
 

 

 

 

 

 

 

S
E

M
R

A
 N
�Y

A
Z
� S

A
M
� 

 
�S

T
A

N
B

U
L

 Ü
N
�V

E
R

S
�T

E
S
�  S

A
�

. B
�L

. E
N

S
T

. 
 

Y
Ü

K
S

E
K

 L
�S

A
N

S
 T

E
Z
� 

 
 �S

T
A

N
B

U
L

-2007

Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt 

yazısı bu �ablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak 

Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan a�a�ıya  

(sol yandaki gibi) olacak . 

Tez, Yüksek Lisans’sa, YÜKSEK L�SANS TEZ�; 

Doktora ise  DOKTORA TEZ�  ifadesi kalacak 

Adınızı soyadınızı giriniz 

Tez Sınavının yapılaca�ı yılı yazınız 



 

 

 

 

T.C. 

�STANBUL ÜN�VERS�TES� 

SA�LIK B�L�MLER� ENST�TÜSÜ 

DANI�MAN  

YARD. DOÇ. DR. �ÜKRAN KÜLTÜR 

FARMASÖT�K BOTAN�K ANAB�L�M DALI  

�STANBUL-2007  

SEMRA N�YAZ� SAM� 

�SPER�H (RAZGRAD-BULGAR�STAN) �LÇES�NDE 
ETNOBOTAN�K B�R ARA�TIRMA 

( YÜKSEK L�SANS TEZ� ) 



 2 

TEZ ONAYI  

 



 3 

BEYAN 

 

 

Bu tez çalı�masının kendi çalı�mam oldu�unu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dı�ı davranı�ımın olmadı�ını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde etti�imi, bu tez çalı�mayla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdi�imi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldı�ımı, yine bu tezin çalı�ılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranı�ımın olmadı�ı beyan ederim.  

 

 

Semra Niyazi SAM� 



 4 

TE�EKKÜR 

Çalı�mamı yönlendiren, her zaman bilgi ve tecrübelerinden yararlandı�ım sayın 

hocam Yard. Doç. Dr. �ükran KÜLTÜR’e te�ekkür ederim. 

Titizli�i ve sabrıyla çalı�mama destek olan Farmasötik Botanik Anabilim Dalı 

Ba�kanımız sayın Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY’ a te�ekkür ederim. 

Çalı�mamın her a�amasında yardımcı olan Prof. Dr. Ana PETROVA’ya 

te�ekkür ederim. 

Çalı�malarım esnasında bana yardımcı olan, maddi ve manevi destek veren 

babam Niyazi SAM�, amcam Rahmi DEN�Z ve ailesi, El. ve Hab. Müh. �ener 

MUDES�R, �sperih ilçesi Belediye Ba�kanlı�ı ve ilçe halkına te�ekkür ederim. 

Bitki tayinlerinde yardımcı olan ve teknik desteklerinden dolayı �. Ü. Ecz. Fak. 

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda tüm çalı�anlara te�ekkür ederim. 



 5 

�Ç�NDEK�LER 

TEZ ONAYI .....................................................................................................................2 

BEYAN.............................................................................................................................3 

TE�EKKÜR......................................................................................................................4 

�Ç�NDEK�LER .................................................................................................................5 

TABLOLAR L�STES�......................................................................................................8 

�EK�LLER L�STES� ........................................................................................................9 

ÖZET ..............................................................................................................................11 

ABSTRACT....................................................................................................................12 

1. G�R�� VE AMAÇ.......................................................................................................13 

2. GENEL B�LG�LER ....................................................................................................14 

3. GEREÇ VE YÖNTEM...............................................................................................18 

4. BULGULAR...............................................................................................................20 

4.1. *Pinus nigra Arn....................................................................................................21 

4.2. *Pinus sylvestris L. ................................................................................................22 

4.3. Cotinus coggyria Scop. ..........................................................................................24 

4.4. *Vinca major L. subsp. major................................................................................26 

4.5. *Vinca minor L. ....................................................................................................28 

4.6. Hedera helix L. ......................................................................................................29 

4.7. Aristolochia clematitis L........................................................................................30 

4.8. Betula pendula Roth. .............................................................................................32 

4.9. Sambucus ebulus L. ...............................................................................................34 

4.10. Sambucus nigra L. ..............................................................................................36 

4.11. Achillea millefolium L. subsp. pannonica (Scheele) Hayek ................................37 

4.12. Artemisia absinthium L. ......................................................................................39 

4.13. Bellis perennis L. .................................................................................................41 

4.14. *Calendula officinalis L. ....................................................................................42 

4.15. Cichorium intybus L. ...........................................................................................44 

4.16. Lactuca serriola L. ..............................................................................................46 

4.17. Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.) Grierson .........................................48 

4.18. Cornus mas L. .....................................................................................................49 



 6 

4.19. *Armoracia rusticana (Lam.) P. Gaertn. ............................................................51 

4.20. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. ...................................................................53 

4.21. Ecbalium elaterium (L.) A. Rich. ........................................................................54 

4.22. Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea var. erythraea..............................56 

4.23. Erodium cicutarium (L.) L'Hérit subsp. cicutarium ............................................58 

4.24. *Geranium macrorrhizum L. var. macrorrhizum ................................................59 

4.25. Hypericum perforatum L. ....................................................................................61 

4.26. *Aesculus hippocastanum L. ...............................................................................63 

4.27. *Juglans regia L. .................................................................................................65 

4.28. *Melissa officinalis L. subsp. officinalis..............................................................67 

4.29. *Mentha x piperita L. ..........................................................................................69 

4.30. Mentha spicata L. subsp. spicata.........................................................................70 

4.31. *Ocimum basilicum L. .........................................................................................71 

4.32. Origanum vulgare L. subsp. vulgare var. vulgare...............................................72 

4.33. Salvia sclarea L. ..................................................................................................74 

4.34. *Satureja hortensis L. .........................................................................................75 

4.35. Stachys leucoglossa Griseb..................................................................................76 

4.36. Thymus longicaulis C. Presl subsp. longicaulis var. subisophyllus             

(Borbás) Jalas................................................................................................................77 

4.37. Melilotus officinalis (L.) Desr. ............................................................................79 

4.38. *Robinia pseudoacacia L. ...................................................................................81 

4.39. *Trigonella feonum-graecum L. ..........................................................................83 

4.40. Viscum album L. subsp. album ............................................................................85 

4.41. Malva sylvestris L. ...............................................................................................86 

4.42. Syringa vulgaris L................................................................................................88 

4.43. Plantago lanceolata L..........................................................................................90 

4.44. Plantago major L. subsp. major ..........................................................................92 

4.45. Rumex crispus L. .................................................................................................94 

4.46. Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria var. eupatoria f. eupatoria ................95 

4.47. Crataegus monogyna Jacp. subsp. monogyna .....................................................97 

4.48. *Cydonia oblonga Mill. var. oblonga..................................................................99 

4.49. Fragaria viridis Duchesne.................................................................................101 

4.50. Potentilla argentea L. var. tenuiloba (Jordan) Schwarz....................................103 



 7 

4.51. Prunus spinosa L. var dasyphylla Schur............................................................105 

4.52. Rosa canina L. ...................................................................................................107 

4.53. Rubus discolor Weihe& Nees. ..........................................................................109 

4.54. Galium verum L. ................................................................................................110 

4.55. *Tilia tomentosa Moench ..................................................................................111 

4.56. *Anethum graveolens L. ....................................................................................112 

4.57. Conium maculatum L.........................................................................................113 

4.58. Eryngium campestre L. .....................................................................................114 

4.59. *Levisticum officinale Koch. .............................................................................115 

4.60. Urtica dioica L...................................................................................................117 

4.61. *Viola tricolor L. ...............................................................................................119 

4.62. *Vitis vinifera L. subsp. vinifera........................................................................121 

4.63. Galanthus elwesii Hooker fil. ............................................................................122 

4.64. Arum maculatum L. ..........................................................................................124 

4.65. Cynodon dactylon (L.) Pers. .............................................................................126 

4.66. *Zea mays L. subsp. indurata ............................................................................127 

4.67. *Allium cepa L. .................................................................................................128 

4.68. *Allium sativum L. .............................................................................................129 

4.69. Asparagus tenuifolius Lam. ...............................................................................130 

4.70. Convallaria majalis L. .......................................................................................131 

4.71. Muscari neglectum Guss....................................................................................133 

4.72. Polygonatum officinale All. var. officinale........................................................134 

ÖZEL KARI�IMLAR...................................................................................................135 

5. TARTI�MA..............................................................................................................136 

KAYNAKLAR .............................................................................................................158 

ÖZGEÇM�� ..................................................................................................................160 



 8 

TABLOLAR L�STES� 

Tablo 5-1: Halk �lacı Olarak Kullanılı�ı Olan Bitkiler ................................................. 136 

Tablo 5-2: Farmakolojik Sınıflandırma ........................................................................ 143 

Tablo 5-3: Gıda Olarak Kullanılan Bitkiler .................................................................. 147 

Tablo 5-4: Baharat Olarak Kullanılan Bitkiler ............................................................. 148 

Tablo 5-5: Tedavi ve Gıdanın Yanı Sıra Farklı Kullanılı�ı Olan Bitkiler .................... 149 

Tablo 5-6: Bulgaristan’daki Etnobotanik Çalı�malarla Yapılan Kar�ıla�tırma ............ 151 

Tablo 5-7: Trakya’daki Etnobotanik Çalı�malarla Yapılan Kar�ıla�tırma ................... 153 

 



 9 

�EK�LLER L�STES� 

�ekil 2-1: Bulgaristan haritası......................................................................................... 15 

�ekil 2-2: �sperih ilçe sınırları haritası............................................................................ 15 

�ekil 2-3: Traki mezarlıkları........................................................................................... 16 

�ekil 2-4: Demir Baba Tekkesi....................................................................................... 17 

�ekil 2-5: Bay �van-Maluk Porovetz köyü ..................................................................... 17 

�ekil 4-1: Vinca major subsp. major .............................................................................. 27 

�ekil 4-2: Vinca major subsp. major .............................................................................. 27 

�ekil 4-3: Aristolochia clematitis ................................................................................... 31 

�ekil 4-4: Aristolochia clematitis ................................................................................... 31 

�ekil 4-5: *Calendula officinalis .................................................................................... 43 

�ekil 4-6: Cichorium intybus .......................................................................................... 45 

�ekil 4-7: Cichorium intybus .......................................................................................... 45 

�ekil 4-8: Lactuca serriola ............................................................................................. 47 

�ekil 4-9: Lactuca serriola-lateksi ................................................................................. 47 

�ekil 4-10: Survaknitza................................................................................................... 50 

�ekil 4-11: Ecbalium elaterium ...................................................................................... 55 

�ekil 4-12: Ecbalium elaterium-meyvesi ....................................................................... 55 

�ekil 4-13: *Geranium macrorrhizum var. macrorrhizum (M. Porovetz) ..................... 60 

�ekil 4-14: *Juglans regia -meyvesi .............................................................................. 66 

�ekil 4-15: *Melissa officinalis subsp. officinalis .......................................................... 68 

�ekil 4-16: Thymus longicaulis subsp. longicaulis var. subisophyllus........................... 78 

�ekil 4-17: Malva sylvestris............................................................................................ 87 

�ekil 4-18: Syringa vulgaris ........................................................................................... 89 

�ekil 4-19: Fragaria viridis .......................................................................................... 102 

�ekil 4-20: Fragaria viridis-meyvesi ........................................................................... 102 

�ekil 4-21: *Levisticum officinale ................................................................................ 116 

�ekil 4-22: *Levisticum officinale-çiçek durumu ......................................................... 116 

�ekil 4-23: Arum maculatum ........................................................................................ 125 

�ekil 5-1: Bitki ticareti yapan Kalcho Subev’ten bilgi alırken (�sperih) ...................... 156 

�ekil 5-2: Sambucus ebulus meyveleri kuruturken (�sperih)........................................ 157 

�ekil 5-3: Viscum album toplarken (M. Porovetz) ....................................................... 157 



 10 

 



 11 

ÖZET 

Sami SN. �sperih (Razgrad-Bulgaristan) �lçesinde Etnobotanik Bir Ara�tırma. �stanbul 

Üniversitesi Sa�lık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik ABD. Yüksek Lisans Tezi, 

�stanbul, 2007. 

Bu çalı�ma Bulgaristan’ın Razgrad iline ba�lı �sperih ilçesinde halk arasında kullanılan 

bitkileri saptamak amacıyla yapılmı�tır. Bu nedenle Haziran 2005-Temmuz 2006 

tarihleri arasında vejetasyon döneminde ilçede toplam 59 gün süren arazi çalı�maları 

yapılmı�tır. Bu ara�tırma esnasında 23 yerle�im biriminin (1 ilçe merkezi ve 22 köy) 

hepsine gidilerek 99 bitki örne�i toplanmı�tır. Bu bitkilerin yöresel adları, kullanılı�ları, 

kullanılan kısımları, hazırlanı�ı, uygulanı� �ekilleri, dozları ve uygulama süreleri 

hakkında bilgiler derlenmi�tir. Toplanan bu örnekler �stanbul Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Herbaryumu’nda saklanmaktadır (ISTE). Bu çalı�manın sonucunda 72 türün 

(50 do�al, 22 kültür) çe�itli kullanılı�ları tespit edilmi�tir. Bunlardan 68’i halk ilacı 

olarak, 11’i gıda, 7’si baharat ve 26 türün tedavi ve gıdanın yanı sıra farklı kullanılı�ları 

oldu�u saptanmı�tır. 

Anahtar Kelimeler : Etnobotanik, �sperih, Razgrad, Bulgaristan. 
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ABSTRACT 

Sami SN, An Ethnobotanical Study in Isperih (Razgrad-Bulgaria) district, Institute of 

Health Science, Department of Pharmaceutical Botany Master Thesis, Istanbul, 2007. 

The local usage of the plants in Isperih district (Razgrad-Bulgaria) was investigated in 

this study. Field works have been done between June 2005-July 2006 in the vegetation 

period lasting for 59 days. 23 settlements (district center and 22 villages) have been 

visited and 99 plants specimens collected. Their local names, usages, used parts, 

methods of preparation, methods of administration, dosage, duration of treatment have 

been recorded. The collected plant specimens are kept in the Herbarium of the Faculty 

of Pharmacy, Istanbul University (ISTE). 68 taxa are used as medicine, 11 taxa as food, 

7 taxa as spice and 26 taxa different purpose. 

Key words: Ethnobotany, Isperih, Razgrad, Bulgaria. 
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1. G�R�� VE AMAÇ 

Bitkilerin kullanımı insanın varolu�uyla birlikte ba�lar. �lk ça�lardan kalan kil 

tabletleri, tapınak ve mezar duvarlarındaki resimlere göre insanlar bitkileri gıda ve 

tedavi amaçlı kullanmı�lardır. Bitki-insan ili�kisinde rol alan bitkiler hakkında deneme-

yanılma yoluyla elde edilen bilgiler, ister sözlü, ister yazılı, nesilden nesile aktarılarak 

gelenekselle�tirilmi� ve botanik kültürünü olu�turmu�tur. Grekçe halk anlamına gelen 

“ethnos” ile bitki anlamına gelen “botane” veya “botanikos” sözcüklerinden olu�an 

etnobotanik, geleneksel bitki-insan ili�kisini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır (3). 

Son yıllarda hızla geli�en teknoloji ve modern tıbbın yanısıra do�aya dönü� 

akımı ba�lamı�tır. Özellikle Avrupa’da bitkisel ilaç kullanımının hızla artması 

sonucunda, fitoterapi alanında yeni bilimsel yakla�ımların ve uygulamaların 

de�erlendirildi�i görülmektedir. Bu amaçla ESCOP (European Scientific Cooperative 

for Phytotherapy) kurulmu�tur. WHO (World Health Organization)’nun yaptı�ı 

ara�tırmaya göre dünya nüfusunun %80’inin yalnızca bitkisel tedaviyi kullanmakta 

oldu�u saptanmı�tır. 

Genel olarak Bulgaristan’da çok az sayıda etnobotanik ara�tırmalar yapılmı�tır 

(1, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21). Bu çalı�malar arasında, �sperih (Razgrad-Bulgaristan) 

ilçesinde daha önce etnobotanik bir ara�tırma yapılmamı� olması konunun özgün 

yönünü göstermektedir. Bu konuda yapılacak olan bir ara�tırma ile ilçenin bu bakımdan 

tanınması ve bitki-insan ili�kisi hakkındaki bilgilere ula�ılması hedeflenmi�tir. 

Bu çalı�ma ile �sperih (Razgrad-Bulgaristan) ilçesinde geni� kapsamlı bir 

etnobotanik ara�tırması yapılarak, yok olma tehlikesinde olan geleneksel botanik 

kültürünün kayıtlara geçirilmesi ve yeni nesillere aktarılarak gerek tedavi alanında 

gerekse sosyal alanlarda yeni ve yararlı sonuçların ortaya çıkmasına ı�ık tutması 

amaçlanmı�tır. Bu çalı�ma sonucunda bilimsel ve entelektüel katkının yanı sıra elde 

edilen bilgilerin tarım, ilaç ve kültür gibi alanlarda kullanılması en önemli 

de�erlerdendir. 
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2. GENEL B�LG�LER 

Bulgaristan Avrupa’nın Güney-Do�u’sunda Balkanlar Yarımadası’nda yer 

almaktadır (�ekil 2-1). Yüzey alanı 110 987 km² olmasına ra�men bir çok Avrupa 

ülkesine nazaran zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bitki çe�itlili�in nedenlerinden biri 

de Bulgaristan’ın co�rafik konumudur. Bulgaristan, bitkileri günlük hayatta halk ilaçları 

olarak geni�çe kullanmakta olan bir ülkedir. 3896 bitki türü arasından 600’ ü tıbbi 

olarak kullanımı bilinmekte olan Bulgaristan florası, zengin çe�itlili�i ile dikkat 

çekmektedir (14, 15, 16, 22, 29). 

�sperih ilçesi, Tuna Ovası’nda bulunan Ludogoriye (Deliorman) Bölgesi’nde yer 

almaktadır. Bulgaristan’ın Kuzey-Do�u’sunda yer alan Razgrad iline ba�lıdır ve 

Razgrad �ehrinin 37 km Kuzey-Do�u’sunda, Silistra �ehrinin ve Tuna nehrinin 72 km 

Güney-Batı’sında ve Varna �ehri ile Kuzey Karadeniz’in 150 km Kuzey-Batı’sında yer 

almaktadır. Ortalama yüksekli�i 230-305 m arasında de�i�ir. Razgrad iline ba�lı olan 

ilçeler arasında yüzölçümü bakımından �sperih ilçesi 402 km² alanı ile ikinci sıraya 

gelmektedir. �sperih ilçesi 23 yerle�im biriminden olu�maktadır. Bunlar ilçe merkezi ve 

ona ba�lı olan 22 köy (Belintzi, Burdokva, Vazovo, Goliam Porovetz, Delchevo, 

Dragomuj, Duhovetz, Jakim Gruevo, Jonkovo, Kitanchevo, Konevo, Kupinovtzi, 

Ludogortzi, Luvino, Maluk Porovetz, Pechenitza, Podajva, Rajnino, Sveshtari, 

Sredoseltzi, Staro Selishte, Todorovo ) (�ekil 2-2) (29). 

27.07.2005 tarihine ili�kin istatisti�e göre ilçenin nüfusu 25 143 ki�idir. �lçede 

farklı etnik kökenli (Türk, Bulgar ve Roman) halk ya�amakta olup nüfusun %60’ından 

fazlasını Türkler olu�turmaktadır (29). 

Bölgede karasal iklim hakim olup 4 ay süren sıcak yazlar ve 4 ay süren so�uk 

kı�larla beraber 4 mevsim ya�anmaktadır. Verimli topraklar üzerinde kültür bitkilerinin 

ço�u gıda ve ticaret amacıyla yeti�tirilmektedir. �lçenin bitki çe�itlili�i 40 kadar a�aç, 

20 kadar çalı ve 100 ve üzeri otsu bitkileri içermektedir (29). 

Eldeki bilgilere göre bölgenin tarihi olu�umu Trak’lara kadar dayanmaktadır. 

Bugünkü �sperih ilçe merkezi (eski adıyla Kemallar), 1545 senesinde (Osmanlı 

Döneminde) Kemal isimli bir ki�inin ve ailesinin yerle�mesiyle meydana gelmi�tir. 
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Uzun yıllar Kemallar köyü adını ta�ımı�tır. 1934 senesinde �sperih (Bulgar Devletinin 

kurucusu Han Asparuh onuruna) adını almı� ve 1960’ta ilçe olarak ilan edilmi�tir (29). 

 

 

�ekil 2-1: Bulgaristan haritası 

 

 

�ekil 2-2: �sperih ilçe sınırları haritası 
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�lçede en önemli tarihi eserlerden biri UNESCO (United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization) Dünya Mirası Listesinde olan Sveshtari’deki Trak 

mezarıdır (�ekil 2-3). 647 hektarlık bu bölgede Krapinetz nehri kanyonunda 50 üzeri 

Trak mezarı, höyük ve tapınak ayrıca 14 ma�ara bulunmaktadır. Di�er bir popüler 

ziyaret yeri de aynı bölgede bulunan 17.yüzyıl’dan kalma bir Bekta�i türbesi olan Demir 

Baba Tekkesi’dir (�ekil 2-4). “Sborjanovo” müzesi bölgesinde ender olan Kaya kartalı 

ve Macaristan karanfilini barındırmaktadır (31). 

�lçenin ekonomisi genelde tarım, ormancılık ve hayvancılı�a dayanır (�ekil 2-5). 

275 109 dekarlık i�lenen arazide yapılan tarımda sırasıyla; hububat, endüstri bitkileri, 

yem bitkileri, bakliyat ve ba�-bahçe ürünleri gelmektedir. Ormanlar 8 367 hektarlık alan 

kaplamaktadırlar (29). Hayvancılık ço�unlukla özel sektöre aittir. Do�asıyla ve tarihi-

kültürel mirasıyla, yöre için yeni ve sıra dı�ı bir gelir kalemi olan turizmin de 

geli�mesine sebep olmu�tur. 

�lçenin Avrupa çapında en büyük olan sanayi tesisi 1979 yılında kurulan fayans 

fabrikasıdır (“KAI Khan Asparuh”) (30). 

 

 

�ekil 2-3: Traki mezarlıkları 
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�ekil 2-4: Demir Baba Tekkesi 

 

 

�ekil 2-5: Bay �van-Maluk Porovetz köyü 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Yapılan ara�tırmanın materyalini olu�turan bitki örnekleri �sperih ilçesinde 

Haziran 2005-Temmuz 2006 tarihleri arasında gerçekle�tirilen arazi çalı�malarında 

toplanmı�tır. Çalı�malar esnasında ilçedeki 23 yerle�im biriminin (1 ilçe merkezi ve 22 

köy) hepsine gidilmi�tir. Bölgede 59 gün süren arazi çalı�maları sonucunda 99 bitki 

örne�i toplanmı�tır. Bunların arasından 72 türün çe�itli amaçla kullanıldı�ı tespit 

edilmi�tir. Kullanılı�larıyla ilgili bilgiler, kullanan ki�iler ile bizzat görü�ülerek elde 

edilmi�tir. Tüm bilgiler defter ve kameraya kaydedilmi� ayrıca bitkiler ve 

kullanılı�larıyla ilgili bazı foto�raflar çekilmi�tir. 

Arazi çalı�maları sırasında, kullanılı�ı olan bitkilere ait örneklerin, bilginin 

alındı�ı köyden toplanmasına özen gösterilmi�tir. Ancak halk tarafından çok iyi bilinen 

ve yaygın olarak kullanılan bitki örnekleri her köyden ayrı ayrı toplanmamı�tır. 

Ara�tırma konumuz ile ilgili bilgiler, ilçede ya�ayan yerli kimselerden sa�lanmaya 

çalı�ılmı�tır ve bu amaçla özellikle halk hekimli�i yapan veya bitki ticaretiyle u�ra�an 

ki�ilere ba�vurulmu�tur. �lgili ki�ilerle beraber arazi çalı�maları yapılmı�tır. Bitkinin 

mevsimi olmadı�ı veya bitkinin bulundu�u yere ula�ımın zor oldu�u durumlarda ise 

toplanan bitki örnekleri gösterilerek te�hisi sa�lanmı� ve bilgiler derlenmi�tir. 

Toplanan bitki örnekleri preslenip, kurutulmu�, derin dondurucuda -28 ºC’de 3-5 

gün bekletilmi� ve sonra kartonlara yapı�tırılıp tayin edilmi�tir. Tayin i�lemleri sırasında 

“The Flora of Turkey and East Aegean Islands (8), Flora Italiana Illustrata (10), Flora 

na Republika Bulgaria”(17, 19, 26) adlı eserlerden ve bazı temel botanik kitaplarından 

(5, 6, 23, 27) yararlanılmı�tır. 

Herbaryum materyali haline getirilen bitkilerin toplayıcı numarası korunarak 

ISTE numarası verilmi�tir. Bazı droglar ise cam kavanozlarda saklanıp SS (toplayıcının 

adı ve soyadı-Semra Sami-ba� harfleri) numaraları verilmi�tir. “BULGULAR” 

bölümünde (s. 20) kullanılı�ı olan her bir bitki ile ilgili bilgiler a�a�ıdaki düzen içinde 

sunulmu�tur: 

-Genel Özellikler 

-Çiçeklenme zamanı 

-Yeti�me ortamı 
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-Bulgaristan’daki yayılı�ı 

-Genel yayılı�ı 

-�ncelenen Örnek 

-Yöresel �smi 

-Kullanılan Kısmı 

-Yöresel Kullanımı. 

Kültürü yapılan bitkiler “*” ile belirtilmi�tir. 

Ara�tırma bölgesinde bitkilerin hem tek ba�ına hem de karı�ım (iki veya daha 

çok bitki) halinde kullanıldı�ına rastlanmı� olup karı�ım halinde kullanılanlar ayrı bir 

bölüm (ÖZEL KARI�IMLAR) olarak çalı�mamıza eklenmi�tir (s. 135). Tek ba�ına 

kullanılan bitkiler, ayrıca karı�ım halinde de kullanılıyorsa bu durum, o bitkilerin 

kullanılı�ı ile ilgili bilgilerin en sonunda belirtilmi�tir. 
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4. BULGULAR 

Ara�tırma bölgesinde kullanılı�ı saptanan bitkiler, Gymnospermae ve 

Angiospermae alt bölümleri kapsamında familya, cins ve türlerine göre alfabetik olarak 

sunulmu�tur. 
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GYMNOSPERMAE 

Pinaceae 

4.1. *Pinus nigra Arn. 

 

Boyu 30 m’yi a�mayan, dalları dik olarak yükselen a�açlar. Gövde kabu�u koyu gri, 

bir yıllık dallar ise grimsi-kahverengi renkte. Tomurcuklar silindrik, akut, reçineli, 

yakla�ık 2,5 cm uzunlu�unda, kahverengi. Yapraklar i�nemsi, sert, batıcı, 8-14 cm x 

1,5-2 mm. Kozalaklar sapsız, 2-4 adet bir arada, ovoid, 5-7,5 cm x 2-3,5 cm, parlak, 

grimsi-kahverengi renkte. Pulların iç kısımları siyah-kahverengimsi. Tohumlar ovoid,  

4-6 mm, gri, ufak lekeler mevcut, boyuna kanatçıklı. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Mayıs. 

Yeti�me ortamı: Da� yamaçlarında, özellikle kireçli topraklarda. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Batı ve Orta Stara Planina, Osogovo, Pirin, Slavianka, 

Rodoplar ve Batı Bulgaristan’nın bazı alçak da�larında. 

Genel yayılı�ı: Orta ve Güney Avrupa, Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Jonkovo-yol kenarı-295 m, 03.vı.2006, S. Sami,             

ISTE 83 547. 

Yöresel �smi: Çam, kara çam, cheren bor. 

Kullanılan Kısmı: Genç verimsiz sürgünleri, reçinesi. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� genç sürgünlerden hazırlanan infüzyon, dahilen balgam söktürücü 

olarak kullanılır (�sperih, Jonkovo, G. Porovetz, M. Porovetz, Konevo). 

2. Reçinesi �eker hastalı�ı tedavisinde kullanılan karı�ıma katılır (�sperih)  

(Karı�ım 8). 
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Pinaceae 

4.2. *Pinus sylvestris L. 

 

Boyu 40 m’ ye kadar olan a�açlar. Ya�lı a�açların gövde kabukları kırmızı-

kahverengimsi, dal kabukları sarımtırak renkte. Yapraklar i�nemsi, grimsi-ye�il renkte, 

4-7 cm x 2 mm, di�li kenarlı, yassı yüzünde beyaz izler mevcut; yaprak tabanındaki 

kınlar önce 8 mm uzunlu�unda, daha sonra kısalır. Kozalaklar 1-3 adet, a�a�ı kıvrık 

saplı, soluk gri renkte, ovoid, 2,5-7 x 2-5 cm. Tohum ovoid, siyah-gri, kanatlı. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Orman formasyonları meydana getirmektedir,1000-2200 m’ye kadar, 

park ve yol kenarlarında kültür olarak da yeti�tirilmektedir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Stara Planina, Vitosha, Rila, Pirin, Osogovo, Rodop 

Da�ları’nda, özellikle Güney cephelerinde orman formasyonu meydana getirmektedir. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (�sveç, Norveç, Finlandiya Kuzeyi hariç), Kuzey Asya (Ohotsk 

Denizi’ ne kadar). 

�ncelenen Örnek: �sperih, Jonkovo-yol kenarı-295 m, 03.vı.2006, S. Semra,           

ISTE 83 548. 

Yöresel �smi: Kızıl çam, sarı çam, bjal bor, cherven bor. 

Kullanılan Kısmı: Kozalaklar, verimsiz genç sürgünler, gövde kabu�u, reçinesi. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� verimsiz genç sürgünlerden hazırlanan infüzyon, dahilen 

balgam söktürücü olarak kullanılır (�sperih, Jonkovo, G. Porovetz, M. Porovetz, 

Konevo, Rajnino, Kupinovtzi). 

2. Kurutulmu� verimsiz genç sürgünlerden hazırlanan infüzyon, dahilen 

böbrek ta�larını dü�ürücü olarak kullanılır ( �sperih, Ludogortzi, Rajnino). 
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3. Kurutulmu� verimsiz genç sürgünlerden hazırlanan dekoksiyon (1 yemek 

ka�ı�ı drog, 500 ml.su), dahilen bron�it tedavisinde kullanılır (�sperih, Jonkovo, 

M. Porovetz, Podajva, Rajnino, Duhovetz). 

4. Kurutulmu� verimsiz genç sürgünlerden hazırlanan infüzyon, dahilen 

idrar söktürücü olarak kullanılır (Pechenitza, Sredoseltzi). 

5. Kurutulmu� verimsiz genç sürgünlerden hazırlanan dekoksiyon, haricen 

so�uk algınlı�ında inhalasyon �eklinde uygulanır (�sperih, Jonkovo). 

6. Kurutulmu� verimsiz genç sürgünler, suda kaynatılır, �eker ilave edilir, 

elde edilen �urup dahilen öksürük kesici olarak kullanılır (�sperih). 

7. Eritilmi� reçinesi domuz ya�ı ile karı�tırılarak (1:1 oranında) elde edilen 

merhem yara iyi edici olarak kullanılır ( �sperih, M. Porovetz, Konevo). 

8. Verimsiz genç sürgünler ve veya küçük kozalaklardan hazırlanan 

pekmez, dahilen kan yapıcı olarak kullanılır (�sperih, G. Porovetz, M. Porovetz, 

Konevo, Rajnino). 

9. Verimsiz genç sürgünlerden hazırlanan pekmez, gıda olarak yenir 

(yaygın). 

10. Gövde kabukları çocuklar tarafından kayık yapılarak oyun amaçlı 

kullanılır (yaygın). 

11. So�uk algınlı�ında kullanılan karı�ıma katılır (�sperih) (Karı�ım 1). 
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ANGIOSPERMAE 

DICOTYLEDONAE 

Anacardiaceae 

4.3. Cotinus coggyria Scop. 

 

Derin ve iyi geli�mi� kök sistemine sahip, 4 m’ye kadar yükselebilen çalılar. Genç 

dallar ye�ilimsi veya kırmızımsı renkte, çıplak, pürüzsüz; ya�lı dallar kahverengi. 

Yapraklar basit, 3-10 cm x 2-7 cm, saplı, obovattan dairemsiye kadar de�i�en �ekillerde, 

üst yüzü ye�il, alt yüzü grimsi-ye�il renkte. Çiçek durumu dalların uç kısmında yer alır. 

Çiçekler tek e�eyli ya da erdi�i olabilir; sepaller 5 adet, eliptik-lanseolat; petaller 5 adet, 

beyazımsı-ye�il renkte, sepallerden iki katı daha uzun. Meyve kuru obovat,                   

3-5 mm x 1,5-2,0 mm, olgunlukta koyu kahverengi drupa. Tohumlar kordat, 

uzunlamasına oluklu, grimsi-kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Çalılıklarda ve me�e ormanlarında, kuru ve ta�lık alanlarda, genelde 

kireçli topraklarda, düzlük ve da� yamaçlarında, 800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Karadeniz kıyısı, Kuzey-Do�u Bulgaristan, Znepol bölgesi, 

Batı sınır da�ları, Struma vadisi, Mesta nehrinin vadisi, Pirin, Rila, Sredna Gora, 

Strandja, Rodop Da�ları, Trakya ovası, Tundja düzlü�ü. 

Genel yayılı�ı: Güney Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Kafkasya, Güney-Batı ve Do�u Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz-Dragomuj arasında-yol kenarı-250 m, 

17.vıı.2005, S. Sami, ISTE 83 509; �sperih, Duhovetz-yol kenarı-305 m, 22.ıv.2006,    

S. Sami, ISTE 83 531; �sperih, Ludogortzi-Burdokva arası-çayırlık alanda-295 m, 

11.vı.2006, S. Sami, ISTE 83 558. 

Yöresel �smi: Tetre, tetra, smradlika. 
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Kullanılan Kısmı: Yapraklar, genç yapraklı dallar. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� yapraklardan hazırlanan infüzyon, haricen cilt yaralarına 

sürülerek, yara iyi edici olarak kullanılır (�sperih, M. Porovetz, Dragomuj, 

G. Porovetz, Konevo). 

2. Kurutulmu� yapraklardan hazırlanan dekoksiyon, haricen ekzema ve mantar 

hastalıklarının tedavisinde kullanılır (�sperih, Luvino, M. Porovetz, 

Dragomuj, Duhovetz, Pechenitza). 

3. Yapraklı genç dallarından hazırlanan dekoksiyon, sıcakken içine oturularak 

haricen hemoroit ve kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır (�sperih, M. 

Porovetz, Dragomuj, Ludogortzi, Burdokva, St. Selishte, Jonkovo). 
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Apocynaceae 

4.4. *Vinca major L. subsp. major 

 

Steril gövdeler 60 cm’ye kadar yükselebilen, dik veya sürünücü, çiçek ta�ıyan gövdeler 

ise 30 cm’ ye kadar olan otsu bitkiler. Yapraklar 4,0-6,0 (8,0) cm x 3-4 cm, geni� obovat, 

obovat veya kordat, nadiren lanseolat, her dem ye�il, 3-6 mm uzun saplı, çıplak, yaprak 

damarları etrafında hafif tüylü, lamina kenarı sık siliatlı; ana damarla yan damarların 

olu�turdu�u açı 30-50°, kenarlara do�ru yay �eklinde kıvrık. Çiçekler 2,5-3,0 cm 

uzunlu�unda, tekli, noduslarda yerle�ik, çiçek sapları yaprak saplarından daha kısa. Kaliks 

6-12 mm uzunlu�unda, sepaller ¾’ü kadar ayrı, linear, kenarlarda siliatlı. Korolla 

kırmızımsı-mor veya mavimsi-mor renkte, korolla tübü 10-13 mm uzunlu�unda, petaller 

asimetrik üçgenimsi ve di�li. Anterler ve filamentler aynı uzunlukta. Tohumlar silindrik, 

kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Mayıs. 

Yeti�me ortamı: Kuru, otlak ve ta�lık alanlarda. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın olarak kültürü yapılmaktadır. 

Genel yayılı�ı: Güney-Do�u Avrupa (Balkanlar, Kırım), Akdeniz, Güney-Batı Asya 

(Malezya) ve Kafkasya. Orta Asya’da kültür bitkisi olarak yayılı� gösterir. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Belintzi-yol kenarı-285 m, 22.ıv.2006, S. Sami,              

ISTE 83 532. 

Yöresel �smi: Zimzelen, zelenika, edar zimzelen. 

Kullanılan Kısmı: Toprak üstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, hipertansiyon 

tedavisinde kullanılır (�sperih, Belintzi, G. Porovetz, Konevo). 
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2.  Köylerin ço�unda süs bitkisi olarak kullanılır. 

 

 

�ekil 4-1: Vinca major subsp. major 

 

 

�ekil 4-2: Vinca major subsp. major 
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Apocynaceae 

4.5. *Vinca minor L. 

 

Steril gövdeleri 60 cm’ye kadar, çiçek ta�ıyanlar ise 22 cm’ye kadar yükselen, basit 

veya dallanmı� otsu bitkiler. Yapraklar (1,5) 3-5 (7)cm x (0,6) 0,8-1,5 (2,5) cm, geni� 

eliptik-lanseolat, nadiren obovat-lanseolat, her dem ye�il, üst yüzü parlak derimsi; yan 

damarların ana damarla olu�turdu�u açı 30-50º. Çiçekler 4-10 (12) mm uzunlu�unda, 

noduslarda tek tek. Kaliks (3) 4-5 mm uzunlu�unda, sepaller çıplak, linear-lanseolat. 

Korolla mavi renkte; korolla tübü 7-12 mm uzunlu�unda, petaller üçgenimsi-obovat, sık 

di�li. Anterler filamentlerden daha uzun. Tohumlar uzun silindrik. 

Çiçeklenme zamanı: Mart-Mayıs. 

Yeti�me ortamı: Kuru, otlak ve ta�lık alanlarda, genelde kireçli topraklarda, büyük 

olasılıkla yabanile�mi�, 800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yeti�tirilir. Do�al 

olarak Karadeniz kıyıları, Tuna Düzlü�ü ve Predbalkan Bölgesi’nde yayılı� gösterir. 

Genel yayılı�ı: Avrupa’da kültür bitkisi olarak yaygın, yayılı� sınırları zor tespit edilen 

Avrupa (Kuzey kısımları hariç), Akdeniz, Kafkasya, Güney-Batı Asya (Malezya). 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sborjanovo müze önünde-park alanında-245 m, 25.ııı.2006, 

S. Sami, ISTE 83 525. 

Yöresel �smi: Dreben zimzelen, zelenika. 

Kullanılan Kısmı: Yapraklar. 

Yöresel kullanımı:�

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, hipertansiyon tedavisinde 

kullanılır (�sperih, G. Porovetz, Konevo, M. Porovetz,). 

2. Süs bitkisi olarak kullanılır (�sperih ve köylerin ço�unda). 
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Araliaceae 

4.6. Hedera helix L. 

 

Boyu 50 m’yi a�abilen, çok yıllık, her dem ye�il, tırmanıcı bitkiler. Yapraklar 

karakteristik bir heterofili gösterir, çiçek veren sürgünlerin yaprakları tam, tepede akut, 

romboid-ovat; çiçek vermeyen sürgünlerin yaprakları 3-5 loblu, palmat. Çiçek durumu 

umbella. Reseptakulum çanak �eklinde; sepaller 5 küçük di�çik halinde; petaller 

ye�ilimsi-beyaz renkte, hafif tüylü, ba�langıçta dik, sonra geriye kıvrık. Meyve 

olgunlukta, tepesi disk ile örtülmü�, stilus ve kaliks yapraklarının izini ta�ıyan, 

siyahımsı-mor renkli, küre �eklinde yalancı bir bakka. 

Çiçeklenme zamanı: A�ustos-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Genelde ormanlarda, nadiren kayalıklarda, düzlük ve da�larda,     

1800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Kuzey Afrika, Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Belintzi köyü-ormanlık alanı-285 m, 22.ıv.2006, S. Sami, 

ISTE 83 533. 

Yöresel �smi: Sarma�ık, brashljan. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, öksürük kesici ve 

balgam söktürücü olarak kullanılır (�sperih, Belintzi, G. Porovetz). 
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Aristolochiaceae 

4.7. Aristolochia clematitis L. 

 

Çok dallanmı�, sürünücü rizomu olan bitkiler. Gövde dik, 40-80 (100) cm boyunda, 

dallanma göstermeyen, nadiren az dallı, çıplak, açık ye�il renkte. Yapraklar 3-15 cm 

uzunlu�unda, alternan, çıplak, geni� ovoid veya ovat, tabanda kordat, tam kenarlı, soluk 

ye�il renkte, petiyol 1,5-5 cm uzunlu�unda, laminadan 2-3 kat daha kısa. Çiçekler, her 

yaprak koltu�unda 2-8 adette. Pedisel 10-12 mm boyunda. Periant 2-3 cm uzunlu�unda, 

basit, asimetrik, taça benzeyen, açık sarı; tübü 12 mm uzunlu�unda, eliptik, hemen 

hemen tübe e�it veya az daha uzun dilsi uzantısı mevcut. Meyve 5-6 cm uzunlu�unda, 

armut �eklinde veya yuvarlak, olgunla�madan önce etli ve ye�il renkte bir kapsula. 

Tohumlar çok sayıda, yassı, üçgenimsi, çıplak, sarı-kahverengimsi, 1 cm çapında. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Kurak otlaklarda, seyrek ormanlık alanlarda, 700 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Demir Baba Tekkesi-patika kenarları-250 m, 27.v.2006,     

S. Sami, ISTE 83 534. 

Yöresel �smi: Kurt alması, vulcha jabulka. 

Kullanılan Kısmı: Kökleri ve toprak üstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� kök ve topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen 

idrar söktürücü olarak kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 

2. Kurutulmu� kök ve topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen 

so�uk algınlı�ında, ba�ı�ıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılır (�sperih). 
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3. Kurutulmu� kök ve topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, haricen cilt 

yaralarına kompres �eklinde, yara iyi edici olarak uygulanır (�sperih). 

 

 

�ekil 4-3: Aristolochia clematitis 

 

 

�ekil 4-4: Aristolochia clematitis 
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Betulaceae 

4.8. Betula pendula Roth. 

 

30 m’ye kadar yükselebilen, asimetrik seyrek dallı a�açlar. Gövde kabu�u beyaz, 

yatay soyulma gösterir; ya�lı a�açların alt kısmında hemen hemen siyah, derin çatlaklı. 

Genç dallar genellikle sarkık, pürüzsüz kabuklu. Tomurcuklar ovat-konik, kahverengi, 

yapı�kan. Yapraklar üçgenimsi ovat veya üçgenimsi romboid, 4-7 cm x 2,5-4 cm, 

tepede akut, kenarları biserrat, her iki yüzü de hafif yapı�kan, üst yüzü koyu ye�il, alt 

yüzü açık ye�il renkte. Petiyol 2-3 cm uzunlu�unda, çıplak. Erkek çiçekler sapsız, dal 

uçlarında 2-3 adet, 6 cm’ye kadar uzun, silindrik, sarkık. Di�i çiçekler çok sayıda, dik, 

silindrik, 2-4 cm x 0,8-1,0 cm. Meyve uzun eliptik, kanatlı nuks; kanatçıklar nukstan   

3-4 kez daha geni�, önce ye�ilimsi, olgunlukta ise açık kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Mayıs. 

Yeti�me ortamı: Açık ormanlık alanlarda, kayalıklarda, genelde i�neyapraklılar 

bölgesinde. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın, özellikle daha yüksek da�larda. 

Ayrıca park ve bahçelerde süs bitkisi olarak da rastlanır. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Kafkasya, Batı Sibirya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sredoseltzi köyü-yol kenarı-270 m, 27.v.2006, S. Sami,     

ISTE 83 537. 

Yöresel �smi: Breza, bjala breza. 

Kullanılan Kısmı: Gövde kabu�u, yaprakları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Gövde kabuklarından hazırlanan lapa, haricen a�rıyan bölgeye uygulanarak, 

romatizma tedavisinde kullanılır (�sperih). 
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2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen idrar söktürücü olarak 

kullanılır (�sperih). 

3. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen günde 4 kez, aç 

karnına, 1’er su barda�ı içilerek, böbrek ta�larını dü�ürücü olarak kullanılır 

(�sperih, Sredoseltzi). 
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Caprifoliaceae 

4.9. Sambucus ebulus L. 

 

0,5-2 m boyunda, kötü kokulu, çıplak, sürünücü rizomlu çok yıllık otsu bitkiler. 

Folioller 3-6 çift, lanseolattan elipti�e kadar de�i�en �ekillerde, 7-15 x 2-6 cm, serrat. 

Stipulalar ovat veya lanseolat, 8-30 mm, di�li, kalıcı. Çiçek durumu ço�unlukla 3 (4) 

primer ı�ınlı, düz tepeli, 5-16 cm çapında. Kaliks di�leri 0,5 mm boyunda, geni� 

üçgenimsi. Korolla 6-8 mm çapında, beyaz, bazen hafif pembemsi. Anterler kırmızımsı-

mor renkte. Meyve 5-7 mm çapında, küremsi, parlak siyah drupa. Tohumlar 3 (4), 

küremsi, siyah renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Yol kenarları, bo� arazilerde, tarlalarda, ormanlık açık alanlarda,  

2000 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Hollanda ve Kuzey Ukrayna’nın Güneyinden itibaren),  

Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Dragomuj köyü-yol kenarı-260 m, 03.vıı.2006, S. Sami, 

ISTE 83 571. 

Yöresel �smi: Bız, bıyzgan, pıyran, bazak 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları, meyveleri. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Taze yaprakları, haricen ovu�turularak, ısırgan otunun (Urtica dioica) vücutta 

yarattı�ı yanma hissini gidermek için kullanılır (yaygın). 
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2. Yarı kurutulmu� olgun meyvelerinden hazırlanan marmelat, dahilen aç karnına 

1’er çorba ka�ı�ı yenilerek mide rahatsızlıklarında ve ülser tedavisinde kullanılır 

(�sperih). 

3. Kurutulmu� olgun meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon (2 çorba ka�ı�ı drog, 

500 ml suda 5 dakika kaynatılıyor), ılıkken içine oturularak haricen hemoroit 

tedavisinde kullanılır (�sperih). 

4. Taze olgun meyveleri, �ekerde 40 gün bekletilerek elde edilen su, dahilen, 

sabahları aç karnına, 50 ml, kalp-damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır 

(�sperih). 
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Caprifoliaceae 

4.10. Sambucus nigra L. 

 

10 m’ye kadar yükselebilen çalılar veya küçük a�açlar. Yapraklar 10-32 cm boyunda, 

5-7 (9) foliollu. Folioller ovat-lanseolat veya ovat-eliptik, alt yüzü açık kahverengimsi, 

üst yüzü mat ye�il renkte. Stipulalar eksik ya da çok küçük, lanseolat veya ipliksi, erken 

dökülen. Çiçek durumu 10-24 cm çapında, 5 primer ı�ınlı. Korolla 6-9 mm çapında, 

derin 5 parçalı; petaller oval-eliptik, beyaz, sarımsı-beyaz. Anterler sarı renkte. Meyve 

5-6 mm boyunda, küremsi, parlak siyah, nadiren kırmızı renkte bir drupa. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Çalılıklarda, ormanlık alanlarda, düzlüklerde, da�lar ve da� 

yamaçlarında, 2300 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Batı Suriye, Kuzey Irak, Batı �ran. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz, Demir Baba Tekkesi-yol kenarı-260 m, 

19.vı.2005, S. Sami, ISTE 83 497. 

Yöresel �smi: Mülüver, bızi, svirchovina. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Taze çiçeklerinden hazırlanan �urup, dahilen öksürük kesici ve balgam 

söktürücü olarak kullanılır (�sperih, Rajnino, Vazovo, Sveshtari, M. Porovetz). 

2. Kurutulmu� çiçeklerinden hazırlanan dekosiyon, dahilen öksürük kesici olarak 

kullanılır (�sperih, Rajnino, Vazovo, Sveshtari, M. Porovetz). 

3. Kurutulmu� çiçekleri bazı çay karı�ımlarında yer alır (�sperih)                 

(Karı�ım 2, Karı�ım 6). 
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Compositae 

4.11. Achillea millefolium L. subsp. pannonica (Scheele) Hayek  

 

10-100 cm yüksekli�inde, çok yıllık otsu bitkiler. Gövde dik, yünlü-piloz. Gövde 

yaprakları taban yapraklarına benzer, ipeksi-yünsü tüylü; taban yaprakları lineardan 

lanseolata kadar de�i�en �ekillerde, petiyol ile beraber (6-) 10-20 x (0,4-) 1-4 cm,       

(2-) 3-pinnatisekt, segmentler lineardan linear-lanseolata kadar de�i�en �ekillerde, 

yaprak ekseni 0,5-1,5 mm eninde, nadiren di�li, uç segmentler 0,2-0,5 mm eninde, orta 

gövde yaprakları 2-9 x 0,3-1,5 cm. Kapitulumlar 50-150 ve daha fazla çiçekli, korimbus 

4-15 cm eninde, pedonkul 1-5 mm uzunlu�unda. �nvolukrum oblong-ovoid,                 

4-5,5 x 2,5-4 mm. �nvolukrum brakteleri oblong-lanseolat, ± kahverengimsi renkte, dar 

zarımsı kenarlı, kısa yumu�ak tüylü. Dilsi çiçekler 4-6 adet, beyaz renkte, 1,5-2,5 mm;        

tüpsü çiçekler 10–20 adet. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Kurak ve ta�lık yamaçlarda, çayırlarda, 1000 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Orta Avrupa, Batı Rusya, Balkanlar. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sveshtari ormanı-açık alanda-245 m, 18.vı.2005, S. Sami, 

ISTE 83 488. 

Yöresel �smi: Bjal ravnetz. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekler. 

Yöresel Kullanımı: 

1- Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan dekoksiyon, di� eti hastalıklarında gargara 

halinde kan dindirici olarak kullanılır (�sperih, Sveshtari). 
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2- Kurutulmu� ve toz edilmi� çiçekler zeytin ya�ında bekletilerek (1:10 oranında) 

elde edilen ya�, haricen yara ve yanıklara uygulanarak yara iyi edici olarak 

kullanılır (�sperih). 

3- Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml su), 

dahilen günde 3 defa, aç karnına 1’er kahve fincanı içilerek mide-ba�ırsak 

rahatsızlıklarında, i�tah açıcı olarak, hazımsızlık �ikayetlerinin giderilmesinde 

kullanılır (�sperih, Sveshtari, Vazovo, Rajnino, Burdokva, Ludogortzi, M. 

Porovetz). 

4- Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan infüzyon, dahilen hemoroit tedavisinde 

kullanılır (�sperih). 

5- Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan infüzyon sancılı adet görme gibi bazı kadın 

hastalıklarının tedavisinde kullanılır (�sperih, Sveshtari, Rajnino, Vazovo). 

6- Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan infüzyon böbrek rahatsızlıklarında idrar 

söktürücü olarak kullanılır (�sperih, Sveshtari, Rajnino, Vazovo). 

7- Kurutulmu� çiçekleri mide-ba�ırsak rahatsızlıklarında kullanılan karı�ıma katılır 

(�sperih) (Karı�ım 3). 
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Compositae 

4.12. Artemisia absinthium L. 

 

40-120 cm boyunda, kokulu, grimsi-ye�il renkte, çok yıllık yarıçalımsı bitkiler. 

Yapraklar 2-3 pinnatisekt, loblar ± oblong, subakut, her iki yüzü beyazımsı veya grimsi 

ipeksi tüylü; taban yaprakları uzun saplı; gövde yaprakları kısa saplı, hemen hemen 

gövdeyi sarıcı. Çiçek durumu dar veya geni� panikula. Brakteler yapraklara benzer, 

fakat daha küçük. Kapitulumlar basık küre �eklinde, çiçekler çok sayıda, 3-5 (6) mm 

geni�li�inde. �nvolukrum 1-3 mm boyunda. Dı� fillariler ço�u kez otsu, ipeksi tüylü; 

içtekiler daha uzun, ço�u kez zarımsı. Reseptakulum bariz piloz. Tüm çiçekler tüpsü, 

kaliks mevcut de�il, korolla sarımsı renkte, çıplak; dı�taki çiçekler ipliksi, di�i; içtekiler 

erdi�i, verimli. Meyve 1 mm uzunlu�unda, kahverengi renkte, tepede akut, papussuz ve 

koronasız bir aken. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Otlaklar, ta�lık alanlar, çalılıklar, yol kenarları, 2600 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın, özellikle düzlüklerde ve da� 

yamaçlarında, Dobrudja ve Do�u Rodoplar’da. 

Genel yayılı�ı: Avrupa ve Asya’nın ılıman bölgeleri ve Kuzey Afrika. Kuzey 

Amerika’ya dı�arıdan gelmi�. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Podajva-yol kenarı-290 m, 25.vı.2005, S. Sami,             

ISTE 83 506. 

Yöresel �smi: Pelin otu, pelin, bjal pelin. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen i�tah açıcı 

olarak kullanılır (�sperih, Podajva). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen hazımsızlıkta 

kullanılır (�sperih, Podajva). 

3. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon (2 çorba ka�ı�ı drog, 

1 su bardagı su), günde dört kez gargara halinde, a�ız kokusunu gidermek için 

kullanılır (�sperih). 

4. Tur�u, rakı veya �arap fıçılarını, kovan sandıklarını kötü kokulardan arındırmak 

ve temizlemek için, taze topraküstü kısımlarıyla ovulur (�sperih, M. Porovetz, 

Rajnino, Konevo). 

5. Topraküstü kısımları rakı veya �araplara çok az miktarda, koku verici olarak 

katılır (�sperih, Podajva, M. Porovetz, Rajnino, Konevo). 
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Compositae 

4.13. Bellis perennis L. 

 

10-15 cm boyunda, ço�unlukla rozet �eklinde, çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar 

spatulat, 2-30 x 0,5-1,5 cm, tepede obtus veya geni� akut, tabanda daralmı�, tam veya 

her iki tarafında, tepeye yakın kısımda 5 adete kadar hafifçe di�li, her iki yüzde 

seyrekçe yumu�ak tüylü. �nvolukrum 0,5-1 cm geni�li�inde; brakteler ovat-lanseolat,   

3-6 x 0,75-2,5 mm, tepede obtus veya akut. Dilsi çiçekler 30-50 adet; beyaz ve 

ço�unlıkla alt yüzde pembe renkte. Tüpsü çiçekler 1,5-2 mm, sarı renkte. Akenler 

tepede yuvarlak, 1,3-1,5 x 0,7-0,8 mm, ± tüylü. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Otlaklar, çalılıklar, 2000 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Kıbrıs, Kuzey Suriye, Rusya, Azerbaycan. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Podajva ve Kupinovtzi arası-çayırlık alanda-280 m, 

27.v.2006, S. Sami, ISTE 83 536. 

Yöresel �smi: Koyun gözü, parichka. 

Kullanılan Kısmı: Kapitulumlar. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� kapitulumlardan hazırlanan infuzyon, dahilen öksürük kesici olarak 

kullanılır (�sperih, Podajva, Kupinovtzi). 

2. Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yaygın kullanımı vardır. 
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Compositae 

4.14. *Calendula officinalis L. 

 

Dik veya toprak üstünde yayılan, tek yıllık veya çok yıllık otsu bitkiler. Gövde 

genellikle çok dallı, 20-50 cm, bazen sadece tabanda odunla�mı�. Yapraklar linear-

lanseolat, oblanseolat veya dar oblong, 2-7 (12) x 0,5-1,5 (-2) cm, yukarıya do�ru 

küçülen, kısa yumu�ak salgı tüylü veya bazen ince araknoid-kolayca dü�en yünsü bir 

tüy örtüsü ile kaplı, kenarlar aralıklı ve daha ziyade düzensiz sinuat-di�li. Pedonkül 

yapraksız. Dilsi çiçekler parlak sarı veya turuncu renkte, fillarilerden iki kat daha uzun, 

tüpsü çiçekler sarı veya turuncu renkte. Akenler heteromorf (farklı �ekillerde), çıplak 

veya kısa, yumu�ak tüylü, kuvvetlice içe do�ru kıvrık gagalı, bazen eksik              

(kültür bitkilerinde). 

Çiçeklenme zamanı: Mart-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde süs bitkisi olarak yeti�tirilir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: Dünyada birçok yerde kültürü yapılır, kayna�ı bilinmeyen bitki olarak 

kayıtlarda yer almaktadır. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz-bahçe içi-260 m, 03.vıı.2006, S. Sami,       

ISTE 83 569. 

Yöresel �smi: Neven, kalendula. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� çiçekler toz edilip lanolin, vazelin veya domuz ya�ıyla karı�tırılarak 

haricen yara iyi edici olarak ve mantar ve ekzema tedavisinde kullanılır 

(�sperih). 
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2. Kurutulmu� çiçekler toz edilip, vazelin veya zeytin ya�ı ile karı�tırılarak (1/10 

oranında) haricen yanıklara sürülerek yara iyi edici olarak kullanılır (yaygın). 

3. Kurutulmu� çiçekler toz edilip domuz ya�ı ile karı�tırılır, bel a�rılarında a�rılı 

bölgeye haricen uygulanır (�sperih). 

4. Kurutulmu� çiçekler toz edilip %90 etanol ile iki hafta boyunca, karanlık yerde 

maserasyona bırakılır (1/5 oranında), elde edilen alkolden 1 çay ka�ı�ı 1 bardak 

suya karı�tırılarak, gargara olarak di� eti hastalıklarında kullanılır (�sperih). 

5. Kurutulmu� çiçekler toz edilip %90 etanol ile iki hafta boyunca, karanlık yerde 

maserasyona bırakılır (1/5), dahilen, günde 3 defa 35’er damla alınarak ülser 

tedavisinde kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 

6. Kurutulmu� ve toz edilmi� çiçeklerden hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı 

drog, 500 ml kaynar suda 2 saat bekletilerek), süzüldükten sonra dahilen günde 

3 defa 1’er çay barda�ı aç karnına içilerek mide rahatsızlıklarının giderilmesinde 

kullanılır (�sperih). 

7. Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yaygın kullanımı vardır. 

 

 

�ekil 4-5: *Calendula officinalis 
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Compositae 

4.15. Cichorium intybus L. 

 

Kaba tüylü veya ± çıplak, çok yıllık otsu bitkiler. Gövde sa�lam yapılı, oluklu, 20-100 cm. 

Taban yaprakları kısa saplı, oblanseolat, di�li veya runsinat. Gövde yaprakları tabandakilere 

benzer fakat sapsız ve ço�unlukla tabanda akut kulakçıklı. Kapitulumlar 2,5-3,5 cm eninde, 

yaprakların koltu�unda veya kalınla�mı� pedonkulların ucunda yer alır. Dı�taki brakteler 

ovat, ço�unlukla yayık; içtekiler lanseolat, dı�takilerden 2-3 kat daha uzun, çıplak veya 

tepeye do�ru sert tüylü. Papus akenden 8-10 kat daha kısa. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Yol kenarları, otlaklar ve ta�lık alanlarda. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Batı Asya, Kuzey Afrika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Ludogortzi ve Burdokva arası-çayırlık alanda-295 m, 

11.vı.2006, S. Sami, ISTE 83 561. 

Yöresel �smi: Sinja jlachka. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekli topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� çiçekli topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen, 

sabahları aç karnına içilerek, mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılır 

(�sperih, Ludogortzi, Burdokva, Konevo, M. Porovetz, Rajnino, Podajva, St. 

Selishte, Belintzi, Duhovetz, Todorovo, Kitanchevo, Sveshtari, Vazovo). 
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�ekil 4-6: Cichorium intybus 

 

 

�ekil 4-7: Cichorium intybus 
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Compositae 

4.16. Lactuca serriola L. 

 

25-150 cm boylarında, dik gövdeli, iki yıllık otsu bitkiler. Gövde çıplak, genellikle alt 

kısımlarda ± dikencikli. Yapraklar soluk ye�il ya da donuk mavimsi ye�il renkte, 

genellikle ± runsinat-pinnatisekt 2-8 yan loplu, genellikle sinuat-küçük di�li, siliat-

dikencikli, alt yüzünde orta damar ± dikencikli, lamina bazen seyrek setalı; orta gövde 

yaprakları 3-16 x 1,5-7,5 cm. Çiçek durumu dikey-yayık olarak dallanmı�, ± silindrik, 

panikula �eklinde, çok kapitulumlu; brakteler ve çiçek sapları çıplak. �nvolukrum         

7-15 mm boylarında, meyvede daha uzun; fillariler 13-15 adet, çıplak, bazen hafif 

kırmızımsı-mor renkte. Çiçekler sarı veya soluk sarı renkte. Akenler 6,5-8 mm, açık 

kahverengi, çok sayıda dar çıkıntılı. Papus beyaz renkte, 4,5-6 mm boylarında. 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Otlu ve kayalık yamaçlar, tarla kenarları, 1750 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Asya, Kuzey Afrika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Konevo köyü-bahçe içi-230 m, 15.vı.2005, S. Sami,  

ISTE 83 480. 

Yöresel �smi: Sütle�en, mlechka. 

Kullanılan Kısmı: Lateks. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Taze yaprakları kırılarak ortaya çıkan lateks, haricen açık yaralara sürülerek, kan 

dindirici olarak kullanılır (�sperih). 
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�ekil 4-8: Lactuca serriola 

 

 

�ekil 4-9: Lactuca serriola-lateksi 
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Compositae 

4.17. Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.) Grierson 

 

Gövdeler 10-45 cm uzunlu�unda, çıplak. Alttaki yapraklar 5-7 cm, çıplak, primer 

segmentler 10-12 çift. Kapitulumlar ço�unlukla tek, bazen ± korimbus. Brakteler 

oblanseolat, obtus veya akut. Dilsi çiçekler 12-15 adet; önce yayık, daha sonra geriye 

kıvrık. Tüpsü çiçekler 1,25-1,5 mm. Akenler kahverengi renkte, 0,75 mm, koronasız. 

Çiçeklenme zamanı: Mart-Nisan. 

Yeti�me ortamı: Yol kenarları, otlaklar ve ekili araziler, 900 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Fransa’dan Romanya’ya kadar), Kırım, Kuzey Irak. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sveshtari-çayırlık alanda-, 245 m, 18.vı.2005, S. Sami,  

ISTE 83 492. 

Yöresel �smi: Pire otu, lajka. 

Kullanılan Kısmı: Kapitulumlar. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� kapitulumlardan hazırlanan infüzyon, dahilen so�uk algınlı�ı 

tedavisinde kullanılır (yaygın). 

2. Kurutulmu� kapitulumlardan hazırlanan infüzyon, dahilen iltihaplı idrar yolları 

hastalıklarında kullanılır (�sperih). 

3. Kurutulmu� kapitulumlardan hazırlanan infüzyon, haricen gargara olarak bo�az 

a�rılarının ve di� a�rılarının giderilmesinde kullanılır (�sperih, Jonkovo,           

G. Porovetz). 

4. Kurutulmu� kapitulumlardan hazırlanan infüzyon, haricen yüze sürülerek, akne 

tedavisinde kullanılır (�sperih, Sveshtari). 
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Cornaceae 

4.18. Cornus mas L. 

 

3-5 m boyunda çalılar veya küçük a�açlar. Genç sürgünler ye�il veya kırmızı-

kahverengimsi, tüylü. Yapraklar lanseolat-eliptik, 4-11 cm x 3-5 cm, 3-5 (6) çift 

damarlı. Çiçekler sarı renkli, erdi�i, hemen hemen sapsız, 4 stamenli, brakteler ovat-

lanseolat; ovaryum alt durumlu. Meyve eliptik drupa �eklinde, olgunla�ınca koyu 

kırmızı renkte. 

Çiçeklenme zamanı: �ubat-Mart. 

Yeti�me ortamı: Orman ve çalılıklarda, da� yamaçlarında. 200-1300 m yükseklikte. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Orta, Güney ve Do�u Avrupa, Kafkasya, Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz, Demir Baba Tekkesi-ormanlık alanında-260 m, 

25.ııı.2006, S. Sami, ISTE 83 523. 

Yöresel �smi: Kızılcık, drjan. 

Kullanılan Kısmı: Meyveleri, gövdesi. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Meyveleri ishal kesici olarak aç karnına yenir (yaygın). 

2. Olgun meyvelerden reçel ve komposto yapılır, ishal kesici olarak kullanılır 

(yaygın).  

3. Odunu mobilya yapımında kullanılır (�sperih, M. Porovetz, Konevo, Delchevo, 

Ludogortzi, Rajnino, Sveshtari). 

4. Çocuklar tarafından oyun amaçlı sapan yapılır (yaygın). 
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5. Hıristiyanlarda Noel zamanında kızılcık dallarını süsleyerek hazırlanan ve 

manevi de�eri (sa�lık ve bereket için) olan “survaknitza” yapımında kullanılır 

(yaygın). 

 

 

�ekil 4-10: Survaknitza 
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Cruciferae 

4.19. *Armoracia rusticana (Lam.) P. Gaertn. 

 

Kökü büyük, etli, beyaz, dikey dallanma gösteren, çok yıllık bitkiler. Gövde dik,     

40-100 (125) cm boyunda, dallanmı�. Taban yaprakları 30–50 cm uzunlu�unda, ovoid 

veya eliptik, petiyol 30 cm uzunlu�unda, kenarları krenat-serrat; gövde yaprakları kısa 

saplı ya da sapsız, eliptik-oblanseolat, linear, kenarları krenat-serrat. Çiçekler 8-9 mm 

çapında, beyaz. Sepaller 2-3 mm boyunda, eliptik. Petaller 5-7 mm boyunda, geni� 

obovat. Meyve 4-6 mm çapında, orbiküler-obovat silikva. Tohumlar ovoid. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Yabanile�mi� olarak rastlanır ve bahçelerde yeti�tirilir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Kültür bitkisi olarak ülke genelinde yaygındır. 

Genel yayılı�ı: Vatanı Do�u Avrupa ve Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, J. Gruevo-bahçe içi-240 m, 03.vı.2006, S. Sami,             

ISTE 83 544. 

Yöresel �smi: Hrjan, acı kök. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları, kökleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Taze rendelenmi� kökler içme suyu ile karı�tırılarak (1/3 oranında) elde edilen 

kök suyu, dahilen günde 3 defa 1’er yemek ka�ı�ı i�tah açıcı olarak kullanılır 

(�sperih). 

2. Rendelenmi� köklerden hazırlanan dekoksiyon dahilen küçük porsiyonlar 

�eklinde hipertansiyon tedavisinde kullanılır (günlük doz 1 su barda�ı)    

(�sperih, Konevo). 
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3. Taze rendelenmi� kökler pamuk bez üzerine yerle�tirilerek haricen bel ve sırt 

a�rılarında a�rıyan bölgeye kısa süre uygulanır (uzun süre kalırsa deriyi yakar) 

(�sperih). 

4. Taze rendelenmi� kökler içme suyu ile karı�tırılarak (1/3 oranında) elde edilen 

kök suyu di� a�rılarında gargara halinde uygulanır (�sperih). 

5. Taze yaprak ve kökler az miktarda tur�ulara katılır (yaygın). 

6. Taze yaprak ve kökler yemeklerde baharat olarak kullanılır (yaygın). 
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Cruciferae 

4.20. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 

 

Tek veya iki yıllık, çıplak veya seyrek tüylü, basit veya dallanmı�, otsu bitkiler. 50-60 

cm boyunda, dik gövdeli. Yapraklar çıplak veya seyrek tüylü, rozet �eklindekiler 

oblanseolat, tabanda daralmı�, tam kenarlı, ± di�li; gövde yaprakları eliptik, tam kenarlı, 

di�li, tabanda sagitat, sapsız, genellikle gövdeyi sarıcı, en üsttekiler lanseolat veya 

linear. Sepaller 1-2 mm boyunda, ovoid veya lanseolat, dik, yayık, zarımsı-beyaz 

kenarlı. Petaller 2,5-3 mm uzunlu�unda, obovat, beyaz, genellikle eksikler. Stamenler 

6-10 adet. Meyve 6-9 mm x 3-9 mm boyutlarında bir silikula. Tohumlar çok sayıda, 

soluk kahverengi. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Yol kenarlarında, ova ve çayırlık alanlarda, 2000 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Kozmopolit. 

�ncelenen Örnek. �sperih, G. Porovetz-Ludogortzi arası-çayırlık alanda-260 m, 

17.vıı.2005, S. Sami, ISTE 83 514. 

Yöresel �smi: Çoban çantası, ovcharska torbichka. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları, meyveleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen idrar 

söktürücü olarak kullanılır (�sperih, G. Porovetz, Ludogortzi). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen uterus 

kanamalarında kan dindirici olarak kullanılır (�sperih). 

3. Meyveleri sıyrılarak çocuklar tarafından oyun amaçlı kullanılır (yaygın). 
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Cucurbitaceae 

4.21. Ecbalium elaterium (L.) A. Rich. 

 

Çok yıllık otsu bitkiler. Gövde sürünücü, güçlü yapılı, sert tüylü, soluk ye�il,            

25 cm’ye kadar uzunlukta. Yapraklar oldukça kalın, sert, üstte koyu ye�il ve skabrit, altta 

soluk ye�il ve sıkça sert tüylü-tomentoz, ovat-üçgenimsi, kordat, kenarlarda sinuat ve 

undulat; üstte oldukça konkav, kısaca 5 loplu; taban lopları ± dik. Pedonkullar dik, sert 

tüylü, 2-10 cm. Erkek çiçekler rasemler halinde; petaller 8-16 x 4,7 mm. Di�i çiçekler 

ço�unlukla yaprak koltuklarında erkek çiçeklerle birlikte; petaller 6-12 x 3-6 mm. Meyve 

sarkık, 3-5 x 1,5-3,0 cm. Pulpa çok acı. Tohumlar 4 mm kadar uzunlukta. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Kumlu topraklarda, yol kenarları ve otlaklarada, 400 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Karadeniz Bölgesi, Trakya Bölgesi. 

Genel yayılı�ı: Güney-Do�u Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Güney-Batı ve Orta Asya, 

Kafkasya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz-yol kenarı-260 m, 03.vıı.2006, S. Sami,     

ISTE 83 573. 

Yöresel �smi: Acı kavun, morska krastavitza. 

Kullanılan Kısmı: Meyveleri. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Taze meyvelerinden elde edilen suyun 1 damlası buruna çekilerek, sinüzit 

tedavisinde kullanılır (yaygın). 

2. Taze meyvelerinden elde edilen suyun 1 damlası buruna damlatılarak, nezle 

tedavisinde kullanılır (yaygın). 

3. Olgun meyveleri çocuklar tarafından oyun amaçlı kullanılır (yaygın). 
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�ekil 4-11: Ecbalium elaterium 

 

 

�ekil 4-12: Ecbalium elaterium-meyvesi 
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Gentianaceae 

4.22. Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea var. erythraea 

 

(5) 10-30 (40) cm yüksekli�inde, zayıf ve ince köklü,iki yıllık otsu bitkiler. Gövde 

dik, çıplak, tepede korimbus �eklinde dallanmı�. Taban yaprakları obovat-lanseolat veya 

eliptik, 3-5 damarlı, genellikle rozet �eklinde; gövde yaprakları (0,6-) 15-30 (40) mm x 

0,8-15,0 (20) mm, linear-lanseolat, lanseolat-eliptik veya eliptik-ovat, 3-7 damarlı, 

kar�ılıklı dizili�li, hepsi tam kenarlı ve sapsız. Brakteler lanseolat. Çiçek durumu 

koremb �eklinde, çiçekler çok sayıda. Kaliks korolla tübünün ½-�’ü kadar, çıplak; 

sepaller 5 adet, kaliks tübünden 3-4 kez daha uzun, birbirileriyle e�it de�iller, dar 

lanseolat. Korolla, pembemsi-kırmızımsı renkte, nadiren beyaz; serbest petaller 5 adet, 

eliptik-lanseolat, geni� eliptikten obovata kadar de�i�en �ekillerde, tüpten daha kısa. 

Stamenler 5, uzun, ince filamentli; anterler spiral �eklinde. Ovaryum üst durumlu, iki 

karpelli. Meyve kaliksten uzun, silindrik bir kapsula. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Kurak, otlak ve ta�lık alanlar, çalılıklar ve yol kenarlarında,          

1500 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Kuzey kısımları hariç), Akdeniz Bölgesi, Kafkasya,        

Güney-Batı Asya. Orta Amerika’ya ta�ınmı�. 

�ncelenen Örnek: �sperih ve Dragomuj arası-açık ormanlık alanda-250 m, 16.vı.2005, 

S. Sami, ISTE 83 485. 

Yöresel �smi: Cherven kantarion, kırmızı kantaron. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. 1 çay ka�ı�ı kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen 

i�tah açıcı olarak kullanılır (�sperih). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen hazımsızlıkta 

kullanılır (�sperih). 

3. Mide-ba�ırsak rahatsızlıklarında kullanılan karı�ıma katılır (�sperih)       

(Karı�ım 3). 
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Geraniaceae 

4.23. Erodium cicutarium (L.) L'Hérit subsp. cicutarium  

 

5-80 cm yüksekli�inde, tek yıllık otsu bitkiler. Gövde dik veya yatık, basit beyaz 

tüylü. Taban yaprakları 2,0-10,5 cm boyunda, saplı, genellikle rozet �eklinde. Gövde 

yaprakları kar�ılıklı dizili�li, bipennat, her iki yüzü basit tüylü. Stipulalar ovat-lanseolat, 

kahverengi, zarımsı, kenarları siliatlı. Çiçekler çok sayıda (en fazla12), pedonkul      

1,5-14,0 cm uzunlu�unda. Brakteler ovat-lanseolat, zarımsı, kenarları siliatlı. Pediseller 

0,5-3,0 cm boyunda, seyrek, basit tüylü. Kaliks 4-7 mm x 1,5-2,5 mm, lanseolat, yatık 

tüylü. Petaller birbirine e�it de�il, obovat, tam kenarlı, pembemsi-mor renkte. Meyve 

�izokarp; merikarplar 4-6 mm boyunda, yatık tüylü, çukurcukların alt kısmı bariz 

oluklu, gaga 2,0-7,5 cm uzunlu�unda. Tohumlar koyu kahverengi renkte, pürüzsüz 

yüzeyli. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Kuru, ta�lık alanlarda, çalılıklarda, yol kenarları, düzlüklerde, da� ve 

da� yamaçlarında, 1500 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Kafkasya, Sibirya, Orta ve Güney-Batı Asya, Kuzey Afrika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Pechenitza ve Delchevo köyler arası-çayırlık alanda-270 m, 

28.v.2006, S. Sami, ISTE 83 539. 

Yöresel �smi: Leylek gagası, chasovniche. 

Kullanılan Kısmı: Meyveler. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Taze meyveler, çocuklar tarafından oyun amaçlı kullanılır (�sperih, Delchevo, 

Pechenitza). 
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Geraniaceae 

4.24. *Geranium macrorrhizum L. var. macrorrhizum 

 

15-60 (70) cm boyunda, ho� kokulu, çok yıllık otsu bitkiler. Kökü yatay olarak iyi 

geli�mi�, taban yaprakları kahverengimsi ve zarımsı stipulalı. Gövde dallı, sıkça veya 

seyrek salgı tüylü, yapraksız veya kar�ılıklı iki yapraklı. Taban yaprakları 1,5-6,5 cm x 

3-12 cm, çok sayıda, palmatipartit; 5-7 loblu, geni� obovat; sapları 4-28 cm boyunda, 

tüylü. Stipulalar üçgenimsi lanseolat, kahverengi, derimsi, kısa salgı tüylü. Gövde 

yaprakları 1-4 cm x 1,5-5,5 cm, palmatipartit, 5-7 loblu, kar�ılıklı; sapları 0,5-5,0 cm 

boyunda, tüylü. Yaprakların her iki yüzü de tüylü. Pedonkul 0,8-5,0 cm boyunda, tüylü, 

çiçekler iki�ertane en uçta. Brakteler üçgenimsi lanseolat, kırmızımsı-kahverengi renkte, 

kısa salgı tüylü. Çiçeklerin sapları 0,5-2,0 cm boyunda. Sepaller 7-9 mm x 3-5 mm, 

eliptik-ovat, tepede uzantılı, kırmızımsı renkte, tüylü. Petaller 10-19 mm x 5,0-13,0 mm 

boyutlarında, obovat, kırmızımsı-mor renkte, nadiren pembemsi. Stamenler kaliks 

boyunu bariz a�an uzunluktadırlar. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Nemli, gölgelik otlak ve ta�lık alanlarda, çalılıklarda, da� ve da� 

yamaçlarında, 300-2500 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Stara Planina, Sofia, Znepol, Vitosha, Belasitsa, Slavianka, 

Pirin, Rila, Sredna Gora, Rodoplar. Ülke genelinde kültür bitkisi olarak yaygındır. 

Genel yayılı�ı: Güney ve Do�u Avrupa (Güney ve Do�u Karpatlar, Güney Alpler, 

Apeninler, Balkan Yarımadası. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Pechenitza-bahçe içi-270 m, 28.v.2006, S. Sami,              

ISTE 83 540. 

Yöresel �smi: Sakız çiçe�i, zdravetz. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımlar, yapraklar. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen günde 3 defa, 

aç karnına, 1’er bardak hipertansiyon tedavisinde kullanılır (�sperih, Pechenitza). 

2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan lapa, haricen si�il tedavisinde uygulanır 

(�sperih, Pechenitza, M. Porovetz). 

3. Taze yapra�ı haricen yaranın üzerine sarılarak parmak dolaması hastalı�ının 

tedavisinde kullanılır (yaygın). 

4. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, haricen yara iyi 

edici ve ekzema tedavisinde kullanılır (�sperih). 

5. Hristiyanlar bayramlarında, yaprak ve çiçeklerini sa�lık için giysilerine takarlar 

ve evlerin kapılarına asarlar (yaygın). 

 

 

�ekil 4-13: *Geranium macrorrhizum var. macrorrhizum (M. Porovetz) 
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Guttiferae 

4.25. Hypericum perforatum L. 

 

Kökler yatay, sürünücü. Gövde dik, 20-100 cm boyunda, yuvarlak veya iki kö�eli, 

çıplak, soluk ye�il ya da sarı-kahverengimsi renkte. Yapraklar 5-20 (25) mm x             

2-15 mm, sapsız, linear, linear-eliptik, geni� veya dar eliptik, linear lanseolat veya ovat, 

gövdeyi sarıcı, az belirgin damarlı, siyah noktalı. Brakteler lanseolat-lanseolat eliptik 

veya linear, tam kenarlı, yüzeysel siyah noktalar az sayıda ya da eksik. Çiçekler 10-35 

mm çapında, sarı-turuncu renkte. Sepaller 1,5-6 mm, petallerden 2-3 kat daha kısa. 

Petaller 10-16 mm boyunda, kenarları siyah noktalı, üst kısımda ise siyah-kırmızımsı ve 

veya �effaf noktalı. Stamenler çok sayıda, 3 demet �eklinde; anterler sarı. Meyve          

3-7 mm uzunlu�unda, silindrik-konik, kahverengimsi-kırmızı renkte kapsula. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Kurak, açık alanlarda, otlaklarda, çalılıklar ve seyrek ormanlarda, 

2000 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Kafkasya, Sibirya, Asya, Amerika, 

Avustralya ve Yeni Zelanda. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz ve Dragomuj arası-yol kenarı-250 m, 

17.vıı.2005, S. Sami, ISTE 83 508. 

Yöresel �smi: Sarı kantaron otu, jalt kantarion. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 
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Yöresel Kullanımı: �sperih ilçesinde yaygın olarak kullanılı�ları: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen günde üç 

defa 1’er bardak, aç karnına içilerek, idrar yolları hastalıklarının tedavisinde 

kullanılır. 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen günde iki-üç 

defa 1’er bardak, aç karnına içilerek, mide rahatsızlıklarında ve ülser tedavisinde 

kullanılır. 

3. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen günde üç 

defa, aç karnına içilerek, çe�itli iltihaplı hastalıklarda kullanılır (di� eti,      

kulak-burun-bo�az gibi). 

4. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen hemoroit 

tedavisinde kullanılır. 

5. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen           

kalp-damar rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılır. 

6. Kurutulmu� topraküstü kısımları zeytin ya�ında (1:10 oranında) 1 ay kadar 

bekletildikten sonra elde edilen ya�, haricen yara iyi edici olarak ve romatizma 

a�rılarında kullanılır. 

7. Bazı çay karı�ımlarına katılır (�sperih) (Karı�ım 1, Karı�ım 6). 
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Hippocastanaceae 

4.26. *Aesculus hippocastanum L. 

 

25 m’ye kadar yükselebilen, iyi geli�mi� kök sistemine sahip a�açlar. Genç dallar açık 

kahverengi, çıplak, ya�lı olanlar koyu gri renkte, kabuklar hafif çatlaklı. Yapraklar 

palmatisekt, folioller 5-7 adet, 10-20 cm x 3-10 cm, obovat, biserrat, üst yüzü koyu ye�il 

renkte, çıplak, alt yüz açık ye�il, kısa tüylü. Çiçek durumu koni �eklinde, 30 cm’ye 

kadar uzayabilen ve 8-12 cm geni�li�inde, çiçekler erdi�i. Kaliks 5 parçalı, silindrik çan 

�eklinde birle�ik. Petaller 5, serbest ± siliat, beyaz renkte, ortada pembe, kırmızı ve sarı 

benekli. Stamenler 5-7adet. Meyve küremsi, 3-6 cm çapında, 3 valvlı, çok dikenli, 

lokulusit kapsula. Tohum tek, 2,5 cm x 3 cm geni�li�inde, küremsi veya böbrek 

�eklinde, pürüzsüz, parlak, koyu kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Park ve ormanlarda, 180-600 m yükseklikte. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Do�al olarak Do�u Stara Planina’da yayılı� gösterir. Ülke 

genelinde yaygın olarak kültürü yapılır. 

Genel yayılı�ı: Arnavutluk, Yunanistan, Sırbistan ve Karada�. Balkan endemi�idir. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Todorovo-köy merkezinde-260 m, 28.v.2006, S. Sami,  

�STE 83 541. 

Yöresel �smi: Kestane, ketsen, konski ketsen. 

Kullanılan Kısmı: Tohumlar, yapraklar. 

Yöresel Kullanımı: 

1. 15-20 adet ince ö�ütülmü� tohumlar % 95’lik etanolde 15 gün bekletilerek elde 

edilen karı�ım, haricen romatizma tedavisinde kullanılır (�sperih, Todorovo). 
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2. �nce ö�ütülmü� tohumlar kuvvetli rakıda bekletilerek elde edilen karı�ım, 

haricen hemoroit tedavisinde kullanılır (�sperih). 

3. Taze yaprakları ezilerek elde edilen lapa, haricen, varis tedavisinde kullanılır 

(�sperih, Todorovo, Podajva). 

4. Hayvancılıkta, az miktarda ezilmi� tohumlardan hayvanların yemine, 

kuvvetlendirici olarak katılır (yaygın). 

5. Tohumlar yünlü e�yaların arasına yerle�tirilerek, güvelere kar�ı kullanılır 

(yaygın). 

6. Çok eskiden, çocukların yastık kılıfların iç tarafına 1-2 tohum yerle�tirilerek, 

rahat uyumaları için kullanılıyormu� (�sperih). 
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Juglandaceae 

4.27. *Juglans regia L. 

 

30 m’ye kadar yükselebilen, kuvvetli dallanma gösteren, monoik a�açlar. Gövde 

kabukları, genç a�açlarda pürüzsüz, küllü grimsi renkte, daha ya�lı a�açlarda ise grimsi-

kahverengi renkte olup derin çatlaklar olu�ur. Bir yılık dallar parlak, zeytuni–

kahverengi renkte. Tomurcuklar ovat, uzun, ye�ilimsi-kahverengi. Yapraklar, 20-60 cm, 

petiyol uzun, tabanda geni�lemi�; folioller 3-5 (11) adette, tam kenarlı, ovat-eliptik, 

tepede akut, kısa saplı veya sapsız, 5-15 cm x 2,5-8 cm, tabanda hafif kordat, genellikle 

asimetrik, üst yüzü çıplak, alt yüzü yalnızca damarlarda tüylü; tepedeki foliol en iri 

olanıdır, uzun saplı; genç bitkilerde. Erkek çiçeklerin olu�turdu�u rasem silindrik, çok 

çiçekli. Di�i çiçekler 1-5 adette, nadiren daha fazla sayıda, sapsız. Meyvenin dı� kabu�u 

pürüzsüz, etli, önce ye�il, daha sonra grimsi-kahverengi, olgunlukta asimetrik çatlama 

gösterir. Nuks orbikular-ovoid, tepede akut veya düz, 2-8 cm x 1-5 mm, a� �eklinde 

oluklu, ince kabuklu. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Mayıs. 

Yeti�me ortamı: Kültür ve yabanile�mi� olarak ta�lık alanlarda, daha nemli ve sıcak 

ortamda, 1300 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Do�al olarak özellikle Predbalkan, Znepol bölgesi, Batı 

sınırı da�larında, Rodoplar, Trakya, Tundja. 

Genel yayılı�ı: Do�u Avrupa, Do�u Akdeniz, Güney-Batı ve Orta Asya, Japonya-Çin 

Bölgesi. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Kitanchevo-bahçe içi-250 m, 28.v.2006, S. Sami,           

ISTE 83 542. 

Yöresel �smi: Ceviz, oreh. 

Kullanılan Kısmı: Yapraklar, meyveler. 
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Yöresel Kullanımı:  

1. Yapraklardan hazırlanan dekoksiyon, haricen kadın hastalıklarında kullanılır 

(�sperih). 

2. Yapraklardan hazırlanan dekoksiyon, haricen hemoroit tedavisinde kullanılır 

(�sperih, Rajnino, M. Porovetz). 

3. Kurutulmu� tohumlar (ceviz içi) bal ile karı�tırılır, i�tah açıcı olarak, sabahları aç 

karnına 1’er çorba ka�ı�ı yenir (yaygın). 

4. Tohumları gıda olarak yenir (yaygın). 

5. Meyveler olgunla�madan toplanır, reçeli yapılır (�sperih, Konevo). 

6. Taze yaprakları ve meyvenin ye�il olan etli kabu�u (perikarp) yün ve yumurta 

boyamada (örn. Paskalya’da) kullanılır (yaygın). 

7. Endokarplar ate� yakmak için kullanılır (yaygın). 

8. Meyvelerin ye�il kabu�u (perikarpları) rendelenip saç maskelerine katılır 

(�sperih, Todorovo, Kitanchevo) (�ekil 4-14, Karı�ım 7). 

 

 

�ekil 4-14: *Juglans regia -meyvesi 
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Labiatae 

4.28. *Melissa officinalis L. subsp. officinalis 

 

Çok yıllık, belirgin limon kokulu otsu bitkiler. Gövdeler 28-95 cm boyunda, dik, 

dallanmı�, sık veya seyrek olarak glandlı-puberulent, daha uzun yayık tüylerden olu�an 

villoz tüy örtüsü var veya yok, ya da ± çıplak. Yapraklar geni� ovattan romboide kadar 

de�i�en �ekillerde veya eliptik, yatık-villoz, pubesent veya hemen hemen çıplak, akut 

veya obtus, tabanda kuneat, trunkat veya kordat, taban kısmı dı�ında kenarlar derince 

krenat. Çiçek ta�ıyan yaprakların kenarları krenat-serrat. Vertisillastrumlar 4-12 çiçekli. 

Brakteoller yapraksı, dar veya geni� ovat, 3-10 x 1,2-7 mm. Kaliks 6-10 mm, glandlı. 

Korolla önce soluk sarı, daha sonra beyaza dönü�ür, bazen soluk mor renkte,                

(8-) 9-14 (-16) mm. Meyve 4 tohumlu, ovoid nuks. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Çalılıklarda, seyrek ormanlarda, otlak ve ta�lık alanlarda,              

1200 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygındır, ayrıca kültürü de yapılır. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Kafkasya, Güney-Batı ve Orta Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Podajva köyü çıkı�ı-tarlada-290 m, 25.vı.2005, S. Sami, 

ISTE 83 505. 

Yöresel �smi: O�ul otu, matochina, limonche. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları, çiçekli dalları, topraküstü. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı ö�ütülmü� 

yaprak, 400 ml su), dahilen günde 2-3 defa 1’er çay barda�ı içilerek, sedatif 

olarak kullanılır (yaygın). 
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2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı ö�ütülmü� 

yaprak, 500 ml su), dahilen gece yatmadan önce 1 su barda�ı içilerek, 

uykusuzlu�a kar�ı kullanılır (yaygın). 

3. Kurutulmu� çiçekli dallarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen migren 

tedavisinde kullanılır (�sperih, Podajva). 

4. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen hipertansiyon 

tedavisinde kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 

5. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen i�tah açıcı ve 

hazmı kolayla�tırıcı olarak kullanılır (yaygın). 

6. Arılar o�ul verdiklerinde, bir sepetin içi bitkinin taze topraküstü kısımlarıyla 

ovu�turularak, arıların daha kolay toplanması sa�lanır (yaygın). 

7. Kurutulmu� yaprakları sedatif olarak kullanılan karı�ıma katılır (�sperih) 

(Karı�ım 9). 

 

 

�ekil 4-15: *Melissa officinalis subsp. officinalis 
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Labiatae 

4.29. *Mentha x piperita L. 

 

Boyu 90 cm’ye kadar olan, çok yıllık, otsu bitkiler. Gövde az tüylü veya çıplak, 

ço�unlukla kırmızımsı-mor renkte. Yapraklar ovat-lanseolat, tepede akut, tabanda 

obtus, nadiren kordat, kısa saplı (0,4-1,5 cm). Vertisillastrumlar çok sayıda, terminal bir 

spika halinde. Brakteler çok ufak boyutlarda. Kaliks 0,2-0,4 cm, tüpsü, ipliksi tüylü 

veya çıplak. Korolla lila renginde veya pembemsi renkte, 0,3-0,5 cm. Stamenler 

genellikle korolladan daha kısa. Pistil korolla boyunu bariz a�ar durumda. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde yeti�tirilir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: Hibrit. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sveshtari-bahçe içi-254 m, 18.vı.2005, S. Sami,             

ISTE 83 490. 

Yöresel �smi: Kara nane, djodjen. 

Kullanılan Kısmı: Yapraklar, topraküstü kısmı. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen gaz söktürücü ve 

midevi olarak kullanılır (yaygın). 

2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen gece yatmadan önce 

içilerek, uykusuzlu�a kar�ı kullanılır (yaygın). 

3. Taze yaprakları a�ız kokusunu gidermek için çi�nenir (yaygın). 

4. Taze topraküstü kısımları ve kurutulmu� yaprakları ö�ütülerek yemeklerde 

baharat olarak kullanılır (yaygın). 
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Labiatae 

4.30. Mentha spicata L. subsp. spicata 

 

Son derece de�i�ken, çıplak veya tüylü, keskin kokulu, çok yıllık otsu bitkiler. Toprak 

altı rizomları mevcut. Gövde yaprakları oblong-ovattan lanseolata kadar de�i�en 

�ekillerde, tepede obtus veya akut, tabanda rotundat-kordat, kenar serrat, 35-75 mm 

boyunda ve ço�unlukla 12 mm’den daha geni�, yassı kenarlı ve altta genellikle basit 

tüylü. Lamina düz veya kırı�ık, çıplaktan kabaca gri-villoza kadar de�i�en �ekillerde. 

Yapra�ın alt yüzeyindeki tüyler genellikle basit. Vertisillastrumlar çok sayıda, terminal 

bir spika halinde, 40-80 (-110) x (6-) 8-12 mm, ço�unlukla aralıklı ve dallanmamı�. 

Korolla beyaz, pembe veya leylak renginde. Merikarplar kahverengi, a�ımsı. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Ekim. 

Yeti�me ortamı: Nemli otlak alanlarda, düzlük ve da�larda, 1700 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz ve Dragomuj arasında-yol kenarı-250 m, 

17.vıı.2005, S. Sami, ISTE 83 507. 

Yöresel �smi: Deli nane, nane, menta. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen gaz 

söktürücü ve midevi olarak kullanılır (yaygın). 

2. Taze yaprakları a�ız kokusuna kar�ı çi�nenir (yaygın). 

3. Kurutulmu� topraküstü kısımları bazı çay karı�ımlarına katılır (�sperih)  

(Karı�ım 2, Karı�ım 3, Karı�ım 9). 
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Labiatae 

4.31. *Ocimum basilicum L. 

 

Boyu 20-60 (100) cm olan, kokulu, tek yıllık otsu bitkiler. Gövde dört kö�eli, tabanda 

dallanma gösterir, kısa tüylü veya çıplak. Yapraklar uzun saplı, 2,5-7,0 cm x 1,5-2,5 cm, 

ovattan lanseolata kadar de�i�en �ekillerde, guddeler çok sayıda. Brakteler geni� ovat, 

tepede akut, kaliksten biraz daha uzun, genelde kırmızımsı-mor renkte. 

Vertisillastrumlar 6 çiçekli. Kaliks kampanulat, 0,5 cm, meyvada çapı 1,2 cm’ye kadar 

eri�ir, dı�ta siliat, içte taban kısmında pubesent. Korolla bilabiat, açık pembe renkte, 

0,7-0,8 (-1,0) cm. Stamenler 4 adet didinam. Stilus 1,2 cm. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde yeti�tirilir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: Afrika ve Amerika’nın tropik bölgeleri, vatanı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz-bahçe içi-260 m, 19.vı.2005, S. Sami,         

ISTE 83 500. 

Yöresel �smi: Feslen, fesle�en, bosilek. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları, yaprakları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen ak�amları 

yatmadan önce 1 su barda�ı içilerek sedatif olarak kullanılır (�sperih,               

M. Porovetz). 

2. Taze veya kurutulmu� yaprakları ö�ütülerek salata ve yemeklerde baharat olarak 

kullanılır (yaygın). 
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Labiatae 

4.32. Origanum vulgare L. subsp. vulgare var. vulgare 

 

Boyu 25-90 (100) cm olan, çok yıllık otsu bitkiler. Petiyol 3-7 mm. Yapraklar 10-40 

(-50) mm x (4-) 5-25 mm, geni� ovattan dar ovata kadar de�i�en �ekillerde, kenarlı tam, 

tepesi akut, tabanda rotundat veya obtus; üst yüzü çıplak; alt yüzü soluk ye�il renkte, 

damarların etrafında nokta �eklinde �effaf guddeli. Brakteler 2-6 mm. Spikulalar          

5-15 mm boyunda. Kaliks 2-4 mm, çıplak veya tüylü. Korolla 4-7 mm, bilabiat, soluk 

kırmızımsı-mor veya pembemsi-beyaz renkte. Stamenler 4 adet, didinam. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Çalılık ve ta�lık alanlar, açık ormanlık alanlar, silikatlı veya kireçli 

topraklarda, 1700 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Kafkasya, Güney-Batı ve Orta Asya, Batı Sibirya ve           

Uzak Do�u. 

�ncelenen Örnek: �sperih ve Dragomuj arası ormanlık-açık alanda-250 m, 16.vı.2005, 

S. Sami, ISTE 83 484. 

Yöresel �smi: Rigan. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 

400 ml su), dahilen so�uk algınlı�ı tedavisinde kullanılır (yaygın). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen balgam 

söktürücü ve öksürük kesici olarak kullanılır (yaygın). 
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3. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon (1 yemek ka�ı�ı drog, 

250 ml su), dahilen gece yatmadan önce içilerek, sedatif olarak kullanılır 

(�sperih). 

4. Kurutulmu� topraküstü kısımları so�uk algınlı�ında kullanılan karı�ıma katılır 

(�sperih) (Karı�ım 1). 
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Labiatae 

4.33. Salvia sclarea L. 

 

20-120 cm boyunda, dik gövdeli, çok yıllık otsu bitkiler. Gövdenin üst kısımlarında 

salgı tüyleri çok sayıda. Yapraklar tam, geni� ovat, tabanda kordat, tepede akut, ye�il 

renkte, iki yüzünde de grimsi basit, salgı tüyler mevcut; petiyol 2-9 cm, salgı tüylü; 

tepedeki yapraklar ise sapsız, gövdeyi sarıcı. Brakteler çiçek boyunu a�an, ovat, 

akuminat, zarımsı, pembemsi-soluk mor renkte, kalıcı. Vertisillastrumlar 2-6 çiçekli, 

tabanda aralıklı, tepede sıkla�an �ekilde. Kaliks 5 loplu, tüpsü-kampanulat, tüylü. 

Korolla bilabiat; üst dudak lila, alt dudak krem renginde. Meyve 4 adet eliptik, açık 

kahverengi nuks. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Kurak, otlak ve ta�lık alanlarda, düzlüklerde, da� ve da� 

yamaçlarında, 1400 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Güney Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Güney-Batı ve Orta Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz, mezarlık kar�ısı-otlak alanda-, 260 m, 

19.vı.2005, S. Sami, ISTE 83 496. 

Yöresel �smi: Salvia, muskusna salvia. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen so�uk 

algınlı�ı tedavisinde kullanılır (yaygın). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımları kaynar su içine katılır ve inhale edilerek so�uk 

algınlı�ı tedavisinde kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 
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Labiatae 

4.34. *Satureja hortensis L. 

 

Boyu 10-30 (-40) cm’ye kadar olan, tek yıllık otsu bitkiler. Gövde ± dallı, soluk 

kahverengi veya koyu kahverengimsi-mor renkte. Yapraklar 10-30 (-40) mm x 1-4 (-5) 

mm, lineardan linear-oblanseolata kadar de�i�en �ekillerde, çıplak veya sık kısa tüylü, 

çok sayıda noktalı guddeler mevcut, kısa saplı. Vertisillastrumlar 2-5 çiçekli, terminal 

bir spika halinde. Brakteler 5-10 (-12) mm, vertisillastrumlardan daha uzun, linear. 

Çiçekler kısa saplı veya sapsız. Kaliks 3-4 mm, birle�ik 5 loplu, tüpsü, seyrek veya sık 

tüylü; loplar birbirileriyle e�it de�il. Korolla 4-7 mm, dı�ta kısa tüylü, beyazımsı-pembe 

renkte, bilabiat. Stamenler 4 adet, didinam.  

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde yeti�tirilir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: Vatanı Akdeniz Bölgesi olarak bilinir. 

�ncelenen Örnek: �sperih-bahçe içi-260 m, 17.vıı.2005, S. Sami, ISTE 83 510. 

Yöresel �smi: Cibrika, tavuk otu, chubritza. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekli topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� çiçekli topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon (2 yemek 

ka�ı�ı drog, 500 ml su), dahilen günde 3 defa aç karnına 1’er su barda�ı içilerek, 

hipertansiyon tedavisinde kullanılır (�sperih). 

2. Taze veya kurutulmu� çiçekli topraküstü kısımları yemeklerde baharat olarak 

kullanılır (yaygın). 
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Labiatae 

4.35. Stachys leucoglossa Griseb. 

 

Gövdesi 30-50 cm, kısa tüylü, kuvvetlice dallanmı�, çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar 

kısa tüylü, lanseolat; tabandakiler geni� eliptik, 1,5-3,0 cm x 0,5-1,0 cm, kısa saplı; 

üstteki yapraklar daha dar, sapsız. Brakteler lanseolat veya ovat-lanseolat. 

Vertisillastrumlar genelde 6 çiçekli. Kaliks, tüpsü, 5 loplu, 6-9 mm, çıplak; loplar 

üçgenimsi, tepede akut, kaliks tüpüyle hemen hemen e�it boylarda. Korolla bilabiat,  

16-18 mm, beyaz veya soluk pembe renkte, kırmızımsı-mor benekli. Meyve 4 adet, 

koyu kahverengi bir nuks. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Kurak, otluk alanlarda, düzlüklerde ve da�larda,                             

200-800 m yükseklikte. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Do�u Stara Planina, Struma Yaylası, Do�u Rodoplar, Rila 

Da�ı, Trakya Bölgesi, Tundja Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Kuzey-Do�u Bulgaristan. 

Genel yayılı�ı: Yunanistan, Sırbistan ve Karada�, Makedonya. Balkan endemi�idir. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sveshtari, Demir Baba Tekkesi-çayırlık alanda-260 m, 

03.vı.2006, S. Sami, ISTE 83 543. 

Yöresel �smi: Ranilist. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen gö�üs ve 

rahim kanseri tedavisinde kullanılır (�sperih). 
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Labiatae 

4.36. Thymus longicaulis C. Presl subsp. longicaulis var. subisophyllus 

(Borbás) Jalas 

 

Uzun, ± odunsu, sürünücü dallı bitkiler. Çiçek durumu terminal. Çiçekli gövdeler 

ço�unlukla 10 (-15) cm’ye kadar uzunlukta, çepeçevre tüylü ve gövde yapraklarının 

tümü hemen hemen e�it boyutta, 1,5-2,5 mm eninde, ço�unlukla geni�li�inin 3-5 katı 

kadar uzunlukta, linear-lanseolattan oblanseolata kadar de�i�en �ekillerde, obtus, 

genellikle hafifçe geri kıvrık kenarlı; ya� noktaları çok sayıda, genellikle kırmızı renkte; 

yan damarlar nadiren belirgin. Brakteoller ço�unlukla 1-2 mm, pedisellerden daha kısa. 

Kaliks 2,5-4 mm, morumsu, tüp dudaklardan kısa veya onlara e�it; üst dudak alt di�lere 

e�it, üst di�ler (0,5-) 0,7-1 mm, batıcı de�il; korolla leylaktan mora kadar de�i�en 

renklerde. Meyve 4 adet kahverengimsi renkte nuks. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Otlaklarda, ta�lık alanlarda, 2200 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Predbalkan, Batı ve Orta Stara Planina, Sofya Bölgesi, 

Znepol, Vito�a, Rila, Rodop Da�ları. 

Genel yayılı�ı: Balkanlar, �talya, Güney-Batı Asya (Kuzey ve Orta Anadolu). 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz köyünden 1 km kuzeyde-çayırlık alanda-260 m, 

19.vı.2005, S. Sami, ISTE 83 494. 

Yöresel �smi: Keklik, kekik, mashterka. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 

500 ml su), dahilen so�uk algınlı�ında kullanılır (yaygın). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen öksürük 

kesici ve balgam söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 

3. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen mide 

rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılır (�sperih, M. Porovetz, Dragomuj). 

4. Kurutulmu� topraküstü kısımları sedatif olarak kullanılan karı�ıma katılır 

(�sperih) (Karı�ım 9). 

 

 

�ekil 4-16: Thymus longicaulis subsp. longicaulis var. subisophyllus 
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Leguminosae 

4.37. Melilotus officinalis (L.) Desr. 

 

40-150 cm boyunda, iki yıllık, otsu bitkiler. Gövde dik, kuvvetlice dallanmı�, çıplak. 

Stipulalar i�nemsi, kenarları tam, petiyolden 3-4 kez kısa. Gövdenin alt kısmındaki 

yaprakların yaprakçıkları obovat; üsttekilerin ise uzunca eliptik-linear. Yaprak kenarı 

hepsinde serrat. Çiçek durumu (5,0) 9,0-12,0 (18) cm uzunlu�unda, çok çiçekli rasem 

�eklinde. Pedonkul çıplak. Brakteler, pediselle e�it uzunlukta, zarımsı. Pedisel yatık, 

yumu�ak tüylü, kaliksin ½’si kadar. Kaliks çan �eklinde, di�li. Korolla 4-6 mm 

uzunlu�unda, sarı renkte. Bayrakçık 4,5-5,5 mm x 3,0-3,5 mm, obovat, tepede girintili. 

Kanatçıklar veksilum ile e�it boyda, Kayıkçık veksilumdan daha kısa, asimetrik 

üçgenimsi. Meyve genellikle tek tohumlu legümen, tepesi biraz çıkıntılı, olgunlukta 

kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Nemli topraklar, otlaklarda, tarlalarda yabancı ot olarak,                  

yol kenarlarında, 800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Kuzey kısımları hariç), Akdeniz Bölgesi, Kafkasya,        

Güney-Batı ve Orta Asya (Malezya, �ran), Sibirya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Vazovo ve Sveshtari arası-yol kenarı-250 m, 18.vı.2005,    

S. Sami, ISTE 83 491. 

Yöresel �smi: Jalta komuniga, lechebna komuniga. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen uykusuzluk 

�ikayetlerinde kullanılır (�sperih). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen adet 

a�rılarının giderilmesinde kullanılır (�sperih). 

3. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen, yemeklerden 

sonra, günde üç defa içilerek, anne sütünü arttırmak için kullanılır (�sperih). 
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Leguminosae 

4.38. *Robinia pseudoacacia L. 

 

15-25 m yüksekli�inde a�açlar. Gövde kabu�u grimsi-siyah renkte, genç dallar 

ye�ilimsi, grimsi-siyah renkli, pürüzsüz. Yaprak ana ekseni 5-30 cm boyunda, kısa, 

yatık tüylü. Folioller 7-21 adet, 25-45 mm x 12-25 mm, eliptik veya ovat, tam kenarlı, 

kısa saplı, i�nemsi, kısa, dökülen stipulalı, alt yüzü grimsi-ye�il, üst yüzü ye�il, her iki 

yüzü de hemen hemen çıplak. Genç dallardaki yaprakları 2 büyük stipulalı. Çiçek 

durumu 10-20 cm boyunda, çok çiçekli, yaprak tabanından çıkan ve genelde brakte 

boyunu a�mayan bir rasem. Kaliks 5-6 mm x 5 mm, kampanulat, sık tüylü, �’ü kadar 

iki parçalı. Korolla 15-20 mm, beyaz. Bayrakçık geni� eliptik-obovat, tepede girintili, 

çıplak. Kanatçıklar eliptik, tabanda kısa, obovat çıkıntılı, bayrakçıktan daha kısa. 

Kayıkçık ovat-romboid, çıplak, kanatçıklardan daha kısa. Meyve iki yandan kuvvetlice 

basık, 5-10 cm x 1 cm boyutlarında, çıplak, koyu kahverengi veya siyah-kahverengimsi, 

hafif bo�umlu, 4-10 tohumlu bir legümen. Tohumlar parlak böbrek �eklinde, koyu 

kahverengi-siyah renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs. 

Yeti�me ortamı: Yol kenarları, park ve bahçelerde yeti�tirilmektedir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın olarak kültürü yapılır. 

Genel yayılı�ı: Vatanı Kuzey Amerika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Pechenitza-Delchevo köyler arası-yol kenarı-270 m, 

28.v.2006, S. Sami, ISTE 83 538. 

Yöresel �smi: Kral a�acı, akasya, bjala akatzia. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekleri. 

 



 82 

Yöresel Kullanımı:  

1. 1 çay ka�ı�ı kurutulmu� çiçekler, 500 ml kaynar suda, 20 dakika bekletilerek 

hazırlanan infüzyon, dahilen, günde 3 defa 1’er kahve fincanı, öksürük kesici ve 

balgam söktürücü olarak kullanılır (�sperih, Pechenitza, Delchevo, Vazovo, 

Jonkovo). 

2. Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan infüzyon, dahilen so�uk algınlı�ında, ate� 

dü�ürücü olarak kullanılır (�sperih, Konevo, J. Gruevo, Sveshtari, Rajnino). 

3. Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan infüzyon, dahilen idrar söktürücü olarak 

kullanılır (�sperih). 

4. Çiçeklerinden elde edilen akasya balı gıda ve so�uk algınlı�ı tedavisi için 

kullanılır (yaygın). 
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Leguminosae 

4.39. *Trigonella feonum-graecum L. 

 

10,0-30,0 (40,0) cm boyunda, tek yıllık otsu bitkiler. Gövde ± dallanmı�, içi bo�, yatık 

tüylü. Stipulalar ovat, tepede akut; üsttekiler lanseolat, kenarları tam, ± tüylü, yarıya 

kadar petiyolle birle�ik; alttakiler üçgenimsi ovat. Yapraklar 2,0-5,0 cm x 1,0-1,5 cm, 

geni�, obovattan uzun lanseolata kadar de�i�en �ekillerde, kenarları tam veya hafif di�li, 

çıplak veya ± yatık tüylü. Pedisel 0,5 mm. Çiçekler tek veya 2’�er adet, (10,0) 12,0-14,0 

(16,0) mm. Kaliks, tüpsü, ± tüylü; sepaller 5 adet, zarımsı di�li. Petaller sarımsı-beyaz 

renkte, tabanda lila renginde. Bayrakçık 10,0-14,0 mm uzunlu�unda, kanatçıklardan 

daha kısa, uzunca eliptik, trunkat. Kanatçıklar kayıkçıktan iki kat daha uzun, linear 

lanseolat, uzunluklarının �’ü kadar uzantılı. Meyve 6,0-11,0 cm uzunlu�unda bir 

legumen. Gaga (10,0) 20,0-30,0 mm. Tohumlar 5,0 mm x 3,0 mm, sarı veya açık 

kahverengi, dikdörtgen �eklinde, hafif basık. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde yeti�tirilir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: Vatanı Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Konevo köyü-bahçe içi-230 m, 15.vı.2005, S. Sami,      

ISTE 83 478. 

Yöresel �smi: Poy, böber otu, sminduh. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları, tohumları. 

 

 



 84 

Yöresel Kullanımı: 

1. 1 yemek ka�ı�ı ö�ütülmü� tohumlar 500 ml kaynar suda 2 saat bekletilir, günde 

3 defa aç karnına 1’er su barda�ı içilerek i�tah açıcı olarak kullanılır           

(�sperih, Konevo). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımları yemeklerde baharat olarak kullanılır (yaygın). 
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Loranthaceae 

4.40. Viscum album L. subsp. album 

 

Boyu 100 cm’ye kadar uzayabilen çalılar. Gövde dikitomik dallanma gösterir, sarı-

ye�ilimsi renkte. Yapraklar derimsi, sarımsı-ye�il renkte, obovat-eliptik, lanseolat, her 

dem ye�il, 2-8 cm x 3 cm. Çiçekler, sapsız, sarımsı-ye�il renkte, sık kümeler �eklinde. 

Periant 4 parçalı, iki halkalı; erkek çiçeklerin tepalleri ovat, akut; di�i çiçeklerin 

tepalleri üçgenimsi, akut. Meyve 6-10 mm çapında, orbikular veya armut �eklinde, 

beyaz, nadiren sarımtırak, yapı�kan bir bakka. Tohumlar ço�unlukla üçgenimsi. 

Çiçeklenme zamanı: �ubat-Nisan. 

Yeti�me ortamı: Farklı Angiospermae bitkilerde yarı parazit olarak, özellikle Rosaceae 

familyasına ait bitkilerde ve bazı çıplak tohumlularda (Gymnospermae). 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Kafkasya, Kuzey Afrika, Güney-Batı Asya, Hindistan-

Himalaya Bölgesi, Malezya, Japonya-Çin Bölgesi. 

�ncelenen Örnek: �sperih ve G. Porovetz arası-yol kenarı- kavak a�açlarında-, 260 m, 

17.vıı.2005, S. Sami, ISTE 83 511. 

Yöresel �smi: Bjal imel. 

Kullanılan Kısmı: Yapraklı dallar. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� yapraklı dallarından hazırlanan infüzyon, dahilen hipertansiyon 

tedavisinde kullanılır (yaygın). 

2. Kurutulmu� yapraklı dallarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen sabahları aç 

karnına 1 su barda�ı içilerek, kan �ekeri dü�ürücü olarak kullanılır (�sperih). 
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Malvaceae 

4.41. Malva sylvestris L. 

 

�ki yıllık veya çok yıllık bitkiler. Gövdeler dik veya yükselici, tüberküllü tüylerden 

olu�an yayık piloz. Yapraklar ± dairemsi, 5-7 loblu, krenat, seyrek piloz veya çıplak. 

Çiçekler yaprak koltuklarında ve dal uçlarında demetler halinde. Epikaliks segmentleri 

± lineardan oblonga kadar de�i�en �ekillerde veya dar ovat. Sepaller 3-7 mm, geni� 

üçgenimsi. Petaller 18-25 mm, sepallerin 4 katı veya daha uzun, leylaktan pembeye 

kadar de�i�en renklerde, emarginat veya hafifçe 3-5 parçalı. Merikarplar çıplak veya 

tüylü, sırtta ± düz. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Otlaklarda, düzlük ve da� yamaçlarında, nadiren da�larda,             

1400 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Asya, Güney Afrika, Amerika, Avustralya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Rajnino köyü çıkı�ı-yol kenarı-260 m, 18.vı.2005, S. Sami, 

ISTE 83 489. 

Yöresel �smi: Ebegömeci, slez. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen öksürük 

kesici ve balgam söktürücü olarak kullanılır (�sperih, Rajnino). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen anne sütü 

arttırıcı olarak kullanılır (�sperih). 
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3. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen idrar 

söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 

4. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, günde 3-4 defa 

gargara olarak bo�az a�rılarında kullanılır ( �sperih, Rajnino, Vazovo). 

5. Olgunla�mı� meyvelerden çocuklar tarafından bilezik yapılarak, oyun amaçlı 

kullanılır (�sperih). 

 

 

�ekil 4-17: Malva sylvestris 
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Oleaceae 

4.42. Syringa vulgaris L. 

 

Boyu 5 m’ye kadar olan, kabu�u gri ve pürüzsüz, çalı veya küçük a�açlar. Yapraklar 

basit, 5-10 cm x 4-9 cm, ovattan geni� ovata kadar de�i�en �ekillerde, tabanı kordat, 

tepede akut, çıplak; petiyol 4 cm’ye kadar uzayabilen, çıplak. Çiçek durumu panikula. 

Kaliks geni� kampanulat, 4 di�li. Korolla lila-mor renkte (kültür bitkilerinde beyazdan 

morumsu-kırmızı rengine kadar de�i�ik renklerde olabiliyor), tüpsü, 4 eliptik parçalı. 

Stamenler 2 adet, kısa saplı, korolla tübün üst kısmına ba�lı. Meyve iki gözlü, çıplak, 

tepede akut bir kapsula. Tohumlar yassı, üç kö�eli, dar kanatçıklı, kırmızımsı veya sarı-

kahverengimsi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Çalılıklar, kurak ta�lık alanlarda, genelde kireçli topraklarda,          

900 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Karadeniz kıyıları, Tuna Düzlü�ü, Stara Planina, 

Predbalkan, Znepol, Rodop Da�ları, Trakya, Tundja ve Strandja. Ülke genelinde yaygın 

olarak kültürü yapılır. 

Genel yayılı�ı: Batı Ukrayna, Karpatlar, Romanya, Macaristan, Balkanlar. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Jonkovo-yol kenarı-295 m, 03.vı.2006, S. Sami,             

ISTE 83 546. 

Yöresel �smi: Ergüven, ljuljak. 

Kullanılan Kısmı: Çiçek açma döneminde toplanan yaprakları, bitkinin tümü. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (1 yemek ka�ı�ı ö�ütülmü� 

yapraklar, 500 ml kaynar suda 1 saat bekletilerek), dahilen günde 3 defa, aç 

karnına, 1’er çay barda�ı içilerek, i�tah açıcı olarak kullanılır (�sperih). 

2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen ate� dü�ürücü olarak 

kullanılır (�sperih, Jonkovo, St. Selishte). 

3. Bahçelerde süs bitkisi olarak kültürü yapılır (yaygın). 

 

 

�ekil 4-18: Syringa vulgaris 
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Plantaginaceae 

4.43. Plantago lanceolata L. 

 

7-90 cm uzunlu�unda, ço�unlukla çok sayıda rozet yaprakları olan, çok yıllık otsu 

bitkiler. Yapraklar 7-42 x 0,4-5 cm, lanseolat-ovat, lanseolat veya dar lanseolat, kenarları 

tam veya düzensiz dentat, 3-5 (-7)-damarlı, çıplak, piloz veya villoz, sapsız veya 

laminanın 1/3-1 katı kadar saplı. Skapus 7-85 cm, 5-oluklu, ± basık tüylü. Spikalar     

0,5-5,5 (-8) cm uzunlu�unda, silindirik, konik-silindirik veya küremsi, çok sık. Brakteler 

kısa uzantılı, akut, ± konkav, çıplak veya tüylü, alttakiler yakla�ık 4 mm, üsttekiler 

yakla�ık 3 mm. Üstteki sepaller 2,5-3,5 mm, geni� dairemsi-ovat, birbiriyle birle�ik 

fakat orta damarları ayrık, tepede trunkat, kahverengi renkte, çıplak; alttaki sepaller      

3-3,5 mm, kıvrımlı-içbükey, asimetrik. Petaller 1,5-2,5 mm, üçgenimsi-ovat, lanseolat 

veya ovat, akut veya akuminat, damarları belirgin de�il, kahverengimsi. Anterler sarı 

renkte. Kapsula koni �eklinde. Tohumlar 2,5 mm, parlak, pas veya kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Kurak, ta�lık alanlarda, yol kenarlarında, otlaklarda. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Kuzey Afrika, Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz, Demir Baba Tekkesi’ne giden -yol kenarında-, 

260 m, 19.vı.2005, S. Sami, ISTE 83 498. 

Yöresel �smi: Sinir otu, tesnolist jivovlek, jivovlek. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (1 yemek ka�ı�ı drog, 250 ml 

su), dahilen aç karnına idrar söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 
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2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen balgam söktürücü 

olarak kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 

3. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen aç karnına içilerek 

böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılır (�sperih, Sveshtari, Rajnino). 

4. Taze yaprakları ezilerek haricen böcek sokmalarında, çıban tedavisinde ve yara 

iyi edici olarak kullanılır (�sperih). 
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Plantaginaceae 

4.44. Plantago major L. subsp. major 

 

(4-)10-50(-70) cm uzunlu�unda bir veya birkaç rozetli yapraklı, çok yıllık otsu 

bitkiler. Yapraklar 5-9 damarlı, 3-37 x 1-11,5 cm, lamina eliptik-ovattan rotundat-ovata 

kadar de�i�en �ekillerde, ± tam, düzensiz di�li veya dalgalı kenarlı, 5-9 damarlı, tabanda 

± kordat, kalın, koyu ye�il, hemen hemen çıplak; petiyol ço�unlukla laminaya e�it. 

Skapus 3-30 cm, hafifçe oluklu, yapraklara e�it veya onları a�an uzunlukta. Spika 4-40 

cm, dar silindirik, tabanda gev�ek, di�er kısımlarda sık. Alt brakteler 2-2,5 mm, 

sepallerden daha uzun, üsttekiler 1 mm, sepallerden daha kısa, ovat, çıplak. Sepaller    

2-2,5 mm, hemen hemen birbirine e�it, çıplak, ye�il. Korolla tübü 2,5-3 mm, çıplak; 

loplar 1 mm’den daha kısa, üçgenimsi. Kapsula 2-4 mm, ovoid-konik. Tohumlar        

(6-) 10-13 adet, üç kö�eli, eliptik �ekilli. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Ekim. 

Yeti�me ortamı: Nemli topraklarda, otlaklarda ve yol kenarlarında. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Asya, Kuzey Amerika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Konevo-bahçe içi-230 m, 15.vı.2005, S. Sami, ISTE 83 479; 

�sperih, M. Porovetz, Demir Baba Tekkesi-yol kenarı-260 m, 19.vı.2005,  S. Sami,    

ISTE 83 499. 

Yöresel �smi: Sinir otu, shirokolisten jivovlek. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml 

su), dahilen günde üç defa aç karnına içilerek, mide ülseri tedavisinde kullanılır 

(yaygın). 

2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen idrar söktürücü olarak 

kullanılır (yaygın). 

3. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen böbrek hastalıklarının 

tedavisinde kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 

4. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (1 yemek ka�ı�ı drog,           

250 ml su), dahilen bron�it tedavisinde kullanılır (�sperih, Konevo, M. Porovetz, 

Dragomuj). 

5. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog,           

500 ml su), dahilen balgam söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 

6. Taze yaprakları ezilerek haricen yara iyi edici olarak ve si�il tedavisinde 

kullanılır (�sperih, Konevo). 
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Polygonaceae 

4.45. Rumex crispus L. 

 

�yi geli�mi�, dik ve neredeyse odunla�mı� kök sistemine sahip, çok yıllık otsu bitkiler. 

Gövde dik, 30-150 cm yüksekli�inde. Taban yaprakları dar lanseolattan oblanseolata kadar 

de�i�en �ekillerde, kenarlar undulat, tepede akut. Petiyol laminadan kısa veya aynı uzunlukta, 

üstte oluklu. Taze yapraklar etli. Üst yapraklar daha küçük, ince, kısa saplı. Çiçek durumu 

seyrek panikula, dik veya yay �eklinde. Valvların eni ve boyu hemen hemen aynı, tabanda 

kordat, tepede akut, yüzeyde a�ımsı damarlanma mevcut, kenarlar tam veya di�li; 

meyvede valvların üçü de veya en azından biri tüberküllü. Meyve nuks �eklinde           

2-3 (4) mm uzunlu�unda, kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Otlaklar, yol kenarları, dere kenarları. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Kuzey-Do�u Bulgaristan, Tuna Düzlü�ü, Stara Planina, 

Vitosha, Rila, Trakya Düzlü�ü. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Güney-Batı ve Orta Asya, Kafkasya, Sibirya, Japonya-Çin 

Bölgesi, Kuzey Amerika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz–bahçe içi-260 m, 03.vıı.2006, S. Sami,       

ISTE 83 570. 

Yöresel �smi: Labada, loposh, lapad. 

Kullanılan Kısmı: Yapraklar. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Taze yaprakları çe�itli yemeklerde kullanılır (çorbalarda tek veya Urtica dioca 

ile beraber ya da yapraklardan sarma yapılır) (yaygın). 
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Rosaceae 

4.46. Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria var. eupatoria f. eupatoria 

 

Kökü kısa, kalın, ± sürünücü, genellikle dallanma göstermeyen, çok yıllık otsu 

bitkiler. Gövde (10) 30-120 (150) cm, dik, ± tepede dallanma gösteren, sık uzun yatık 

tüylü. Taban yaprakları zarımsı, kahverengi; bir üsttekiler rozet �eklinde, daha üsttekiler 

bariz küçük ve birbirinden ayrı; tüm yapraklar saplı, imparipennat, serrat kenarlı, alt 

yüzü grimsi-tüylü, üst yüzü koyu ye�il renkte. Büyük folioller 2-6 cm x 1-3 cm, sapsız, 

eliptik-ovat; küçük folioller tam kenarlı veya di�li, 2-3 çift olarak büyüklerin arasında 

yer alırlar. Stipulalar, ovat, 5-7 adet. Çiçek durumu 10-30 cm, altta seyrek, üstte sık bir 

spika �eklinde. Brakteler genellikle üç parçalı. Çiçek sapları 0,5-3 mm. Çiçekler erdi�i, 

hipantiyum sık tüylü. Sepaller 2 mm, ovat-lanseolat, sivri. Petaller (3) 4-6 mm x 2-3 

mm, ovat-lanseolattan obovata kadar de�i�en �ekillerde, sarı renkte. Stamenler 10-20 

adet. Meyve 5-10 mm x 3-7 mm, a�a�ıya kıvrık, dört sıra kanca �eklinde dikenli, iki 

tohumlu; hipantiyum ters koni �eklinde veya kampanulat, 10 adet derin oluklu ve çok 

sayıda yatık tüylü. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Çalılıklar, otlaklar, yol kenarlarında, 1500 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Kuzey kısımları hariç), Akdeniz Bölgesi, Kafkasya,        

Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, St. Selishte-yol kenarı-270 m, 17.vı.2005, S. Sami,    ISTE 

83 487. 

Yöresel �smi: Kamshiche, lecheben kamshik. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen üst solunum 

yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır (�sperih, St. Selishte). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen idrar 

söktürücü olarak kullanılır (�sperih). 
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Rosaceae 

4.47. Crataegus monogyna Jacp. subsp. monogyna 

 

Boyu 8 m’ye kadar yukselebilen çalı veya a�açlar. Genç dallar kırmızımsı-

kahverengi, ya�lı olanlar grimsi-kahverengi renkte. Dikenler az sayıda ya da eksik. 

Yapraklar ovat-obovat 5 cm x 4 cm, tabanda kuneat, üst yüzü koyu ye�il, alt yüzü 

ye�ilimsi, loplar tam kenarlı ya da tepeye do�ru seyrek di�li. Dallar, yapraklar ve 

hipantiyum seyrek tüylü. Çiçek durumu 10-18 çiçekli bir salkım. Çiçekler saplı beyaz-

pembe renkte; stamenler çok sayıda; stilus bir adet. Meyve kırmızı, küremsi, 6-10 cm 

çapında, tek tohumlu drupa. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Çalılık alanlar, yol kenarları, açık ormanlık alanlar, 1500 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Kuzey kısımları hariç), Asya, Kuzey Afrika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, G. Porovetz ve Ludogortzi arası-çalılık alanda-260 m, 

17.vıı.2005, S. Sami, ISTE 83 512; �sperih, Ludogortzi ve Burdokva arası-çayırlık 

alanda-295 m, 11.vı.2006, S. Sami, ISTE 83 554. 

Yöresel �smi: Yemi�ken, yemi�gen, cherven glog, glog. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekleri, meyveleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� çiçeklerinden hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 400 ml su), 

dahilen kalp kuvvetlendirici olarak kullanılır (�sperih, G. Porovetz, Burdokva, 

M. Porovetz, Konevo). 
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2. Kurutulmu� meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon (1 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml 

suda 10 dakika kaynatılır), dahilen günde 3 defa aç karnına, 1’er su barda�ı 

içilerek, kalp-damar hastalıklarında kullanılır (�sperih). 

3. Kurutulmu� meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen idrar söktürücü 

olarak kullanılır (�sperih, Konevo). 

4. Kurutulmu� meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen hipertansiyon 

tedavisinde kullanılır (yaygın). 

5. Taze meyveleri gıda olarak yenir (yaygın). 
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Rosaceae 

4.48. *Cydonia oblonga Mill. var. oblonga 

 

Büyük çalılar veya boyu 8 m’ye kadar yukselebilen a�açlar. Sürgünler gençken seyrek 

tomentoz, daha sonra çıplakla�ır. Yapraklar ovattan oblonga kadar de�i�en �ekillerde 

veya bazen hemen hemen dairemsi, 3-10 (-15) cm x 3,5-7,5 cm, tam, önce her iki 

yüzünde beyaz-tomentoz, daha sonra üstte çıplak ve altta sık villoz; petiyol 1-2 cm. 

Kaliks 5 sepalli, meyvede kalıcı, sepaller glandlı, di�li, geri kıvrık. Petaller 5 adet, 

obovat, pembemsi-beyaz renkte. Stamenler 15-25 adet,filamentler lila, anterler sarı 

renkte. Meyve armut �eklinde veya hemen hemen küresel, (2,5-) 3,5-5 (-15) cm 

çapında, sarımsı, ho� kokulu. Tohumlar obovat, basık veya hemen hemen üç kenarlı, 

kırmızımsı-kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde kültürü yapılır, 1400 m’ye kadar. Bazı yerlerde 

yabanile�mi�tir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: Vatanı Orta ve Kuzey-Do�u Asya olarak bilinmektedir. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Duhovetz-bahçe içi-305 m, 22.ıv.2006, S. Sami,             

ISTE 83 530. 

Yöresel �smi: Ayva, djulja. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları, meyveleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen so�uk algınlı�ı 

tedavisinde kullanılır (�sperih, Duhovetz, Sredodeltzi, Delchevo, Pechenitza). 
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2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen öksürük kesici olarak 

kullanılır (�sperih, Duhovetz, Sredoseltzi). 

3. Meyveleri aç karnına yenilerek, ishale kar�ı kullanılır (yaygın). 

4. Taze meyveleri gıda olarak yenir veya reçel, komposto ve marmelad yapımında 

kullanılır (yaygın). 
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Rosaceae 

4.49. Fragaria viridis Duchesne 

 

Kökleri pulsu olan, stolon ta�ıyan çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar 3 foliollü, tabanda 

rozet �eklinde, tüylü; petiyol 11 cm boyunda; loplar 2,5-3,5 (4) cm x 2-2,5 cm, ovat, 

rombik veya obovat, kenarları serrat; üst yüzü parlak ye�il, yatık tüylü, alt yüzü gri, sık 

yatık tüylü. Stipulalar dar, koyu kahverengi renkte. Çiçek ta�ıyan gövdeler 5-20 cm, 

yapraksız, dik, tüylü. Çiçek durumu, az çiçekli bir rasem; pedisel kısa, tüylü. Kaliks iki 

halkalı; dı�taki sepaller linear-lanseolat, içtekiler üçgenimsi-lanseolat. Petaller ovat veya 

obovat, beyaz renkte. Stamenler 20 adet. Ovaryumlar çok sayıda, çıplak. Olgunlukta 

reseptakulum etlenmi�, ho� kokulu, beyaz-pembemsi renkte, tepede kırmızı. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Yamaçlarda, çalılıklarda, otluk ve düzlüklerde, 1300 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Kuzey kısımları hariç), Kafkasya, Sibirya, Akdeniz Bölgesi. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Ludogortzi ve Burdokva arası-çayırlık alanda-295 m, 

11.vı.2006, S. Sami, ISTE 83 555. 

Yöresel �smi: Deli çilek, gorska jagoda, planitza. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları, meyveleri. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml 

su), dahilen günde 3 defa, aç karnına, 1 su barda�ı içilerek, böbrek ta�larını 

dü�ürücü olarak kullanılır (�sperih, Ludogortzi). 
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2. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml 

su), dahilen günde 4 defa, aç karnına, 1 su barda�ı içilerek, hipertansiyon 

tedavisinde kullanılır (�sperih, Ludogortzi, Burdokva, M. Porovetz). 

3. Taze meyveleri gıda olarak yenir (yaygın). 

 

 

�ekil 4-19: Fragaria viridis 

 

 

�ekil 4-20: Fragaria viridis-meyvesi 
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Rosaceae 

4.50. Potentilla argentea L. var. tenuiloba (Jordan) Schwarz 

 

�yi geli�mi�, uzun, dallanmı� kökleri olan, çok yıllık otsu bitkiler. Çiçek ta�ıyan gövde 

30 cm (nadiren 40 cm)’ye kadar uzayabilen, dik, tüylü. Yapraklar derimsi; taban 

yaprakları palmatisekt, 5 (-7) foliollü; petiyol 2,5 cm boyunda; gövde yaprakları, kısa 

saplı veya sapsız; folioller uzun obovat, palmatipartit, 1-3 (-7) loplu, üst yüzü ye�il, 

parlak, hemen hemen çıplak; alt yüzü sık, uzun ve ipeksi, kıvrık tüylü. Taban 

yapraklarının stipulaları derimsi, linear-lanseolat, kahverengi renkte, di�er stipulalar ise 

üçgenimsi lanseolattan lineara kadar de�i�en �ekillerde, ye�il renkte. Pedisel                 

7-10 (15) mm, grimsi-ye�il renkte. Kaliks iki halkalı; dı�taki sepaller linear-lanseolat, 

içtekiler üçgenimsi lanseolat. Petaller obovat, parlak sarı renkte. Stamenler 20 adet. 

Hipantiyum koni �eklinde veya eliptik, tüylü. Ovaryumlar çıplak. Tohumlar sarımsı-

kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Yol kenarlarında, ta�lık yamaçlarda, otlaklarda, çalılıklarda, kurak 

ormanlık alanlarda, düzlük ve da�larda, 1700 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Kuzey-Do�u Bulgaristan, Stara Planina, Sofya Bölgesi, 

Znepol Bölgesi, Vitosha, Rila, Trakya Bölgesi. 

Genel yayılı�ı: Kuzey Avrupa (Alp Da�ları), Orta ve Güney Avrupa’nın bazı 

da�larında. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Ludogortzi ve Burdokva arası-çayırlık alanda-295 m, 

11.vı.2006, S. Sami, ISTE 83 556; �sperih, M. Porovetz ve Sborjanovo arası-otlak 

alanda-260 m, 19.vı.2005, S. Sami, ISTE 83 493. 

Yöresel �smi: Ochiboletz. 

Kullanılan Kısmı: Kökleri. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� köklerinden hazırlanan infüzyon (1 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml su), 

dahilen günde 3 defa, aç karnına, 1’er su barda�ı içilerek, mide ve ba�ırsak 

a�rılarında kullanılır (�sperih, M. Porovetz, Ludogortzi, Burdokva). 

2. Kurutulmu� köklerinden hazırlanan infüzyon (1 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml su), 

dahilen günde 3 defa, aç karnına, 1’er su barda�ı içilerek, kadınlarda kısırlık 

tedavisi için kullanılır (�sperih). 
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Rosaceae 

4.51. Prunus spinosa L. var. dasyphylla Schur 

 

Dikenli çalılar veya küçük a�açlar, sürgünler pubesent. Gövde siyahımsı, çok dallı. 

Yapraklar 2-4 cm uzunlu�unda, eliptik, obovattan lanseolata kadar de�i�en �ekillerde, 

krenat-serrat, üstte hemen hemen çıplak, donuk ye�il renkte, altta pubesent. Çiçekler 

beyaz, 1-2 adet, yapraklardan önce olu�ur, 1,4-1,8 cm çapında. Pediseller yakla�ık         

1 cm’ye kadar uzunlukta, pubesent. Petaller üçgenimsi-obovat, siliatlı. Sepaller 5-8 mm 

uzunlu�unda, beyaz, çıplak veya pubesent. Stamenler 20 adetten fazla. Drupa küremsi, 

dik, 10-15 mm çapında, mavimsi-siyah renkte, pruinoz; etli, ye�il, ek�i; endokarp sert, 

7-10 mm boyunda, düz veya hafifçe pürüzlü. 

Çiçeklenme zamanı: Mart-Mayıs. 

Yeti�me ortamı: Çalılıklarda, yol kenarlarında, kurak ormanlık alanlarda,               

1200 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa ( Kuzeyde �rlanda’ya kadar), Akdeniz Bölgesi, Kırım, 

Kafkasya, Güney-Batı Asya, �ran, Kuzey Afrika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz ve Demir Baba Tekke arasında-çayırlık alanda-

260 m, 25.ııı.2006, S. Sami, ISTE 83 524. 

Yöresel �smi: Güvem, güven tikeni, tranka. 

Kullanılan Kısmı: Meyveleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Taze meyveleri birkaç gün �ekerde bekletilerek elde edilen sıvı, dahilen kan 

temizleyici olarak kullanılır (�sperih). 

2. Taze meyveleri yenerek, ishale kar�ı kullanılır (yaygın). 
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3. Kurutulmu� meyvelerden hazırlanan dekoksiyon (2 yemek ka�ı�ı drog,          

500 ml su), dahilen günde 4 defa, aç karnına içilerek �eker hastalı�ı tedavisinde 

kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 

4. Kurutulmu� meyvelerden hazırlanan dekoksiyon, dahilen ishale kar�ı kullanılır 

(yaygın). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

Rosaceae 

4.52. Rosa canina L. 

 

Gövdesi 1,5-3 (7) m uzunlu�unda, yay �eklinde bükük dallı çalılar. Gövde kabu�u 

ye�il veya kırmızımsı renkte. Dikenleri orak �eklinde, tabanda geni�, enine kesitinde dar 

eliptik. Gövdeler bazen dikensiz. Yapraklar 7-9 cm uzunlu�unda; pediseller çıplak, 

nadiren seyrek salgı tüylü. Stipulalar dar, guddeli siliatlı kenarlı. Folioller (5) 7 (9) adet, 

genellikle eliptik, tepede az akut, ortalama 1,5-3 cm x 1-1,5 cm, sivri di�li, bazen 

biserrat, nadiren di�ler glandlı; iki yüzü de çıplak, alt yüz daha açık ye�il renkte. 

Çiçekler 4-6 cm çapında, tek veya 3-5 adet birarada. Pediselin boyu hipantiyuma e�it 

veya iki katı daha uzun, çıplak, nadiren glandlı, siliatlı. Sepaller geni� lanseolat, dı�tan 

neredeyse çıplak, içten beyaz ince tüylü, nadiren çıplak; çiçek açma döneminden sonra 

hipantiyuma do�ru katlanır, erken dökülür. Petaller beyaz, açık pembe veya bazen 

parlak pembe renkte. Meyve iri, 2-2,5 cm uzunlu�unda, geni� ovat-orbikular, nadiren 

glandlı, parlak veya açık kırmızı renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Çalılıklarda, otlak yamaçlarda, nehir kıyılarında, düzlüklerde ve 

da�larda, 2000 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (62° kuzey enlemine kadar), Güney-Batı Asya, Kuzey Afrika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Ludogortzi-çayırlık alanda-295 m, 11.vı.2006, S. Sami, 

ISTE 83 553. 

Yöresel �smi: Gül bubusu, shipka. 

Kullanılan Kısmı: Meyveleri. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml 

suda 10 dakika kaynatılıyor), dahilen günde 3 defa aç karnına 1’er su barda�ı 

içilerek, böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılır (�sperih, Ludogortzi,        

G. Porovetz). 

2. Kurutulmu� meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen sabahları aç karnına 

içilerek, idrar söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 

3. Kurutulmu� meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen so�uk algınlı�ı 

tedavisinde kullanılır (yaygın). 

4. Kurutulmu� meyvelerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen ishale kar�ı kullanılır 

(�sperih). 

5. Taze meyveleri marmelad yapımında kullanılır (yaygın). 

6. Kurutulmu� meyveleri bazı çay karı�ımlarına katılır (�sperih) (Karı�ım 2, 

Karı�ım 4, Karı�ım 6). 
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Rosaceae 

4.53. Rubus discolor Weihe& Nees. 

 

1-2 m uzunlu�unda çalılar. Dallar kö�eli oluklu de�il, kahverengi veya morumsu-kahverengi, 

ço�unlukla bu�ulu de�il, hemen hemen çıplak, ço�unlukla parlak; dikenleri kuvvetli; üstte 

piloz, yapraklar 5 foliollü veya üçe parçalı, her iki yüzde farklı renkte, 1-2 dentat, tepede 

akuminat, çıplak veya seyrekçe piloz; stipulalar linear veya lanseolat-linear, seyrekçe 

glandular kenarlı; çiçekli sürgünler tüylü panikula, daima gev�ek çiçekli. Sepaller ovat 

oblong, akut, tomentelloz, geri kıvrık. Petaller pembe, filamentler beyaz, stiluslardan uzun; 

anterler çıplak, polen steril. Karpeller ± piloz; drupa yakla�ık 4 mm ve çok sulu. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Ormanlık ve çayırlık alanlarda, düzlük ve da�larda, 1400 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Güney, Batı ve Orta Avrupa. 

�ncelenen Örnek: �sperih, G. Porovetz-yol kenarı-, 280 m, 25.vı.2005, S. Sami,     

ISTE 83 502. 

Yöresel �smi: Karamık, karamuk, kapina. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları, meyveleri. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� yapraklarından hazırlanan infüzyon, dahilen sabahları aç karnına    

1 bardak dolusu içilerek kan �ekerini dü�ürücü olarak kullanılır (�sperih,                  

G. Porovetz, Ludogortzi). 

2. Meyveleri gıda olarak yenir (yaygın). 
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Rubiaceae 

4.54. Galium verum L. 

 

Boyu 20-120 cm’ye kadar olan, çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar her nodusta 8-12 

adet, 1-4 cm x 0,3 cm, linear, ince, derimsi. Çiçek durumu sık bir panikula. Pedisel   

1,0-1,5 mm. Korolla 2,5-3,0 mm çapında, sarı renkte; sepaller 4 adet, ovat. Anterler sarı 

renkte. Merikarplar 1,0-1,3 mm, böbrek �eklinde, pürüzsüz, koyu kahverengi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Otlaklarda, kurak veya nemli otlak alanlar ve yol kenarlarında, 

çayırlarda, 1700 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Kafkasya, Güney-Batı ve Orta Asya, Sibirya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, St. Selishte-yol kenarı-270 m, 17.vı.2005, S. Sami,    ISTE 

83 486. 

Yöresel �smi: Enjovche. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen idrar 

söktürücü olarak kullanılır (�sperih, St. Selishte). 
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Tiliaceae 

4.55. *Tilia tomentosa Moench 

 

Boyu 25 m’ye kadar olan a�açlar. Petiyol 2-6 cm, tabanda basit tüylü. Yapraklar       

4-12 x 3,5-12,0 cm, geni� kordat, tabanda asimetrik, tepede akuminat, 1-2 serrat; genç 

yaprakların her iki yüzünde yıldız �eklinde tüyler mevcut, di�erlerin üst yüzü ye�il, alt 

yüzü grimsi. Brakteler 1,5-10,0 cm x 0,6-1,5 cm, lanseolattan linear lanseolata kadar 

de�i�en �ekillerde, tomentoz. Simozlar ço�unlukla 8-10 çiçekli. Sepaller obovat. 

Petaller, geni� eliptik, sarımsı renkli. Stamenler çok sayıda. Meyve belirsizce çıkıntılı, 

si�illi, olgunla�tı�ında odunsu. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran. 

Yeti�me ortamı: Ormanlık alanlarda, kurak alanlarda, da�larda, 800-1500 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Do�al olarak ülke genelinde yaygın, ayrıca park ve 

bahçelerde kültürü yapılır. 

Genel yayılı�ı: Orta ve Güney-Do�u Avrupa, Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih-okul bahçesi-260 m, 11.vı.2006, S. Sami, ISTE 83 552. 

Yöresel �smi: Olambır, olambur, ıhlambır, lipa. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekler. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 500 ml su), 

dahilen so�uk algınlı�ı tedavisinde kullanılır (yaygın). 

2. Kurutulmu� çiçeklerden hazırlanan infüzyon, dahilen öksürük kesici ve balgam 

söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 

3. Kurutulmu� çiçekleri so�uk algınlı�ında kullanılan karı�ıma katılır (�sperih) 

(Karı�ım 4). 
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Umbelliferae 

4.56. *Anethum graveolens L. 

 

40-150 cm yüksekli�inde tek yıllık otsu bitkiler. Gövde ye�il veya grimsi-ye�il renkte, 

pruinoz. Petiyol 1,5-3,5 cm, okrealı. Taban yaprakları üçgenimsi, 3-5-pinnat; gövde 

yaprakları daha küçük. Çiçek durumu 15-35 çiçekli bir umbella. Petaller sarı renkte 

kuvvetlice içe kıvrık. Meyva ovoid bir �izokarp. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-Temmuz. 

Yeti�me ortamı: Kurak, ta�lık alanlarda, yol kenarlarında, 800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Karadeniz kıyıları, Predbalkan, Sofya Bölgesi. Ülke 

genelinde yaygın kültürü yapılır. 

Genel yayılı�ı: Akdeniz Bölgesi, Güney-Do�u Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz köyü-bahçe içi-260 m, 16.vı.2005, S. Sami, 

ISTE 83 483. 

Yöresel �smi: Kopar. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları, tohumları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen gaz 

söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 

2. Tohumlarından hazırlanan infüzyon (1 çay ka�ı�ı ö�ütülmü� drog, 300 ml 

kaynar su), dahilen gaz söktürücü ve mide bulantılarına kar�ı kullanılır (�sperih). 

3. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen anne sütü 

arttırıcı olarak kullanılır (yaygın). 

4. Taze veya kurutulmu� topraküstü kısımları baharat olarak kullanılır (yaygın). 
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Umbelliferae 

4.57. Conium maculatum L. 

 

30-200 cm boyunda, belirgin kötü kokulu, tek veya iki yıllık otsu bitkiler. Gövde 

çizgili, çıplak, kırmızı lekeli. Taban yaprakları tripennatisekt, ovat-oblong, sivri, en 

uçtaki segmentler eliptik, 0,5-1 cm, genellikle pinatisekt, okrealı. Pedonkul yakla�ık    

60 cm; çiçek durumu umbella 8-14 ı�ınlı. Çiçekler beyaz ve küçük. Brakte ve 

brakteoller yapraksı, 3 mm. Meyve yakla�ık 2 x 3 mm �izokarp. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Yol kenarları, bo� arazilerde, bahçelerde, 1200 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Düzlüklerde ve da� yamaçlarında, nadiren da�lık alanlarda. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Kuzey kısımları hariç), Akdeniz Bölgesi, Kafkasya, Orta ve 

Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, M. Porovetz-yol kenarı-260 m, 03.vıı.2006, S. Sami,     

ISTE 83 568. 

Yöresel �smi: Baldıran. 

Kullanılan Kısmı: Gövdesi. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Gövdesi kaval veya düdük yapılarak, çocuklar tarafından oyun amaçlı kullanılır 

(yaygın). 
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Umbelliferae 

4.58. Eryngium campestre L. 

 

Boyu 20-80 cm, grimsi-ye�ilden, mavimsi-ye�ile kadar olabilen, çok yıllık otsu 

bitkiler. Kökü silindrik, kalın, genellikle odunla�mı�, kahverengi renkte. Gövde (20-) 

30-70 (-100 ) cm uzunlu�unda, dik, pürüzsüz veya ince oluklu, sert yapraklı, grimsi-

ye�il renkte. Yapraklar sert, derimsi, her iki yüzde grimsi-ye�il renkte ve a�ımsı 

damarlanma gösterir, okrealı. Taban yaprakları, genç bitkide tam, di�li, uzun obovat, 

olgun bitkide ise palmatisekt, petiyol 10-20 cm uzunlu�unda. Gövde yaprakları daha 

küçük, gövdeyi sarıcı ve üç parçalı. Çiçek durumu panikula, sarımsı-ye�il renkte; 

kapitulum çok sayıda, ovoid, 7-10 mm çapında; sepal 5, serbest, 2 x 1 mm, dikensi uçlu; 

petaller 5 adet, beyazımsı renkte, sepallerden kısa. Meyve ovoid bir �izokarp. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Kuru ve ta�lık alanlarda, otlaklarda, tarla ve bahçelerde yabani ot 

olarak, 900 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Kuzey kısımları hariç), Akdeniz bölgesi, Kafkasya ve    

Güney–Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Jonkovo-yol kenarı-300 m, 03.vıı.2006, S. Sami,            

ISTE 83 562. 

Yöresel �smi: Vetrogon. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� toprak üstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, haricen ekzema 

tedavisinde kullanılır (�sperih). 
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Umbelliferae 

4.59. *Levisticum officinale Koch. 

 

100-250 cm yüksekli�inde olan, çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar okrealı. Taban 

yaprakları 20-78 x 15-60 cm, üçgenimsi-rombik, pennat-bipennat, folioller üçgenimsi, 

serrat-krenat, çıplak, alt yüzde çok sayıda kokulu ya� guddeli. Brakteler çok sayıda, 

zarımsı. Çiçek durumu umbella. Meyve dar ovoid �izokarp. Merikarplar çıplak. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde yeti�tirilir. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültürü yapılır. 

Genel yayılı�ı: Vatanı Güney-Batı Asya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, G. Porovetz-bahçe içi-280 m, 25.vı.2005, S. Sami,         

ISTE 83 503. 

Yöresel �smi: Lü�ten, ljushtjan, selim. 

Kullanılan Kısmı: Kökleri, yaprakları. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� köklerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen idrar söktürücü olarak 

kullanılır (�sperih). 

2. Taze veya kurutulmu� yaprakları geleneksel et veya balık yemeklerine baharat 

olarak ilave edilir (yaygın). 
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�ekil 4-21: *Levisticum officinale 

 

 

�ekil 4-22: *Levisticum officinale-çiçek durumu 
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Urticaceae 

4.60. Urtica dioica L. 

 

Dioik, sürünücü köklü, çok yıllık otsu bitkiler. Gövdesi 30-150 (250) cm, sık, düzgün 

tüylü. Yapraklar alternan, 3-12 (15) cm x 2-8 cm, geni� ovattan dar lanseolata kadar 

de�i�en �ekillerde, belirgin iri di�li, tepede akuminat, tabanda kordat; petiyol laminanın 

½’si kadar. Brakteler 4 adet, serbest, eliptik, zarımsı. Erkek ve di�i çiçek durumları 

birbirine benzer �ekilde, yakla�ık 10 cm’ye kadar uzunlukta, dallanmı�, sık, yatık basit 

tüylü ve seyrek salgı tüylü (yakıcı). Di�i çiçekler belirgin morumsu. Meyve açık ye�il 

renkte, nuks. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Bo� alanlarda, yol kenarları, ormanlık ve çalılıklarda, özellikle azotça 

zengin topraklarda, 1500 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Avrupa, Asya, Kuzey Amerika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Konevo-J. Gruevo köyleri arası-yol kenarı-230 m, 

15.vı.2005, S. Sami, ISTE 83 481. 

Yöresel �smi: Sırgan, ısırgan, sıgan, kopriva, kupriva. 

Kullanılan Kısmı: Genç bitkinin topraküstü kısımları, kökleri. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen bron�it 

tedavisinde kullanılır (�sperih, Konevo). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen sabahları aç 

karnına içilerek mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılır (�sperih, 

Konevo, J. Gruevo). 
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3. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen kansızlık 

tedavisinde kullanılır (yaygın). 

4. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen sabahları 

aç karnına içilerek, idrar söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 

5. Topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, sabahları aç karnına içilerek, 

�eker hastalı�ı tedavisinde kullanılır (�sperih). 

6. Topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen anne sütünü arttırıcı 

olarak kullanılır (�sperih, M. Porovetz, Konevo, J. Gruevo, Todorovo). 

7. Yaprak ve köklerden hazırlanan dekoksiyon, dahilen romatizma tedavisinde 

kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 

8. Genç topraküstü kısımlarından yemek yapılır (yaygın). 

9. Yaprak ve köklerden hazırlanan dekoksiyon, haricen saç durulama suyu olarak 

birkaç ay haftada bir kez uygulanarak, kepe�e kar�ı ve saç telini güçlendirici 

olarak kullanılır (yaygın). 

10. Taze toplanmı� dallarla a�rıyan bölgeyi ovarak, romatizma a�rılarının 

giderilmesinde kullanılır (yaygın). 
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Violaceae 

4.61. *Viola tricolor L. 

 

Kökü 3-10 cm uzunlu�unda, gövde10-40 cm boyunda, dik, kö�eli. Taban yaprakları 

geni� ovattan ovat-lanseolata kadar de�i�en �ekillerde, 9-35 mm x 7-25 mm, petiyol 

laminanın 1-2 (3) katı daha uzun; üst yapraklar uzun lanseolat, tepede akut,                

19-30 mm x 3-8 mm, kısa saplı. Stipulalar ovat-lanseolat. Çiçek sapları 3-12 cm, dik. 

Çiçekler tek, orta ve üst yaprakların koltuklarında; korolla ters trapez �eklinde, kokusuz. 

Sepaller uzun lanseolattan linear lanseolata kadar de�i�en �ekillerde, kenarları siliat. 

Petaller 5 adet; üst petaller mor renkte, yukarıya do�ru bakan, geni� obovat; ortadakiler 

yanlara do�ru yayık, daha açık mor renkte, tabanda koyu mor damarlı, asimetrik obovat, 

çok az üstteki petalleri örten; alt petal ise hemen hemen üçgenimsi, tepede trunkat, açık 

lila renginde, nadiren sarı veya beyaz, tabanda turuncu, daha koyu mor renkli damarlı. 

Stigmanın alt duda�ının yanları tüylü. Meyve açık kahverengi, ovat lokulisit kapsula. 

Tohumlar çok sayıda, ovat, sarımsı-kahverengi 1,5-2,0 mm x 1,0 mm boyutlarında. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Eylül. 

Yeti�me ortamı: Otlaklarda, çalılıklarda, düzlük ve da�larda, 200-1800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. Ayrıca kültürü de yapılır. 

Genel yayılı�ı: Avrupa ve Asya. Yabani ot olarak hemen hemen kozmopolit. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Jonkovo köyü-bahçe içi-295 m, 04.vı.2006, S. Sami,      

ISTE 83 550. 

Yöresel �smi: Menek�e, menev�e, tritzvetna temenuga. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları. 
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Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon (2 yemek ka�ı�ı drog, 

500 ml su), dahilen balgam söktürücü olarak kullanılır (�sperih, Jonkovo,         

St. Selishte). 

2. Kurutulmu� topraküstü kısımlarından hazırlanan infüzyon, dahilen idrar 

söktürücü olarak kullanılır (�sperih). 

3. Süs bitkisi olarak yaygın kullanımı vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121

Vitaceae 

4.62. *Vitis vinifera L. subsp. vinifera 

 

Uzun, tırmanıcı bitkiler. Yapraklar dü�ücü, palmat loplu, tabanda kordat, kaba di�li, 

gençken altta ço�unlukla pubesent. Çiçek durumu 10-30 cm boylarında bir rasem. 

Çiçekler çok sayıda, hermafrodit. Meyve ovat veya eliptik, tatlı, ye�il, sarı, kırmızı veya 

siyahımsı-mor renklerde, pürüzsüz veya pruinoz bir bakka. Tohumlar 3-4 adet, armut 

�eklinde veya ovat, nadiren eksik. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Düzlük ve da�larda, 500 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Karadeniz Bölgesi, Kuzey-Do�u Bulgaristan, Orta Stara 

Planina, Batı Rodoplar, Trakya Bölgesi. Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: Orta ve Güney Avrupa, Güney-Batı Asya, Akdeniz Bölgesi,          

Kuzey Afrika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Jonkovo-bahçe içi-295 m, 04.vı.2006, S. Sami, ISTE 83 549. 

Yöresel �smi: Üzüm, asma, ba�, loza, grozde. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları, meyveleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Taze meyveleri yenilerek, ishal yapıcı olarak kullanılır (yaygın). 

2. Meyveleri siyah olan türlerin meyve ve çekirdekleri yenilerek, kan yapıcı ve 

kalp-damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır (�sperih, Jonkovo, M. Porovetz, 

Sveshtari). 

3. Meyveleri siyah olan türlerin meyve ve çekirdekleri yenilerek, varis tedavisinde 

kullanılır (�sperih). 

4. Taze yaprakları yemeklerde sarma olarak kullanılır (yaygın). 
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MONOCOTILEDONAE 

Amaryllidaceae  

4.63. Galanthus elwesii Hooker fil. 

 

So�anı hemen hemen küremsi-ovoid, 2-3,5 x 1,5-2,5 cm. Yapraklar dar oblanseolat, 

tomurcukta yaprak kenarları bir rulo �eklinde kıvrılmı�, çiçek açma döneminde        

(7,5-) 12-20 (-32) x (0,6-) 1,3-2,5 (-3) cm, olgunlukta ise 36 x 3,2 cm, dik, bazen 

bükülmü�, tepesi obtus, kukuleteli, donuk mavimsi-ye�il renkte. Skapus 12-28 cm. Dı� 

periant segmentleri dı�bükey, eliptikten geni� obovata kadar de�i�en �ekillerde, 20-27 x 

(9-) 12-19 mm, iç segmentler düz, dar oblong-obovat, 10-15 x 5-8 mm, tabanda ve uçta 

ye�il lekeli. Filamentler 1 mm, anterler 5-6 mm. Meyve geni� eliptik-küremsi, 3 diki�ten 

açılan, sarımsı-ye�il renkte bir kapsula. 

Çiçeklenme zamanı: �ubat-Nisan. 

Yeti�me ortamı: Yaprak döken ormanlarda, kayalık bölgelerde, 1800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Orta Avrupa, �talya, Macaristan, Polonya, Litvanya, Belarus, Ukrayna, 

Moldova, Balkanlar (her dem ye�il bölgeler haricinde), Malezya, Kuzey Yunanistan, 

Do�u Akdeniz bölgesi. 

�ncelenen Örnek: �sperih-Sveshtari arası -ormanlık alanda-250 m, 07.ııı.2006, S. Sami, 

ISTE 83 518; �sperih-Dragomuj arası-ormanlık alanda-250 m, 25.ııı.2006, S. Sami, 

ISTE 83 522. 

Yöresel �smi: Akçabardak, akbardak, kokiche. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekler. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. 40 adet kurutulmu� çiçek, 300 ml kuvvetli rakıda 20 gün bekletildikten sonra 

elde edilen alkolden günde 3 defa aç karnına 40’ar damla, sinir yatı�tırıcı olarak 

kullanılır (�sperih). Büyük dozlarda zehirli oldu�u bilinmektedir. 

2. Süs bitkisi olarak yaygın kullanımı vardır. 
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Araceae 

4.64. Arum maculatum L. 

 

Yatay yumrulu otsu bitki. Petiyol 13-50 cm, ye�ilimsiden morumsu-kırmızı renkte. 

Genç bitkide lamina �ekli obovat, olgunlukta ise oblong-hastattan oblong-lanseolata 

kadar de�i�iklik gösterir. Skapus (4,5-) 6,5-20 (-26) cm, petiyolden çok daha kısa. Spata 

(6,5-) 11-18,5 cm, soluk ye�il, genellikle dar lanseolat ve akuminat, nadiren geni� ovat; 

tübü (1,5-) 2,5-3,5 cm, beyazımsı, iç kısmında ortasından morumsu-kırmızımsı �eritli. 

Spadiks (4-) 6-9,5 cm. En üstte bulunan steril bölge 4,5-7 (-9) mm; erkek çiçekler    

(1,5-) 2,5-4 x 2-4 mm; alt steril bölge 3-6,5 mm; di�i bölge 8-14 (-18) mm. Apendiks 

morumsu-kırmızı renkte, nadiren sarı, 2,3-6,5 cm, uzun saplı; çomak kısa silindrik veya 

nadiren konik. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Yaprak döken ormanlarda, çalılıklar, açık veya gölgeli yamaçlarda, 

1800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın (nadir olarak Güney Bulgaristan’da). 

Genel yayılı�ı: Kuzey ve Orta Avrupa, Pireneler, Apeninler, Kuzey Balkan Yarımadası, 

Kafkasya. 

�ncelenen Örnek. �sperih, Sborjanovo müze arkası-ormanlık alanı-245 m, 25.ııı.2006, 

S. Sami, ISTE 83 526; �sperih, M. Porovetz’ten 1 km. kuzeyde-ormanlık alanı-260 m, 

03.vıı.2006, S. Sami, ISTE 83 567. 

Yöresel �smi: Zmiyska hurka. 

Kullanılan Kısmı: Yumrular. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. Taze yumrulardan çok ufak parça (mısır tanesi kadar) kesilip, dahilen tok 

karnına çi�nemeden suyla yutularak, hemoroit tedavisinde kullanılır (�sperih, M. 

Porovetz). 

 

 

�ekil 4-23: Arum maculatum 
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Gramineae 

4.65. Cynodon dactylon (L.) Pers. 

 

Uzun, sürünücü stolonlu, çok yıllık otsu bitkiler. Gövde 10-50 cm boyunda, 

tabandan itibaren dallanma gösterir. Yapraklar 2-3 mm geni�li�inde, linear, sert, 

kenarları skabrit, mavimsi renkte, çıplak veya tüylü. Ligula kısa, siliatlı. Çiçek 

durumu 3-7 dallı, spikalar 2,5-5 cm x 2 mm, yandan basık. Glumalar 2 adet, linear-

lanseolat, 1-2,2 mm, spikulalardan daha kısa veya e�it. Spikulalar 2-2,5 mm, çok kısa 

saplı, mavimsi veya soluk sarı. Lemma ovat-lanseolat, 2-2,5 mm. Anterler yakla�ık    

1 mm, mor renkte. Stigmalar morumsu-siyah renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Ova ve düzlüklerde, kumlu topraklarda, yol kenarlarında,                

800 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Kozmopolit. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Konevo köyü-bahçe içi-230 m, 15.vı.2005, S. Sami,      

ISTE 83 477; �sperih, M. Porovetz-ekili alanda-260 m, 19.vı.2005, S. Sami,            

ISTE 83 495. 

Yöresel �smi: Ayrık otu, troskot. 

Kullanılan Kısmı: Topraküstü kısımları, kökleri. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Kurutulmu� köklerinden hazırlanan dekoksiyon, dahilen sabahları aç karnına 

içilerek böbrek ta�ları dü�ürücü ve idrar söktürücü olarak kullanılır (yaygın). 

2. Topraküstü kısımları hayvan yemi olarak kullanılır (yaygın). 

3. �drar yolları iltihabında kullanılan karı�ıma katılır (�sperih) (Karı�ım 5). 
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Gramineae 

4.66. *Zea mays L. subsp. indurata 

 

5 m’ye kadar yükselebilen, içi dolu, monoik, tek yıllık otsu bitkiler. Ligula trunkat,   

3-5 mm. Yapraklar geni� linear-lanseolat, akuminat, sinuat. Erkek çiçek durumu dik, 

spikulalar 6-8 mm; di�i çiçek durumu yaklasık 20 cm, stiluslar çok uzun, çiçek açma 

zamanında kınların tepesinden dı�arı çıkm� ve sarkık. Meyve 10-20 cm boyunda 

spadiks. Tohumlar parlak, sarı, kırmızı-kahverengimsi renkte. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Nemli topraklar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisi. 

Genel yayılı�ı: Amerika ve Avrupa’da yaygın olarak kültürü yapılır. 

�ncelenen Örnek: SS 0660. 

Yöresel �smi: Misir, tzarevitza, kukuruz. 

Kullanılan Kısmı: Stilusları (mısır püskülü), tohumları, meyve durumu ve topraküstü 

kısımları. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Stiluslardan hazırlanan infüzyon, dahilen idrar söktürücü ve böbrek ta�ları 

dü�ürücü olarak kullanılır (yaygın). 

2. Tohumları pi�irilerek gıda olarak kullanılır (yaygın). 

3. Meyve durumu ha�lanarak veya közlenerek gıda olarak kullanılır (yaygın). 

4. Toprak üstü kısımları hayvan yemi olarak kullanılır (yaygın). 

5. Yaprakları sepet ve yere dö�emek için kullanılan hasır yapımında kullanılır 

(yaygın). 

6. �drar yolları iltihabında kullanılan karı�ıma katılır (�sperih) (Karı�ım 5). 
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Liliaceae 

4.67. *Allium cepa L. 

 

So�an basık-küresel. Gövdenin içi bo�, a�a�ıda �i�kinle�mi� kısımdan yukarı do�ru 

daralan özellikte. Yapraklar ço�unlukla enine kesitinde yarı dairemsi. Spata kalıcı, 

ço�unlukla 3-valvlı. Periant yıldız �eklinde; segmentleri ye�ilimsi-beyaz renkte, 3-4 mm. 

Stamenler çiçe�in dı�ına ta�mı�, içteki filamentlerin tabanı her iki yanında küçük bir di�li. 

Meyve lokulisit kapsula. 

Çiçeklenme zamanı: Temmuz-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde kültürü yapılır. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: �lk olarak Orta Asya’da, günümüzde ise tüm dünya üzerinde kültürü 

yapılmaktadır. 

�ncelenen Örnek: SS 0661. 

Yöresel �smi: Suvan, luk, kromid luk. 

Kullanılan Kısmı: Toprak altı gövdesi. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Toprak altı gövdesi (so�an) dilimlenip, 2 gece sirkede bekletildikten sonra, 

haricen si�il ve çıban tedavisinde kullanılır (yaygın). 

2. Toprak altı gövdesi (so�an) rendelendikten sonra elde edilen özsuyu, saç toni�i 

olarak kullanılır (�sperih). 

3. So�anın üst zarımsı yaprakları kaynatılarak, yün ve yumurta boyamada 

(Paskalya’da) kullanılır (yaygın) (Karı�ım 7). 
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Liliaceae 

4.68. *Allium sativum L. 

 

So�an basık-ovoid, 5-15 (-60) adet, ± e�it büyüklükte so�ancıklı. Yapraklar 4-10 adet,     

4-25 mm eninde, düz. Spata 1-valvlı, uzun gagalı, erken dü�ücü. Umbella az çiçekli ve çok 

bulbilli veya sadece bulbilli; brakteoller mevcut. Çiçekler ye�ilimsi-beyaz veya pembe, 

nadiren beyaz. Periant segmentleri (l-) 3 mm, lanseolat, akuminat. Filamentler periant 

segmentlerinden daha kısa; içtekiler 3-5 (-7) kuspidat, en uzun uzantılar 4-5 mm. 

Çiçeklenme zamanı: Haziran-A�ustos. 

Yeti�me ortamı: Bahçelerde kültürü yapılır. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın kültür bitkisidir. 

Genel yayılı�ı: Vatanı Orta Asya. 

�ncelenen Örnek: SS 0662. 

Yöresel �smi: Samsak, sarımsak, sarmısak, chesan, chesnov luk. 

Kullanılan Kısmı: Toprak altı gövdesi. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Toprak altı gövdesi (di�leri) yenilerek veya yutularak hipertansiyon tedavisinde 

kullanılır (yaygın). 

2. Toprak altı gövdesi (di�leri) yenilerek so�uk algınlı�ı tedavisinde “Do�al 

Antibiyotik” olarak kullanılır (yaygın). 
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Liliaceae 

4.69. Asparagus tenuifolius Lam. 

 

30-100 cm boyunda, çok dallanma gösteren, iyi geli�mi� kök sistemine sahip otsu 

bitkiler. Filloklatlar ince, ipliksi, nodusta 10-20 (40) adet. Yapraklar zarımsı, pulsu. 

Çiçekler saplı, dalların uç kısmında, 1-2 tane. Korolla benekli, ye�il çizgili, hemen 

hemen tabana kadar 6 parçalı. Stamenler korolladan daha kısa, anterler küremsi, 

filamentlerin ¼’ü kadar. Meyve 1 cm çapında, kırmızı renkte, iri bir bakka. 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Ormanlık ve çalılıklarda, 1200 m’ye kadar. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Akdeniz Bölgesi, Balkan Yarımadası, Malezya, Güney Ukrayna. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Demir Baba Tekkesi’ne inen-patika kenarı-250 m, 

27.v.2006, S. Sami, ISTE 83 535. 

Yöresel �smi : Tav�an gölgesi, zajche sjanka. 

Kullanılan Kısmı: Kökleri. 

Yöresel Kullanımı:  

1. Kurutulmu� köklerinden hazırlanan infüzyon, dahilen hipertansiyon tedavisinde 

kullanılır (�sperih). 
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Liliaceae 

4.70. Convallaria majalis L. 

 

15-30 (40) cm yüksekli�inde, çıplak, çok yıllık otsu bitkiler. Kök dallanmı�, ince, 

sürünücü, zemine yatay. Tabanda 3-6 adet, zarımsı, beyaz-pembemsi renkte, sarıcı 

yapraklı. Skapus tek, nadiren çift. Yapraklar tabandan, 2, nadiren 3 adet, ço�u kez 

gövdeyi a�an boylarda, uzun eliptik veya eliptik-lanseolat, 10-12 cm x 4-10 cm, tepede 

akut. Çiçek durumu rasemoz, seyrek, 6-10 (nadiren 20) çiçekli, alternan dizili, ± tek 

yöne bakan, kısa saplı. Brakteler lanseolat, zarımsı, pediselden az daha kısa. Çiçekler 

erdi�i, a�a�ıya do�ru bakan, ho� kokulu. Korolla beyaz renkte, kampanulat-ovat �ekilde,         

5-9 mm, 6 parçalı, dı�a bükük 6 di�li. Stamenler 6 adet, korollanın boyunu a�mayan, 

kısa filamentli, altta kalınla�an, yarısına kadar korollayla biti�ik, üstte ise ince ve 

ovaryuma do�ru belirgin kıvrık; anterler açık sarı, bazifiks, tepede akut. Ovarym           

3 gözlü, ovat; stilus kısa, kalın; stigma 3 kenarlı. Meyve turuncu-kırmızı renkte bir 

bakka. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Seyrek ormanlarda ve çalılıklarda, düzlüklerde ve alçak da� 

bölgelerinde, kireçli ve silisli topraklarda, 100-1400 m arasında. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Nadir olarak ülkenin genelinde yaygındır, özellikle 

Slavianka’da. 

Genel yayılı�ı: Avrupa (Akdeniz Bölgesinin her dem ye�il alanları ve arktik ve 

subarktik bölgeleri haricinde), Asya (Malezya-Japonya) ve Kuzey Amerika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sborjanovo müze arkası-ormanlık alanı-245 m, 25.ııı.2006, 

S. Sami, ISTE 83 528. 

Yöresel �smi: Momina sulza. 

Kullanılan Kısmı: Yaprakları. 
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Yöresel Kullanımı: 

1. 1 yemek ka�ı�ı kurutulmu� yapraklar, 500 ml kaynar suda 1 saat bekletildikten 

sonra elde edilen infüzyon, dahilen tok karnına günde 3 kez 1’er çay barda�ı 

içilerek, kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır (�sperih). 

2.  Süs bitkisi olarak kullanımı yaygındır. 
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Liliaceae 

4.71. Muscari neglectum Guss. 

 

20-30 cm boyunda, geofit bitkiler. Yapraklar geni� linear, 3-6 (8) mm geni�li�inde, 

derin oluklu, skapusa e�it veya daha uzun, dik veya tepede dı�a do�ru kıvrık. Çiçek 

durumu yo�un çiçekli salkım (30-40 adet). Verimli çiçekler saplı, korolla ovat-oblong, 

koyu mavi renkte, loplar ise beyaz renkte ve geriye kıvrık. Steril çiçekler, verimli 

çiçeklerden daha küçük, açık mavi renkte, tepede yer alırlar. Meyve 8 mm’ye kadar 

uzayabilen, ovat-orbikular bir kapsula. 

Çiçeklenme zamanı: Mart-Mayıs. 

Yeti�me ortamı: Otlaklarda, düzlüklerde, orman içi açıklık alanlarda, da� 

yamaçlarında. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Kuzey-Do�u Bulgaristan, Do�u Stara Planina, Golo Burdo, 

Pirin, Güney Bulgaristan, Karadeniz kıyıları. 

Genel yayılı�ı: Orta ve Do�u Avrupa, �talya, Balkan Yarımadası, Kafkasya, Malezya, 

�ran, Kuzey Afrika. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sborjanovo müze arkası-ormanlık alanı-245 m, 25.ııı.2006, 

S. Sami, ISTE 83 527. 

Yöresel �smi: Kukuviche grozde, muskari. 

Kullanılan Kısmı: Çiçekler. 

Yöresel Kullanım: 

1. Süs bitkisi olarak kullanılır (�sperih, M. Porovetz). 
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Liliaceae 

4.72. Polygonatum officinale All. var. officinale 

 

10-50 cm yüksekli�inde, dik, oluklu ve çıplak gövdeli, çok yıllık otsu bitkiler. 

Yapraklar alternan, sapsız, gövdeyi sarıcı, uzunca eliptik, nadiren ovat, tepede akut,     

4-12 cm x 2-5 cm boyutlarında, çıplak; alt yüzü mavimsi-ye�il, mat, belirgin damarlı; 

üst yüzü ye�il. Çiçekler 1-2 (5) adet, yaprak noduslarında, sarkık saplı, 2 cm 

uzunlu�unda, kokulu. Korolla tüpsü, beyaz, 14-25 mm x 4-7 mm boyutlarında, 6 di�li; 

di�ler ovat, ye�ilimsi renkte. Filamentler yassı, çıplak, ovaryum tüpüne ortadan ba�lı; 

anterler linear. Meyve mavimsi-siyah renkte bir drupa. 

Çiçeklenme zamanı: Nisan-Haziran. 

Yeti�me ortamı: Seyrek, kurak orman ve çalılıklarda, ta�lık alanlarda. 

Bulgaristan’daki yayılı�ı: Ülke genelinde yaygın. 

Genel yayılı�ı: Kuzey, Orta ve Do�u Avrupa, �ber Yarımadası, Apenninler ve 

Balkanlar, Kafkasya, Do�u ve Batı Sibirya. 

�ncelenen Örnek: �sperih, Sborjanovo müze arkası-ormanlık alanı-245 m, 25.ııı.2006, 

S. Sami, ISTE 83 529. 

Yöresel �smi: Momkova sulza. 

Kullanılan Kısmı: Kökler, çiçekler. 

Yöresel Kullanımı: 

1. Ö�ütülmü� köklerinden hazırlanan infüzyon, dahilen kan dindirici olarak 

kullanılır (�sperih). 

2. Köklerinden hazırlanan lapa, haricen yara iyi edici olarak kullanılır (�sperih). 

3. Süs bitkisi olarak kullanılır (yaygın). 
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ÖZEL KARI�IMLAR 

 

Karı�ım 1: Pinus sylvestris sürgünleri, Hypericum perforatum topraküstü kısımları, 

Origanum vulgare subsp. vulgare var. vulgare topraküstü kısımları, infüzyon halinde 

dahilen so�uk algınlı�ı tedavisinde kullanılır. 

Karı�ım 2: Sambucus nigra çiçekleri, Rosa canina meyveleri, Mentha spicata subsp. 

spicata topraküstü kısımları dekoksiyon halinde dahilen öksürük kesici olarak kullanılır. 

Karı�ım 3: Achillea millefolium kapitulumları, Mentha spicata subsp. spicata 

topraküstü kısımları, Centaurium erythraea subsp. erythraea var. erythraea topraküstü 

kısımları dekoksiyon halinde dahilen mide-ba�ırsak rahatsızlıklarının giderilmesinde 

kullanılır. 

Karı�ım 4: Rosa canina meyveleri, Tilia tomentosa çiçekleri dekoksiyon halinde 

dahilen so�uk algınlı�ı tedavisinde kullanılır. 

Karı�ım 5: Cynodon dactylon kökleri, Zea mays subsp. indurata stilusları dekoksiyon 

halinde dahilen idrar yolları iltihabında kullanılır. 

Karı�ım 6: Hypericum perforatum topraküstü kısımları, Rosa canina meyveleri, 

Sambucus nigra çiçekleri dekoksiyon halinde dahilen so�uk algınlı�ı tedavisinde 

kullanılır. 

Karı�ım 7: Juglans regia perikarpları, Allium cepa kabukları, dekoksiyon halinde yün 

boyamada kullanılır. 

Karı�ım 8: 100 g Hordeum vulgare, 100 g Nigella sativa ve 100 g Pinus nigra reçinesi,  

1 L suda 10 dakika kaynatılıyor ve süzülüyor. Sabah aç karnına yarım çay barda�ı içilerek 

(antidiyabetik ilaçlar kullanmamak �artıyla), �eker hastalı�ı tedavisinde kullanılıyor. 

Karı�ım 9: Melissa officinalis subsp. officinalis yaprakları, Mentha spicata subsp. spicata 

topraküstü kısımları, Thymus longicaulis subsp. longicaulis var. subisophyllus topraküstü 

kısımları infüzyon halinde dahilen sedatif olarak kullanılır. 
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5. TARTI�MA 

�sperih (Razgrad-Bulgaristan) ilçesinde yapılan bu etnobotanik ara�tırmada 

kullanılı�ı olan 72 tür (50 do�al, 22 kültür) saptanmı�tır. Bu bitkiler çalı�mamızın 

“BULGULAR” bölümünde yer almı�tır (s. 20). Bitkilerin bazılarının ise karı�ımlar 

halinde kullanıldı�ı tespit edilmi�tir, bunlar “ÖZEL KARI�IMLAR”bölümünde 

belirtilmi�tir (s. 135). 

Etnobotanik kullanı�ı olan 72 türden 68’i halk ilacı, 11’i gıda, 7’si baharat ve 26 

türün tedavi ve gıdanın yanı sıra farklı kullanı�ları oldu�u saptanmı�tır. Bu bölümde 

�sperih ilçesinde halk ilacı olarak kullanılan bitkiler (Tablo 5-1), bitkilerin farmakolojik 

sınıflandırılması (Tablo 5-2), gıda olarak kullanılan bitkiler (Tablo 5-3), baharat olarak 

kullanılan bitkiler (Tablo 5-4), tedavi ve gıdanın yanı sıra farklı kullanılı�ı olan bitkiler 

(Tablo 5-5)’de alfabetik olarak verilmi�tir. 

�lçede halk ilacı olarak kullanılan bazı bitkilerin fazla miktarlarda alınmasının 

tehlikeli oldu�u ve dikkatli kullanılması gerekti�i bilinmektedir: Armoracia rusticana, 

Ecbalium elaterium, Galanthus elwesii, Arum maculatum, Convallaria majalis. 

 

Tablo 5-1: Halk �lacı Olarak Kullanılı�ı Olan Bitkiler 

Familya Bitki adı Yöresel adı 
Kullanılan 

kısmı 
Kullanılı�ı 

Amaryllidaceae Galanthus elwesii  

akçabardak 

akbardak 

kokiche 

Çiçek Sinir yatı�tırıcı 

Anacardiaceae Cotinus coggyria 
tetre, tetra, 

smradlika 

Yaprak, genç 

yapraklı dal 

Yara iyi edici, 

ekzema, mantar, 

hemoroit, kadın 

hastalıkları 

Apocynaceae Vinca major subsp. 
major 

zimzelen, 

zelenika, edar 

zimzelen 

Topraküstü  Hipertansiyon 
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Apocynaceae Vinca minor dreben zimzelen Yaprak Hipertansiyon 

Araceae Arum maculatum zmiyska hurka Yumru Hemoroit 

Araliaceae Hedera helix 
sarma�ık, 

brashljan 
Topraküstü  

Öksürük kesici, 

balgam söktürücü 

Aristolochiaceae Aristolochia clematitis 
kurt alması, 

vulcha jabulka 

Kök, 

topraküstü 

�drar söktürücü, 

so�uk algınlı�ı, yara 

iyi edici 

Betulaceae Betula pendula 
breza, bjala 

breza 

Gövde 

kabu�u, 

yaprak 

Romatizma, idrar 

söktürücü, böbrek 

ta�ları dü�ürücü 

Caprifoliaceae Sambucus ebulus 
bız, bıyzgan, 

pıyran, bazak 

Yaprak, 

meyve 

Midevi, ülser, 

hemoroit,kalp-

damar,antiürtiker 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 
mülüver, bızi, 

svirchovina 
Çiçek 

Balgam söktürücü, 

öksürük kesici 

Compositae 
Achillea millefolium 

subsp. pannonica 
bjal ravnetz Çiçek 

Kan dindirici, yara 

iyi edici, midevi, 

i�tah açıcı, 

hazımsızlık, 

hemoroit, kadın 

hastalıkları, idrar 

söktürücü 

Compositae Artemisia absinthium 
pelin otu, pelin, 

bjal pelin 
topraküstü 

��tah açıcı, 

hazımsızlık, a�ız 

kokusu 

Compositae Bellis perennis 
koyun gözü, 

parichka 
çiçek Öksürük kesici 

Compositae Calendula officinalis neven, kalendula Çiçek 

Yara iyi edici, 

mantar ve ekzema, 

bel a�rıları, di� eti 

hastalıkları, ülser, 

midevi 
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Compositae Cichorium intybus sinja jlachka 
Çiçek, 

topraküstü 
midevi 

Compositae Lactuca serriola 
sütle�en, 

mlechka 
Lateks Kan dindirici 

Compositae 
Matricaria chamomilla 

var. recutita 
pire otu, lajka Çiçek 

So�uk algınlı�ı, idrar 

yolları iltihabı, bo�az 

a�rıları, di� a�rıları, 

akne 

Cornaceae Cornus mas kızılcık, drjan 
Meyve, 

gövde 
�shal kesici 

Cruciferae Armoracia rusticana hrjan, acı kök Yaprak, kök 

��tah açıcı, 

hipertansiyon, bel ve 

sırt a�rıları, di� 

a�rıları 

Cruciferae 
Capsella bursa-

pastoris 

çoban çantası, 

ovcharska 

torbichka 

Topraküstü, 

meyve 

�drar söktürücü, kan 

dindirici 

Cucurbitaceae Ecbalium elaterium 

acı kavun, 

morska 

krastavitza 

Meyve Sinüzit, nezle 

Gentianaceae 

Centaurium erythraea 

subsp. erythraea var. 

erythraea 

cherven 

kantarion, 

kırmızı kantaron 

Topraküstü 
��tah açıcı, 

hazımsızlık 

Geraniaceae 
Geranium 

macrorrhizum 

sakız çiçe�i, 

zdravetz 

Topraküstü, 

yaprak 

Hipertansiyon, si�il, 

dolama, yara iyi 

edici, ekzema 

Gramineae Cynodon dactylon ayrık otu, troskot Kök 

Böbrek ta�ları 

dü�ürücü, idrar 

söktürücü 

Gramineae 
Zea mays subsp. 

indurata 

misir, tzarevitza, 

kukuruz 
Stiluslar 

�drar söktürücü, 

böbrek ta�ları 

dü�ürücü 
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Guttiferae Hypericum perforatum 

Sarı kantaron 

otu, jalt 

kantarion 

Topraküstü 

�drar yolları iltihabı, 

midevi, ülser, di� eti, 

kulak-burun-bo�az 

iltihapları, hemoroit, 

kalp-damar 

hastalıkları, yara iyi 

edici, romatizma 

Hippocastanaceae Aesculus  
hippocastanum 

kestane, ketsen, 

konski ketsen 

Yaprak, 

tohum 

Romatizma, 

hemoroit, varis 

Juglandaceae Juglans regia ceviz, oreh 
Yaprak, 

meyve 

Kadın hastalıkları, 

hemoroit, i�tah açıcı 

Labiatae 
Melissa officinalis 

subsp. officinalis 

o�ul otu, 

matochina, 

limonche 

Yaprak, 

çiçekli 

dallar. 

Sedatif, uyku 

bozuklu�u, migren, 

hipertansiyon, i�tah 

açıcı, hazımsızlık 

Labiatae Mentha x piperita 
kara nane, 

djodjen 
Yaprak 

Gaz söktürücü, 

midevi, uyku 

bozuklu�u, a�ız 

kokusu 

Labiatae 
Mentha spicata subsp. 

spicata 

deli nane, nane, 

menta 
Topraküstü 

Gaz söktürücü, 

midevi, a�ız kokusu 

Labiatae Ocimum basilicum 
feslen, fesle�en, 

bosilek 
Topraküstü Sedatif 

Labiatae 

Origanum vulgare 

subsp. vulgare var. 

vulgare 

rigan Topraküstü 

So�uk algınlı�ı, 

balgam söktürücü, 

öksürük kesici, 

sedatif 
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Labiatae Salvia sclarea 
salvia, muskusna 

salvia 
Topraküstü So�uk algınlı�ı 

Labiatae Satureja hortensis 
cibrika, tavuk 

otu, chubritza 
Topraküstü Hipertansiyon 

Labiatae Stachys leucoglossa ranilist Topraküstü Kanser 

Labiatae 

Thymus longicaulis 

subsp. longicaulis var. 

subisophyllus  

keklik, kekik, 

mashterka 
Topraküstü 

So�uk algınlı�ı, 

öksürük kesici, 

balgam söktürücü, 

midevi 

Leguminosae Melilotus officinalis 

jalta komuniga, 

lechebna 

komuniga 

Topraküstü 

Uyku bozuklu�u,  

adet a�rılarında, anne 

sütü arttırıcı 

Leguminosae Robinia pseudoacacia 

kral a�acı, 

akasya, bjala 

akatzia 

Çiçek 

Öksürük kesici, 

balgam söktürücü, 

so�uk algınlı�ı, ate� 

dü�ürücü, idrar 

söktürücü 

Leguminosae 
Trigonella feonum-

graecum 

poy, böber otu, 

sminduh 
Tohum ��tah açıcı 

Liliaceae Allium cepa 
suvan, luk, 

kromid luk 

Toprak altı 

gövdesi 

(so�anı) 

Si�il ve çıban 

Liliaceae Allium sativum 

samsak, 

sarımsak, 

sarmısak, 

chesan, chesnov 

luk 

Toprak altı 

gövdesi 

(di�leri) 

Hipertansiyon, so�uk 

algınlı�ı 

Liliaceae Asparagus tenuifolius 
tav�an gölgesi, 

zajche sjanka 
Kök Hipertansiyon 
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Liliaceae 
Convallaria 

 majalis 
momina sulza Yaprak Kalp hastalıkları 

Liliaceae 
Polygonatum officinale 

var. officinale 
momkova sulza Kök 

Kan dindirici, yara 

iyi edici 

Loranthaceae 
Viscum album subsp. 

album 
bjal imel Yapraklı dal 

Hipertansiyon, kan 

�ekeri dü�ürücü 

Malvaceae Malva sylvestris ebegömeci, slez Topraküstü 

Öksürük kesici, 

balgam söktürücü, 

anne sütü arttırıcı, 

idrar söktürücü, 

bo�az a�rıları 

Oleaceae Syringa vulgaris ergüven, ljuljak Yaprak 
��tah açıcı, ate� 

dü�ürücü 

Pinaceae Pinus nigra çam, kara çam, 
cheren bor 

Genç 

verimsiz 

sürgünler 

Balgam söktürücü 

Pinaceae Pinus sylvestris 

kızıl çam, sarı 

çam, bjal bor, 

cherven bor 

Genç 

verimsiz 

sürgünler, 

kozalaklar, 

reçinesi 

Balgam söktürücü, 

böbrek ta�ları 

dü�ürücü, bron�it, 

idrar söktürücü, 

so�uk algınlı�ı, 

öksürük kesici, yara 

iyi edici, kan yapıcı 

Plantaginaceae 
Plantago 

 lanceolata 

sinir otu, 

tesnolist 

jivovlek, 

jivovlek 

Yaprak 

�drar söktürücü, 

balgam söktürücü, 

böbrek hastalıkları, 

böcek sokmaları, 

çıban, yara iyi edici 

Plantaginaceae 
Plantago major subsp. 

major 

sinir otu, 

shirokolisten 

jivovlek 

Yaprak 

Ülser, idrar 

söktürücü, böbrek 

hastalıkları, bron�it, 

balgam söktürücü, 

yara iyi edici, si�il 
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Rosaceae 

Agrimonia eupatoria 
subsp. eupatoria        
var. eupatoria               
f. eupatoria 

kamshiche, 

lecheben 

kamshik 

Topraküstü 

Üst solunum yolu 

enfeksiyonları, idrar 

söktürücü 

Rosaceae 
Crataegus monogyna 

subsp. monogyna 

yemi�ken, 

yemi�gen, 

cherven glog, 

glog 

Çiçek, 

meyve 

Kalp kuvvetlendirici, 

kalp-damar 

hastalıkları, idrar 

söktürücü, 

hipertansiyon 

Rosaceae 
Cydonia oblonga    

var. oblonga 
ayva, djulja 

Yaprak, 

meyve 

So�uk algınlı�ı, 

öksürük kesici, ishal 

kesici 

Rosaceae Fragaria viridis 
deli çilek, gorska 

jagoda, planitza 

Yaprak, 

meyve 

Böbrek ta�ları 

dü�ürücü, 

hipertansiyon 

Rosaceae 
Potentilla argentea 

var. tenuiloba  
ochiboletz Kök 

Midevi, kadın 

hastalıkları 

Rosaceae 
Prunus spinosa       

var.  dasyphylla 

güvem, güven 

tikeni, tranka 
Meyve 

Kan temizleyici, 

ishal kesici, kan 

�ekeri dü�ürücü 

Rosaceae Rosa canina 
gül bubusu, 

shipka 
Meyve 

Böbrek hastalıkları, 

idrar söktürücü, 

so�uk algınlı�ı, ishal 

kesici 

Rosaceae Rubus discolor 
karamık, 

karamuk, kapina 
Yaprak Kan �ekeri dü�ürücü 

Rubiaceae Galium verum enjovche Topraküstü �drar söktürücü 

Tiliaceae Tilia tomentosa 

olambır, 

olambur, 

ıhlambır, lipa 

Çiçek 

So�uk algınlı�ı, 

öksürük kesici, 

balgam söktürücü 

Umbelliferae Anethum graveolens kopar 
Topraküstü, 

tohum 

Gaz söktürücü, 

midevi, anne sütü 

arttırıcı 
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Umbelliferae Eryngium campestre vetrogon Topraküstü Ekzema 

Umbelliferae Levisticum officinale 
lü�ten, ljushtjan, 

selim 
Kök �drar söktürücü 

Urticaceae Urtica dioica 

sırgan, ısırgan, 

sıgan, kopriva, 

kupriva 

Topraküstü, 

kök 

Bron�it, midevi, kan 

yapıcı, idrar 

söktürücü, kan �ekeri 

dü�ürücü, anne sütü 

arttırıcı, romatizma,  

Violaceae Viola tricolor 

menek�e, 

menev�e, 

tritzvetna 

temenuga 

Topraküstü 
Balgam söktürücü, 

idrar söktürücü 

Vitaceae  Vitis vinifera subsp. 
vinifera 

üzüm, asma, ba�, 

loza, grozde 
Meyve  

�shal yapıcı, kan 

yapıcı, kalp-damar 

hastalıkları, varis 

 

Tablo 5-2: Farmakolojik Sınıflandırma 

1. ADET A�RILARINI D�ND�R�C�: Achillea millefolium subsp. pannonica, 

Melilotus officinalis 

2. A�IZ KOKUSU: Artemisia absinthium, Mentha x piperita, Mentha spicata 

subsp. spicata 

3. AKNE: Matricaria chamomilla var. recutita 

4. ANNE SÜTÜ ARTTIRICI: Melilotus officinalis, Malva sylvestris,       

Anethum graveolens, Urtica dioica 

5. ANT�ÜRT�KER: Sambucus ebulus 

6. ATE� DÜ�ÜRÜCÜ: Robinia pseudoacacia, Syringa vulgaris 

7. BA�I�IKLIK S�STEM� GÜÇLEND�R�C�: Aristolochia clematitis 

8. BALGAM SÖKTÜRÜCÜ: Hedera helix, Sambucus nigra, Origanum vulgare 

subsp. vulgare var. vulgare, Thymus longicaulis subsp. longicaulis                 

var. subisophyllus, Robinia pseudoacacia, Malva sylvestris, Pinus nigra,     
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Pinus sylvestris, Plantago lanceolata, Plantago major subsp. major,             

Tilia tomentosa, Viola tricolor 

9. BEL VE SIRT A�RILARI: Calendula officinalis, Armoracia rusticana 

10. BO�AZ A�RILARI: Matricaria chamomilla var. recutita, Malva sylvestris 

11. BÖBREK HASTALIKLARI: Plantago lanceolata, Plantago major         

subsp. major, Rosa canina 

12. BÖBREK TA�LARI DÜ�ÜRÜCÜ: Betula pendula, Cynodon dactylon,      

Zea mays subsp. indurata, Pinus sylvestris, Fragaria viridis 

13. BÖCEK SOKMALARI: Plantago lanceolata 

14. BRON��T: Pinus sylvestris, Plantago major subsp. major, Urtica dioica 

15. ÇIBAN: Plantago lanceolata, Allium cepa 

16. D�� A�RILARI: Matricaria chamomilla var. recutita, Armoracia rusticana 

17. D�� ET� HASTALIKLARI: Calendula officinalis, Hypericum perforatum 

18. DOLAMA: Geranium macrorrhizum 

19. EKZEMA: Cotinus coggyria, Calendula officinalis, Geranium macrorrhizum, 

Eryngium campestre 

20. GAZ SÖKTÜRÜCÜ: Mentha x piperita, Mentha spicata. subsp. spicata, 

Anethum graveolens 

21. HAZIMSIZLIK:  Achillea millefolium subsp. pannonica, Artemisia 

absinthium, Centaurium erythraea subsp. erythraea var. erythraea,          

Melissa officinalis subsp. officinalis 

22. HEMORO�T: Cotinus coggyria, Arum maculatum, Sambucus ebulus, Achillea 

millefolium subsp. pannonica, Hypericum perforatum, Aesculus hippocastanum, 

Juglans regia 

23. H�PERTANS�YON: Vinca major subsp. major, Vinca minor, Armoracia 

rusticana, Geranium macrorrhizum, Melissa officinalis subsp. officinalis, 

Satureja hortensis, Allium sativum, Asparagus tenuifolius, Viscum album   

subsp. album, Crataegus monogyna subsp. monogyna, Fragaria viridis 

24. �DRAR SÖKTÜRÜCÜ: Aristolochia clematitis, Betula pendula, Achillea 

millefolium subsp. pannonica, Capsella bursa-pastoris, Cynodon dactylon,    

Zea mays subsp. indurata, Robinia pseudoacacia, Malva sylvestris, Pinus 

sylvestris, Plantago lanceolata, Plantago major subsp. major, Agrimonia 

eupatoria   subsp. eupatoria var. eupatoria f. eupatoria, Crataegus monogyna              
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subsp. monogyna, Rosa canina, Galium verum, Levisticum officinale, Urtica 

dioica, Viola tricolor 

25. �DRAR YOLLARI �LT�HABI: Matricaria chamomilla var. recutita, 

Hypericum perforatum, Karı�ım 5 

26. �SHAL KES�C�: Cornus mas, Cydonia oblonga var. oblonga, Prunus spinosa 

var. dasyphylla, Rosa canina 

27. �SHAL YAPICI: Vitis vinifera subsp. vinifera 

28. ��TAH AÇICI: Achillea millefolium subsp. pannonica, Artemisia absinthium, 

Armoracia rusticana, Centaurium erythraea subsp. erythraea var. erythraea, 

Juglans regia, Melissa officinalis subsp. officinalis, Trigonella feonum-graecum, 

Syringa vulgaris 

29. KADIN HASTALIKLARI: Achillea millefolium subsp. pannonica, Capsella 

bursa-pastoris, Cotinus coggyria, Juglans regia, Potentilla argentea              

var. tenuiloba 

30. KALP KUVVETLEND�R�C�: Crataegus monogyna subsp. monogyna  

31. KALP-DAMAR: Sambucus ebulus, Hypericum perforatum, Convallaria 

majalis, Crataegus monogyna subsp. monogyna, Vitis vinifera subsp. vinifera 

32. KAN D�ND�R�C�: Achillea millefolium subsp. pannonica, Lactuca serriola, 

Capsella bursa-pastoris, Polygonatum officinale var. officinale 

33. KAN �EKER� DÜ�ÜRÜCÜ: Viscum album subsp. album, Prunus spinosa  

var. dasyphylla, Rubus discolor, Urtica dioica, Karı�ım 8 

34. KAN TEM�ZLEY�C�: Prunus spinosa var. dasyphylla 

35. KAN YAPICI: Pinus sylvestris, Urtica dioica, Vitis vinifera subsp. vinifera 

36. KANSER: Stachys leucoglossa 

37. KISIRLIK: Potentilla argentea var. tenuiloba 

38. KULAK-BURUN-BO�AZ �LT�HAPLARI: Hypericum perforatum 

39. MANTAR: Cotinus coggyria, Calendula officinalis 

40. M�DEV�: Sambucus ebulus, Achillea millefolium subsp. pannonica, Calendula 

officinalis, Cichorium intybus, Hypericum perforatum, Mentha x piperita, 

Mentha spicata subsp. spicata, Thymus longicaulis subsp. longicaulis             

var. subisophyllus, Potentilla argentea var. tenuiloba, Anethum graveolens, 

Urtica dioica, Karı�ım 3 

41. M�GREN: Melissa officinalis subsp. officinalis 
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42. NEZLE: Ecbalium elaterium 

43. ÖKSÜRÜK KES�C�: Hedera helix, Sambucus nigra, Bellis perennis, 

Origanum vulgare subsp. vulgare var. vulgare, Thymus longicaulis             

subsp. longicaulis var. subisophyllus, Robinia pseudoacacia, Malva sylvestris, 

Pinus sylvestris, Cydonia oblonga var. oblonga, Tilia tomentosa, Karı�ım 2 

44. ROMAT�ZMA: Betula pendula, Hypericum perforatum, Aesculus 

hippocastanum, Urtica dioica 

45. SEDAT�F: Melissa officinalis subsp. officinalis, Ocimum basilicum, Origanum 

vulgare subsp. vulgare var. vulgare, Karı�ım 9 

46. S���L: Geranium macrorrhizum, Allium cepa, Plantago major subsp. major 

47. S�N�R YATI�TIRICI: Galanthus elwesii 

48. S�NÜZ�T: Ecbalium elaterium 

49. SO�UK ALGINLI�I: Aristolochia clematitis, Matricaria chamomilla         

var. recutita, Origanum vulgare subsp. vulgare var. vulgare,  Salvia sclarea, 

Thymus longicaulis subsp. longicaulis var. subisophyllus, Robinia pseudoacacia, 

Allium sativum, Pinus sylvestris, Cydonia oblonga var. oblonga, Rosa canina, 

Tilia tomentosa, Karı�ım 1, Karı�ım 4, Karı�ım 6 

50. UYKU BOZUKLUGU: Melissa officinalis subsp. officinalis,                  

Mentha x piperita, Melilotus officinalis 

51. ÜLSER: Sambucus ebulus, Calendula officinalis, Hypericum perforatum, 

Plantago major subsp. major 

52. ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKS�YONU: Agrimonia eupatoria subsp. 

eupatoria var. eupatoria f. eupatoria 

53. VAR�S: Aesculus hippocastanum, Vitis vinifera subsp. vinifera 

54. YARA �Y� ED�C�: Cotinus coggyria, Aristolochia clematitis, Achillea 

millefolium subsp. pannonica, Calendula officinalis, Geranium macrorrhizum, 

Hypericum perforatum, Polygonatum officinale var. officinale, Pinus sylvestris, 

Plantago lanceolata, Plantago major subsp. major 
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Tablo 5-3: Gıda Olarak Kullanılan Bitkiler 

Bilimsel �smi Kullanılı� �ekli 

Crataegus monogyna subsp. monogyna Taze meyveleri yenir 

Cydonia oblonga var. oblonga 
Taze meyveleri yenir veya reçel, komposto ve 

marmelat yapılır 

Fragaria viridis Taze meyveleri yenir 

Juglans regia  
Tohumları yenir, olgunla�mamı� 

meyvelerinden reçel yapılır 

Pinus sylvestris Verimsiz genç sürgünlerden pekmez yapılır 

Robinia pseudoacacia Çiçeklerinden akasya balı elde edilir 

Rosa canina Taze meyvelerinden marmelat yapılır 

Rubus discolor Taze meyveleri yenir 

Urtica dioica 
Genç topraküstü kısımları yemeklerde 

kullanılır 

Vitis vinifera subsp. vinifera Taze yapraklarından sarma yapılır 

Zea mays subsp. indurata 
Tohumları pi�irilerek yenir, meyve durumu 

ha�lanır veya közlenir 
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Tablo 5-4: Baharat Olarak Kullanılan Bitkiler 

Bilimsel �smi Kullanılı� �ekli 

Armoracia rusticana 
Taze yapraklar kıyılarak, kökler rendelenerek 

kullanılır 

Mentha x piperita 
Taze topraküstü kısımları ve kurutulmu� 

yaprakları ö�ütülerek kullanılır 

Ocimum basilicum 
Taze veya kurutulmu� yaprakları ö�ütülerek  

kullanılır 

Satureja hortensis 
Taze veya kurutulmu� çiçekli topraküstü 

kısımları ö�ütülerek kullanılır 

Trigonella feonum-graecum 
Kurutulmu� topraküstü kısımları toz edilerek 

kullanılır 

Anethum graveolens 
Taze veya kurutulmu� topraküstü kısımları 

ö�ütülerek kullanılır 

Levisticum officinale 
Taze veya kurutulmu� yaprakları ö�ütülerek 

kullanılır 
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Tablo 5-5: Tedavi ve Gıdanın Yanı Sıra Farklı Kullanılı�ı Olan Bitkiler 

Bilimsel �smi Yöresel �smi 
Kullanılan 

Kısmı 
Kullanılı�ı 

Aesculus 

hippocastanum 

kestane, ketsen, konski 

ketsen 
Tohum 

Hayvanların yemini 

kuvvetlendirici, güvelere 

kar�ı, çocukların rahat 

uyuması için 

Allium cepa suvan, luk, kromid luk So�an, kabuk 
Saç bakımı, yün ve 

yumurta boyama 

Artemisia absinthium 
pelin otu, pelin, bjal 

pelin 
Topraküstü 

Fıçı ve kovan sandıklarını 

temizlemek, aromatik 

Bellis perennis koyun gözü, parichka Çiçek Dekoratif  

Calendula officinalis neven, kalendula Çiçek Dekoratif 

Capsella bursa-pastoris 
çoban çantası, ovcharska 

torbichka 
Meyve Oyuncak 

Conium maculatum baldıran Gövde Düdük 

Convallaria majalis momina sulza Çiçek Dekoratif 

Cornus mas kızılcık, drjan Gövde 
Sapan, “Survaknitza”, 

mobilya yapımı 

Cynodon dactylon ayrık otu, troskot Topraküstü Hayvan yemi 

Ecbalium elaterium 
acı kavun, morska 

krastavitza 
Meyve Oyuncak bomba 

Erodium cicutarium subsp. 
cicutarium 

leylek gagası, 

chasovniche 
Meyve Oyuncak saat 

Galanthus elwesii 
akçabardak, akbardak, 

kokiche 
Çiçek Dekoratif 
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Geranium 

 macrorrhizum 
sakız çiçe�i, zdravetz Yaprak, çiçek Sa�lık için takınılır 

Juglans regia ceviz, oreh 

Yaprak, 

perikarp,  

endokarp 

Yün ve yumurta boyama, 

saç bakımı, ate� yakmak 

için 

Malva sylvestris ebegömeci, slez Meyve Bilezik 

Melissa officinalis      

subsp. officinalis 

O�ul otu, matochina, 

limonche 
Topraküstü 

O�ul veren arıları 

toplamak için 

Muscari neglectum Muskari Çiçek Dekoratif 

Pinus sylvestris 
kızıl çam, sarı çam, bjal 

bor, cherven bor 
Gövde kabu�u Oyuncak kayık 

Polygonatum officinale  

var. officinale 
momkova sulza Çiçek Dekoratif 

Syringa vulgaris ergüven, ljuljak Çiçek Dekoratif 

Urtica dioica 
sırga, ısırgan, sıgan, 

kopriva, kupriva 
Çiçek Saç bakımı 

Vinca major subsp. major 
zimzelen, zelenika, edar 

zimzelen 
Çiçek Dekoratif 

Vinca minor dreben zimzelen Çiçek Dekoratif 

Viola tricolor 
menek�e, menev�e, 

tritzvetna temenuga 
Çiçek Dekoratif 

Zea mays subsp. indurata misir, tzarevitza, kukuruz 
Topraküstü, 

yaprak 

Hayvan yemi, sepet ve 

hasır yapımı 
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Bulgaristan’da yapılan etnobotanik çalı�malar (14, 15, 16) ile bu çalı�manın 

sonuçları kar�ıla�tırıldı�ında 56 ortak bitki saptanmı�tır (Tablo 5-6). Ortak kullanıma 

sahip olan bitkiler “+”; farklı kullanımı olanlar “–” ile belirtilmi�tir. Bo� kareler ise 

bitkinin o çalı�mada bulunmadı�ını gösterir. 

 

Tablo 5-6: Bulgaristan’daki Etnobotanik Çalı�malarla Yapılan Kar�ıla�tırma 

Bitki Adı 
�vancheva S, 

2000 (15) 

�vancheva S, 

2001 (14) 

�vanova D, 2005 

(16) 

Achillea millefolium subsp. pannonica  +; –  

Aesculus hippocastanum +; – +; –  

Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria 

var. eupatoria f. eupatoria 
+ ; – + ; – – 

Allium cepa  –  

Allium sativum  +  

Anethum graveolens + ; –   

Aristolochia clematitis  + ; –  

Armoracia rusticana + ; – + ; –  

Artemisia absinthium + + ; –  

Arum maculatum + –  

Bellis perennis  –  

Calendula officinalis  + ; –  

Capsella bursa–pastoris  + ; – + ; – 

Centaurium erythraea  +  

Cichorium intybus  + + 

Convallaria majalis  +  

Cornus mas  +  

Cotinus coggyria  + ; – + ; – 

Crataegus monogyna subsp. monogyna + ; – + ; – + ; – 

Cydonia oblonga var. oblonga  +  

Cynodon dactylon  +  

Ecbalium elaterium  –  
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Erodium cicutarium subsp. cicutarium  –  

Eryngium campestre  –  

Fragaria viridis  + ; –  

Galium verum  +  

Geranium macrorrhizum + ; – + ; –  

Hedera helix  +  

Hypericum perforatum  + ; – + ; – 

Juglans regia  + ; –  

Levisticum officinale + +  

Malva sylvestris + ; – + ; –  

Matricaria chamomilla var. recutita + ; – + ; – + ; – 

Melissa officinalis subsp. officinalis  + ; – + ; – 

Mentha spicata subsp. spicata  +  

Mentha x piperita  + ; – + ; – 

Origanum vulgare subsp. vulgare var. 

vulgare 
+ ; – + ; – + 

Pinus sylvestris  + ; –  

Plantago lanceolata  + ; –  

Plantago major subsp. major   + ; – 

Polygonatum officinale var. officinale  –  

Prunus spinosa var. dasyphylla  + ; –  

Robinia pseudoacacia  + ; –  

Rosa canina  + ; –  

Rubus discolor –  – 

Sambucus ebulus  + ; –  

Sambucus nigra  + ; –  

Satureja hortensis – +  

Syringa vulgaris  +  
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Thymus longicaulis Presl 

subsp. longicaulis var. subisophyllus 
+ ; – + ; –  

Trigonella feonum-graecum  +  

Urtica dioica  + ; –  

Vinca minor + +  

Viola tricolor + ; – +  

Viscum album subsp. album  + ; –  

Zea mays subsp. indurata  + ; –  

 

Türkiye’nin Trakya Bölgesi gerek Bulgaristan’ın Güney kom�u ülkesi olması 

gerekse Türk kökenli Bulgaristan göçmenlerinin bu bölgede çok sayıda bulunmasından 

dolayı Trakya’da yapılan etnobotanik çalı�malar (2, 11, 20, 25) da incelenmi�tir. Söz 

konusu çalı�malarla bu çalı�manın sonuçları kar�ıla�tırılmı�tır (Tablo 5-7). 

Tablo 5-7: Trakya’daki Etnobotanik Çalı�malarla Yapılan Kar�ıla�tırma 

Bitki Adı 
Akalın E, 1994 

(2) 

Genç GE, 2006 

(11) 

Kültür �, 2007 

(20) 

Tuzlacı E, 

2007 (25) 

Achillea millefolium     

subsp. pannonica 
  +  

Aesculus hippocastanum   – +; – 

Agrimonia eupatoria subsp. 

eupatoria var. eupatoria 

f. eupatoria 

  –  

Allium cepa   +; –  

Allium sativum   +; –  

Artemisia absinthium –  +; –  

Arum maculatum   +  

Bellis perennis  +  + 

Calendula officinalis   –  

Capsella bursa-pastoris  +; – –  

Centaurium erythraea subsp. 

erythraea var. erythraea 
+ + –  
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Cichorium intybus   – + 

Conium maculatum  – +  

Cornus mas  +; – + + 

Cotinus coggyria +; – + +; – +; – 

Crataegus monogyna    

subsp. monogyna 
 + +; –  

Cydonia oblonga              

var. oblonga 
+; – +; – + +; – 

Cynodon dactylon –  + + 

Ecbalium elaterium – + + + 

Hedera helix   –  

Hypericum perforatum +; – +; – +; – +; – 

Juglans regia +; – +; – +; – – 

Malva sylvestris +; – +; – +; – +; – 

Matricaria chamomilla    

var. recutita 
  +; – +; – 

Melissa officinalis        

subsp. officinalis 
+; –  +; – +; – 

Mentha x piperita +; –    

Origanum vulgare        

subsp. vulgare var. vulgare 
– – +; –  

Pinus sylvestris   +; – +; – 

Plantago lanceolata – – +; –  

Plantago major subsp. major  – +; – – 

Prunus spinosa                  

var. dasyphylla 
+; – +; – +; – +; – 

Robinia pseudoacacia – +; – –  

Rosa canina +; – + +; – +; – 

Rubus discolor  + +; – – 

Rumex crispus  + + – 
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Sambucus ebulus +; – +; – +; – +; – 

Sambucus nigra +; – – +  

Satureja hortensis +; –    

Thymus longicaulis        

subsp. longicaulis                        

var. subisophyllus  

  + + 

Tilia tomentosa – +  + 

Urtica dioica  +; – +; – +; – 

Viscum album subsp. album  +; – + +; – 

Zea mays subsp. indurata   +; –  

 

Tekirda�’da yapılmı� olan etnobotanik ara�tırma (2) ile bu çalı�ma sonuçları 

kar�ıla�tırıldı�ında 20 ortak bitki (Tablo 5-7); Çatalca yöresinde yapılan aynı tip 

ara�tırma (11) ile 25 ortak bitki (Tablo 5-7); Kırklareli ilinde yapılan di�er bir çalı�maya 

göre (20) 39 ortak bitki (Tablo 5-7); Babaeski ilçesindeki çalı�manın (25) sonuçlarına 

göre ise 24 ortak bitki (Tablo 5-7) bulunmu�tur. Genellikle bu çalı�madaki bitkilerin 

farklı kullanıma sahip oldukları saptanmı�tır. 

Bulgaristanda genel olarak aktar dükkanları mevcut de�ildir. Bu yüzden bitkisel 

droglar ya eczanelerden ya da “Drogeria” (OTC-reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel 

droglar satılan dükkan)’lardan temin edilmektedir. Paketlenip izinli satı�a sunulan bu  

drogların ço�u ilçede yeti�en ve ara�tırmamızın “BULGULAR” kısmında yer alan 

bitkilerle örtü�mektedir (Cotinus coggyria, Achillea millefolium, Calendula officinalis, 

Matricaria chamomilla, Hypericum perforatum, Melissa officinalis, Ocimum basilicum, 

Rosa canina, Urtica dioica, Thymus sp., Tilia sp.). Bölgede yeti�melerine ra�men çe�itli 

nedenlerden (yanlı� bitki, yanlı� toplama zamanı, ula�ım gibi) dolayı özellikle �ehir 

halkının bu bitkileri toplamaktansa satın almayı tercih etti�i gözlemlenmi�tir. Bunlarla 

beraber do�al olmayan ve ilçede yeti�meyen bitkiler de halk tarafından kullanıldı�ı 

görülmü�tür (Sennae Folia, Uvae-ursi Folia, Valerianae Radix, Sesami Semen, 

Lavandulae Flores, Lini Semen, Ricini Semen ). 

Bazı bitkilerin ticaret amacıyla do�adan toplandı�ı görülmü�tür (Örne�in: 

Urtica dioica, Aesculus hippocastanum, Crataegus monogyna subsp. monogyna,     
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Rosa canina, Thymus sp., Tilia sp.). Bunların dı�ında Melissa officinalis türünün ise 

kültürü yapılarak satıldı�ı saptanmı�tır. 

Bu çalı�mada yer alan Vinca major subsp. major ve Vinca minor bitkilerin farklı 

türler olmalarına ra�men görsel benzerliklerinden dolayı bazı köylerde halk tarafından 

aynı yöresel ad ve kullanıma sahiptirler. Bununla beraber Plantago major subsp. major 

ve Plantago lanceolata bitkileri ise bazı köylerde halk tarafından farklı türler oldukları 

bilinmektedir fakat aynı yöresel isimli oldukları gözlemlenmi�tir. 

�lçede bir hastane vardır ve o da �sperih kasabasında bulunmaktadır. Köylerin 

ço�unda sa�lık ocakları veya okullara ba�lı medikolarda çalı�an sa�lık memurları 

hizmet vermektedir. Fakat halkın dü�ük geliri, doktorlara zor ula�ım ve hastanenin 

modern hizmet verebilmesi için gerekli donanıma sahip olmaması ilçe halkının bitkisel 

tedaviyi tercih etmesinin ba�lıca nedenleridir. �lçenin 23 yerle�im biriminin her birinde 

bitki ticareti yapan veya bitkisel ilaç hazırlayan insanlara rastlanmı�tır. Bu ki�ilerle 

görü�ülerek çok sayıda bilgi elde edilmi�tir (�ekil 5-1; �ekil 5-2). Ço�u ya�lı olmasına 

ra�men genç nesle de bilgilerin aktarıldı�ı kanaatine varılmı�tır. 

 

 

�ekil 5-1: Bitki ticareti yapan Kalcho Subev’ten bilgi alırken (�sperih) 
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�ekil 5-2: Sambucus ebulus meyveleri kuruturken (�sperih) 

 

 

�ekil 5-3: Viscum album toplarken (M. Porovetz) 
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