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PHASELIS ANTİK KENTİ ve ÇEVRESİNİN BOTANİK BULGULARI (2019)
Bu dönem (2019) yapılan arazi çalışmaları sonunda, toplanan bitkilerin adlandırma
işleminde başta Türkiye Florası olmak üzere araştırma alanı ve yakın çevresinde daha önce
değişik bilim insanlarınca yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır (Davis, 1965-1985; Davis ve
ark., 1988; Güner ve ark., 2000; Peşmen 1980; Düşen ve Sümbül, 2001; Göktürk ve Sümbül
2002; Sümbül ve Göktürk,2005).
Phaselis, Antalya ili Kemer ilçesi sınırları içinde kalmakta olup, Türkiye Florasındaki
kareleme sistemine göre C3 karesinde yer almaktadır. Bu rapor döneminde Araştırma
alanından toplanan Kaya üzerlerinde yetişen bazı bitkiler teşhis edilmiş ve bu bitkilerin genel
özellikleri ve fotoğrafları da verilmiştir;
Adiantum capillus-veneris L. (baldırıkara)
Sürünücü rizomlu bitkiler. Yapraksı gövde 10-40 cm boyunda, 2 pinnat parçalı, uç
segmentleri ince. Spor keseleri yaprak kenarlarının loplarında kıvrılmış durumda. Sporları
ocak-ekim aylarında olgunlaşan bu eğrelti, 800 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki kireç taşlı
kayalık yarıklarında ve besince zengin topraklarda yetişir. ÇBFCB.
Allium bourgeaui Rech. fil. subsp. bourgeaui (sahil soğanı)
Çok yıllık soğanlı bitkiler. Gövde 45-115 cm boyunda. Yapraklar 4-11 tane, 6-25 mm eninde.
Şemsiyemsi çiçek durumu küresel, 3-6 cm çapında. Periyant segmentleri soluk yeşil veya mor
renkli. Anterler sarı renkli. Kapsül meyve yaklaşık 4 mm. Burdur, Antalya ve Rodos
Adası’nda yayılış gösteren bu alt tür yetişme ortamı olarak 50-800 m’ler arasındaki kayalık
yamaçları ve kireç taşlı sarp yamaçları tercih eder. Çiçeklenme zamanı ise haziran ve temmuz
aylarıdır. Akd. El.
Asplenium onopteris L. (Kalkaneğreltisi)
Kümeli, 10-25 cm boyunda yapraksı gövdeli bitkiler. Yapraksı gövde lamina 2 pinnat parçalı,
sap genellikle laminadan uzun, uç segmentler mızraksı veya şeritsi, uç kısımda genellikle
kılçıksı. Spor keseleri uzun. 500 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki gölgeli kayalıklar ve
duvarda yetişen bu türün sporları temmuz-ağustos ayında çiçeklenir. ÇBFCB.
Campanula buseri Damboldt (gevrek çan)

Narin gövdeli, çok dallı, sert tüylü veya tüysüz çok yıllık bitkiler. Taban ve gövde yaprakları
mızraksıdan ters yumurtamsıya kadar değişen şekillerde. Korolla dar silindirik-huni biçimli,
beyazdan krem rengine kadar değişen renklerde. Kapsül meyve 3 mm uzunluğunda.
Ülkemizde Denizli, Konya, Mersin ve Antalya illerinde, ülkemiz dışında ise batı Suriye’de
yayılış gösterir. Yetişme ortamı olarak 1000-1300 m’ler arasındaki kayalıklarda yetişen bu
tür, temmuz-ekim aylarında çiçeklenir. ÇBFCB.
Campanula delicatula Boiss. (narin çan)
Narin yapılı, 20 cm’ye kadar boylanabilen tek yıllık otsu bitkiler. Yapraklar yumurtamsı.
Korolla dar silindirik, mavimsi. Kapsül meyve ters konik. Ülkemizde Ege ve Akdeniz
Bölgeleri’nde, ülkemiz dışında ise Yunanistan ve Kıbrıs’ta yayılış gösteren bu tür, nisanhaziran aylarında çiçeklenir. Bu bitki, 10-900 m’ler arasındaki kireç taşlı kayalıkları, duvarları
ve kuru yerleri tercih eder. Akd. El.

Crithmum maritimum L. (deniz teresi)
Dallı, çıplak, 50 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar etli; alt yapraklar
üçgenimsi, 1-2 pinnat parçalı. Brakte ve brakteoller mevcut. Çiçekler sarımsı-yeşil renkli, her
şemsiyede 10-20 tane. Meyve yumurtamsı-dikdörtgenimsi. Yetişme ortamı olarak ülkemizin
sahil kenarlarındaki kayalıkları ve yamaçları tercih eden bu tür, temmuz-ekim aylarında
çiçeklenir.
Cymbalaria microcalyx (Boiss.) Wettst. (hoş nakkaşotu) (Resim 1)
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Arnavutluk, Ege Adaları’nda ve batı Balkanlarda yayılış gösteren bu tür, mart-mayıs
aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı ise 30-700 m’ler arasındaki deniz kenarındaki kireç taşlı
kayalık yerlerdir. Akd. El.

Dianthus crinitus Sm. var. crinitus (uzun çanak)
Sağlam yapılı, dik, 19-32 cm boyunda çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar düz, şeritsi. Kaliks
25-35 cm boyunda. Brakteoller yumurtamsı. Petal dudakları beyazdan pembeye kadar değişen
renklerde, saçaklı. Meyve kapsül. Mayıs-ağustos aylarında çiçeklenen bu varyete yetişme
ortamı olarak 800-2600 m’ler arasındaki kayalık yamaçları ve dağlık yamaçları tercih eder.
ÇBFCB.
Dianthus elegans d’Urv. var. actinopetalus (Fenzl) Reeve (Deli karanfil) (Türkiye endemiği)
10-52 cm boyunda çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar tek veya 2-7’li gruplar halinde.
Brakteoller 8’den fazla, şeritsi. Kaliks 18-28 mm boyunda. Petal dudakları pembe, 10 mm
boyunda, ince püsküllü, dişli. Meyve kapsül. Ülkemize özgü olan bu varyete, Antalya,
Karaman ve Mersin illerinde yayılış gösterir. 1000-1800 m’ler arasındaki kayalıkları ve kaya
yarıklarını tercih etmekte olup, temmuz-eylül aylarında çiçeklenir. Akd. El.

Dianthus zonatus Fenzl var. zonatus (kaya karanfili) (Resim 2)
7-30 cm boyunda, çok yıllık
bitkiler. Yapraklar, şeritsi. Kaliks
15 mm’den uzun, yarı silindirik.
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Eryngium glomeratum Lam. (top boğadikeni)

30-60 cm boyunda, çok-gövdeli ve yoğun yapraklı çok yıllık bitkiler. Yapraklar 2-pinnatisekt
parçalı; segmentler dikenli. Çiçek durumu dikdörtgenimsi. Brakte ve brakteol mevcut.
Çiçekler mavimsi veya beyazımsı renkli. Meyve hemen hemen yumurtamsı. Temmuz- eylül
aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1600 m’ye kadar olan
yüksekliklerdeki kayalık yerleri, friganayı, uçurumları ve tahrip edişmiş stebi tercih eder.
ÇBFCB.
Echinops onopordum P.H. Davis (öd dikeni) (Antalya endemiği)
Dik gövdeli, basit veya az dallanmış çok yıllık bitkiler. Alt yapraklar kısa saplı, 50 cm
boyunda. Gövde yaprakları sapsız, gövdeyi sarıcı. Kafalar yaklaşık 5 cm çapında. Çiçekler
beyaz renkli. Aken meyve 9 mm boyunda. Antalya iline özgü olan bu tür, yetişme ortamı
olarak, 50-450 m’ler arasındaki, kireç taşlı kayalık yamaçlarda yetişmektedir. Çiçeklenme
zamanı ise mayıs-haziran aylarıdır. Akd. El.
Erica sicula Guss. subsp. libanotica (Barb.-Boiss.& Barbey) P.F. Stevens (yılgun çalısı)
(Resim 3)
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Galium canum Req. ex DC. subsp. ovatum Ehrend. (Tavuk iplikçiği)
Yarı-çalı, tabanda odunsu çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler (5-)10-25(-35) cm boyunda ve
dallı. Yapraklar şeritsi-mızraksıdan yumurtamsıya kadar değişen şekillerde. Korolla mor, çok
nadiren sarımsı. Merikarplar genişçe böbreksi, koyu kahve renkli ve tüylü. Ülkemizde
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yayılış gösteren bu alt tür, nisan-temmuz

aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak ise 10-1200 m’ler arasındaki güneşli kireç taşlı
kayalıkları ve duvarları tercih eder. D. Akd. El.
Globularia dumulosa O.Schwarz. (çalı küreçiçeği) (Türkiye endemiği) (Resim 4)
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kireç taşlı kayalıkları tercih eder. D. Akd. (dağ) El.

Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. barrelieri (Ten.) Nyman (kudama)
50 cm’ye kadar boylanabilen çalımsı bitkiler. Gövde alt kısımda çok dallı. Yapraklar darca
şeritsi. Kapitula yumurtamsı. Fillariler sarı renkli. Aken meyve silindirik. Ülkemiz dışında
İtalya, Balkanlar, Kıbrıs, Lübnan ve kuzey-batı Afrika’da yayılış gösteren bu alt tür, marthaziran aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden başlayarak 700 m’ye
kadar olan kireç taşı makiliklerinde, kızılçam ormanlarında ve kireçli tepelerde yetişmektedir.
ÇBFCB.
Hieracium pannosum Boiss. (acıkanak) (Resim
5)
60 cm’ye kadar boylanabilen tüylü çok yıllık
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Ülkemiz dışında, Balkanların kuzey kesimleri, Bulgaristan ve Kafkasya’da yayılış
göstermektedir. Yetişme ortamı olarak 1000-2700 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki kalkerli
kayalıkları ve orman açıklıklarını tercih eder. Akd. El.
Hyoscyamus aureus L. (sarı banotu)
(Resim 6)
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Yapraklar dairesel-yumurtamsı. Kaliks
15-20 mm boyunda, çiçekli halde 2230 mm boyunda. Korolla altın sarısı
renkli, boğaz kısmı mor renkli. Stamen
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Şubat-temmuz aylarında çiçeklenen bu
tür, ülkemizde batı ve güney bölgelerinde yetişir. Yetişme ortamı olarak ise 1200 m’ye kadar
olan yüksekliklerdeki kaya yarıklarını ve eski duvarları tercih eder. Akd. El.
Inula heterolepis Boiss. (ak andızotu)
Kalın odunsu depo köke sahip çok yıllık otlar. Gövde 15-40 cm boyunda, beyaz yünsü tüylü,
üst kısımda dallı. Alt yapraklar yumurtamsı veya eliptik-yumurtamsı. Çiçekler sarı renkli.
Aken meyve 1.5-2 mm boyunda, uç kısımda tüylü. Bu tür, yetişme ortamı olarak deniz
seviyesinden başlayarak 1500 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki kireç taşı kayalıklarını ve
yarıklarını tercih eder. Haziran-ağustos aylarında çiçeklenir. Akd. El.

Lamyropsis cynaroides (Lam.) Dittrich (karakangal)
Dikenli, çok yıllık nadiren iki yıllık otsu bitkileri. Gövde 35-80 cm boyunda, üst kısımda
beyaz örümcek ağsı tüylü. Alt yapraklar pinnatifid parçalı, ters mızraksı. Çiçekler pembemsimor renkli. İlk kez Girit Adası’ndan toplanarak bilim dünyasına tanıtılan bu tür, mayıstemmuz aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak ise deniz seviyesinden başlayarak 800
m’ye kadar olan yüksekliklerdeki kızılçam ormanlarını, deniz kenarlarındaki iri kayalık
alanları tercih eder. Akd. El.

Omphalodes luciliae Boiss. subsp. luciliae (Süreyre) (Türkiye endemiği) (Resim 7)
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kayalıkları tercih eder. D. Akd. (Dağ) El.

Onosma frutescens Lam. (sarı emcek) (Resim 8)
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Mart-haziran aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden
başlayarak 1200 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki kireç taşı kaya yarıklarını tercih eder. Akd.
El.

Onosma strigosissima Boiss. (yalı şincarı) (Antalya endemiği)
Yarı kümeli, uzun sert dikenli, 10-20 cm boyunda çok yıllık bitkiler. Yapraklar mızraksıdan
şeritsi-ters mızraksıya kadar değişen şekillerde. Korolla sarı renkli. Fındıksı meyveler genişçe
yumurtamsı. Ülkemize özgü olan bu tür, sadece Antalya ilinde yayılış göstermektedir. Nisan
ayında çiçeklenen bu yalı şincarı, deniz kenarlarındaki kireç taşlı kayalıkları ve kızılçam
ormanlarını tercih eder. Akd. El.
Parieteria judaica L. (Duvarfesleğeni)
Çok dallı, (12-)20-50 cm boyunda çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar yumurtamsıdan dar
eliptiğe kadar değişen şekillerde. Erkek ve hermafrodit çiçekler benzer. Dişi çiçekler dar
mızraksı. Nisan-ağustos ayında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden
2000 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki kireç taşlı kayalıkları, mağara ağızlarını ve duvarları
tercih eder. ÇBFCB.

Potentilla speciosa Willd. var. speciosa (kaya parmakotu)
Dik veya eğik tırmanışlı, tabanda odunsu çok yıllık otsu bitkiler. Çiçekli gövde 5-30 cm
boyunda. Yapraklar 3 yaprakçıklı; yaprakçıklar ters yumurtamsıdan genişçe yumurtamsıya
kadar değişen şekillerde, üst kısımda keçemsi tüylü. Petaller sarı veya beyaz renkli. Meyve
aken. Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip olan bu varyete, ülkemiz dışında ise
Balkanlar, Girit, Suriye ve kuzey Irak’ta yayılış gösterir. Haziran-ağustos ayında çiçeklenen
bu bitki, 450-3200 m’ler arasındaki kireç taşlı kaya yarıklarını tercih eder. ÇBFCB.
Pteris vittata L. (Uzun eğrelti)
Kısa rizomlu çok yıllık bitkiler. Yapraksı gövde 20-40 cm boyunda, mızraksı, 1-pinnat
parçalı. Yaprakçıklar 10 veya daha parçalı, dar mızraksı. Spor keseleri yaprakçıkların
kenarları boyunca kaynaşmış veya geriye kıvrılmış kenarları tarafından çevrilmiş. Ülkemizde
Antalya ve Adana illerinde yayılış gösteren bu tür, kaya yarıklarında yetişir ve sporları mayısağustos ayında olgunlaşır. ÇBFCB.

Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less. (bozlanotu)
Dikensiz, 30-100 cm boyunda yuvarlak görünüşlü çalılar. Yapraklar şeritsi. Çiçekli gövde 1060 cm boyunda, keçemsi tüylü. Çiçekler mor renkli. Aken meyve ters yumurtamsı. İlk kez
Girit Adası’ndan toplanarak bilim dünyasına tanıtılan bu tür, yetişme ortamı olarak deniz
seviyesinden başlayarak 850 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki sarp kireç taşı kayalıklarını ve

nadiren de serpantin alanları tercih eder. Çiçeklenme zamanı ise nisan-haziran aylarıdır. Akd.
El.

Rosularia globulariifolia (Fenzl) A. Berger (top
kayakoruğu) (Resim 9)
Çok yıllık otsu bitkiler. Çiçek kümesi gövdesi 10-20 cm
boyunda. Yapraklar ters mızraksı-kaşıksı, yumuşak tüylü.
Çiçek durumu sık bileşik salkım, 75-250 çiçekli. Kaliks 58 mm boyunda, yumurtamsı. Korolla 6-8 mm boyunda,
beyaz renkli. Folikül meyve salgılı tüylü. Ülkemizde
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çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak ise 10-1000 m’ler
arasındaki kireç taşlı kayalıkları tercih eder. Akd. El.

Rosularia libanotica (Strand ex L.) Samuelsson (Arap
kayakoruğu)
Çok yıllık otsu bitkiler. Çiçek kümesi gövdesi 10-30 cm boyunda. Yapraklar kaşıksı. Çiçek
durumu seyrek, 2-120 çiçekli. Korolla 4-5 mm boyunda. Korolla beyazdan pembeye kadar
değişen şekillerde. Folikül meyve 4 mm boyunda. Haziran-ağustos aylarında çiçeklenen bu
bitki, yetişme ortamı olarak 100-2400 m’ler arasındaki kayalık makilikleri, ormanlık alanları,
duvarları ve kaya yarıklarını tercih eder. D. Akd. El.
Salvia caespitosa Montbret & Aucher ex Benth. (Kırk Şalba) (Türkiye endemiği)
60 cm çapına kadar genişleyen, tabanda odunsu, cüce çok yıllık bitkiler. Yapraklar pinnat
parçalı, dış parçalar ters yumurtamsı, uçtaki parçalar ise yumurtamsı. Çiçek durumları 2-6
çiçekli. Kaliks çansı, mor renkli. Korolla menekşemsi mavi ile leylak pembe’ye kadar değişen
renklerde, nadiren beyaz renkli. Meyve fındıksı. Ülkemize özgü olan bu tür, mayıs-temmuz
aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak 1400-2400 m’ler arasındaki kayalık kireç taşı
kayalıklarını ve kaya üzerlerini tercih eder. Ir.-Tur. El.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau (yalı koruğu)
25-60 cm boyunda, eğik tırmanışlı, tabanda odunsu çok yıllık bitkiler. Yapraklar
dikdörtgenimsiden darca eliptiğe kadar değişen şekillerde. Çiçek durumu çok çiçekten oluşan

kimöz. Çiçekler 5(-6) parçalı, hemen hemen sapsız veya kısa saplı. Sepaller 3-4 mm boyunda.
Petaller 6-7 mm boyunda, yeşilimsi-beyaz veya açık sarı renkli. Meyve folikül. 635 m’ye
kadar olan yüksekliklerdeki kireç taşlı kayalık yamaçları tercih eden bu tür, mayıs ve haziran
aylarında çiçeklenir. Akd. El.
Stachys bombycina Boiss. (arı çayçesi) (Resim 10)
Yarı çalımsı, 30-50 cm boyunda,
yoğun yünsü tüylü çok yıllık
bitkiler. Alt gövde yaprakları
yumurtamsıdan
mızraksıya

yumurtamsı-

kadar

değişen

şekillerde. Çiçek durumları 8-12
çiçekli.
boyunda.

Kaliks
Korolla

8-11

mm

mor veya

soluk pembe renkli. Fındıksı
meyve ters yumurtamsı. Bu tür
yetişme ortamı olarak 10-250
m’ler arasındaki kireç taşı kayalıklarını ve kızılçam ormanlarını tercih eder. Çiçeklenme
zamanı ise mayıs-haziran aylarıdır. Akd. El.
Teucrium odontites Boiss. & Balansa (Hamesi) (Türkiye endemiği)
10-15 cm boyunda, yatık gövdeli, çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar yumurtamsı-dairesel.
Kaliks 4 mm boyunda. Korolla mor renkli. Fındıksı meyve düz veya buruşuk. Bu tür ülkemize
özgü olup Antalya, Muğla ve Mersin illerinde yayılış göstermektedir. Haziran ayında
çiçeklenen bitki, yetişme ortamı olarak deniz kenarına yakın dikey kayalık yarıklarını tercih
eder. Akd. El.
Umbilicus luteus (Huds.) Webb & Berthel (sarı göbekotu)
Sağlam yapılı, yumrulu, çok yıllık otsu bitkiler. Gövde dik, basit ve 30-80 cm boyunda. Alt
yapraklar dairesel-kalkansı. Gövde yaprakları yumurtamsı-üçgensi. Çiçek durumu salkım.
Korolla tüpsü, yeşilimsi sarı renkli. Folikül meyve çok tohumlu. Bu tür 900-2300 m’ler
arasındaki kayalık yerleri ve vadi yamaçlarını yetişme ortamı olarak tercih eder ve (mayıs-)
haziran-ağustos ayında çiçeklenir. ÇBFCB.

Verbascum levanticum I.K. Ferguson (arap sığırkuyruğu) (Resim 11)
Tek, iki veya çok yıllık otsu
bitkiler.

Taban

yaprakları
parçalı,

lirat-pinnatifid
yumurtamsı
Kaliks

4

veya
mm

kalpsi.
boyunda.

Korolla sarı renkli ve 25-30
mm çapında. Kapsül meyve
genişçe
yarı
sadece

yumurtamsı

küresel.

veya

Ülkemizde

Antalya

ilinde,

ülkemiz dışında ise Kıbrıs,
Lübnan ve Filistin’de yayılış
göstermektedir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 300 m’ye kadar olan
yüksekliklerdeki kireç taşlı kayalıkları, kaya üzerlerini, tarihi eserler üzerlerini ve tahrip
edilmiş alanları tercih eder. Akd. El.
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