana  ...............  26 

Scorzonera pygmaea subsp. pygmaea  .........  26

Scrophularia olympica  ...............................  79

Scutellaria orientalis subsp. alpina var. alpina  58

Sedum album  .............................................  42 

Sedum pallidum var. bithynicum   ...............  42

Silene argaea  ..............................................  39 

Silene falcata  ..............................................  41

Stachys germanica subsp. bithynica  ...........  58 

Stipa holosericea  ........................................  70 

Thlaspi lilacinum  ........................................  34

Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus 59

Trifolium caudatum  ....................................  50

Tulipa sylvestris  .........................................  63

Vaccinium myrtillus  ....................................  45 

Valeriana officinalis  ....................................  82

Veronica caespitosa var. caespitosa  ............  80

Veronica erciyasdagi  ...................................  81 

Veronica gentianoides  ................................  80 

Viola althaica subsp. oreades  .....................  34 

Ziziphora clinopodioides  .............................  59 
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