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Hazeren, Yaban� G�r�t Ç�çeğ�
Odunsu depo köklü çok yıllıktır. Gövde 80 cm'ye kadar gel�ş�r. D�p yaprakları böbrek 

şekl�nde olup ç�çeklenme zamanında kurur. Gövde yaprakları daha kısa saplı. 

Ç�çekler 30 cm'ye kadar uzayan b�r eksen üzer�nded�r. Ç�çekler mor veya mor-

erguvan olup çanak yaprakları bel�rg�n mahmuzludur.

Ç�çeklenme; Haz�ran ayıdır.

Yaşam Alanı; St. H�lar�on Kales� yakınında ve Selv�l�tepede, k�reçtaşından oluşan 

dağın kuzeye bakan z�rves�nde, kaya çatlaklarında 850-1000 m'de yet�ş�r. Çok nad�r 

b�r türdür ve sadece �k� populasyonu yaşamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Endem�ğ�d�r.

Delph�n�um, Larkspur
Erect perenn�al w�th woody rootstock. Stem up to 80 cm. Basal leaves ren�form, 

w�thered before �ower�ng t�me. Stem leaves more shortly stalked. Dense �owered 

racemes up to 30 cm. Flowers v�olet or v�olet- purple, sepals w�th d�st�nct spur.

Flower�ng; June

Locat�on; �n fissures on the north fac�ng summ�t of mounta�n formed of l�mestone 

near St.H�lar�on Castle and Selv�l�tepe, from 850-1000 m. Very rare spec�es and 

probably now only two populat�on surv�ve.

North Cyprus Endem�c

Delph�n�um casey� 
B.L.Burtt 
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Leptaleus Acem Düğün Ç�çeğ�

Küçük, çok yıllık ve kök çevreler� tüplü b�r b�tk�d�r. Yaprakları uzun saplı, tek damarlı 

3 loblu segmanlıdır. Kök yaprakları b�rkaç adet olup sapsız ve saded�r. Gövde genelde 

dallanmamış, sık ez�lm�ş tüylü olup boyu 10 cm'ye kadardır. Ç�çekler� 2cm boyunda 

altın sarısı renkted�r. 5 ayrı sepal ve 5 adet petala sah�pt�r.

Ç�çeklenme; Şubat-Mayıs aylarıdır. 

Yaşam Alanları; Beşparmak Dağları, Doğanköy ve Alevkayası bölgeler�nde çam ve 

serv� ormanları �çer�s�ndek� açıklık alanlarda görülür.

Kıbrıs Endem�ğ�d�r.

Ranunculus m�llefol�atus
A small perenn�al w�th tubers among the roots, leaves are long-stalked once-p�nnate 

w�th 3 lobed segments. Stem leaves are a few, sess�le and s�mpler. e stems are usually 

unbranched, to 10cm w�th close pressed ha�rs. Flowers are golden yellow to 2cm. ere 

are 5 spread sepals and 5 petals.   

Flower�ng; Feb.-May.

Locat�on; �n open grassy areas of p�ne and cypress forests of Besparmak Mounta�ns, 

Doğanköy and Alevkaya reg�ons. 

Cyprus Endem�c

Ranunculus m�llefol�atus ssp. 
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Su Düğün Ç�çeğ�, Yaban N�lüfer�

İk� yapraklı küçük su b�tk�s�d�r. Bu yaprakların b�r� suyun altında ayrık ve suyun 

dışına doğru yayılır. D�ğer yaprak �se yarı da�resel 3-5 küt lobu olan suda yüzer 

b�ç�mded�r. Petaller� 1 cm'den küçük sarılı beyaz renkted�r.   

Ç�çeklenme; Şubat-N�san aylarıdır.

Yaşam Alanı; İskele kıraçlarında kaya çukurları �çer�s�ne b�r�km�ş yağmur suyu 

gölcükler�nde görülür.

Nad�r yayılış Göster�r.

Pond water crowfoot
Small water plant w�th 2 leaves. F�rst one �s submerged, d�v�ded and �s collaps�ng 

out of water. e second one �s �oat�ng, sem�-c�rcular w�th 3-5 blunt lobes. Petals 

are wh�te w�th yellow bases less than 1 cm. 

Flower�ng; Feb.- Apr. 

Locat�on; �n ra�n water ponds on rocky hollows on İskele barren areas.

Rare Spread

Ranunculus peltatus  
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Kıbrıs Odont�s�

Zayıf d�k çalımsı 50 cm'ye kadar uzanır. Alt kısmında b�rçok sayıda, ster�l lateral 

sürgünler olup çoğu ç�çekl� sürgünler� üst kısımdadır. Yaprakları sapsız, dar ve 

genelde morumsudur. Ç�çekler� �se genelde b�r yöne bakar, s�vr� d�kenl�d�r ve sarı 

renkted�r. 

Ç�çeklenme; Temmuz- Aralık aylarıdır.

Yaşam Alanları; Beşparmak Dağları, G�rne Dağları ve Karpaz gar�k ve çam 

ormanlarında yaygın olarak görülür.

Kıbrıs Endem�ğ�d�r.

Odont�tes cypr�a

Weakly erect, subshrub to 50cm h�gh w�th many ster�le lateral shoots at the base, 

many �ower�ng ones near the top. Leaves; sess�le, narrow, oen purpl�sh. Flowers 

usually are all po�nt�ng one way, �n dense term�nal sp�kes �owers yellow. 

Flower�ng; July-Dec. 

Locat�on; Common �n gar�gue and p�ne forests of Beşparmak and G�rne 

Mounta�ns and Karpaz.

Cyprus Endem�c

Odont�tes cypr�a 
Bo�ss   
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Aslanağzı- D�ldamak

Çok yıllık zayıf d�k yaklaşık 1m boyunda, çok dallı gövdes� ve 7cm uzunluğunda dar 

yapraklı b�r b�tk�d�r. Ç�çekler� pembe ve yaklaşık 4.5 cm uzunluğunda beyaz taç 

yaprakları vardır. 2 d�l�ml� üst ve 3 d�l�ml� alt dudağı vardır.  Sarı ve beyaz renklerde 

kabarık damaklı ve 12mm boyunda oval ve eğ�k kapsülü vardır. 

Ç�çeklenme; Mart-Kasım aylarıdır.

Yaşam Alanı; G�rne Dağları, Beşparmak Dağları, Alevkayası ve G�rne Boğazında 

uçurum kenarlarında, çakıllı ucurum d�pler�nde görülür.

Akden�z Bölges�nde gen�ş yayılım göster�r.

Snapdragon
Weakly erect perenn�al to 1m w�th much branched stems and 7cm long narrow 

leaves. Flowers are p�nk and wh�te corolla about 4.5 cm long. It has 2 lobed upper 

l�p and 3 lobed lower l�p. Yellow and wh�te bulg�ng palate, capsule �s obl�que and 

ovo�d to 12mm long. 

Flower�ng; Mar.-Nov.

Locat�on; on cl�ff s�des and gravel cl�ff deeps near G�rne and Beşparmak 

Mounta�ns, Alevkaya and C�klos areas.

W�despread �n the Med�terranean 

Ant�rrh�num majus    
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