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Adamotu, Mandrake, Büyücü Adamotu
Çok yıllık bodur neredeyse gövdes�zd�r. Kök sapı uzun etl� ve genelde pürçekl�d�r. 

Yaprakları yere düz yayılan 25 cm uzunluğunda oval ve bombel�d�r. Ç�çekler� b�rçok 

sayıda olup ortadan yükselen gövdede 8cm uzunluğundadır. Meyvede gel�şen z�l 

şekl�nde 5 d�l�ml� kal�ks� vardır. Taç yaprakları; mor-damarlı beyazımsı ve 1cm 

uzunluğunda tüpü vardır. Meyves� �se küre veya yumurta şekl�nde olup 2 cm çapında 

ve 5-6mm uzunluğunda tohumları vardır.

Ç�çeklenme; Aralık-N�san aylarıdır.

Yaşam Alanı; St. H�lar�on, Çamlıbel, Güzelyurt, Mesarya, Beşparmak Sıra dağları, 

Karpaz açıklık düz kumlu-k�ll� alanlarda yaygın olarak görülür.

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

Mandrake
Squat perenn�al w�th l�ttle or no stem. Rootstock �s long, �eshy and oen branched. 
Leaves spread �at on the ground, oval bl�stered to 25 cm long. Flowers ar�se from 
center, numerous on stalks to 8cm long. It has 5 lobed bell shaped calyx enlarg�ng �n 
fru�t. Corolla purple-ve�ned wh�t�sh w�th about 1 cm long tube. 5 spread�ng lobes 
up to 2 cm. Fru�t; globose and ell�pso�d, 2 cm �n d�ameter w�th �at 5-6mm
 long seeds.
Flower�ng; Dec.- Apr.
Locat�on; common w�despread �n open, �at and sandy-clayey areas �n Karpaz, 
Beşparmak Ranges, Mesar�a, Güzelyurt, Çamlıbel and St. H�lar�on.   
W�despread �n the Med�terranean 

Mandragora off�c�narum     
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Davşancık Kulağı

Tek yıllık, öbekler hal�nde, tüysüz, püsküllü 3-4cm boyunda b�r b�tk�d�r. Yaprakları 

şems�yems� dar ve 2-5 adet harel�d�r. Ç�çekler� herb�r umbelde 4-10 adet olacak 

şek�lde sarımsı kahvereng� petall�d�r. Kısa çengell� tüylerle kaplı meyves� 2mm 

boyundadır.

Ç�çeklenme; Mayıs - Temmuz aylarıdır.

Yaşam Alanı; Karpaz Ronnas Kumulları bölges�nde nad�r olarak görülür.

Kıbrıs Endem�ğ�d�r.

Hare's Ear

Glabrous tued annual only 3 or 4cm h�gh, w�th narrow leaves, 2-5-rayed umbels, 

�owers; 4-10 per umbellule w�th yellow�sh-brown petals and 2mm-long fru�t 

covered �n short hooked br�stles. 

Flower�ng; May-July. 

Locat�on: Karpaz Ronnas Kumulları bölges�nde nad�r olarak görülür.

Cyprus Endem�c.

Bupleurum s�nten�s�� 
Aschers     
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 Kıbrıs Gavcarı
1 m boyunda d�k, çok yıllıktır. Gövde tüysüz ve köşel�, yaprakları tabanında 

toplanmıştır. Ç�çek durumu t�p�k şems�ye olup sürekl� gevşek dallanmıştır. Ç�çekler� 

sarı renkte olup kuvvetl�ce �çe kıvrıktır.

Ç�çeklenme; Mayıs-Haz�ran aylarıdır.

Yaşam Alanı; G�rne Boğazı ve Tatlısu - Mers�nl�k Boğazında ve son zamalarda 

Büyükkonuk-Kaplıca bölges�nde kalkerl� kayalık kurak yamaçlarda kayded�lm�ş 

olup, 200-700 m'ler arasında görülür.

Kıbrıs Endem�ğ�d�r. (Son yıllarda Güney Kıbrıs’ta bulunmuştur.)

Fennel
Erect, perenn�al up to 1 m h�gh. Stems glabrous, angled, w�th leaves crowded at the 
base of the stem. In�orescence typ�cal umbella, repeated laxly branched. Flowers 
yellow strongly �ncurved.

Flower�ng; May-June.

Locat�on; at G�rne and Tatlısu – Mers�nl�k mounta�n pass, on dry rocky, l�mestone 
slopes, recently recorded �n Büyükkonuk-Kaplıca from 200-700 m. 

Cyprus Endem�c  ; (only recently found �n the South Cyprus.) 

Ferulago cypr�a 
H. Wolff    
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 Kıbrıs Taç Anasonu

Bel�rg�n kanallı gövdel� 70 cm boyunda, d�k çokyıllıktır. Sağlam, odunsu depo kök 

solmuş ve dayanıksız yaprak kınları �le kaplıdır. D�kdörtgen şek�ll� taban yaprakları 

gövden�n tabanında gruplaşmıştır. Ç�çekler� k�rl� beyaz veya sarı taç yapraklıdır. Bu 

fam�lyada şems�ye ç�çek durumu karakter�st�kt�r.

Ç�çeklenme; N�san- Mayıs Aylarıdır.

Yaşam Alanı: Beşparmak dağları boyunca, gölgel�, kuzey bakılı, k�reçtaşı 

kayalıkların çatlaklarında, 400-850 m'ler arasında görülür.

Kuzey Kıbrıs Endem�ğ�d�r.

Cyprus Burnet Sax�frage
Erect, perenn�al up to 70 cm h�gh, w�th consp�cuously sulcate stems. Stout woody 
rootstock clothed �n the upper part w�th the rema�ns of w�thered and �ndurated 
leaf-sheats. Oblong basal leaves grouped at the base of the stem. e �owers w�th 
d�rty- wh�te or yellow petals. Umbella  �s a character�st�c �n�orescence type �n th�s 
fam�ly. 

Flower�ng; Apr�l-May. 

Locat�on; along Beşparmak mounta�ns on fissures of shaded, north fac�ng 
l�mestone cl�ffs, from 400 to 850 m. 

North Cyprus Endem�c

P�mp�nella cypr�a 
Bo�ss.   
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Kıbrıs Boseası

10 m'ye kadar tırmanab�len b�r çalı olup uzun ve kısa püskülümsü dalları vardır. 

Yaprakları koyu yeş�l ardışık s�vr� oval genelde sapsızdır. Ç�çekler� yandan ortada 

d�kenl� ve küçük yeş�l�ms�d�r. Meyves� tek tohumlu yuvarlaktan ovale doğru kızıl 6-

8mm uzunluğunda v�şne g�b�d�r.     

Ç�çeklenme; N�san - Temmuz aylarıdır. 

Yaşam Alanı; Lapta'dan Zafer Burnu'na kadar olan bölgelerde dere yatakları, kaya 

duvarlarında ve kayalıkların üzer�nde görülür. 

Kıbrıs Endem�ğ�d�r.

Bosea cypr�a
Scrambl�ng or cl�mb�ng shrub to 10m or more w�th long and short droop�ng 
branches bear�ng dark green alternate, acute-ovate, almost sess�le, leaves and 
ax�llary and term�nal sp�kes of small green�sh �owers (Flowers somet�mes male-
only or female-only.) Fru�t; a s�ngle-seeded, round to oblong, scarlet berry 
6-8 mm long. 
Flower�ng; Apr-July. 
Locat�on; on r�ver beds, stone walls and rocky areas from Lapta to Zafer Burnu. 
Cyprus Endem�c

Bosea cypr�a Bo�ss .   
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Küme S�ncarı, Kara Çalı, Tüylü Eşek Tülümbes�
Gevşek kümeler oluşturmuş 20cm'� aşmayan çok yıllık b�tk�d�r. Gövde tabanda 

odunsu, üst kısımlarda otsu, etrafı beyaz sert tüylerle kaplıdır. Ç�çek durumu çok 

ç�çekl� k�moz, ç�çekler saplı, taç yapraklar soluk veya parlak sarı, dar s�l�nd�r�k ve 

yaklaşık 15 mm boyundadır.

Ç�çeklenme; Mart-Mayıs aylarıdır. 

Yaşam Alanı: Özell�kle Alevkayası, Bufavento ve St. H�lar�on Kales� c�varında, kuru 

k�reçtaşı kaya çatlaklarında, 500-1000 m'ler arasında görülür. 

Kuzey Kıbrıs Endem�ğ�d�r.

Golden Drop
Loosely tued perenn�al up to 20 cm. Stem, woody at base and herbaceous above, 

w�th wh�te r�g�d ha�rs all over. In�orescence many �owered cyme, �owers 

ped�cellate, petals pale or br�ght yellow, narrowly cyl�nd�r�c and about 15 mm.

Flower�ng; Mar.- May.

Locat�on;  espec�ally around Alevkaya, Bufavento and St. H�lar�on Castle, on 

cles of l�mestone rocks from 500-1000 m. 

North Cyprus Endem�c

Onosma caesp�tosum 
Kotschy    
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