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სარკვევის შესახებ

წინამდებარე საველე სარკვევი მოიცავს საქართველოს
ფლორის 800 სახეობას და 800 ორიგინალურ ფოტოს.
სარკვევის მიზანია საქართველოსმცენარეულიმრავალ
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ამოცნობაში.სარკვევშიშეტანილიაროგორციშვიათიდა
ენდემური, ასევე მეტნაკლებად გავრცელებული სახეო
ბები. სარკვევზე მუშაობის დროს, 2017 წლის მარტიდან
სექტემბრის ბოლომდე, სარკვევის ავტორმა იმოგზაურა
მთელსსაქართველოში(იხ.რუკა).სარკვევისგამოყენება
საკმაოდმარტივიადათითოეულისახეობისშესახებშემ
დეგიინფორმაციაარისწარმოდგენილი:

 სახეობისლათინურისახელწოდებაფართოდგავრცე
ლებულისინონიმით;

 სახეობისქართულისახელწოდება(თუმასაქვსასეთი);

 ბოტანიკური ოჯახის ლათინური და ქართული სახე
ლწოდება;

 მცენარისზოგადიაღწერილობა(დიაგნოზი);

ლათინურიციფრებიმიუთითებენყვავილობისადანა
ყოფმსხმოიარობისპერიოდებსთვეებისმიხედვით;

 მოყვანილიასახეობისეკოლოგიურინიშა;

 მოყვანილია გავრცელების არეალი საქართველოს
დასაერთოგავრცელებისმასშტაბით;

 ყველაიშვიათიდა ენდემური მცენარისათვის მოყვა
ნილიაშესაბისიკონსერვაციულისტატუსი;

 მითითებულიაენდემურიმცენარეები.

ფოტო ყდაზე:  
ქართული ზამბახი (iris iberica)

ბალახისებრიმრავალწლიანიმცენარე,იშვიათიფერებით
შემკობილი,მუქიწინწკლებითდახავერდოვანილაქებით
მოხატულიერთიდიდიყვავილით.ხარობსსაქართველოს
ბარში,ძირითადადმშრალველებზე.ყვავილობსაპრილში,
მხოლოდერთიკვირით.ენდემურიმცენარეა.
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Leguminosae–პარკოსნები 424
Liliaceae–შროშანასებრნი 464
Linaceae–სელისებრნი 478
Lythraceae–ცოცხამაგარასებრნი 486
Malvaceae–ბალბასებრნი 488
Melanthiaceae 494
Moraceae–თუთისებრნი 496
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Adoxaceae–ადოქსასებრნი 10
Alismataceae–წყლისმრავალძარღვასებრნი 14
Amaranthaceae–ჯიჯლაყასებრნი 16
Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი 20
Anacardiaceae–თუთუბოსებრნი 32
Apiaceae–ქოლგოსნები 34
Apocynaceae–ქენდირისებრნი 48
Aquifoliaceae–ბაძგისებრნი 50
Araceae–ნიუკასებრნი 52
Araliaceae–არალიასებრნი 54
Aristolochiaceae–ძირმწარასებრნი 56
Asparagaceae–სატაცურისებრნი 56
Balsaminaceae–ინასებრნი 72
Berberidaceae–კოწახურისებრნი 74
Betulaceae–არყისებრნი 76
Boraginaceae–ლაშქარასებრნი 88
Brassicaceae–ჯვაროსნები 118
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Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი 298
Cucubritaceae–გოგრისებრნი 308
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Paeoniaceae–იორდასალამისებრნი 570
Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი 578
Paulowniaceae–პაულოვნიასებრნი 594
Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი 594
Plumbaginaceae–ტყვიაბალახასებრნი 618
Polemoniaceae–პოლემონიუმისებრნი 618
Polygalacaeae–წიწინაურისებრნი 620
Polygonaceae–მატიტელასებრნი 622
Portulacaceae–დანდურისებრნი 632
Primulaceae–ფურისულასებრნი 634
Ranunculaceae–ბაიასებრნი 648
Resedaceae–რეზედასებრნი 676
Rhamnaceae–ხეჭრელისებრნი 678
Rosaceae–ვარდისებრნი 684
Rubiaceae–ენდროსებრნი 736
Rutaceae–ტეგანისებრნი 748
Salicaceae–ტირიფისებრნი 750
Santalaceae–სანდალოზისებრნი 756
Sapindaceae–საპინდასებრნი 758
Saxifragaceae–ფხიჯასებრნი 766
Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი 772
Simaroubaceae–ხემყრალასებრნი 782
Smilacaceae–ეკალღიჭისებრნი 782
Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი 784
Staphyleaceae–ჯონჯოლისებრნი 792
Tamaricaceae–იალღუნისებრნი 792
Thymelaeaceae–მაჯაღვერისებრნი 794
Ulmaceae–თელისებრნი 798
Urticaceae–ჭინჭრისებრნი 800
Violaceae–იისებრნი 802
Zygophyllaceae–ორყურასებრნი 810
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Sambucus ebulus L. – ანწლი

ოჯახი:Adoxaceae–ადოქსასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, უსიამოვნო სუ
ნით.ღეროსწორია,80150სმსიმაღლის,ღარებიანი,მა
რტივი ან სუსტად დატოტვილი, ძირითადად – შიშველი.
ფოთოლიკენტფრთისებურია,511მოგრძოლანცეტაფო
თოლაკით, კიდეებზე ხერხკბილა. ყვავილედი კენწრული
ფარისებურისაგველაა.გვირგვინითეთრია,ზოგჯერმო
ვარდისფრო ან მომწვანო. ნაყოფი შავია. ყვ.VIVIII, ნაყ.
VIIIX. იზრდება დაბლობიდან სუბალპურ სარტყლამდე
მდინარეთა ნაპირებზე, ტყისპირებზე, ქვიან ადგილებში.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,შუააზიას,
მცირეაზიას,ირანს,ერაყს.

Sambucus nigra L. – დიდგულა

ოჯახი:Adoxaceae–ადოქსასებრნი

ბუჩქია ან პატარა ზომის ხე, ოდნავ უსიამოვნო სუნით.
მცენარის სიმაღლე 36 მია, დატოტვილი. მისი ნორჩი
ნაწილები ძირითადად შიშველია. ფოთოლი კენტფრ
თისებურია 37 ფოთოლაკით, ფოთოლაკები კვერცხი
სებურლანცეტაა, ხერხკბილა. ყვავილედი ფარისებური
საგველაა. გვირგვინი თეთრია ან მკრთალი ყვითელი,
ნაყოფი იისფერშავი. ყვ.VIVII, ნაყ.VIIIX. იზრდება და
ბლობიდანმთისშუასარტყლამდემდინარეთანაპირებზე,
ტყისპირებზე.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრა
ლურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას,სირიას,ირანსა
დაერაყს.
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Viburnum lantana L. – უზანი

ოჯახი:Adoxaceae–ადოქსასებრნი

13 მ სიმაღლის ბუჩქია, ნორჩი ტოტების ფოთლების
ქვედამხარედაფოთლისყუნწებისქლადარისშებუსული.
ფოთლები მთლიანია, მოკლეყუნწიანი, კვერცხისებური
ანელიფსისებურიფორმის,კიდეებზედაკბილული.ზედა
მხარე მუქი მწვანეა. ყვავილედი კენწრულია, ფარისე
ბური. გვირგვინი მოყვითალოთეთრი ფერისაა. ნაყოფი
კვერცხისებურელიფსურია. თავიდან მწვანეა, შემდეგ –
წითელი, ბოლოს– შავი. ყვ.VIVII; ნაყ.VIIIIX. იზრდება
ქვიანდა კლდოვან ადგილებში,ზოგჯერ,როგორც ქვეტყე
მშრალ მუხნარებში. გავრცელებულია თითქმის მთელ
საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირე
აზიას,ჩრდილოაღმოსავლეთაფრიკას.

Viburnum opulus L. – ძახველი

ოჯახი:Adoxaceae–ადოქსასებრნი

1,53,5მსიმაღლისბუჩქიანპატარახეა.ნორჩიტოტები
შიშველია, ფოთლები მთლიანი, მოკლეყუნწიანი, ფა
რთო,კვერცხისებურელიფსისებური.ფოთლისფირფიტა
სამნაკვთიანია, კიდეებზე დაკბილული; ზედა მხარე მუქი
მწვანეა, ქვედა – ოდნავ შებუსული. ყვავილედი კენწრუ
ლია, ფარისებური. განაპირა ყვავილები დიდი ზომისაა,
თეთრი ფერის, ბორბლისებური და უნაყოფო. ყვ.VVII,
ნაყ.VIIIIX.იზრდებატყეებში,ბუჩქნარებში,მდინარეთახე
ობებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ჩრდი
ლოეთ,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირედაშუა
აზიას,ჩრდილოაფრიკას.
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Viburnum orientale Pall. – მოლოზანა

ოჯახი:Adoxaceae–ადოქსასებრნი

2 მმდე სიმაღლის ბუჩქია. ნორჩი ყლორტები გაბნეული
ბეწვითაამოფენილი.ფოთლებიფართოკვერცხისებურია
ანკვერცხისებურადმომრგვალოფორმის,ზედანაწილში
3ნაკვთიანია,მსხვილადდაკბილული.ყვავილებიშეკრე
ბილია ფარისებურ ყვავილედებად. ყველა ყვავილი ერ
თნაირია, ორსქესიანი. გვირგვინი მოკლეზარისებურია,
თეთრი ფერის. ნაყოფი ელიფსურია, წითელი. ყვ.VIVII,
ნაყ.IX.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებისტყეებში.
გავრცელებულია, ძირითადად, დასავლეთ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთ
კავკასიასადამცირეაზიას.

Alisma plantago-aquatica L. – წყლის 
მრავალძარღვა

ოჯახი:Alismataceae–წყლისმრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფესვთანური
ფოთლები როზეტად არის შეკრებილი და კვერცხისებუ
რია, გულისებურკვერცხისებურიან მომრგვალოძირით.
ყვავილედი საგველაა. ყვავილი თეთრია და პირამიდი
სებრი მოყვანილობის. ყვ.ნაყ.VIX. იზრდება ჭარბტენიან
ადგილებში,გუბეების,ჭაობებისადატბორებისნაპირებზე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას, ევროპას,
ჩრდილოეთ და ცენტრალურ აფრიკას, ახლო აღმოსა
ვლეთს,შუა,ცენტრალურდააღმოსავლეთაზიას.
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Amaranthus hybridus L. – ჯიჯლაყა

ოჯახი:Amaranthaceae–ჯიჯლაყასებრნი

100 სმმდე სიმაღლის, ერთწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღერო სწორად მდგომია, მარტივი ანდატოტვილი,
ზედანაწილშიმეტნაკლებადხშირიშებუსვით.ფოთლები
გრელყუნწიანია, მოყვანილობით, რომბულკვერცხისე
ბური ან ელიფსური. ყვავილები შეკრებილია მოგრძო
ჯგუფებად, რომლებიც ქმნიან უფოთლო, თავთავისებურ,
კენწრულ და იღლიურ ყვავილედებს. ყვ.ნაყ.VIIXI. იზ
რდებადაბლობიდანმთისშუასარტყლამდერუდერალურ
ადგილებშიდაროგორცსარეველა–ნათესებში.გავრცე
ლებულია აფხაზეთში, იმერეთში, აჭარაში, ქართლსადა
კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას, დასავლეთდა სამხრეთ ევროპას, შუა და აღმოსა
ვლეთაზიას,ირანს,აფრიკას,ავსტრალიასადაამერიკას.

Chenopodium album L. – ნაცარქათამა

ოჯახი:Amaranthaceae–ჯიჯლაყასებრნი

100სმმდესიმაღლის,ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ღერო სწორად მდგომია, დატოტვილი, ფქვილისებური
ნაფიფქით მოფენილი ან შიშველი. ფოთოლი მოყვანი
ლობითრომბისებურკვერცხისებურია,ორივემხარეზეან
მხოლოდქვედამხარეზეხასიათდებაფქივილისებურინა
ფიფქით. ყვავილებისგორგლურებიშეკრებილიათავთა
ვისებურანფარჩხატსაგველასებურყვავილედში.ყვ.ნაყ.
VIX.იზრდება,როგორცსარეველა–ნათესებში,ბოსტნე
ბსადაბაღებში,აგრეთვემდინარეთანაპირებზე,რუდერა
ლურ ადგილებში, დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. კოსმოპოლიტი
მცენარეა.
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Chenopodium foliosum Asch.

ოჯახი:Amaranthaceae–ჯიჯლაყასებრნი

70სმმდესიმაღლის,ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ღერო სწორად მდგომია, დატოტვილი, იშვიათად – მა
რტივი.ფოთლებიორივემხარესმწვანეა,ფესვთანურიდა
ქვედაღეროსეულიფოთლებიგრძელყუნწიანია,მოხაზუ
ლობით კვერცხისებურ– სამკუთხა. ყვავლედი გრძელია,
თავთავისებური,წვერამდეშეფოთლილი.ყვავილსაფარი
მეტწილად სამად არის გაყოფილი. ყვ. ნაყ.VIVIII. იზ
რდებადაბლობიდან მთის ზედა სარტყლამდე ქვიანფე
რდობებზე, რუდერალურ ადგილებში. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქრთველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, დასავლეთ ევროპას, მცირე
დაშუააზიას,ირანსადასამხრეთაღმოსავლეთაზიას.

Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge – 
ხვარხვარა

ოჯახი:Amaranthaceae–ჯიჯლაყასებრნი

40 სმმდე სიმაღლის, ერთწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო სწორად მდგომია ან წამოწეული, ძირიდან
დატოტვილი, მოპირისპირედ განლაგებული ტოტებით,
რომელიც მოფენილია მიტკეცილი ბეწვით. ფოთლები
მომსხოა, მოყვანილობით – ხაზური, ნახევრად ცილინდ
რული.ყვავილებიდამოკლებულტოტებზესხედან,თანა
ყვავილაკებიწვერშიგადაღუნულია.ყვ.ნაყ.VIX.იზრდება
მთისქვედასარტყელშიმლაშობდარუდერალურადგი
ლებში.გავრცელებულიაშიდადაქვემოქართლსადაკა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
სამხრეთევროპას,შუადამცირეაზიას,ირანს.
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Salsola ericoides M. Bieb. – ყარღანი

ოჯახი:Amaranthaceae–ჯიჯლაყასებრნი

60სმმდესიმაღლისბუჩქია,ლეგა,შემოდგომაზეშავდება,
ძლიერდატოტვილი;ნორჩიყლორტებიმოკლეშებუსვი
თაა, უფრო ძველი ყლორტები კი შიშველია; ფოთლები
მორიგეობითია, ხორცოვანი, ნახევრად ცილინდრული,
ბლაგვი, მჯდომარე, შიშველი, დიდხანს რჩება ტოტებზე.
ყვავილები თითოთითოდაა განლაგებული თავთავისე
ბურ ყვავილედებში,რომლებიც საერთოსაგველაშია შე
კრებილი; ყვავილსაფრის ნაკვთები შიშველია, ფართო
სიფრიფანაკიდეებიანი, ხასიათდება მორუხო ფერის სი
ფრიფანაფრთებით.ყვ.ნაყ.VX.იზრდებამლაშობ,ქვიან
ადგილებში,დაბლობებშიდამთისქვედასარტყელში.გა
ვრცელებულია კახეთშიდა ქვემოქართლში. გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.

Allium atroviolaceum Boiss. – ყანის ნიორი

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს ბევრი
ბოლქვი, რომელიც კვერცხის ან სფეროს ფორმისაა.
ღერო 2090 სმ სიმაღლისაა. ფოთოლი – 45, ფართო
ან ვიწროხაზური, ზოგჯერ– კიდეწამწამებიანი, ვაგინები
შებუსულია.ყვავილედისფეროსფორმისაა,ხშირდამრა
ვალყვავილიანი. ყვავილი ალუბლისფერმეწამულია. ყვ.
ნაყ.VIVIII.იზრდებამშრალ,ქვიანადგილებში,ნათესებში,
ბუჩქნარებში. გავრცელებულია, ძირითადად, აღმოსავ
ლეთ საქართველოსა და იმერეთში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურდა
სამხრეთევროპას,ახლოაღმოსავლეთს,შუააზიას.
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Allium paniculatum L.

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ბოლქვი მო
მრგვალოკვერცხისებურია.ღეროსსიმაღლე–1530სმ.
ფოთოლი 34ია, ვიწროხაზური, თითქმის კიდეებდახ
ვეული; ყვავილედი მრავალყვავილიანია. გვირგვინი –
მოთეთრო, მოვარდისფრო ან მეწამულია, ვარდისფერი
ძარღვებით, პრიალა. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება მთის შუა
სარტყლისქვიანდაღორღიანადგილებში,ბუჩქნარებში,
ველებზე. საქართველოში გვხვდება აჭარაში, აფხაზეთსა
დათითქმისმთელაღმოსავლეთდასამხრეთსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკა
ვკასიასადამცირეაზიისაღმოსავლეთნაწილს,კავკასიის
ეკორეგიონისენდემია.

Allium pseudoflavum Vved.

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ბოლქვი კვე
რცხისფორმისაა.ღეროსსიმაღლე–1025სმ.ფოთოლი
4ია,ძაფისებური, ნახევრად ცილინდრული, დაღარული,
ყვავილედი მცირეყვავილიანია, მეჩხერი, გადაშლილი
გვირგვინი მოთეთრო – ყვითელია, იშვიათად – მოვა
რდისფრო.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებამთისქვედასარტყლი
დან ზედა სარტყლამდე ქვიანდაღორღიან ადგილებში.
საქართველოში გვხვდება აღმოსავლეთდა სამხრეთ ნა
წილში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთ
კავკასიასადაახლოაღმოსავლეთისდასავლეთნაწილს.
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Allium ursinum L.-ღანძილი

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

ბოლქვებიმოგრძოა.გარსისიფრიფანააბადისებურიდა
ძარღვით. ღერო სამწახნაგოვანია. ფოთლის ფირფიტა
ლანცეტაა ან მოგრძო, წაწვეტებული, ძირში ყუნწად შე
ვიწროებული. ყვავილედი სფეროს ფორმისაა. ყვავილ
საფარი ვარსკვლავისებურია, ყვავილები – თეთრი. ყვ.
ნაყ.IIIV. იზრდებატყის ქვედადა შუა სარტყლებში,დაჩ
რდილულტყეებში. გავრცელებულიათითქმის მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
მთელკავკასიას,ევროპასადახმელთაშუაზღვისპირეთს.

Allium victorialis L. – მთის ღანძილი

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

ბოლქვები სხედან ირიბ ფესურაზე. გარსი მკრთალი მუ
რაა, ბადისებური.ფოთოლი 23ია, გლუვი,ლანცეტა ან
ფართოელიფსური. ყვავილედი სფეროსებურია. ყვავილ
საფარი ვარსკვლავისებური, მოთეთრომწვანე. მტვრი
ანას ძაფები 1,5ჯერ გრძელია ყვავილსაფარზე. ყვ. ნაყ.
VIVIII.იზრდებამთისშუა,ზედადასუბალპურსარტყლებში
– ტყისპირებსა და ბუჩქნარებში. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,ევროპას,აზიასადაჩრდილოამერიკას(ბორე
ალურისახეობაა).
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Galanthus alpinus Sosn. – ალპური 
თეთრყვავილა

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

ბოლქვიანი მცენარეა. ფოთლები მთელ სიგრძეზე თანა
ბარია,810მმსიგანის,ქვემოდან–ქედიანი.საყვავილე
ღერო ფოთლებზე ბევრად გრძელია. ყვავილები დიდი
ზომისაა. ყვავილსაფრის გარეთა სეგმენტები ნიჩბისებუ
რკოვზისებურია. შიგნითა – სოლისებური, წვერში ამო
კვეთილი, გულის ფორმის მწვანე ლაქით. ყვ. ნაყ.IIV.
იზრდება მთის შუა, ზედა და სუბალპური სარტყლების
ბუჩქნარებსადამდელოებზე.საქართველოშიისგავრცე
ლებულიათითქმის ყველგან, თუმცა სპორადულად. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირე
აზიას.მიიჩნევაკავკასიისეკორეგიონისენდემად.

Galanthus lagodechianus Kem.-Nath. – 
ლაგოდეხის თეთრყვავილა

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

ბოლქვიანი მცენარეა. ფოთლები პრიალაა, მწვანე. სა
ყვავილე ღერო ფოთლებზე გრძელია. ყვავილსაფრის
გარეთასეგმენტებიღრმადჩაზნექილია,კოვზისფორმის.
შიგნითა სეგმენტები – თირკმლისებური, წვერში ამოკვე
თილი,მწვანე,იშვიათადყვითელილაქააქვთ.ყვ.ნაყ.IIIV.
იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებში დაბლობიდან სუბალპურ
სარტყლამდე. საქართველოში გავრცელებულია კახეთსა
დაშიდაქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოი
ცავს ჩრდილოკავკასიისცენტრალურნაწილსადა ამიე
რკავკასიისაღმოსავლეთნაწილს.კავკასიისენდემია.
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Galanthus platyphyllus Traub & Moldenke – 
ბრტყელფოთოლა თეთრყვავილა

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

ბოლქვიანი მცენარეა.ფოთლები პრიალაა, მუქი მწვანე,
ფართო, მოგრძოლანცეტა, წვეტზე ჩაჩით. ყვავილები
პატარაა ან საშუალო ზომისაა. საყვავილე ღერო ფოთ
ლებზეგრძელია.ყვავილსაფრისგარეთასეგმენტებიმოგ
რძოკვერცხისებურია,შიგნითაპატარაზომისაა,ყვითელი
ლაქით, წვერში ამოკვეთილი არ არის. ყვ. ნაყ.IVV. მცე
ნარეიზრდება სუბალპურდაალპურსარტყლებში, საქა
რთველოში გავრცელებულია, ძირითადად, დასავლეთ
ნაწილში,ასევექართლსადამთიულეთში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკასიისდასავლეთ
დაცენტრალურნაწილს.კავკასიისენდემია.

Galanthus woronowii Losinsk. – ვორონოვის 
თეთრყვავილა

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

ბოლქვიანი მცენარეა. ფოთლები პრიალაა და მუქი
მწვანე,ფორმითფართოლანცეტაა,წვეტზეჩაჩით.ყვავი
ლები დიდი ზომისა. ყვავილსაფრის გარეთა სეგმენტები
მოგრძოკვერცხისებურია, ჩაზნექილი, შიგნითა სეგმე
ნტები ბრტყელია, წვერში ამოკვეთილი, თირკმლისე
ბური მწვანელაქით. ყვ.ნაყ. IIII. იზრდება დაბლობიდან
მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებსა და ტყის პირას. საქა
რთველოშიგვხვდება, ძირითადად,დასავლეთნაწილში,
ასევექართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
ჩრდილოკავკასიისდასავლეთნაწილსადაჩრდილოა
ღმოსავლეთმცირეაზიას.კავკასიისეკორეგიონისენდე
მია.
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Leucojum aestivum L. – ცხენისკბილა

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

ბოლქვიანი მცენარეა. ღერო უფოთლოა, წახნაგებიანი,
ფოთოლი – 10, ხაზური ფორმის, ღეროზე გრძელი ყვა
ვილედი ქოლგაა, 910ყვავილიანი. ყვავილი თეთრია,
წვერში მწვანელაქებით. ყვ. ნაყ. IIIV. მცენარე იზრდება
ზღვის სანაპირო ჭაობებში, დაჭაობებულ მდელოებზე,
მურყნარებში, არხების ნაპირებზე. ცნობილია მხოლოდ
დასავლეთ საქართველოში. გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსჩრდილოკავკასიისდასავლეთნაწილს,სა
მხრეთევროპას,ყირიმს,ახლოაღმოსავლეთს.

Pancratium maritimum L. – ზღვის შროშანი

ოჯახი:Amaryllidaceae–ამარილისისებრნი

მცენარემსხვილბოლქვიანია,სიმაღლე–4070სმ.ფოთ
ლებიფართოხაზურია,ყვავილები,რიცხვით210,ღეროს
წვერზეა შეკრებილი. ყვავილსაფარი თეთრია, ძაბრის
ფორმის,გრძელიმილით.ნაკვთებიხაზურლანცეტაა,უკან
გადაღუნული,ზურგზემწვანეზოლით.ყვავილსაფარსაქვს
მოკლედანამატიდა12მსხვილისამკუთხაკბილი.ყვ.ნაყ.
VIIVIII. იზრდება ზღვისპირა ქვიშებზე. საქართველოში
გავრცელებულია შავიზღვისპირეთში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავს ხმელთაშუაზღვისპირეთსადა შა
ვიზღვისპირეთს. საქართველოშიგადაშენების საფრთხის
წინაშეაშავიზღვისსანაპიროებისათვისებისგამო.
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Cotinus coggygria Scop. – თრიმლი

ოჯახი:Anacardiaceae–თუთუბოსებრნი

პატარა ზომის ხე ან ბუჩქია, უხვად დატოტვილი, მორი
გეობით განლაგებული მარტივი ფოთლებით. ფოთლები
მომრგვალოა ან კვერცხისებური, 510 სმ სიგრძისა და
35 სმ სიგანის, კიდემთლიანი. ზედა მხარე შიშველია,
მუქიმწვანეანმოლეგომოწითალო.ქვედამხარეუფრო
მკრთალია,მეტნაკლებად შებუსული. ყვავილები პატარა
ზომისაა, მწვანე ან სოსანი, კენწრულ, ფარჩხატ საგვე
ლად შეკრებილი. ყვ.VVI, ნაყ.VIIIX. იზრდება მშრალ,
ქვიან ფერდობებზე, ბუჩქნარებსა და ტყისპირებში. საქა
რთველოში, განსაკუთრებითმის აღმოსავლეთნაწილში,
ფართოდ არის გავრცელებული. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,შუააზიას,ცენტრალურდასა
მხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს.

Pistacia atlantica Desf. = Pistacia mutica 
Fisch. &C.A.Mey. – საკმლის ხე

ოჯახი:Anacardiaceae–თუთუბოსებრნი

510მსიმაღლისხეა,მრგვალიანნახევარსფეროსებური,
დიდი ზომის ვარჯით. ფოთლები კენტფრთისებურია, 39
ფოთოლაკით, ტყავისებური, კიდემთლიანი. ფოთოლა
კები კვერცხისებურია ან მოგრძოლანცეტა, მოკლეყუნ
წიანი ან თითქმის მჯდომარე. ზედა მხარე მუქი მწვანეა,
ქვედა–უფროღიაფერის.ყვავილებიპატარაა,ერთსქესი
ანი. ყვავილედი იღლიური საგველაა.ყვ.IVVI; ნაყ.VIVIII.
დაბლობისა და მთისწინეთის მცენარეა. იზრდება ქვიან
ფერდობებზე,ველებსადანახევარუდაბნოებში,ქმნისნა
თელტყეებს. საქართველოში მისი ნახვა შესაძლებელია
კახეთსადა ქართლში. მცენარე შესულია საქართველოს
წითელ ნუსხაში,როგორც მოწყვლადი სახეობა. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,ირანს.
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Rhus coriaria L. – თუთუბო

ოჯახი:Anacardiaceae–თუთუბოსებრნი

15 მ სიმაღლის ხეა ან ბუჩქი. ერთწლიანი ყლორტების
ქერქიმონაცრისფროანმოყვითალოა,შებუსული.ფოთ
ლები კენტფრთისებურია, 917ფოთოლაკიანი, სიგრძით
– 1520 სმ. ფოთოლაკები კვერცხისებურია ანლანცეტა,
კიდეებზე უთანაბროდდაკბილული. ზედა მხარე მცირედ
შებუსული ან შიშველია, ქვედა – შებუსული. ფოთლის
ყუნწი ფრთიანია. ყვავილები ერთსქესიანია, ყვავილედი
საგველაა.ყვ.VIVII;ნაყ.IXX.

იზრდებადაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე ქვიანდა
კლდოვან ფერდობებზე, ქსეროფილურ ბუჩქნარებსა და
არიდულტყეებში.სპორადულადმთელსაქართველოშია
გავრცელებული.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირედაშუააზიას,ირანს.

Angelica sylvestris L. – ანგელოზა

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

200სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღერომსხვილია,მომრგვალოღარებიანი,ზედანაწილში
დატოტვილი,ტოტებიმორიგეობითანმოპირდაპირედარის
განლაგებული. ქვედა ფოთლები გრძელყუნწიანია სამმა
გფრთისებური, ფოთოლაკები კვერცხისებურია. ქოლგა
მრავალია, მრავალსხივიანი. გვირგვინისფურცლებითეთ
რიაანმოვარდისფრო.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისშუასა
რტყლიდანსუბალპურსარტყლამდეტყისპირაადგილებში,
ველობებსადა მაღალბალახეულობაში. გავრცელებულია
თითქმისმთელდასავლეთსაქართველოსადაკახეთში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპასა
დამცირეაზიას.
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Anthriscus nemorosa (M. Bieb.) Spreng. – 
ჭყიმი

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

100150სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა,წახაგოვანღარებიანი,მუხლებისქვეშოდნავგამსხვი
ლებული,ზედანაწილშიდატოტვილი.ფოთლებიორჯერ
სამმაგადფრთისებურადააგანკვეთილი,კვერცხისებურია
ანმოგრძო,კიდეებზედაკბილული.ქოლგები815სხივი
ანია. საბურველის ფოთოლაკები არა აქვს. გვირგვინის
ფურცლებითეთრია.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებამთისშუასა
რტყლიდან ალპურ სარტყლამდე ტყისპირა ადგილებში,
მდელოებსა და მაღალ ბალახეულობაში. გავრცელებუ
ლიათითქმის მთელსაქართველოში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპასადა
ახლოაღმოსავლეთს.

Astrantia maxima Pall. – ვარსკვლავა

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია,
სიმაღლე–4070სმ.შიშველი,წვრილღარებიანი.ზედანა
წილშიმცირედდატოტვილი.ფესვთანურიდაღეროსეული
ქვედა ფოთლები გრძელყუნწიანია. ფოთლის ფირფიტა
თითქმისძირამდეასამადგანკვეთილი.შუასეგმენტივიწ
როა, ელიფსური, გვერდითები –ფართოკვერცხისებური.
კიდეებიჯაგრიანიდაორმაგკბილიანია.ყვავილედიქოლ
გაა,საბურველისფოთოლაკიდიდია–812,ელიფსური,
წაწვეტებული,ქოლგებსთითქმისორჯერაღემატება.ზედა
მხარემწვანეა,ქვედა–ვარდისფერიანწითელი.ყვ.ნაყ.
VIIIX. მაღალმთის მცენარეა, იზრდება ველობებსა და
ტყისპირა ადგილებში.ფართოდააგავრცელებულითით
ქმის მთელ საქართველოში.გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.
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Bupleurum wittmannii Steven – ქვაპურა

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლით–2060სმ.
შუანაწილიდანანძირიდანვედატოტვილი.ღეროსეული
ფოთლები მალე ჭკნება. ღეროსეული ქვედა ფოთლები
გულისებური ფუძითაა, წაწვეტებული ან მობლაგვო. შუა
და ზედაფოთლები გახვრეტილია. ყვავილედი 712სხი
ვიანი ქოლგაა, საბურველაკისფოთოლაკები ყვითელია,
თანაბარი ზომისა და ქოლგაკებს ოდნავ აღემატება. ყვ.
ნაყ. VVI. მშრალი ჰაბიტატების მცენარეა. იზრდებაღია,
მშრალფერდობებზე.საქართველოშიგვხვდებაკახეთში,
შიდადაქვემოქართლში,არისჯავახეთშიც.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავს სამხრეთკავკასიას. კავკასიის
ენდემია

Chamaesciadium acaule (M.Bieb.) C.A.Mey.

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

1020 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა, უღერო ან ძლიერ დამოკლებული ღეროებით.
ფესვთანური როზეტის ფოთლები მიწაზეა გართხმული,
მოხაზულობით ვიწრო მოგრძოკვერცხისებურია, ორჯერ
ფრთისებურადგანკვეთილიხაზურანძაფისებურნაკვთუ
ლებად.ქოლგამრავალია.საბურველისდასაბურველაკის
ფოთოლაკები ხაზურია ანლანცეტა. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზ
რდებაალპურსარტყელში,ჩვეულებრივალპურხალებზე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, მცირე აზიასა და
ჩრდილოეთირანს.კავკასიისეკორეგიონისენდემია
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Eryngium caeruleum M.Bieb. = Eryngium 
caucasicum Trautv. – ლურჯი ნარი

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მოცისფრო
მწვანეანთითქმისმოლურჯოიისფერი.ღერო3080სმ
სიმაღლისაა, ზედა ნაწილში გაფარჩხულდატოტვილი.
ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია, ბალახოვანი
ან რბილტყავისებური, მოგრძოკვერცხისებური ფორმით,
მთლიანი ან 3 – ნაკვთიანი. ყვავილედი საგველასებუ
რია. საბურვლის ფოთოლაკები – 5. თანაყვავილები სა
დგისისებურია,ჩხვლეტია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებაზღვის
სანაპიროზოლში,მთისწინებსადამთისშუასარტყელში
მშრალ ფერდობებზე. გავრცელებულია თითქმის მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,მცირეაზიას,ირანსადაშუააზიას.

Eryngium maritimum L.

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ლეგა ფერის.
ღერო2050სმსიმაღლისაა,თითქმისძირიდანვეაგაფა
რჩხულდატოტვილი. ფოთლები ტყავისებურია, ნათლად
გამოსახული ძარღვებით, კიდეებზე მსხვილეკლებიანი,
მომრგვალოგულისებური ან თირკმლისებური. თავაკები
დიდიზომისაა,სფეროსებური.საბურველისფოთოლაკები
– 5, ფართორომბისებრი. თანაყვავილები სადგისისებუ
რია,წვერზე3წვეტით.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებაზღვისპირა
სილნარებზე.გავრცელებულიააფხაზეთში,სამეგრელოსა
დააჭარაში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკა
ვკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპასა და მცირე
აზიას.
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Falcaria vulgaris Bernh. – კოფრჩხილა

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

2060 სმ სიმაღლის ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,
ლეგა ფერის, შიშველი. ღერო სწორია, მომრგვალო,
წვრილღარებიანი, შუა ნაწილიდან ან თითქმის ძირიდა
ნვე გაფარჩხულად დატოტვილი. ფოთლები ტყავისებუ
რია,გრძელყუნწიანი,ფირფიტასამადარისგანკვეთილი,
კიდეზე ხორკლებიანი ან ბასრხერხკბილა. ქოლგა მრა
ვალია, ტოტების კენწეროებზეა შეკრებილი თითქმის
ფარისებურ საგველად. საბურვლისა და საბურველაკის
ფოთოლაკები ხაზურჯაგრისებურია. ყვ. ნაყ.VIIVIII. იზ
რდებაველებზე,ღია,მშრალ,ქვიანფერდობებზე,ზოგჯერ
გვხვდება ნათესებში, როგორც სარეველა. გავრცელებუ
ლიასამხრეთდააღმოსავლეთსაქართველოში.გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურ
დასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაშუააზიას.

Heracleum asperum M.Bieb. – დიყი

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

100150სმსიმაღლისორანმრავალწლიანიბალახოვანი
მცენარეა. ღეროს ღრმა ღარები ჩასდევს, ჩვეულებრივ,
სქლად არის მოფენილი ხორკლიანი ბეწვით.ფოთლები
სამფოთოლაკიანია ან ფრთისებურრთული, სეგმენტები
კვერცხისებურია ან მოგრძოკვერცხისებური. ქოლგები
დიდიზომისაა,მრავალსხივიანი,ხორკლიანიბეწვითშე
ბუსული.ყვავილებითეთრია.ყვ.ნაყ.IIIIX.იზრდებატყის
ზედადასუბალპურსარტყელშიმაღალბალახეულობაში,
ტყისპირა ადგილებში, ველობებსა და სუბალპურ მდე
ლოებზე. გავრცელებულია შიდა ქართლში, მთიულეთში,
ფშავში,ხევსურეთსადაკახეთში.კავკასიისენდემურიმცე
ნარეა.
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Heracleum mantegazzianum Sommier & 
Levier

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

300 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო ღრმაღარებიანწიბოებიანია, გაბნეულად
შებუსული.ფოთლებიშიშველიაან ქვედამხარეზეგაფა
ნტულად შებუსული. სეგმენტები მოხაზულობით მოგრძო
კვერცხისებრია, ღრმადაა ფრთისებურად დაყოფილი
სამკუთხალანცეტა ნაკვთებად. ქოლგები ძალიან დიდი
ზომისაა, მრავალსხივიანი (50ზე მეტი). საბურვლისფო
თოლაკები მრავალია, ხაზურსადგისისებრი. ყვავილები
თეთრია. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება მთის შუა და სუბალ
პურ სარტყლებში ტყისპირა ადგილებში, ველობებზე,
მდინარეთა სანაპიროზე და მაღალბალახეულობაში. გა
ვრცელებულია აფხაზეთში, სვანეთსა და სამეგრელოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიაკავკასია,ახლოაღმოსა
ვლეთიდაცენტრალურიაზია.

Laser trilobum (L.) Borkh. – ტყიურა

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, შიშველი. ღერო
200სმმდესიმაღლისაა,მომრგვალო,წვრილღარებიანი
დადატოტვილი.ფოთლებიდიდიზომისაა,მოხაზულობით
ფართოკვერცხისებური. ღეროსეული ფოთლების ვაგინა
ძლიერ გადიდებულია. ფოთოლაკები ფორმით თითქმის
მომრგვალოა,3ნაკვთიანი. ქოლგებიდიდიზომისაა12
30 – სხივიანი. საბურველის ფოთოლაკები არ აქვს. ყვ,
ნაყ. VVIII. იზრდება მთის ქვედა და ზედა სარტყლებში
ტყისპირაადგილებში,ველობებსადაბუჩქნარებსშორის.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრა
ლურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.
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Prangos ferulacea (L.) Lindl.

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

150სმმდესიმაღლის,მრავალწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა.ფესვისყელისქლადარისდაფარულიბოჭკოებით.
მსხვილი, შუა ნაწილიდან ძლიერად დატოტვილი, ტო
ტები მოპირისპირედაა განთავსებული. ქვედა ფოთლები
გრძელყუნწიანია,დიდიზომისა,ფართო,კვერცხისებური
ფორმის.მრავალჯერააფრთისებურადგანკვეთილიხაზუ
რჯაგრისებურნაკვთულებად.გვირგვინისფურცლებიყვი
თელია.ნაყოფიდიდია,თეთრიფერის,ფრთებისწორია.
ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებამშრალ,ქვიანფერდობებზე.ცნო
ბილია კახეთში, ქართლსა და ჯავახეთში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკასიას, სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,სირიასადაირანს.

Smyrnium perfoliatum L.

ოჯახი:Apiaceae–ქოლგოსნები

4080 სმ სიმაღლის ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო ქვედა ნაწილში მეტნაკლებად მომრგვალოა,
ზედა ნაწილში წახნაგოვანი და წიბოებზე ფრთიანი, და
ტოტვილი. ქვედა ფოთლები გრძელყუნწიანია, ფორმით
ფართოკვერცხისებური,ფრთისებურ განკვეთილი, სეგმე
ნტები კვერცხისებურია, კიდეებზე მრგვალკბილახერხი
სებური. ქოლგის სხივი – 610, უთანაბრო. საბურველს
ფოთოლაკები არაქვს. ყვავილებიმომწვანოყვითელია.
ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისშუადაზედასარტყლებში,
ნესტიან, დაჩრდილულ ადგილებში, ტყის ველობებზე,
ბუჩქნარებს შორის. გავრცელებულია შიდა ქართლში,
კახეთში და თრიალეთის ქედზე. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიასადასირიას.
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Periploca graeca L. – ღვერდკეცი

ოჯახი:Apocynaceae–ქენდირისებრნი

30 მ სიმაღლის ხვიარა ბუჩქია. ფოთლები მოკლეყუნწი
ანია, შიშველი, კიდემთლიანი, კვერცხისებურლანცეტა
ანელიფსურ–ლანცეტა.ყვავილედინახევრადქოლგაა,
კენწრული.გვირგვინიშიგნიდანმოწითალოყავისფერია,
გარედან–მომწვანო.ყვ.VVI,ნაყ.IX.იზრდებადაბლობსა
და მთის ქვედა სარტყელში– ბუჩქნარებში,ტყისპირებსა
და მდინარეთა ნაპირებზე. გავრცელებულია თითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპას,
ახლოაღმოსავლეთს.

Vinca herbacea Waldst. & Kit. – გველის 
სურო

ოჯახი:Apocynaceae–ქენდირისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ყლორტები გა
რთხმულია ან წამოწეული, ნაყოფიანიც და უნაყოფოც,
შიშველი, ქვედა ფოთლები კვერცხისებურია ან მო
მრგვალო,ზედაფოთლებიმოგრძოლანცეტაა,კიდეებზე
–ხაოიანი.ყვავილებიმარტოულია,იღლიური,დიდიზო
მის, შეფერილობითლურჯი იისფერია ან მოთეთრო. ყვ,
ნაყ.IVV.იზრდებადაბლობიდანშუასარტყლამდებუჩქნა
რებსადაფერდობებზე,ველებზე.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთაღმოსავლეთევრო
პას,მცირეაზიას,ირანსადაერაყს.
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Vincetoxicum scandens Sommier & Levier 
= Vincetoxicum amplifolium C. Koch – 
შორვალა

ოჯახი:Apocynaceae–ქენდირისებრნი

180სმმდესიმაღლის,მრავალწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა. ღერო ხვიარაა, წვრილად შებუსული, ფოთლები
ფორმითკვერცხისებურიაანლანცეტა. ქვედაფოთლები
დიდიზომისაა.ყვავილედიიღლიურიმტევანია,გვირგვი
ნის ნაკვთები ოდნავ ხორცოვანია, სამკუთხა, მურამო
შავოანმომწვანო.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებამთისქვედადა
შუასარტყლებისტყეებში,ბუჩქნარებში.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალია
კავკასია,სამხრეთევროპადამცირეაზია.

Ilex colchica Pojark. – ჭყორი, ბაძგი

ოჯახი:Aquifoliaceae–ბაძგისებრნი

მარადმწვანებუჩქიანპატარაზომისხეა,სიმაღლე–26
მ. ღერო ძირიდანვე დატოტვილია. ფოთლები ფორმით
ვიწროლანცეტისებურიდან კვერცხისებურელიფსურამდე
ცვალებადობს.კიდეებამოკვეთილია,თითოგვერდზე–39
კბილიანინაკვთია.ფოთლებიმუქიმწვანეა,ტყავისებური.
ყვავილედი იღლიური ქოლგა ან მტევანია. გვირგვინი
პატარაზომისაამომწვანოთეთრი,თითქმისბორბლისე
ბური.ყვ.IVV,ნაყ.VIVIII.ფართოფოთლოვანიდამუქწი
წვოვანიტყეების,ასევესუბალპურისარტყლისმცენარეა.
ზოგჯერქვეტყეშიმნიშვნელოვანიადგილიუკავია. კოლ
ხურიფლორისრელიქტია.გავრცელებულიამთელდასა
ვლეთსაქართველოსადაკახეთში.გავრცელებისსაერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, მცირე აზიასა და სამხრეთ
ევროპას.
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Arum orientale M.Bieb. – ნიუკა

ოჯახი:Araceae–ნიუკასებრნი

მრავალწლიანი,ტუბერიანიბალახოვანიმცენარეა.ფოთ
ლებიდიდი ზომისაა, შუბისებური ან ისრისებური, საყვა
ვილე ღერო უფრო მოკლეა, ვიდრე ფოთლის ყუნწი.
საბურველი ფართოკვერცხისებურია, წაწვეტებული, თე
თრი,ზურგზე–მომწვანო.ნაყოფიმუქიწითელია,ნარინ
ჯისფერი.ყვ. ნაყ. IVVI. იზრდება ტყეებში, ტყისპირებში,
ბუჩქნარებში, ნაკადულების პირებზე. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს თითქმის მთელ კავკასიას, ევროპასა და მცირე
აზიას.მცენარეაღწერილიასაქართველოდან.

Arum rupicola Boiss. – ნიუკა

ოჯახი:Araceae–ნიუკასებრნი

მრავალწლიანი,ტუბერიანიბალახოვანიმცენარეა.ფოთ
ლები მოგრძოშუბისებურია, საყვავილე ღერო უფრო
გრძელია, ვიდრეფოთლის ყუნწი. საბურველილანცეტი
სებურია, გარედან – იისფერი, მეწამული ან მოთეთრო
მოყვითალო.ნაყოფიყვითელია.ყვ.ნაყ. IVVI. მცენარე
იზრდებაბუჩქნარებში,ტენიანდაქვიანადგილებში.საქა
რთველოშიგავრცელებულია,ძირითადად,აღმოსავლეთ
ნაწილსადააჭარაში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოი
ცავსთითქმისმთელკავკასიას,ხმელთაშუაზღვისპირეთსა
დაახლოაღმოსავლეთს.
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Hedera helix L. – სურო

ოჯახი:Araliaceae–არალიასებრნი

ლიანაბუჩქია,მიწაზეგართხმულიდამცოცავი.უნაყოფო
ყლორტებისფოთლებისამკუთხა–კვერცხისებურიფორ
მისაა, 37 – ნაკვთიანი. ნაკვთები ისრისებურია, შეფერი
ლობით–მუქიმწვანე,ზედამხარეზეზოგჯერმოთეთრო,
მოხატული ძარღვების შეფერილობის გამო. სანაყოფე
ყლორტების ფოთლები მთლიანია, კვერცხისებური ან
რომბისებური. ყვავილედი სწორადმდგომი ქოლგაა.
გვირგვინი მწვანე ფერისაა. ყვ.IXII, ნაყ. IVVII. იზრდება
დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე – ტყეებში, ბუჩქნა
რებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურ
დასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Hedera pastuchovii Woronow – პასტუხოვის 
სურო

ოჯახი:Araliaceae–არალიასებრნი

ლიანა ბუჩქია. ფოთლები ტყავისებურია, მიწაზე გარ
თხმული და მცოცავი. უნაყოფო ყლორტების ფოთლები
კვერცხისებურმომრგვალო ფორმისაა, მთლიანი ან
დანაკვთული. შეფერილობით – მუქი მწვანე. სანაყოფე
ყლორტების ფოთლები მთლიანია, კვერცხისებური ან
რომბისებური. ყვავილედი სწორად მდგომი ქოლგაა.
გვირგვინიპატარაადამწვანეფერის.ყვ.VIIIX,ნაყ.XIIIII.
იზრდებადაბლობიდანმთისშუასარტყლამდე–ტყეებში,
ბუჩქნარებში.საკმაოდიშვიათიმცენარეა.საქართველოში
ცნობილიაკახეთსადათბილისისმიდამოებში.კავკასიის
ეკორეგიონისენდემია.
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Aristolochia iberica Fisch. & C.A.Mey. ex 
Boiss. – ქართული ძირმწარა

ოჯახი:Aristolochiaceae–ძირმწარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მეტნაკლებად
დაკლაკნილი. ქვედაფოთლები ქერცლოვანია, მისი მო
მდევნო ფოთლები მოკლეყუნწიანი და პატარა ზომისაა,
ხოლო ზედები – დიდი ზომისა, გრძელყუნწიანი. ფოთ
ლის ქვედა მხარე მკრთალია, მოფენილია ბეწვებით.
ზედამხარეთითქმისშიშველია.მოყვანილობითფართო
კვერცხისებურია ან ფართოგულისებური, ძირში ღრმა
ამონაკვეთით. ყვავილები იღლიურია და თითოთითო.
ყვავილსაფრის გაფართოებული ნაწილი ცილინდრული
ფორმისაა. ყვავილსაფრისმილიძლიერმოხრილია. ყვ.
ნაყ. IVV. გვხვდება მუხნარებში, რცხილნარებში, ჭალის
ტყეებში, ბუჩქნარებში, ძირითადად – ქვედა სარტყელში.
გავრცელებულიაკახეთსადადასავლეთსაქართველოში.
გავრცელების საერთო მოიცავს სამხრეთ კავკასიასა და
მცირეაზიას.

Asparagus officinalis L. 

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო სწორია,
მაგარი, გლუვი, სიმაღლე 150 სმ – მდე, გაფარჩხულ –
დატოტვილი,კლადოდიუმებიძალიანწვრილია,ძაფისე
ბური.ფოთლებიქერქლისებურია.ყვავილებიიღლიურია,
ნაყოფი – ნარინჯისფერი. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება და
ბლობიდანმთისშუასარტყლამდე,ბუჩქანებში,ველებზე,
ტყისპირა ადგილებში, ქვიან ადგილებში. გავრცელებუ
ლიათითქმის მთელსაქართველოში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ევროპას,ახლო
აღმოსავლეთს,შუა,ცენტრალურდააღმოსავლეთაზიას,
ჩრდილოდადასავლეთაფრიკას.
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Asparagus verticillatus L. – სატაცური

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლით 2
მმდეა, სუსტი, მცოცავი ან მხოხავი ღეროთი. ძალიან
დატოტვილი. კლადოდიუმები აშკარად სამწახნაგოვა
ნია, მთავარღეროზემრავალიკლადოდიუმია, 20ცალი
ერთად, ხოლოტოტებზე – 36 ერთად.ფოთლები ქერც
ლოვანია. ყვავილები მოკლეყუნწიანია და გვერდითი
ტოტების კენწეროებზე განლაგებული. ნაყოფი კენკრაა,
წითელი. ყვ. ნაყ. VVII. ფართოდ გავრცელებული მცენა
რეა,გვხვდებაქვიანდამშრალადგილებში,ბუჩქნარებში
–დაბლობიდანმთისშუასარტყლამდე.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსმთელკავკასიას.

Bellevalia montana (K. Koch) Boiss.

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილსაფარი
მურალურჯია,ცისფერინაკვთებით.ყვავილსაფრისმილი
ღიამურააანმწვანეზოლებით.ნაკვთებიმილზესამჯერ
მოკლეა. ყვავილის ყუნწები ყვავილობისას და შემდგომ
პერიოდშირკალურადარისდახრილი.სამტვერეებილუ
რჯია, ყვავილედი – მრავალყვავილიანია. ყვ. ნაყ. IVVI.
იზრდებადაბლობიდანსუბალპურსარტყლამდესტეპებში,
ტყისპირებში, ბუჩქნარებში, კლდეებზე. მაღალ მთაში
იშვიათია. გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიის
ეკორეგიონსდამისიენდემია.
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Convallaria majalis L . – შროშანა

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანიფესურიანიმცენარეა,სიმაღლე–2040სმ.
ფესურამხოხავიადაგრძელი.ქვედაფოთლებისიფრიფა
ნაადათეთრი.ღეროსეულიფოთოლიმწვანეა,მოგრძო
კვერცხისებურიანელიფსურლანცეტა.ყვავილითეთრია,
ზოგჯერშიგნიდანიისფერზოლებიანი,სურნელოვანი,ზა
რისებური,ყვავილისყუნწიდაკიდულია.ყვ.IVV,ნაყ.VVII.
იზრდებაფოთლოვანტყეებსადაბუჩქნარებში.საქართვე
ლოშიგავრცელებულიათითქმისყველგან.გავრცელების
საერთო გავრცელების მოიცავს ევროპიდას აზიას იაპო
ნიამდედაჩრდილოეთამერიკას.

Leopoldia caucasica (Griseb.) Losinsk.

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. უნაყოფო ყვავი
ლების ყვავილსაფარი მოკლე ცილინდრულია, კაშკაშა
ლურჯ – იისფერი, მოკლე, თავაკისებურ მტევან ყვავი
ლედებად შეკრებილი; მათი ყუნწები რკალივითაა ამო
ღუნული. ყვავილსაფრის კბილები ლურჯია. ფოთლები
სქელია, ხაზური ან ფართოხაზური, ოდნავ რკალივით
მოხრილიანღეროზემოკლე.ღერო2040სმსიმაღლი
საა. ყვ.ნაყ. IVV. იზრდება მთის ქვედა, შუა და ზედა სა
რტყლებში,ქვიან–ღორღიანეკოტოპებზე,მთისველების
ფორმაციებში, ნახევრად უდაბნოებში, არიდულ მეჩხერ
ტყეებში. საქართველოში ცნობილია კახეთში, ქართლსა
დათრიალეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიისეკორეგიონსდაჩრდილოეთერაყს.
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Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker = 
Muscari szovitsianus Baker – ყაზახა

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილსაფარი
გამობერილიარარის,ფორმითკვერცხისებურ–ქოთნი
სებურია,მუქილურჯ–იისფერი,ლურჯი,ცისფერი,იშვი
ათად–თეთრი.მტევანიმოგრძო–ოვალურია,4სმმდე
სიგრძის. ფოთლები – 24, ვიწრო – ხაზური, წვეტიანი,
ძირისკენ შევიწროებული. ყვ. ნაყ.VVI. იზრდება მთის
ქვედა სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე, კლდოვან
–ღორღიანეკოტოპებზე,კირქვებზე,ტყისპირას,ბუჩქნა
რში.საქართველოშიგავრცელებულიაყველარეგიონში,
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,
სამხრეთევროპასადაახლოაღმოსავლეთს.

Ornithogalum magnum Krasch. & Schischk. – 
ძაღლნიორა

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილედი
მრავალყვავილიანი მეჩხერი, ცილინდრული მტევანია.
თანაყვავილები ლანცეტაა. ყვავილსაფრის ფოთლები
მოყვანილობით მოგრძო ხაზურია, პატარა წვეტით და
ბოლოებული,თეთრია,მურაფერისძარღვებიანი.ფოთ
ლებიფართოლანცეტა–ხაზურია.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდება
მთისქვედადაშუასარტყელშიდაჩრდილულადგილებში,
ფოთლოვან ტყეში. საქართველოში ცნობილია აფხა
ზეთში,შიდადაქვემოქართლშიდკახეთში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკასიისდასავლეთ
დაცენტრალურნაწილს.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Ornithogalum navaschinii Agapova – 
ნავაშინის ძაღლნიორა

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროს სიმღლე
25 სმმდე. ყვავილედი მრავალყვავილიანიფარისებური
მტევანია,315–ყვავილიანი,თანაყვავილებილანცეტაა.
ყვავილსაფრის ფოთლები მოყვანილობით მოგრძოხა
ზურია,თეთრი,გარედანმუქიმწვანეზოლით,ფოთლები
ვიწროხაზურია,34.ყვ.ნაყ.IVVI.იზრდებამთისქვედადა
შუა სარტყლებში, ქვიან ადგილებში, ველებზე, ნახევრად
უდაბნოში.საქართველოშიცნობილიაშიდადაქვემოქა
რთლში, სამცხეჯავახეთში. გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსთითქმისმთელკავკასიას,მცირეაზიასდა
ჩრდილოირანს,ასევეყირიმს.

Polygonatum glaberrimum K.Koch – დიდი 
სვინტრი 

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლების გან
ლაგება მორიგეობითია.ფოთლები ფართო და ოვალუ
რია,ქვემოდან–ლეგა,შიშველი,ზოგჯერქვემომხრიდან
ძარღვებისგაყოლებაზებეწვითმოფენილი,მოკლეყუნწი
ანი.ყვავილითითოაანორორი,მოკლეყუნწიანი.გვირ
გვინითეთრია.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებამთისქვედა,შუადა
ზედასარტყლებშიფოთლოვან,მუქწიწვიანტყეებში,ბუჩ
ქნარში.მცენარეგავრცელებულიამთელსაქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიისეკორე
გიონსდამისიენდემია.
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Polygonatum verticillatum (L.) All. – სვინტრი 

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლების გან
ლაგება რგოლურია. ფოთლები ფართოხაზური. ერთ
რგოლში– 48. ქვემოდან–ლეგა, შიშველი, გრძელყუნ
წიანი.ყვავილითითოაანორ–ორიანსამ–სამი.გრძე
ლყუნწიანი. გვირგვინი თეთრია. ყვ.ნაყ. VVI. იზრდება
მთისზედადსუბალპურსარტყლებში–ტყეებში,მდელო
ებზე,ტენიან ადგილებში, ბუჩნარებსადა მაღალბალახე
ულობაში.იზრდებამთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავს მთელკავკასიას, ევროპასდა
ახლოაღმოსავლეთს.

Pseudomuscari pallens (M.Bieb.) Garbari

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. უნაყოფო ყვა
ვილები პატარა ზომისაა,თითქმის მჯდომარე; სანაყოფე
ყვავილები მოკლეა და თავდაკიდებული, ყუნწიანი.ყვა
ვილსაფარი მილისებუროვალურია, თეთრი ან ოდნავ
ცისფერი. მტევანი მოკლეა და ოვალური, ფოთლები
ვიწროა, ხაზურ – ძაფისებური, სიგრძით ღეროსოდენა
ანოდნავგრძელი,ღარიანი.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებამთის
შუა, სუბალპური და ალპური სარტყლების მდელოებზე,
ხალებზე, კლდის ნაპრალებში, კირქვიან გაშიშვლებებსა
დანაზვავებზე.საქართველოშისპორადულადგავრცელე
ბულიათითქმისყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსკავკასიასდამცირეაზიას.
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Ruscus aculeatus L. = Ruscus ponticus 
Woronow – თაგვისარა

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

3050 სმ სიმაღლის, დაბალი ბუჩქია. მორიგეობით გან
ლაგებულიტოტებით.კლადოდიუმებიპატარაზომისაა–
13სმსიგრძის,ხეშეში,ტყავისებური,ლეგა,მუქიმწვანე,
ლანცეტა,გრძლადწაწვეტებულიდაწვრილიეკლითდა
ბოლოებული.კლადოდიუმისმთავარიძარღვიკარგადაა
გამოსახული. ყვავილი – 12, რომლებიც სხედან კლა
დოდიუმების ქვედა მხარეზე. ყვ.ნაყ. IIIV. იზრდება მთის
ქვედა სარტყელში, სადაც ქმნისრაყებს, აგრეთვე შედის
მარადმწვანე ქვეტყის შემადგენლობაში. საქართველოში
გავრცელებულიადასავლეთსაქართველოში,კახეთსადა
შიდაქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიასდასამხრეთევროპას.

Ruscus colchicus Yeo – ძმერხლი

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

ნახევრადბუჩქია, კლადოდიუმებიდიდიზომისაა,ტყავი
სებური,პრიალა,მწვანე,თავწაწვეტებული,უეკლო,ქვედა
კლადოდიუმებიმოპირისპირე,დანარჩენები–მორიგეო
ბითი. ნაყოფიწითელი. ყვ. ნაყ. IVIX. იზრდებამთის შუა
სარტყლიდანსუბალპურსარტყლამდე,ტყეებისქვეტყეში,
საკმოდფართოდარისგავრცელებული.საქართველოში
გვხვდება, ძირითადადდასავლეთ ნაწილსადა შიდა ქა
რთლში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიისეკორეგიონისდასავლეთდა,იშვიათადცენტრალურ
ნაწილს.არისრეგიონისენდემი.
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Scilla monanthos K.Koch

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილის ყუნწი
სწორია,ყვავილები–თავდახრილი,ღერო–1020სმსი
მაღლის.ფოთოლი–25,მოყვანილობითფართოხაზური.
ყვავილისაშუალოზომისაა,თავდაღუნული.ყვავილსაფ
რისფოთლები მოყვანილობით– მოგრძოლანცეტა,ღია
ცისფერი,რომელსაცმიჰყვებალურჯიძარღვი.თანაყვა
ვილითეთრიადიდი ზომის. ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება ტყის
შუადასუბალპურსარტყლებში–მდელოებზე,კლდეებზე.
საქართველოში გავრცელებულია იმერეთში, აჭარაში,
შიდა ქართლში, სამცხეჯავახეთში, კახეთში. გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას,
კავკასიისეკორეგიონისენდემია.

Scilla rosenii K.Koch – როზენის ცისთვალა

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ყვავილის ყუნწი
მოღუნულია, ყვავილები – თავდახრილი, ზოგჯერ ყუნწი
სწორია.ღერომაღალია–1040სმსიმაღლის.ფოთოლი
– 24, მოყვანილობითფართოხაზურიდა ქალამნის წვე
რივითდაბოლოებული. ყვავილიდიდიზომისაა,თავდა
ღუნული. ყვავილსაფრის ფოთლები უკანაა გადახრილი,
მოყვანილობით – მოგრძოლანცეტა, ღია ცისფერი, ქვე
ვითკენუფრომკრთალიდათეთრი.თანაყვავილიორია
და ერთ თანაყვავილედადაა შეზრდილი. ყვ. ნაყ. VVI.
იზრდება ტყის ზედა და სუბალპურ სარტყლებში – მდე
ლოებზე, კლდეებზე. საქართველოში გავრცელებულია
თითქმის ყველა რეგიონში. გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსკავკასიასდამცირეაზიას.კავკასიისეკორე
გიონისენდემია.
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Scilla siberica Haw. – ცისთვალა 

ოჯახი:Asparagaceae–სატაცურისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო1020სმსი
მაღლისაა,წახნაგოვანი.ფოთოლი–24,მოყვანილობით
ფართოხაზური.ყვავილებილაჟვარდოვანილურჯი–იის
ფერია, მუქი შუა ზოლით; ყვავილის ყუნწები თავდახრი
ლია.ყვ.ნაყ.IIIV.იზრდებატყისსარტყელში,ტყისპირას,
ბუჩქნარში,მდელოებზე.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას,ევროპასადაახლოაღმოსავლეთს.

Impatiens noli-tangere L. – უკადრისა

ოჯახი:Balsaminaceae–ინასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორადმდგო
მია,დატოტვილი,სიმაღლე–40100სმ,ღერომუხლებში
გამსხვილებულია. ფოთლები ლეგა მწვანეა, კვერცხისე
ბურიანელიფსური,მსხვილბლაგვკბილა.ზედაფოთლები
თითქმისმჯდომარეა,ქვედა–გრძელყუნწიანი.ყვავილები
იღლიურია,დიდი ზომის, ყვითელი, ქვედა, განაპირანა
კვთები გაფართოებულია, შუა კი – წაწვეტებული. ხახა
მოწითალოლაქებითაა დაფარული.ყვ.VIVIII, ნაყ.IX. იზ
რდება ტყეებსადა ბუჩქნარებში,დამახასიათებელიადა
ჩრდილული,ტენიანიადგილებისათვის.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზი
ასადააღმოსავლეთაზიას.
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Berberis iberica Stev. & Fisch. ex DC. – 
ქართული კოწახური

ოჯახი:Berberidaceae–კოწახურისებრნი

ბუჩქოვანი მცენარეა, ახალგაზრდა ტოტები მოწაბლის
ფროყვითელია, ცილინდრული, გლუვი ან სუსტად
დაღარული. ფოთლები მარტივია, ტყავისებური, მოყვა
ნილობითკვერცხისებურიდანლანცეტასებურამდე.ქვედა
ეკლებისამადარისგაყოფილი,ზედაეკლებიკიმარტოუ
ლია.ყვავილედიმრავალყვავილიანია.ნაყოფიმოგრძოა,
წითელიფერის,ლეგანაფიფქით.ყვ.ნაყ.VVI. იზრდება
ველებში, მშრალადგილებში, ბუჩქნარებშიდა მდინარე
ებისტერასებზე.გავრცელებულიაქართლსადაკახეთში.
მცენარეკავკასიისენდემია.

Berberis vulgaris L. – ჩვეულებრივი 
კოწახური

ოჯახი:Berberidaceae–კოწახურისებრნი

3მმდესიმაღლისხეანბუჩქია,ქაცვისებურიეკლებისა
მადაადაყოფილი, ნორჩტოტებზე ზედა ეკლები მარტო
ულია. ფოთლები თხელია, შიშველი, მწვანე ფერისა.
ფორმით – ელიფსურიდან მოგრძოლანცეტურამდე. ფუ
ძისკენ შევიწროებულია და კიდეებზე ხერხკბილა. ყვა
ვილედი მრავალყვავილიანია, ქვევით ჩამოკიდებული.
ყვავილი–ყვითელი.ნაყოფიელიფსურია,წითელი,იშვი
ათად – ყვითელი.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდება ტყისპირა ადგი
ლებში, ხეობებში, ბუჩქნარებში. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას.



Gymnospermium smirnovii (Trautv.) Takht. – 
მრგვალი წამალი 

ოჯახი:Berberidaceae–კოწახურისებრნი

მრავალწლიანი, ფესურიანი მცენარეა, მწვანეა ან ლეგა
ფერისა.ფესვთანურიფოთლებისამმაგადრთულია,ცალ
კეულიფოთოლაკებიგრძელყუნწიანიადა54ელიფსურ
სეგმენტადაა თათისებურად დაყოფილი. ყვავილედის
ყველაფოთოლიღეროზეაშემოხვეული.ყვავილედიმცი
რეყვავილიანია.ყვავილიყვითელიფერისაა.ყვ.ნაყ.IIIV.
ითვლებაკახეთისრეგიონისენდემურმცენარედ.გავრცე
ლებულიადაბლობიდანტყის შუა სარტყლამდეტყეებში.
მცენარეაღწერილია1881წელსლაგოდეხში.

Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A.Mey.)
Yalt. = Alnus barbata C.A.Mey. – 
ჩვეულებრივი ანუ შავი მურყანი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

3038მმდესიმაღლისხეა,მუქირუხიფერისდამსკდარი
ქერქით.ფოთლისფირფიტა712სმსიგრძისაადა48სმ
სიგანის,ფართოოვალურიანუკუკვერცხისფორმის, წვე
რში მომრგვალოა, ქვედა მხარე ძარღვების გაყოლებით
– მოყვითალო ბუსუსებით დაფარული. ფოთლის ყუნწი
1,53სმსიგრძისაა,თხლადშებუსული.ყვ.IIIIV,ნაყ.VIIIX.
იზრდება ზღვის დონიდან დაწყებული 1500 მ სიმაღლე
მდე.ქმნისტყეებსდაბლობისადამთისწინებისუხვტენიან
რაიონებში.გავრცელებულიასაქართველოსყველარეგი
ონში,გარდაჯავახეთისა.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსკავკასიას,მცირეაზიასადაჩრდილოირანს.
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Alnus incana (L.)Moench – ნაცარა მურყანი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

1518 მ სიმაღლის ხეა, გლუვი, რუხი ფერის ქერქით.
ფოთლისფირფიტა711სმსიგრძისაადა58სმსიგანის,
მოყვანილობით–ოვალური,მახვილწვეტიანიანწაწვეტე
ბული,კიდეზეორმაგხერხკბილა.ნორჩიფოთლებიშებუ
სულია.ქვედამხარეშებუსულიამოლეგოხაოიანიბეწვით.
ფოთლისყუნწი1,53სმსიგრძისაა,შებუსული.ყვ.IIIIV,ნაყ.
VIIIX. იზრდებაუმთავრესადმთისხეობებისგაყოლებით
15001800მსიმაღლეზე.გავრცელებულიათითქმისმთელ
ტყიან საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, დასავლეთ ევროპასა და ჩრდილო
ამერიკას.

Betula litwinowii Doluch. – ლიტვინოვის 
არყი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

1518მმდესიმაღლისხეა,მეტწილადგამრუდებულიტა
ნით, უმეტესად – მრავალღეროიანი. ქერქი მოთეთროა,
ხშირად ოდნავ მოვარდისფრო. ერთწლიანი ყლორტები
და ფოთლები ოდნავ შებუსულია. ფოთლის ფირფიტა
კვერცხის ფორმისაა, მახვილწვერიანი ან ოდნავ წაწვე
ტებული, კიდეზე არანათლად გამოხატული ორმაგხერხ
კბილა.ყვ. ნაყ.VIVIII. იზრდებატყისზედადასუბალპურ
სარტყლებში, ზოგან კლდოვან და ქვიან ფერდობებზე.
ტყისზედასაზღვრისგაყოლებითქმნისსუბალპურტანბ
რეცილტყესდეკასქვეტყითანმდიდარიბალახოვანისა
ფრით.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიასა და
მცირეაზიას.
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Betula medwediewii Regel – მედვედევის 
არყი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

510მსიმაღლისდაბალიტანისხეა.ქერქიღეროსშუანა
წილშიდამსხვილტოტებზეღიამოვარდისფრორუხიან
ღიაყავისფერია.ფოთლებიდიდიზომისაა,3,512სმსი
გრძისადა3,59 სმ სიგანის, მომრგვალოკვერცხისებური
ფორმის, კიდეზეფართოდა მოკლე ხერხკბილა. ქვემო
დან ძარღვების გაყოლებით შებუსულია. ყვ.VVI, ნაყ.IX.
გვხვდება 19002250 მ სიმაღლემდე, მეტად მომთხოვნია
ატმოსფერული ტენისადმი, მაგრამ არ უყვარს ნესტიანი,
დაჭაობებული ნიადაგები. საქართველოში გავრცელებუ
ლიაგურიასადააჭარაში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Betula megrelica Sosn. – მეგრული არყი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

ტანდაბალი, ნახევრად გართხმული ხეა, მეტწილად ძა
ლიან მახვილკუთხა დატოტვით. ფოთლები უმთავრესად
კვერცხის ფორმისაა, წვერისკენ შევიწროებული, წვეტი
ანიანოდნავწაწვეტებული.ყვ.VVI,ნაყ.IX.აღწერილია
სამეგრელოდან. ქმნის ტანბრეცილ ტყეს სუბალპური სა
რტყლის უტყეო ფერდობებზე, მეტწილად – 17002000 მ
სიმაღლეზე.ძირითადადგვხვდებაკირქვიანადგილებში.
საქართველოსენდემურიმცენარეა.
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Betula pendula Roth – მტირალა არყი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

2025მმდესიმაღლის,საშუალოზომისხეა,მეტნაკლე
ბად სწორი, ზოგჯერფერდობისაკენ ქვევით გადახრილი
ღეროთი.ქერქიახალგაზრდაღეროზეთითქმისთეთრია,
უფროხნიერღეროზემოშავომორუხოფერის.სანაყოფე
ტოტებისფოთლები კვერცხის ანრომბისფორმისაა, 48
სმ სიგრძისა და 35 სმ სიგანის. ფესვთანური და ამონა
ყარიყლორტებისფოთლებიფართოკვერცხისებურია.ყვ.
IVV,ნაყ.VIIVIII.იზრდებატყისზედადაშუასარტყლებში,
აგრეთვე სუბალპურ ტყეებში 2100 მმდე. გვხვდება
კლდიანდაქვიანადგილებში,ჩამონაზვავებზე,გაკაფულ
ადგილებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში. გავრცელების საერთოარეალიმოიცავს კავკასი
ასა და ევროპას, ციმბირს, შორეულ აღმოსავლეთსა და
აღმოსავლეთაზიას.

Betula raddeana Trautv. – რადეს არყი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

810 მ სიმაღლის, პატარა ზომის ხეებია, მოვარდისფრო
ქერქით.ერთწლიანიყლორტებიღიამურაფერისაა,აქაიქ
მეჭეჭებითადაჯირკვლოვანიბუსუსებითმოფენილი,რომ
ლებიც მეორე წელს ქრება, შემდგომ პერიოდში ტოტები
შიშველია.ფოთოლიკვერცხისფორმის ან კვერცხისებუ
რელიფსურია, 4,5 სმმდე სიგრძითა და 6 სმმდე სიგა
ნით,57წყვილიგვერდითიძარღვით.ყუნწისქლადარის
შებუსულიდა45ჯერმოკლეაფირფიტაზე.ნაყოფებიანი
მჭადაგადახრილიაანსწორადმდგომი.ყვ.ნაყ.VIIIXI.იზ
რდებასუბალპურტანბრეცილტყეებში. გავრცელებულია
შიდაქართლში,მცხეთამთიანეთსადათუშეთში.გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავაკასიისკა
ვკასიისცენრტალურნაწილს.ენდემურიმცენარეა.
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Carpinus betulus L. = Carpinus caucasica 
Grossh. – კავკასიური (ევროპული) 
რცხილა

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

მაღალიხეა,ოდნავდამსკდარიქერქით.ფოთლებიშიშვე
ლია, მოკლეყუნწიანი, ფირფიტა მოყვანილობით მოგ
რძოკვერცხისებურია, წაწვეტებული, ორმაგხერხკბილა.
კვირტები ოვალურია, მოწითალო მურა ფერის. მამრო
ბითი ყვავილედი მჭადაა, ყლორტის ძირებში განლაგე
ბული. მდედრობითი ყვავილედი კენწრულია. ნაყოფის
საბურველისამნაკვთიანია,ნაყოფიკაკალია.ყვ.IIIIV,ნაყ.
VIVII.საქართველოშიტყისშემქმნელიერთერთიძირი
თადისახეობაა.გვხვდებაროგორცპირველადი,ასევემე
ორადიკორომებისსახით(წიფლის,ქართულიდაჭალის
მუხების ნაადგილევზე). გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ევროპას,მცირეაზიასადაჩრდილო
ეთირანს.

Carpinus orientalis Mill. – ჯაგრცხილა

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

მაღალიბუჩქიანპატარახეა.ნორჩიტოტებიშებუსულია.
ფოთოლი მოკლეყუნწიანია. ფირფიტა პატარა ზომისაა,
მოგრძოკვერცხისებური, კიდეებზე ორმაგხერხკბილა.
მდედრობითი ყვავილების საბურველი მთლიანია, ფოთ
ლისებური, არათანაბარგვერდიანი, კვერცხის ფორმის,
ბლაგვი. კაკალი წაწვეტებულია, კვერცხის ფორმის. ყვ.
IV,ნაყ.VIVII.გავრცელებულიამთელსაქართველოშიდა
ბლობიდან სუბალპურ სარტყლამდე. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიასადასამხრეთევროპას.
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Corylus avellana L. – ჩვეულებრივი თხილი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

პატარაზომისხეაანბუჩქი,გლუვიანდაბზარულიქერქით.
ფოთოლი მოკლეყუნწიანია, კიდეზე მკაფიოდ ორმაგხე
რხკბილა.სამტვრეებიძაფებიანადყვითელია.საბურველი
თხელია და ფოთლისებური, ორ ან ერთფოთოლაკიანი,
წვერზემოკლენაკვთებით.საბურველიკაკალზემოკლეა
ანგრძელი.ნაყოფი210კაკლისგანშედგება.ნაჭუჭიგლუ
ვია. ყვ. IIIII, ნაყ. VIIIX. იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებში,
ტყის პირას, ხშირად წმინდა ჯგუფებს ქმნის. საქართვე
ლოშიგვხვდებაყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსკავკასიას,ჩრდილოეთდაცენტრალურევროპას,
მცირეაზიას.

Ostrya carpinifolia Scop. – უხრავი

ოჯახი:Betulaceae–არყისებრნი

პატარაანსაშუალოზომისხეა,მუქიმურაანმუქირუხიფე
რის,ოდნავდახეთქილიქერქით.ნორჩიყლორტებიმურა
ფერისაა,გრძელიბეწვებითშემოსილი.ნორჩიფოთლები
მთლიანად ბეწვით არის შემოსილი, ფოთლის ფირფიტა
ფორმით მოგრძოკვერცხისებურია, კიდეზე ორმაგხერხ
კბილა.კვერცხისფორმისკაკალიმთლიანადარისდაფა
რულიბუშტისებურისაბურველით.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდება
მთის ქვედა და შუა სარტყლების ტყეებში. გავრცელებუ
ლია დასავლეთ საქართველოსა და ქართლის სამხრეთ
დასავლეთნაწილში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოი
ცავსკავკასიას,სამხრეთევროპასადამცირეაზიას.
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Anchusa arvensis subsp. orientalis (L.) 
Nordh. = Lycopsis orientalis L. – შავჩოხა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო1040სმსიმა
ღლისაა,სწორი,დატოტვილი,მთელიმცენარეშებუსულია
უხეშიბეწვით.ფოთლებიმოგრძო,ოვალურიფორმისაა,
ძირითადად, კიდემთლიანი, ქვედაფოთლები ყუნწიანია,
ზედა–მჯდომარე.ყვავილედიწაგრძელებულია,მცირეყ
ვავილიანი.გვირგვინილურჯიფერისაა.ყვ.V,ნაყ.VII.იზ
რდება მშრალ ფერდობებზე, მინდვრებზე, რუდერალურ
ადგილებში, გზისპირებზე, ნათესებში. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას,ირანს,ცენტრალურაზიას.

Anchusa azurea Mill. = Anchusa italica Retz. 
– პატარძალა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ორან მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო60
– 100 სმ სიმაღლისაა. მთელი მცენარე უხეში ჯაგრითაა
შებუსული. ფოთლები ოვალურია ან მოგრძოლანცეტა.
ქვედაფოთლებიყუნწიანია,ზედაკი–მჯდომარე.ყვავი
ლები შეკრებილია ფარჩხატ ხვეულებად. გვირგვინი მე
წამულ–ლურჯიფერისაა. ხახასქლადარისმოფენილი
თეთრიბეწვით.ყვ.IV.ნაყ.VII.იზრდებამშრალადგილებში,
გზისპირებსადა ნათესებში. სპორადულადარის გავრცე
ლებული მთელ საქარველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,ცენტრალურდა
სამხრეთევროპას,ირანს,შუააზიას.
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Arnebia pulchra (Willd. ex Roem. & Schult.) 
Edm.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ლეგამწვანეფე
რის, ხშირი რბილი ბეწვით შემოსილი. ღერო 1040 სმ
სიმაღლისაა,სწორიაანძირიდანვედატოტვილი.მთელი
მცენარე გაფარჩხულია, ფესვთანური ფოთლები ხაზური
ან ფართოლანცეტაა, ზედა ნაწილი წაწვეტებულია, ხა
ზური, ღერომხვევი. გვირგვინი ყვითელია, გადანაღუნზე
აქვსიისფერილაქები.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებასუბალპური
დაალპურისარტყლებისმდელოებზე,ღორღიანფერდო
ბებზე.საქართველოშიგავრცელებულიაყველარეგიონში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირე
აზიასადაჩრდილო–დასავლეთირანს.

Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst. – 
ციურა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო – 3060
სმ სიმაღლის. ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია,
გულისფორმის,ფუძეშიფართოდამოკვეთილი,წაწვეტე
ბული წვერით. ღეროსეულიფოთლები პატარაა და კვე
რცხისფორმის,ზედაფოთლებიმჯდომარეა.ყვავილედი
მტევანია, გრძელყუნწიანი. გვირგვინი ცისფერია, ხახაში
თეთრიდანამატებით.ყვ.ნაყ.IIIVII.იზრდებამთისქვედა
სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე მუხნარ და რცხილ
ნარტყეებში. საქართველოშითითქმის ყველარეგიონში
გვხვდება.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკა
სიასადამცირეაზიას.აღწერილიასაქართველოდან.
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Buglossoides purpurocaerulea (L.) 
I.M.Johnst. = Lithospermum purpureo-
coeruleum L. – კაკბის საკენკელა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 20
– 50 სმ. ხასიათდება უნაყოფო მწოლიარე ყლორტებით.
ღერომარტივია,სქლადშეფოთლილი,ფოთლებიშებუსუ
ლია,კიდემთლიანი.ქვედაფოთლებიხაზურია,დანარჩე
ნები–ლანცეტასებური.გვირგვინიმოიისფრო–ლურჯია,
გაშლისას–მოწითალო.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებამთისშუა
სარტყლამდე ტყეებსადა ბუჩქნარებში. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსმთელკავკასიას,ევროპასადაციმბირს.

Caccinia macranthera var. glauca (Savi) 
Govaerts = Caccinia rauwolfii K.Koch 

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2040 სმ
სიმაღლისაა, საგველასებურად დატოტვილი. ფოთლები
ფართოა, მოგრძოლანცეტა, მჯდომარე, ზედა ფოთლები
ღერომხვევია, 410 სმმდე სიგრძისა და 0,52 სმ – მდე
სიგანის. ყველა ფოთოლი ორივე მხარეზე დაფარულია,
თეთრი პატარა ზომის ეკლებით. ჯამი ყვავილობისას ხა
სიათდება შებუსვით. გვირგვინი ცისფერია ან ვარდის
ფერი,მისინაკვთებიფართოლანცეტაა,ბლაგვწვერიანი.
ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება მთის ქვედადა შუა სარტყლებში,
ნახევარუდაბნოების თიხნარ და ბიცობიან ნიადაგებზე.
საქართველოში გავრცელებულია ქართლსადა კახეთში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკა
სიასადამცირეაზიას.
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Cerinthe minor L. – ჭახრაკაული

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ორ ან მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო
მარტივია ან დატოტვილი, მთელი მცენარე შიშველია,
ლეგა. ქვედა ფოთლები ოვალური ფორმისაა, ყუნწებად
ვიწროვდება. ღეროსეული ზედა ფოთლები ოვალური
ან კვერცხის ფორმისაა, გულისებური ფუძით, ფართოდ
ღერომხვევი. ყვავილედი თანაყვავილიანია, გვირგვინი
მილისებური,მკრთალიყვითელიფერის,ნახევრამდეაგა
ყოფილილანცეტაფორმისსწორნაკვთებად.ყვ.ნაყ.VIX.
იზრდებამთისზედასარტყლამდებუჩქნარებში,ველებზე,
ნათესებში, ქვიან ადგილებში. საქართველოში ფართოდ
არის გავრცელებული. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას,ირანს.

Cynoglossum creticum Mill. – ძაღლის ენა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

2080 სმ სიგრძის, ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო სწორია, დატოტვილი, მარტოული ან რამდენიმე.
მთელი მცენარე შებუსულია რბილი, მონაცრისფრო ბე
წვით. ფოთლები ლანცეტაა, ქვედა ფოთლები გრძელ
ყუნწშია წარზიდული, ზედა ფოთლები მჯდომარეა. ხვეუ
ლები მცირეყვავილიანია, შეკრებილი დამოკლებულ სა
გველად. გვირგვინი ცისფერია, მუქი ლურჯი ძარღვების
ბადით.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებადაბლობსადამთისქვედა
სარტყელში–მშრალ,ქვიანადგილებში,ტყისპირაადგი
ლებში, ბუჩქნარებში. გავრცელებულია საქართველოს
თითქმის ყველა რეგიონში. გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსმთელკავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირე
აზიას,ჩრდილოირანს,შუააზიას.

96



Cynoglossum officinale L. – ძაღლის ენა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 30100 სმ სი
მაღლისაა–სწორი,მარტოულიდადატოტვილი.მთელი
მცენარეშებუსულიაქეჩისმსგავსიმონაცრისფრობეწვით.
ფესვთანური ფოთლები ლანცეტაა, ღეროსეული ქვედა
ფოთლები ყუნწადაა შევიწროებული, ზედა ფოთლები
მჯდომარეა.ყვავილედისაგველაა,შედგება2კენწრული
დარამდენიმე გვერდითი ხვეულისგან, ხვეულები მრავა
ლყვავილიანია, გვირგვინი მუქი მეწამულია.ყვ.ნაყ. VVI.
იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე
–მშრალ,ქვიანადგილებში,გზებზე,მინდვრებსადაბუჩ
ქნარებში. ცნობილია საქართველოს თითქმის ყველა
რეგიონში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კა
ვკასიას,ჩრდილოეთ,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,
მცირეაზიას,შუადააღმოსავლეთაზიას,ირანს.

Echium biebersteinii Lacaita – ძირწითელა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო30–100სმსი
მაღლისაა,ძლიერდატოტვილი.მთელიმცენარემოკლე,
უხეშიდაგაფარჩხულიბეწვითაამოფენილი.ფესვთანური
ფოთლები 30 სმმდე სიგრძისაა,ლანცეტა ფორმის, ღე
როსეულიფოთლებივიწროლანცეტაა.ყვავილედიძლი
ერაა დატოტვილი, ფართოსაგველასებურია. გვირგვინი
მოთეთრო – მოვარდისფროა, შებუსული, ვიწროძაბრი
სებური.ყვ. VI.ნაყ. VIII. იზრდება მშრალ, ქვიან,რუდერა
ლურ ადგილებში, ნათესებში. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, ცენტრალურდა სამხრეთ ევროპას, მცირედა
ცენტრალურაზიას.

98



Echium rubrum Forssk. – ძირწითელა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო30100სმსიმა
ღლისაა,მარტივი,სწორიანმოგრეხილი.მთელიმცენარე
გაფარჩხული თეთრი, ჯაგრისებური ბეწვითაა შებუსული.
ფოთლები ვიწროლანცეტა ფორმისაა, შებუსული. ხვეუ
ლებიმრავალყვავილიანია, ვიწრო, კენწრულ,თავაკისე
ბურ ყვავილედებს ქმნის. გვირგვინი მეწამულიფერისაა.
ყვ.V, ნაყ. VII. იზრდება სუბალპურ სარტყლამდე, ბალა
ხოვან ფერდობებზე, ველებზე, გზისპირებზე. გავრცელე
ბულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასა
მხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Echium vulgare L. – ლურჯი ძირწითელა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 3060 სმ სი
მაღლისაა, მარტივი ან მოკლედ დატოტვილი, სწორი.
მთელი მცენარე გაფარჩხული, რბილი ჯაგრისებური ბე
წვითააშებუსული.ფოთლებივიწროლანცეტაფორმისაა,
მჯდომარე,შებუსული.ყვავილედივიწროსაგველასებური
ფორმისაადა ნაკლებდატოტვილი. გვირგვინი ძაბრისე
ბურია,ყვავილობისპირველპერიოდშიწითელიფერისაა,
შემდეგკილურჯიხდება.ყვ.V.ნაყ.IX.იზრდებამთისშუა
სარტყლამდე ველებზე, რუდერალურ ადგილებში, ნათე
სებში. გავრცელებულიათითქმის მთელსაქართველოში.
გავრცელების არეალი მოიცავს კავკასიას, ჩრდილო,
ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას, მცირე და შუააზიას,
ჩრდილოამერიკას,ჩრდილოაფრიკას.
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Heterocaryum szovitsianum 
(Fisch.&C.A.Mey.)A. DC.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორადმდგო
მია, მომსხვილო, ზედა ნაწილში ძლიერ დატოტვილი.
მთელი მცენარე თხელი ჯაგრისმსგავსი ბეწვითაა შე
ბუსული. ფოთლები მოგრძოა, ვიწროხაზური ფორმის,
მჯდომარე,ბლაგვიწვერით.მტევანინაყოფობისასფაშა
რია,მცირეყვავილიანი,ხაზურლანცეტაფორმისგრძელი
თანაყვავილაკებით. გვირგვინი იისფერლურჯია, ჯამის
ტოლი. ყვ.IVV, ნაყ.VVI. იზრდება ქვიან და თიხნარ ფე
რდობებზე, მთისწინებზე, ნახევარუდაბნოსა და მეჩხერი
ტყეებისსარტყელში.საქართველოშიგავრცელებულიაკა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთ
კავკასიას,შუააზიას,ირანს.

Lappula barbata (M.Bieb.) Gürke – ჩიტის 
ბირკა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთ ან ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2070
სმ სიმაღლისაა,სწორად მდგომია, ზედა ნაწილში სა
გველასებურად დატოტვილი, რბილი და მოკლე ბეწვით
დაფარული. ფესვთანური ფოთლები შეკრებილია როზე
ტად,ლანცეტანიჩბისებურია, 37 სმ სიგრძისადა 58 მმ
სიგანის. ყვავილედი მსხმოიარობისას (ე.ი. ნაყოფედი)
სიგრძით20სმმდეა.გვირგვინიცისფერიაანმოთეთრო,
ბრტყელი,ბორბლისებური.ყვ.ნაყ. IVVII.იზრდებამთის
შუა სარტყლამდე ქვიან ადგილებში, ნახევარუდაბნოს,
სტეპისა და ფრიგანისეულ მცენარეულობაში. გავრცე
ლებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, აჭარასა და
იმერეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკა
სიას, სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპას, მცირე აზიასა და
შუააზიას,ირანს.
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Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთ ან ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 80 სმ
სიმაღლისაა,ერთეული,სწორადმდგომი,შეფოთლილი,
ზედა ნაწილში გაფარჩხულად დატოტვილი, შებუსული.
ფოთლები7სმსიგრძისადა56მმსიგანისაა,ფესვთანური
ფოთლები ნიჩბისებურია, ღეროსეული – ხაზური ანლა
ნცეტა. ყვავილედი მოკლე, საგველასებურია ანთითქმის
ფარისებური. გვირგვინი ცისფერია, სიგრძით4,5 მმმდე.
ყვ, ნაყ. IVVI. იზრდებამთისშუა, იშვიათად–სუბალპურ
სარტყლამდე,ხშირად,როგორცსარეველა.გავრცელებუ
ლიამთელსაქართველოში. გავრცელებისსაერთოარე
ალი მოიცავს კავკასიას, ევროპას, მცირე აზიასა და შუა
აზიას,ჩრდილოამერიკას.

Lithospermum officinale L. – კაკბის 
საკენკელა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 30100
სმ სიმაღლისაა, სწორად მდგომი, ზედა ნაწილში და
ტოტვილი,დაფარულიამოკლედამიტკეცილიბეწვებით.
ფოთლებიკიდემთლიანია,ლანცეტაანმოგრძოლანცეტა
სებური,510მმსიგანის.ყვავილედიმტევანიაანქოლგა.
განლაგებულიაღეროსდატოტვილ ნაწილში. გვირგვინი
თეთრია ან მოყვითალოთეთრი. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება
მთის შუა სარტყლამდე ტყისპირა ადგილებში, ბუჩქნა
რებში, ველობებზე. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირე,შუადააღმოსა
ვლეთაზიას,ირანს.
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Myosotis alpestris F.W.Schmidt – მთის 
კესანე

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 230 სმ
სიმაღლისაა, მრავალღეროიანი, მარტივი ან სუსტად
დატოტვილი, მიტკეცილბეწვიანი. ქვედა ფოთლები მოგ
რძოოვალურია ან ნიჩბისებური, შუათანა ღეროსეული
ფოთლები – ელიფსური. ყვავილედი მრავალყვავილი
ანია, მოკლე, მჭიდრო. გვირგვინი მუქი ცისფერია. ყვ.
ნაყ. VIVIII. იზრდება სუბალპურდა ალპურ მდელოებზე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასა
მხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს,აღმოსავლეთაზიას,
ჩრდილოამერიკას.

Myosotis amoena Boiss.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთ ან მრავალწლიანი, ბალახოვანი მცენარეა. ღერო
1550სმსიმაღლისაა,სუსტადდატოტვილი,გაფარჩხულ
ბეწვიანი, ხშირადმრავალღეროიანიდაუნაყოფოყლო
რტებით. ფოთლები თხელია, მოგრძონიჩბისებური ან
მოგრძოუკუკვერცხისებური,310სმსიგრძისადა1,53სმ
სიგანის. ყვავილედი ფარჩხატია, უფოთლო და მცირეყ
ვავილიანი. გვირგვინი ცისფერია. ყვ. IVVII, ნაყ. VVII.
იზრდება სუბალპურ სარტყლამდე, უმეტესად – დაჩრდი
ლულტყეებსადაბუჩქნარებში.გავრცელებულია,ძირითა
დად,დასავლეთსაქართველოში. გავრცელებისსაერთო
არეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.
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Myosotis arvensis (L.) Hill – მინდვრის 
კესანე

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთანორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო2050სმ
სიმაღლისაა,მარტივიანძირიდანვედატოტვილი,ქვედა
ნაწილშირბილი,გაფარჩხულიბეწვითააშებუსული.ფოთ
ლები25სმსიგრძისადა0,5სმსიგანისაა,ფესვთანური
მოგრძონიჩბისებურია, ღეროსეული მოგრძოლანცეტა.
ყვავილედიმრავალყვავილიანია,ცალმხრივი,ფარჩხატი,
აღმართული.გვირგვინითავდაპირველადვარდისფერია,
შემდეგში – ცისფერი, იშვიათად–თეთრი. ყვ. ნაყ. VVII.
იზრდებამთისშუასარტყლამდემდელოებზე,მეჩხერტყე
ებში, ბუჩქნარებში. გავრცელებულია თითქმის მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას,მთელევროპას,მცირედააღმოსავლეთაზიას,
სამხრეთაფრიკას,ჩრდილოამერიკას.

Myosotis propinqua Fisch.&C.A.Mey.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო30სმმდესი
მაღლისაა,სუსტი,ძირიდანვედატოტვილი,გაფარჩხული
ბეწვით შებუსული. ფოთლები ძალიან ნაზია, ქვედა და
უნაყოფოყლორტებისფოთლები46სმსიგრძისაა,მოგ
რძონიჩბისებური, ღეროსეული ფოთლები – მჯდომარე.
ყვავილედი სიგრძით 10 სმმდეა, მრავალყვავილიანი,
ნაკლებადფარჩხატი.გვირგვინიღიაცისფერია.ყვ.IIIVI,
ნაყ.VVII.იზრდებამთისშუასარტყლამდეტენიანადგი
ლებში, ტყეში, ტყის პირას, ბუჩქნარში. საქართველოში
გავრცელებულია აფხაზეთში, ქართლსა და კახეთში. გა
ვრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, მცირე
აზიას,ჩრდილოირანს.
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Nonea lutea (Desr.) DC.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ორან ერთწლიანი მცენარეა.ღერო1440 სმ სიმაღლი
საა,აღმავალიანსწორი;მარტივიანდატოტვილი.მთელი
მცენარეშებუსულიაგაფარჩხულიბეწვით.ფოთლებიმოგ
რძოლანცეტა ფორმისაა. ქვედა ფოთლები ყუნწად არის
შევიწროებული, ხოლო ზედა ფოთლები მჯდომარეა, კი
დემთლიანი ან კიდედაკბილული. ყვავილედი ცალმხრი
ვია, გვირგვინილიმონისფერ – ყვითელია. ყვ. ნაყ. IIIV.
იზრდება ველებსა და ქვიან ფერდობებზე, კლდოვან
ადგილებში.გავრცელებულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს.

Nonea rosea (M.Bieb.)Link

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთწლიანი მცენარეა, შებუსულია გაფარჩხული ბეწვით,
ბეწვებისხედანბორცვებზე.ღერო1440სმსიმაღლისაა,
აღმავალი ან სწორი, მარტივი ან დატოტვილი. ქვედა
ფოთლები როზეტულია. ფოთლები მოგრძო უკუკვე
რცხისებური ფორმისაა. ქვედა ფოთლები ყუნწად არის
შევიწროებული, ხოლო ზედა ფოთლები მჯდომარეა, კი
დემთლიანი ან კიდედაკბილული. ყვავილედი ცალმხრი
ვია. გვირგვინი იისფერია ან ვარდისფერიისფერი. ყვ.
IIIV,ნაყ.VVIII.იზრდებაველებსადაქვიანფერდობებზე,
კლდოვანადგილებში.გავრცელებულიააღმოსავლეთდა
სამხრეთსაქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.
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Omphalodes lojkae Sommier & Levier 

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო730სმსი
მაღლისაა,სწორადმდგომიანაღმავალი,მარტოულიან
რამდენიმე,ზედანაწილშიდატოტვილი,მიტკეცილბეწვი
ანი.ფოთლები210სმსიგრძისადა15სმსიგანის,მოგრძო
ან კვერცხისებური. ყვავილედი კენწრულია, მარტოული,
ძალიანფარჩხატი,მცირეყვავილიანი.გვირგვინიკაშკაშა
ცისფერია.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდება2700მმდესუბალპებსა
დაალპებში,კლდეებზე.გავრცელებულიააფხაზეთში,სა
მეგრელოსადასვანეთში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსკავკასიას.კავკასიისენდემურისახეობაა.

Onosma caucasica Levin 

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერომარტივია,
ნაკლებად დატოტვილი, სწორი ან აღმავალი. საკმაოდ
სქლად არის მოფენილი მოკლე ბუსუსებითა და გაფა
რჩხული, ჯაგარივით ბეწვით. ფოთლები მოგრძონიჩბი
სებური ფორმისაა, დაფარულია ნახევრად მიტკეცილი,
ჯაგარივით ბეწვით. გვირგვინი მკრთალი ყვითელი ფე
რისააანმოთეთრო,წვრილბუსუსიანი.ყვ.V,ნაყ.VIII.იზ
რდებამთისშუადაზედასარტყლებისქვიანფერდობებზე,
ნაშალებზე,კლდეებზე.გავრცელებულიამთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთ
კავკასიასადამცირეაზიას.
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Onosma tenuiflora Willd.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1030 სმ
სიმაღლისაა,მარტივიანნაკლებადდატოტვილი,მონაც
რისფრო, წამოწეული ან აღმავალი, სქლად შებუსული.
ქვედა ფოთლები ხაზურნიჩბისებურია, ზედა ფოთლები
ხაზურია.ჯამისფოთლებიცხაზურიადასქლადშებუსული.
გვირგვინი მოყვითალოა, ცილინდრულიფორმის. ყვ. IV.
ნაყ.VII.იზრდებაქვიანფერდობებსადაკლდეებზე.გავ
რცელებულია, ძირითადად, აღმოსავლეთ და სამხრეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
სამხრეთკავკასიასადამცირეაზიას.

Solenanthus biebersteinii DC.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ორ ან მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროს
სიგრძე 4080 სმია. მცენარე მონაცრისფრო რბილი ბე
წვით არის მოფენილი. ზედა ნაწილში დატოტვილია და
დაღარული. ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია,
ოვალური. ღეროსეული ფოთლები უფრო პატარაა, უკუ
ლანცეტასებური,წარზიდულიმოკლეყუნწში.ყვავილედი
სფეროს ფორმის თავთავია. გვირგვინი მღვრიე იისფე
რია. ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება ტენიან ტყეებში. საქართვე
ლოშისპორადულადარისგავრცელებული.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსყირიმს.
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Symphytum grandiflorum DC.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2540 სმ
სიმაღლისაა, სწორად მდგომი, იშვიათად – წამოწეული.
მთელიმცენარეჯაგარივითბეწვითარისშებუსული.ქვედა
დაღეროსეულიფოთლებიფართოკვერცხისებურია.ხვე
ულები ყვავილობის პერიოდში კუმსია, ნაყოფობისას –
ფაშარი. გვირგვინი ღია ყვითელი ფერისაა, მოწითალო
ზოლებით. ყვ. IVV, ნაყ. VVII. იზრდება მთის ქვედა და
შუასარტყლებისტყისპირებსადაღობეებისგაყოლებით.
გავრცელებულია ქართლში, თუშეთში, ფშავსა და ხევსუ
რეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას,აღმოსავლეთევროპას.

Symphytum abchasicum Trautv. = 
Symphytum ibericum Steven – ქართული 
ლაშქარა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო1540სმსი
მაღლისაა,წამოწეულიანსწორადმდგომია.მცენარეშუ
ბუსულიაჯაგრისებურიბეწვით.ქვედაფოთლებიკვერცხის
ფორმისაა, ზედაფოთლებიმჯდომარეა, მომრგვალოან
ოდნავ გულისფორმისფუძით, კიდემთლიანი. ხვეულები
მცირეყვავილიანია,ფარჩხატი. გვირგვინიღია ყვითელი
ფერისაა. ყვ. IIIIV, ნაყ. IVV. იზრდება მთის ქვედა სა
რტყლიდან შუა სარტყლამდე, ჩვეულებრივ, ფოთლოვან
ტყეებში, ტენიან, დაჩრდილულ ადგილებში. გავრცელე
ბულია თითქმის მთელ დასავლეთ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირე
აზიას.კავკასიისენდემურიმცენარეა
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Trachystemon orientalis (L.) D.Don – 
ანჩხლა

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო მარტო
ულია, მარტივი ან მცირედ დატოტვილი, შებუსული.
ფესვთანურიფოთლებიდიდია,30სმსიგრძის,ფართოკვე
რცხისებურგულისებური.ღეროსეულიფოთლებიძალიან
პატარაა, მჯდომარე. ყვავილედი ორკაპად დატოტვილი
ხვეულებია. გვირგვინი მურა იისფერი ან მოცისფრომე
წამულია.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდებადაბლობიდანტყისზედა
სარტყლამდეტენიანტყეებში.გავრცელებულიამთელსა
ქართველოში, გარდა მესხეთჯავახეთისა. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას.

Trigonocaryum involucratum Medw.

ოჯახი:Boraginaceae–ლაშქარასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ჯაგარივით ბეწვით
შემოსილი.ღერო25 (20)სმსიმაღლისაა,ძირიდანდა
ტოტვილი, ნახევრად მწოლარე გაფარჩხული ტოტებით.
ფოთლები მოგრძონიჩბისებურია. ყვავილთანური ფოთ
ლები ბევრად აღემატება ყვავილებს. ჯამი ზარისებურია.
გვირგვინი ლურჯიიისფერია, ზოგჯერ – მოთეთრო. ყვ.
VVII, ნაყ. VIIVIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ სა
რტყლებში, ჩამონაზვავებზე და ქვიან ადგილებში. გავ
რცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში.
მცენარე კავკასიის ენდემია. Trigonocaryum კავკასიის
ენდემურიგვარია.
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Alliaria petiolata (M. Bieb.)Cavara &Grande – 
ნივრისდედა

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

2090 სმ სიმაღლის ორწლინი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო სწორია, ქვედა ნაწილში მეჩხერი ბეწვით მოფე
ნილი. ქვედა ყვავილები ზოგჯერ თანაყვავილებითაა,
შუა ფოთლები გულისებურია, ხოლო ზედა – კვერცხი
სებურგულისებური ან სამკუთხა, მახვილკბილებიანი.
გვირგვინისფურცლები68მმსიგრძისაა.ყვ.ნაყ. IVVIII.
იზრდებაზღვისდონიდან17001800მმდეტყისპირებში,
ბუჩქნარებში, ბაღებში. უმეტესად მუხნარი ტყეების სა
რტყლისთვის არის დამახასიათებელი. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ევროპას,შუააზიას,ჩრდილოაფრი
კასადამცირეაზიას.

Alyssum alyssoides (L.) L.

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

534 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო დატოტვილია, ფოთლებიანად მორუხოა ვარ
სკვლავისებურიბეწვებისგამო.ქვედაფოთლებიმოგრძო
უკუოვალურია,დანარჩენიმოგრძო–ლანცეტაა,ძირთან
შევიწროებული. ყვავილები შეკრებილია მტევნისებურ
ყვავილედებად.გვირგვინისფურცლებითეთრიფერისაა.
ყვ.ნაყ. IVVI. იზრდება ველებზე, მშრალ გორაკებსა და
ფერდობებზე,გზისპირებსადამინდვრებშიმთისზედასა
რტყლამდე. გავრცელებულიათითქმის მთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანსადაჩრდილოამე
რიკას.
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Alyssum desertorum Stapf

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

420 სმმდე სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა, რუხი და შებუსული ვარსკვლავისებური ბეწვებით.
ღერო ძირიდანვე დატოტვილია. ფოთლები მოგრძოხა
ზურია, ძირთან შევიწროებული. ყვავილედი მტევანია,
ნაყოფობისას–წაგრძელებულიდამჭიდრო.გვირგვინის
ფურცლებიმკრთალიყვითელია,მოგრძოხაზური.ყვ.ნაყ.
IVVI. იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან სუბალპურ სა
რტყლამდეველებში,მშრალფერდობებსადაგორაკებზე,
დამლაშებულადგილებსადამშრალსაძოვრებზე.გავრცე
ლებულიააფხაზეთში,ქართლში,კახეთსადამესხეთჯავა
ხეთში.საერთოგავრცელებისარეალიმოიცავსკავკასიას,
ცენტრალურ და სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპას, მცირე
დაშუააზიას,ირანს.

Alyssum tortuosum Willd.

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

530სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა. მონაცრისფრომოლეგოა, ღერო ძირთან გახევე
ბულია, დაკლაკნილი, წამოწეული ან სწორი. ფოთლები
მოგრძოუკუოვალურია ან ვიწროელიფსურხაზური, შებუ
სულია ვარსკვლავისებური ბეწვებით. ყვავილედი ფარი
სებურისაგველაა, დატოტვილი. გვირგვინის ფურცლები
ოქროსფერ– ყვითელია. ყვ. ნაყ. IVVI. იზრდება მშრალ
ფერდობებზე, კირქვიანებზე, ქვიან და ქვიშნარ ადგი
ლებში,მთისქვედადაშუასარტყლებში.გავრცელებულია
ქართლსადამესხეთ–ჯავახეთში.გავრცელებისსაერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურდა სამხრეთა
ღმოსავლეთევროპას,მცირეაზიას.
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Arabis caucasica Willd. – კავკასიური 
არაბულა

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

1035 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა, მრავალრიცხოვანი ღეროებითა და მიწისზედა უნა
ყოფომხოხავიყლორტებით.მთელიმცენარედაფარულია
თეთრი,ქეჩისებური,დატოტვილი,ვარსკვლავისებურიბე
წვებით.ღეროსეულიფოთლებიმოგრძოკვერცხისებურია.
გვირგვინის ფურცლები თეთრია. ყვ.ნაყ. IIIVII. იზრდება
კლდეებზე მთის შუა და ზედა სარტყლებში. გავრცელე
ბულია აფხაზეთში, ქართლში, რაჭალეჩხუმსა და მესხე
თჯავახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,შუადამცირეაზიას,ჩრდი
ლოდასავლეთაფრიკას,ირანს.

Barbarea brachycarpa subsp. minor (K.Koch) 
Parolly & Eren = Barbarea minor K.Koch

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

535სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა,თითქმისშიშველი,მარტივიღეროთიდაოვალური
ანოვალურმოგრძომთლიანიფესვთანურიფოთლებით.
ღეროსეულიფოთლებიჩაჭრილიაანფრთისებურადგა
ყოფილი.სულზედაფოთლებიმთლიანია.ყვ.ნაყ.VIVII.
იზრდებაზღვისდონიდან20003000მეტრისფარგლებში
ტენიან მდელოებსა და ქვიან ადგილებში. გავრცელებუ
ლია გურიაში, ქართლსა და მესხეთჯავახეთში. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, შუა აზიას,
ირანსადასირიას.
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Cardamine quinquefolia (M.Bieb.) Schmalh.= 
Dentaria quinquefolia M.Bieb. – ტყის 
ბოლოკა

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,დატოტვილიფე
სურით.მცენარისსიმაღლე2025სმია.სწორი,მარტივი,
შიშველი, ქვედა ნაწილში – უფოთლო. ფოთლები რგო
ლურად არის განლაგებული და 57 – ფოთოლაკიანია.
ფოთლებიმოგრძოანხაზურლანცეტაა,დაკბილული,მო
კლეწამწამიანიკიდეებით.მტევანიმჭიდროა,615–ყვავი
ლიანი.გვირგვინისფურცლებიიისფერია,ვარდისფერიან
მოთეთრო.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდებადაჩრდილულტყეებში,
მეტწილად–კირქვიანსუბსტრატზე1500მმდეზღვისდო
ნიდან.მთელსაქართველოშიფართოდარისგავრცელე
ბული.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Descurainia Sophia (L.) Web ex Prnatl-ცის 
ბალახი

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

2080 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღეროსწორია,დატოტვილი.ხშირიდატოტვილბეწვიანი
შებუსვის გამო– მონაცრისფრო.ფოთლებიორსამმაგა
დააფრთისებურადდაყოფილიხაზურანმოგრძო–ხაზურ
მახვილწვერიან ნაკვთებად. მტევნები მრავალყვავილი
ანია.გვირგვინისფურცლებიღიაყვითელიფერისაა.ყვ.
ნაყ.VIX. იზრდება ზღვის დონიდან 2000 მმდე – გზების
გასწვრივ, დანაგვიანებულ ადგილებსა და ნათესებში.
რუდერალური მცენარეა. გავრცელებულია მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიას, მთელ ევროპას, ჩრდილო აფრიკას, შუა აზიასა
დაჩრდილოამერიკას.
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Draba bryoides DC. – ქუდუნა

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანიმცენარეა. ივითარებს ნახე
ვარსფეროსებურ ბალიშებს. ფოთლები პატარა ზომისაა,
როზეტად შეკრებილი, მოგრძო, კიდეებზე წამწამებიანი.
საყვავილე ღერძი შიშველია და უფოთლო. ყვავილი
26ია. ჯამის ფოთლები კვერცხისებურია, გვირგვინის
ფურცლები – კაშკაშა ყვითელი. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება
სუბალპურდალპურსარტყლებში,კლდეებზე,მორენებზე,
მეტნაკლებად ტენიან ადგილებში. ცნობილია თითქმის
მთელსაქართველოში.კავკასიისენდემია.

Draba supranivalis Rupr.

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

37სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა,ქმნისმცირეზომისკორდს.ფოთლებიშეკრებილია
საყვავილე ღეროს ძირში, ფორმით ხაზურენისებურია,
კიდეებზე მოკლეწამწამებიანი. საყვავილეღერძი უფოთ
ლოა.მტევანი26–ყვავილიანია.გვირგვინისფურცლები
79მმსიგრძისაა,თეთრი,უკუკვერცხისებური,თავზეამო
კვეთილი.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებაღორღიანდაკლდო
ვან ადგილებში, ალპურ სარტყელში 27003300 მმდე.
საქართველოში გავრცელებულია მთიულეთში, თუშეთში,
ფშავსადახევსურეთში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Erophila verna (L.) DC.

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე 225 მმ
მდე.ღეროზედა ნახევარში შიშველია, ქვედა ნახევარში
–დატოტვილბეწვებიანი,ერთიანრამდენიმე.ფოთლები
მოგრძოელიფსურია, მჯდომარე, კიდემთლიანი. ყვავი
ლები შეკრებილია მტევნებად და ნაყოფობისას გრძე
ლდება. გვირგვინისფურცლებითეთრიფერისაა. ყვ.ნაყ.
IIIIV. იზრდება მშრალდა რუდერალურ ადგილებში, ვე
ლებზე, ქვიშნარებზე, ნათესებსა და გზისპირებზე 1800
მმდე.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მთელ
ევროპას,მცირედაშუააზიას,ირანს.

Erysimum cuspidatum (M. Bieb.) DC.

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

2070 სმ სიმაღლის ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო სწორია, დაღარული, მარტივია ან ზედა ნაწილში
დატოტვილი, ხეშეში, შეფოთლილი. ფოთლები ოვალუ
რია,ლანცეტაანმოგრძოლანცეტა.ყველაფოთოლიმო
ნაცრისფროადა შებუსული 34ად გაყოფილი ბეწვებით.
ყვავილედიმტევანია.გვირგვინისფურცლებიყვითელია,
უკუოვალური.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდებაველებზე,მშრალგო
რაკებსადაფერდობებზემთისქვედადაშუასარტყლებში.
გავრცელებულია აფხაზეთში, სვანეთში, იმერეთში, ქა
რთლსა და მესხეთჯავახეთში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიასადაირანს.
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Erysimum repandum L.

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, შებუსულია მალ
პიგის ბეწვებით.1050 სმმდე სიმაღლის ღერო მარტო
ულია. ზედა ნახევარში დატოტვილია, ტოტები ძალიან
არის გაფარჩხული. ფოთლები ვიწროლანცეტაა, კიდე
ებზე დაკბილული. ყვავილები შეკრებილია მტევნისებურ
ყვავილედებად. გვირგვინის ფურცლები ყვითელია, 710
მმმდესიგრძის.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდებაველებზე,მშრალ,
მოშიშვლებულადგილებში,მინდვრებში,გზისპირებსადა
რუდერალურ ადგილებში. გავრცელებულია აფხაზეთში,
სამეგრელოში,შიდადაქვემოქართლსადაკახეთში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიაკავკასია,ცენტრალურიდა
სამხრეთევროპა,შუადამცირეაზია,ირანი.

Hesperis matronalis L. – ღამის ია

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

100120 სმ სიმაღლის ორ ან მრავალწლიანი ბალახო
ვანი მცენარეა.მოფენილია გრძელიდა მოკლე მარტივი
ბეწვებით. სულ ქვედა ფოთლები გრძელყუნწიანია და
დაკბილულიან–თითქმისჩანგისებური;ზედაფოთლები
ლანცეტა – კვერცხისებური ან ლანცეტაა. ყვავილედი,
ჩევეულებრივ, დატოტვილი მტევანია. გვირგვინის ფურ
ცლებიმოვარდისფროსოსანიაანღიავარდისფერი.ყვ.
ნაყ.VVII.იზრდებატყეებში,ბუჩქნარებსადამინდვრებზე,
მთისზედასარტყლამდე.ხშირადავრცელებენბაღებშიდა
ველურდება.გვხვდებამთელსაქართველოში.გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდა
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას.
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Isatis cappadocica subsp. subradiata (Rupr.) 
P.H. Davis = Isatis subradiata Rupr. – 
მათრახა

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 4060 სმ
მდე სიმაღლისაა, დატოტვილი. ფოთლები მთლიანია,
კიდემთლიანი, იშვიათად – კიდეებზე წვრილგაფანტულ
ბეწვიანი. გვირგვინისფურცლები ყვითელია, ჭოტაკები–
ფართოელიფსურიანმომრგვალოა.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდება
მშრალ, ქვიან ფერდობებსა და ნაშალებზე მთის ქვედა
სარტყელში. ცნობილია აღმოსავლეთ საქართველოდან.
გავრცელებისსაერთოარეალიაამიერკავკასიადაირანი.

Lepidium draba L. = Cardaria draba (L.) 
Desv. 

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

1055 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა, მოკლე ბეწვით შებუსული, იშვიათად თითქმის
შიშველი.ღეროსწორადმდგომია,ზედანაწილშიფარისე
ბურადდატოტვილი.ფოთლებიმოგრძოუკუკვერცხისებუ
რია,ელიფსურიანლანცეტასებური.ყვავილებითეთრია,
ფარისებურყვავილედებშიშეკრებილი.ყვ.IVVI,ნაყ.VVII.
იზრდებამთისქვედა,იშვიათად–შუასარტყელშიმშრალ
ქვიან ფერდობებზე, გზისპირებზე, მინდვრებსა და რუ
დერალურ ადგილებში. გავრცელებულია საქართველოს
თითქმისყველადაბალმთიანრაიონში.გავრცელებისსა
ერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპას,შუა
დამცირეაზიას,ჩრდილოამერიკასადაირანს.
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Lepidium vesicarium L.

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

2050 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო სწორად მდგომია, სრულიად შიშველი, მუხლებში
ალაგ–ალაგბუშტივითგამობერილი,თითქმისძირიდა
ნვედატოტვილი. შუადაზედაფოთლებიფრთისებურად
დაყოფილია ვიწრო ნაკვთებად. ყვავილედი მტევნისე
ბურია. გვირგვინის ფურცლები თეთრია ან მკრთალი
ყვითელი. ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება მშრალ ფერდობებზე,
დამლაშებულდარუდერალურადგილებში,გზისპირებზე,
მიწაყრილებზე–მთისშუასარტყლამდე.გავრცელებულია
შიდაქართლში,ქვემოქართლსადაკახეთში.გავრცელე
ბისსაერთოარეალიაკავკასიადაჩრდილოირანი.

Nasturtium officinale R.Br. – წლის წიწმატი

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

1060სმსიმაღლისმრავალწლიანი,შიშველიბალახოვანი
მცენარეა.ფოთლებიფრთისებურად აქვს განკვეთილი –
27წყვილიმოგრძო,მრგვალკბილაანამოკვეთილიგვე
რდითი ნაკვთებითა და მომრგვალო ან კვერცხისებური,
კიდეტალღოვანიკენწრულინაკვთით.ყვავილედიფარი
სებურია, კენწრული. გვირგვინითეთრიფერისაა. ყვ.ნაყ.
VVIII. იზრდება ტენიან ადგილებში, ჭაობებში, მდორედ
გამდინარე წყლებში. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
თითქმისმთელევროპას,დასავლეთაზიას,ჩრდილოაფ
რიკასადაჩრდილოამერიკას.
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Sisymbrium officinale (L.) Scop. – გონგოლა

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

ერთწლიანი მცენარეა, სიმაღლე – 1560 სმ, შებუსული.
ღერო სწორია, გაფარჩხულად დატოტვილი. ქვედა
ფოთლები ყუნწიანია, ფრთისებურად განკვეთილი, მოგ
რძოკვერცხისებური, არათანაბრად დაკბილული. ზედა
ფოთლები შუბისებური ან ისრისებურია. ყვავილედი თა
ვაკია, გვირგვინი – ყვითელი ფერის. ყვ. ნაყ. VVIII. იზ
რდებანათესებში,დასარევლიანებულადგილებში,გზების
გასწვრივ, სარეველა მცენარეა. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, აღმოსავლეთ აზიას, ჩრდილო, დასავლეთ
და სამხრეთ ევროპას, მცირე აზიას, ავსტრალიასა და
ჩრდილოამერიკას.

Sobolewskia caucasica N.Busch

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

4070სმმდესიმაღლისერთანორწლიანიბალახოვანი
მცენარეა. წვრილმეჭეჭისებურბეწვებიანია, განსაკუთრე
ბით ზედა ნაწილში.ღერო მრავალია, აღმავალი, ძირი
დანვედატოტვილი.ფოთლებიკვერცხისებურსამკუთხაა,
კიდეზეღრმადმრგვალკბილა,შიშველი,გრძელყუნწიანი.
გვირგვინითეთრია,4,5მმმდესიგრძისა.ყვ.ნაყ.VIVII.იზ
რდებაჩამონაზვავებზე,ლოდნარებზე,კლდეებზე,რიყნა
რებზე9002200მმდეზღვისდონიდან.გავრცელებულია
მთიულეთში, ხევსურეთში,ფშავსადა კახეთში. კავკასიის
ენდემურიმცენარეა.
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Thlaspi macrophyllum Hoffm. = 
Pachyphragma macrophyllum (Hoffm.) 
N.Busch – ხახია

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

2040 სმ სიმაღლის სრულიადშიშველი, მრავალწლიანი
ბალახოვანიმცენარეა,ერთიანრამდენიმე,ძირითადად,
მარტივიღეროთი.ქვედაფოთლებიდიდიზომისაა,გულის
ან თირკმლის ფორმის, გრძელყუნწიანი. ღეროსეული
ფოთლები კვერცხისებურია. ყვავილის ყუნწები ცერად
არის აღმართული, ნაყოფობისას გრძელდება. გვირ
გვინითეთრია. ყვ.ნაყ. IVVII. იზრდებატყეებში, ტყის პი
რას,დამახასიათებელიატენიანიდამდიდარინიადაგით
წარმოდგენილიტყეებისათვის.ქმნისტყისტიპს.გავრცე
ლებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაერთო
არეალიაკავკასიადამცირეაზია.კავკასიისეკორეგიონის
ენდემია.

Thlaspi orbiculatum Steven

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

1030 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,
შიშველი ან ფოთლებშებუსული გრძელი წამწამებით.
ღერომარტივიაანდატოტვილი.ფესვთანურიფოთლები
ყუნწიანია, მოგრძოოვალური, ღეროსეული მჯდომარეა,
მოგრძოლანცეტა.თითქმისყველაფოთოლიმეტნაკლე
ბად დაკბილულია. მტევანი დაყვავილებისას წაგრძელე
ბულია.გვირგვინისფურცლებიმოგრძოა.ყვ.ნაყ. IVVIII.
იზრდებაზღვისდონიდან1800მმდერუდერალურადგი
ლებში,ნათესებსადანაჩხატებში.უმეტესადბიცობინიადა
გებისთვისაა დამახასიათებელი. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,ევროპას,შუადააღმოსავლეთაზიას,ირანს.
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Torularia contortuplicata O.E. Schultz

ოჯახი:Brassicaceae–ჯვაროსნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ძირიდანვე გაფა
რჩხულ–დატოტვილია, ხასიათდება აღმავალი, 530 სმ
სიგრძის ტოტებით, შებუსულიადატოტვილიდა მარტივი
ბეწვებით. ფოთლები ვიწროელიფსურია, ყუნწიანი, ამო
კვეთილდაკბილულიანთითქმისკიდემთლიანია.გვირ
გვინის ფურცლები ვარდისფერია, თავამოკვეთილი ან
მომრგვალებული.ყვ.ნაყ.IIIIV.იზრდებაველებსადანა
ხევარუდაბნოებში თიხნარ, ბიცობ და ქვიან ადგილებში.
გავრცელებულია ქვემო ქართლსა და კახეთში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპისნა
წილსადაშუააზიას.

Buxus sempervirens L. = Buxus colchica 
Pojark. – კოლხური ბზა

ოჯახი:Buxaceae–ბზისებრნი

215 მ სიმაღლის მარადმწვანე ბუჩქი ან ხეა, დიამეტრი
50 სმმდეა. ღერო სწორად მდგომია, ძირიდანვე ხშირი
დატოტვით, ტოტები 4წახნაგოვანია, ნორჩობაში – შებუ
სული. ფოთლები მარტივია, ტყავისებური, შიშველი. მო
რიგეობითანიშვიათად–მოპირისპირედგანლაგებული.
ფორმითმოგრძოკვერცხისებურიანლანცეტა,მოკლეყუნ
წიანი.ფოთლისფირფიტა13სმსიგრძისადა1სმსიგა
ნისაა,მუქიმწვანე,ქვედამხარეზეოდნავღია.ნაყოფი3
რქისებური გამონაზარდით ბოლოვდება. ყვ. IIIV, ნაყ.
VIIX. იზრდება ქვეტყეში შერეულ და წიწვოვან ტყეებში.
ზოგჯერქმნისრაყებს.კარგადხარობსქვიანანღრმანია
დაგებში.გავრცელებულიადასავლეთსაქართველოსადა
კახეთში. გავრცელების საერთოარეალიმოიცავს ხმელ
თაშუაზღვისქვეყნებს, კავკასიასადამცირეაზიას.შესუ
ლიასაქართველოსწითელნუსხაში,როგორცსაფრთხის
ქვეშმყოფისახეობა.
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Asyneuma campanuloides (M.Bieb. ex Sims) 
Bornm.

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 4060 სმ
სიმაღლისაა, სწორად მდგომი, ქვედა ნაწილში სქლად
შეფოთლილი.ქვედაფოთლებიკერცხისებურია,თითქმის
მჯდომარე. კენწრული ფოთლები ლანცეტა ფორმისაა;
ყველა ფოთოლი კიდეებზე მრგვალკბილაა. ყვავილები
შეკრებილია ვიწრო მტევნისებურსაგველა ყვავილედე
ბად.გვირგვინიიისფერიადაჯამისკბილებს3ჯერაღე
მატება.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთისშუა,სუბალპურდა
ალპურსარტყლებში–ტყისსარტყლისველობებზე,მდე
ლოებზე, მაღალ ბალახეულობაში, არყნარში, დეკიანში,
კირქვიანნაშალებზე7002700მსიმაღლემდე.გავრცელე
ბულიათითქმის მთელ საქართველოში. კავკასიის ენდე
მურიმცენარეა.

Campanula alliariifolia Willd. – ბუსკანტურა

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო70სმმდე
სიმაღლისაა, აღმავალი ან სწორია, დატოტვილი ან მა
რტივი, მოთეთრო ბეწვით შებუსული.ფესვთანურიფოთ
ლები ფართო სამკუთხაგულისებური ან გულისებურია,
წაწვეტებული ან ბლაგვწვერიანი. ყვავილედი გრძელი,
ცალმხრივი მტევანია. ყვავილები მსხვილია, მოკლეყუნ
წიანი, მეტნაკლებად თავდახრილი. გვირგვინი თეთრია
და 1020 მმ სიგრძისა, ძაბრისებურზარისებური ფორ
მის.ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება მთისწინებიდან ალპურ სა
რტყლამდე კლდეებსა და ნაშალებზე. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიასადაჩრდილოანატოლიას.
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Campanula alliariifolia Willd. =Campanula 
ochroleuca (Kem.-Nath.)Kem.-Nath. 

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 80 სმ
მდე სიმაღლისაა, წამოწეული, მარტივი ანდატოტვილი,
რბილი ბეწვით შებუსული. ფესვთანური ფოთლები ფა
რთოსამკუთხაგულისებურია, წაწვეტებული.ღეროსეული
ფოთლებიუფროპატარაზომისაა,მოკლეყუნწიანი.ყვავი
ლედიცალმხრივიმტევანია.გვირგვინიზარისებურია,2,5
3,5სმსიგრძის,ღიაყვითელიფერის,ნაკვთებიკვერცხის
ფორმისაა.ყვ.ნაყ.VIX.იზრდებატყისადასუბალპურსა
რტყლებში– კლდეებზე,ღორღიანსუბსტრატსადანაშა
ლებზე. გავრცელებულია საქართველოსთითქმის ყველა
რეგიონში.კავკასიისენდემია.

Campanula collina Sims

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო735სმსი
მაღლისაა,აღმავალი,შეფოთლილი,მცირეყვავილიანი,
შიშველიანქვედანაწილშიმეტნაკლებადხეშეშბეწვიანი.
ფესვთანური ფოთლები ძირში გულისებურია, მოგრძო
კვერცხისებური ან მოგრძოლანცეტა ფორმის. ღეროსე
ულიფოთლებიმოგრძო–ლანცეტადან,ლანცეტურამდე.
ყვავილები შეკრებილია ცალმხრივ მტევნისებურ ყვავი
ლედად, ყვავილი იშვიათად მარტოულია,თავდახრილი,
მოგრძოყუნწიანი. გვირგვინი მილისებურზარისებურია,
მუქილურჯი.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებამთისშუასარტყლი
დანსუბალპურდაალპურსარტყლებამდე–მდელოებზე,
ნაზვავებსა და მშრალ, ღორღიან ფერდობებზე. საქა
რთველოში გავრცელებულია შიდა ქართლში, სამცხეჯა
ვახეთში, მცხეთამთიანეთსა და კახეთში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსდაღესტანს, სამხრეთკავკასი
ასადააღმოსავლეთანატოლიას.
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Campanula collina subsp. sphaerocarpa 
(Kolak.) Ogan.= Campanula sphaerocarpa 
Kolak.

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 527 სმ
სიმაღლისაა, ძირიდან რკალისებურად აღმავალია, მა
რტოულყვავილიანი,ფესვთანურიფოთლებიფორმითმო
მრგვალოკვერცხისებურია ან ზოგჯერ მოგრძოლანცეტა.
ღეროსეულიფოთლები35ია,პატარაზომის,რომელთა
განქვედამოკლეყუნწიანია, ზედა–თითქმისმჯდომარე,
ფორმით მოგრძოლანცეტადან ხაზურსადგისისებურამდე.
გვირგვინი2035მმსიგრძისაა,ძაბრისებურზარისებური,
მუქი ლურჯი ფერის.ყვ. ნაყ. VIIIX. იზრდება ალპურ სა
რტყელში ღორღიან, კლდოვან ადგილებში. გავრცელე
ბულია თითქმის მთელ საქართველოში. საქართველოს
ენდემურიმცენარეა.

Campanula collina subsp. sphaerocarpa 
(Kolak.) Ogan. = Campanula albovii Kolak.

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ძლიერშებუსული,
სიმაღლე–3060სმ.ფესვთანურიფოთლებიკვერცხისე
ბურია,მოკლეყუნწიანი,კიდეებზემრგვალკბილა,სქლად
შებუსული. ღეროსეული ფოთლები პატარაა, მოკლე
ყუნწიანი ან თითქმის მჯდომარე. მტევნები ცალმხრივია,
38ყვავილიანი. ჯამი შიშველია ან შებუსული, ყვავილი
იისფერლურჯია.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებატყისზედადა
ალპურსარტყლებშიკლდეთანაპრალებსადაღორღიან
მდელოებზე. საქართველოშიცნობილიააფხაზეთში, სვა
ნეთში,სამხრეთსაქართველოსადახევში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკასიისდასავლეთ
ნაწილს.კავკასიისენდემია.
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Campanula daghestanica Fomin = Campanula 
fedorovii Kharadze

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსსიმაღლე
1540სმია,ძირიდანვედატოტვილი.ღეროსეულიქვედა
ფოთლებილანცეტა ფორმისაა. შუა ფოთლები მჯდომა
რეა, კიდეებზემსხვილკბილებიანი. სულზედაფოთლები
პატარაა.ყვავილედისაგველასებურია.გვირგვინიმილი
სებურზარისებურია. ცისფერი. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება
სუბალპურდაალპურსარტყლებში–კლდეებსადამდე
ლოებზე.საქართველოშიგავრცელებულიააღმოსავლეთ
მთიანეთში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Campanula engurensis Kharadze

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1625 სმ
სიმაღლისაა,მრავალიმარტივი,წამოწეული,გაფანტული
ბეწვით მოფენილი. მთელი მცენარე მონაცრისფრო –
მწვანეფერის.წვრილი,გამჭვირვალებეწვითარისშებუ
სული.ფოთლებისქვედამხარეოდნავლეგაა,ზედამხარე
–მწვანე.ფესვთანურიფოთლებიასიმეტრიულია,კვერცხი
სებურლანცეტა.ღეროსეულიფოთლებიკვერცხისებურია.
ყვავილედი მცირე ყვავილიანია, ფარისებურმტევნისე
ბური.გვირგვინიმილისებურზარისებურია,გარეთამხრი
დანწვრილიგაფანტულბეწვიანი,მუქიცისფერი.ყვ.ნაყ.
VIIVIII.იზრდებატყისსარტყელში–დაჩრდილულკლდე
ებზეღრმახეობებში.საქართველოშიგვხვდებასვანეთში.
საქართველოსენდემურიმცენარეა.
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Campanula glomerata subsp. oblongifolia 
(K.Koch) Fed.= Campanula oblongifolia 
(K.Koch) Kharadze – დილხამი

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 100 სმ მდე
სიმაღლისაა, აღმავალი, მარტივი, მოწითალო ბეწვით შე
ბუსული. ფესვთანური და ღეროსეული ქვედა ფოთლები
მოგრძოელიფსურია, წაწვეტებული.ფესვთანურიფოთლები
გრძელყუნწიანია,დანარჩენები– მოკლეყუნწიანი, მოგრძო
კვერცხისებურია,ხერხკბილა.უხეშიშებუსვისგამოფოთლები
ხეშეშია.ყვავილედიმკვრივიადაკენწრული.გვირგვინიზა
რისფორმისაა,ცისფერიანოდნავმოიისფრო.ყვ.ნაყ.VIVIII.
იზრდებამთისქვედასარტყლიდანსუბალპურსარტყლამდე
ფოთლოვანდაფიჭვნარტყეებსადაბუჩქნარებში.საქართვე
ლოშიგავრცელებულიააღმოსავლეთდასამხრეთნაწილში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,
ხმელთაშუაზღვისპირეთსადაახლოაღმოსავლეთს.

Campanula glomerata subsp. caucasica 
(Trautv.)Ogan.= Campanula trautvetteri 
Grossh. ex Fed.

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო აღმავა
ლია,1060სმსიმაღლის,შიშველიანმცირედშებუსული.
ფესვთანური ფოთლები კვერცხისებურია ან ელიფსური,
გრძელყუნწიანი.ღეროსეულიფოთლებიუფროპატარაა,
მოკლეყუნწიანიანმჯდომარე.სულზედაფოთლებითავა
კისებურიადაყვავილედისსაბურველსქმნის.ყვავილები
24სმსიგრძისაა,მუქიიისფერი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
მთის შუა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე – მდელო
ებზე.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიასადამცირე
აზიას.
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Campanula kachethica Kantsch. – კახეთის 
მაჩიტა

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. საყვავილე ღე
როები15სმმდესიმაღლისაა,წამოწეულიანრკალივით
გადაღუნული.მთელიმცენარემონაცრისფროა,წვრილი,
ხშირი ბუსუსებით დაფარული. ფოთლები ტყავისებურია,
შებუსული, კიდეზე ტალღისებური, არათანაბრად დაკბი
ლული.ყუნწივიწროფრთიანია,ფორმითფართო,სამკუ
თხაკვერცხისებურია.ღეროსეულიფოთლებიშედარებით
პატარაა,ფართო,მომრგვალოკვერცხისებური.სულზედა
ფოთლები კი სამკუთხაკვერცხისებურია. ყვავილები თე
თრია. ნაკვთები გარედან ხშირბეწვიანია. ყვ. ნაყ.VIVIII.
იზრდებაკირქვიან კლდეთანაპრალებში. კახეთისენდე
მურიმცენარეა.ისცნობილიაარწივისხეობიდან(დედო
ფლისწყაროსმიდამოები).

Campanula kantschavelii Zagar. – 
ყანჩაველის მაჩიტა

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს მრავალი
ღერო, აღმავალი, გრძელი, გაფარჩხული, ხშირიდა ხე
შეშიმოთეთრობეწვითშებუსული.ფოთლებიხშირდამო
კლებეწვიანია,კიდეებსადაძარღვებზე–გრძელბეწვიანი.
ფესვთანური და ღეროსეული ქვედა ფოთლები ფართო
ნიჩბისებურია, გრძელი, ფრთიანი ყუნწით. ზედა ფოთ
ლები კვერცხისებურია, მჯდომარე ან მოკლეყუნწიანი.
ყვავილედი ქოლგისებურსაგველასებურია, მრავალყვა
ვილიანი. გვირგვინი 1215 მმ სიგრძისაა, ზარისებურმი
ლისებური,იასამნისფერი,ხახაშიდაგარედან,ძარღვების
გაყოლებით მოთეთრობეწვიანია.ყვ. ნაყ. VX. იზრდება
ტყისსარტყელშიკლდეებისნაპრალებში.აღწერილიაკა
ხეთიდან(ყვარლისმიდამოები),გასულისაუკუნის30იან
წლებში. გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს
მთიანეთში.საქართველოსენდემურიმცენარეა.
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Campanula lactiflora M.Bieb. = Gadellia 
lactiflora (M.Bieb.) Schulkina – კენკეშა

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 150 სმ
მდესიმაღლისაა,მარტივი,აღმავალი,შიშველიანაქაიქ
შებუსული. ფოთლები ფართოა, კიდეებზე ორმაგად
დაკბილული და ჯირკვლოვანი. ქვედა ფოთლები კვე
რცხისებურია ან ელიფსური, ზედა ფოთლები ნახევრად
ღერომხვევია, ზედა მხრიდან შიშველი და ქვედა მხრი
დან–მცირედშებუსული.ყვავილედისაგველაა.ყვავილი
დიდიზომისაა,თეთრიანღიაცისფერი.ყვ. ნაყ.VIIX. იზ
რდება მთის შუა, ზედადა სუბალპურსარტყლებშიტყის
პირა მიდამოებში, კლდეებზე, დეკიანებში, სუბალპურ
მაღალბალახეულობაში.ზოგჯერგვხვდებამასიურად.გა
ვრცელებულიათითქმის მთელ საქართველოში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,მცირე
აზიას,ჩრდილოირანს.კავკასიისეკორეგიონისენდემია

Campanula latifolia L. – ალოშა

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო120სმმდე
სიმაღლისაა,სწორი,მარტივი,შიშველიანშებუსული,წვე
რამდეშეფოთლილი.ფოთლებიკვერცხისებურია,15სმ
მდესიგრძისადა7სმმდესიგანის.ყვავილებიფოთლების
იღლიებშია სათითაოდ ზემოთ აღმართული. ყვავილედი
მტევნისებურია. გვირგვინი დიდია და ფართო, ზარისე
ბური,ლურჯი–იისფერი.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებამთისშუა
დასუბალპურსარტყლებშიმდელოებზე,ტყისველობებზე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,დასავლეთდა
ცენტრალურაზიას,მცირეაზიას,თითქმისმთელევროპას,
ირანისჩრდილოეთნაწილს.
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Campanula longistyla Fomin

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

ორწლიანი ან მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო 60 სმმდე სიმაღლისაა, წაგრძელებულია, აღ
მავალი, პირამიდისებური დატოტვით, მთელი მცენარე
გაფანტული, გაკრული, პრიალა ბეწვითაა შებუსული.
ფესვთანურიდა ქვედაღეროსეულიფოთლები კვერცხი
სებურ–ლანცეტაანმოგრძოკვერცხისებურია.ზედაფოთ
ლები მოგრძოლანცეტა ფორმისაა. ყველა ფოთოლი
ორივემხრიდანშებუსულია.ყვავილებიკენწრულიდაიღ
ლიურია(13),მოგრძოტოტებისბოლოებზემოთავსებულ
შემოკლებულყუნწებზეაშეკრებილისაგველასებურყვავი
ლედებად. გვირგვინი30 მმმდესიგრძისაადაიისფერი.
ყვ.VIX.ნაყ.X.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლების
ტყეებსადაკირქვიანიკლდეებისნაპრალებში.საქართვე
ლოში გავრცელებულია აფხაზეთში. გავრცელების საე
რთოარეალიაკავკასია.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Campanula petrophila Rupr. 

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიფაშარკორდიანიმცენარეა.
შებუსული. ღერო 425 სმ სიმაღლისაა, მრავლად აქვს
საყვავილე ყლორტი, წვრილი, წამოწეული, შიშველი,
15ყვავილიანი. ფესვთანური ფოთლები კვერცხისე
ბური ან უკუკვერცხისებურიფორმის, მკვეთრადაა შევიწ
როებული ყუნწად, წვერზე 35კბილიანია. ღეროსეული
ფოთლებიპატარაზომისაადანიჩბისებური.გვირგვინიზა
რისებურიაანმილისებურზარისებური,ღიაცისფერი.ყვ.
ნაყ.VIIVIII.იზრდებასუბალპურდაალპურსარტყლებში
კლდეებზე. საქართველოში გავრცელებულია სვანეთში,
რაჭალეჩხუმში, შიდა ქართლში, მცხეთამთიანეთსა და
კახეთში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Campanula rapunculoides L. – მაჩიტა

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო30100სმ
სიმაღლისაა,აღმავალი,მარტივი,იშვიათადდატოტვილი,
ჯაგრისებური ბეწვით მოფენილი. ფესვთანურიდა ქვედა
ღეროსეული ფოთლები გულისებურისამკუთხა ან კვე
რცხისებურია. სულზედაფოთლებილანცეტაა, კიდეებზე
არათანაბრად ხერხკბილა. ყვავილედი გრძელია, ცალ
მხრივად მტევნისებური. ყვავილები მოკლეყუნწიანია და
მუქიიისფერიანლურჯი.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებადაბლო
ბიდან სუბალპურ სარტყლამდე მდელოებზე, ღორღიან
სუბსტრატზე.ძირითადადგავრცელებულიააღმოსავლეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას,ჩრდილოდაცენტრალურევროპას,და
სავლეთ ციმბირს, მცირე აზიას, ირანის ჩრდილოეთ ნა
წილს,ჩრდილოამერიკას.

Campanula rapunculoides L. = Campanula 
grossheimii Kharadze. 

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 50120
სმ სიმაღლისაა, აღმავალი, მარტივი ან დატოტვილი,
შიშველიანგაფანტულბეწვიანი.ფესვთანურიდაღეროსე
ულიფოთლებისამკუთხაკვერცხისებურია,ძირთანოდნავ
გულისებური ან მობლაგვო. ზედა ფოთლები კვერცხი
სებურ – ლანცეტაა ან ხაზურლანცეტა. ყველა ფოთლის
ზედა მხარე მოკლედ მიტკეცილბეწვიანია. ყვავილედი
მტევნისებურია, ყვავილები – 8 მმმდე სიგრძის ყუნწით.
გვირგვინიფართოძაბრისებურია, მუქი იისფერი. ყვ. ნაყ.
VIIVIII. იზრდება სუბალპურ და ალპურ სარტყლებში –
მდელოებზე, ბუჩქნარებში და რიყეზე. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში, ძირითადად კი – აღმოსავლეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Campanula sarmatica Ker Gawl.

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერომსხვილია,
თითქმისძირიდანდატოტვილი,გაფანტულბეწვიანი,მრა
ვალყვავილიანი.მთელიმცენარეწვრილი,მოთეთროდა
გრძელი, ჯაგრისებური ბეწვით არის შებუსული. ფესვთა
ნურიდაღეროსეულიფოთლებიკვერცხისებურმოგრძოა,
ძირთან თითქმის გულისებური ან სოლისებური, მოკლე
ყუნწიანი. ზედა ფოთლები ლანცეტა ფორმისაა. ყველა
ფოთოლიორივემხრიდანხშირი,წვრილიბეწვითაამო
ფენილი. ყვავილები ფართო, მტევნის მსგავს ყვავილე
დადაა შეკრებილი. გვირგვინი მუქი ცისფერია, შიშველი
ან ძარღვების გაყოლებით – ბეწვიანი. ყვ. ნაყ. VIIVIII.
იზრდება ტყის სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე
კლდოვანდაქვიანადგილებში.საქართველოშიგავრცე
ლებულიაშიდაქართლში,მცხეთამთიანეთსადაკახეთში.
კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Campanula sarmatica subsp. calcarea 
(Albov) Ogan. = Campanula calcarea (Albov) 
Kharadze 

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლით – 80
სმ. მცენარე შებუსულია მოთეთრო ბეწვით. ღერო ერთი
ან რამდენიმეა, მსხვილი, მარტივი. ფესვთანური ფოთ
ლები მოგრძოა, ელიფსურიდან კვერცხისებურამდე, კი
დეზეარათანაბრადხერხისებურადდაკბილული.ძირთან
– გულისებური, ღეროსეული შუა ფოთლები კვერცხივით
მოგრძოა, მჯდომარე. ზედა ყვავილედის ფოთლებილა
ნცეტა ან ხაზურია, იშვიათად – კვერცხისებური. ყვავი
ლედი მტევნისებური საგველაა. ყვავილები მჯდომარეა,
თეთრიფერის.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებატყისადაალპურ
სარტყელში ღორღიან და ქვიან ფერდობებზე, კირქვია
ნებზე.საქართველოშიგვხვდებადიდიკავკასიონისქედის
გაყოლებაზე, საკმაოდ იშვიათია. საქართველოს ენდე
მურიმცენარეა.
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Campanula saxifraga subsp. aucheri (A.DC.) 
Ogan. = Campanula aucheri A.DC.

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 716 სმ
სიმაღლის, მარტოულყვავილიანია, აღმავალი, გაფა
ნტულბეწვიანი, მურა ფერის ქერცლებით დაფარული.
ფესვთანური და ღეროსეული ფოთლები ხაზურია ან ხა
ზურლანცეტაფორმის.თავაკიმრავალი,გვირგვინიმუქი
მოიისფრო – ლურჯი ფერისაა, გაფანტული მიტკეცილი
ბეწვითანშიშველია,ზარისებურიფორმისდაჯამისნაკ
ვთებს34ჯერაღემატება.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებაალპურ
სარტყელშიკლდეებსადანაშალებზე.საქართველოშიგა
ვრცელებულიასვანეთში,რაჭალეჩხუმში,სამეგრელოში,
შიდა ქართლში, მთიულეთსა და თუშფშავხევსურეთში.
კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Campanula sibirica subsp. Hohenackeri 
(Fisch. & C.A.Mey.) Damboldt = Campanula 
Hohenackeri Fisch. & C.A.Mey.

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

ერთანორწლიანიმცენარეა.ღერო40სმმდესიმაღლი
საა, უხვად დატოტვილი. დატოტვილია ყვავილედიც.
გვირგვინიპატარაადამკრთალიცისფერი.სხვამაჩიტე
ბისგანსაკმაოდგანსხვავდებათავისიჰაბიტუსით.ყვ.ნაყ.
VIVII. იზრდებამთისწინეთიდანსუბალპურსარტყლამდე
მშრალ,ღიაფერდობებზე,ბუჩქნარებში.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს მთელ კავკასიას, მცირე აზიას, ირანის ჩრდი
ლოეთნაწილს.

164



Campanula sibirica subsp. hohenackeri 
(Fisch. &C.A.Mey.) Damboldt = Campanula 
charadzae Grossh. 

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2035 სმ
სიმაღლისაა,აღმავალიანწამოწეული,ზედანაწილშიდა
ტოტვილი. ქვედაფოთლებიფართოოვალურია, ზოგჯერ
ოვალურლანცეტა, გრძელ ყუნწად წაგრძელებული. ღე
როსეული მოგრძოა, მჯდომარე, სულ ზედა მოგრძოლა
ნცეტაფორმის.ყვავილებიიისფერია,ოდნავთავდახრილი
ანსწორადმდგომი. გვირგვინიძაბრისებურ–ზარისებუ
რია, 20 მმმდე სიგრძის, 1/3მდე ჩაჭრილი. ყვ. VIIVIII,
ნაყ. IX. იზრდება სუბალპური სარტყლის მდელოებსადა
ღია,ქვიანადგილებში.საქართველოშიგავრცელებულია
კახეთსადამცხეთა– მთიანეთში, გავრცელებისსაერთო
არეალია სამხრეთ კავკასია. კავკასიის ენდემური მცენა
რეა.

Campanula stevenii subsp. beauverdiana 
(Fomin) Rech.f. & Schiman-Czeika = 
Campanula beauverdiana Fomin

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროერთია,მა
რტივი, 1020 სმ სიმაღლის, აღმავალი, ზედა ნაწილში–
შიშველი.ფოთლებიმეტნაკლებადშებუსულია,კიდეებზე
ოდნავ დაკბილული. ფესვთანური ფოთლები კვერცხისე
ბურია, გრძელყუნწიანი. ღეროსეული ფოთლები, ხაზურ
ლანცეტაანხაზურია,მჯდომარე.ყვავილებიმარტოულია
ან23ერთად.ყვავილიცისფერია.ყვ.ნაყ.IVVIII.იზრდება
მშრალფერდობებსადა გორაკებზე. საქართველოში გა
ვრცელებულია ქვემო და შიდა ქართლში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასადაახლო
აღმოსავლეთს.
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Campanula tridentata Schreb. – ქარცხვი

ოჯახი:Campanulaceae–მაჩიტასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები 215
სმ სიმაღლისაა, წამოწეული, მარტოულყვავილიანი,
შიშველი.ფესვთანურიფოთლებიროზეტს ქმნიან. ფოთ
ლებიუკულანცეტა–ნიჩბისებურია,კიდემთლიანი,ხშირად
– წვერზე მოკვეთილი, კიდეებზე წამწამისებურად შებუ
სული.ღეროსეულიფოთლებიხაზურლანცეტაა,კიდეებზე
ბეწვიანი. გვირგვინი მუქი ცისფერი ან მოიისფროა. ყვ.
ნაყ. VVIII. იზრდება სუბალპურდა ალპურ სარტყლებში.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიასადა
მცირეაზიისაღმოსავლეთნაწილს.

Cannabis sativa L. = Cannabis ruderalis 
Janisch. – ჩვეულებრივი კანაფი

ოჯახი:Cannabaceae–კანაფისებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო30150სმსიმა
ღლის,სამწახნაგოვანი,ხაოიანი,ხშირფოთლიანი.ფოთ
ლებითათისებურლანცეტანაკვთებად59ნაწილადარის
დაყოფილი,კიდეებზე–ხერხკბილა,ღეროსქვედანაწი
ლში მოპირისპირედ განლაგებული. მამრობითი ყვავი
ლედიკენწრულია,მტევნისებური,მდედრობითიყვავილი
თავთავისებურია, ზედა ფოთლების უბეებში განთავსე
ბული.მამრობითიყვავილიმოყვითალომწვანეა.ნაყოფი
კაკალია. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება მდინარეთა ნაპირებზე,
ქვიანადგილებში,აგრეთვემინდვრებსადანათესებში.გა
ვრცელებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,აღმოსავლეთევროპას,
ირანს,შუააზიას.
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Celtis australis subsp. caucasica (Willd.) 
C.C.Towns. = Celtis caucasica Willd. – 
კავკასიური აკაკი

ოჯახი:Cannabaceae–კანაფისებრნი

10მმდესიმაღლისხეა,იშვიათად–ბუჩქი.ფოთლები310
სმსიგრძისაადა1,55სმსიგანის,მოყვანილობით–კვე
რცხისებური ან მოგრძორომბული, ტყავისებური. წვერში
მოკლედწაწვეტებული,ზემოდანხაოიანიდაუფრომუქი,
ქვედამხარე–მოყვითალო,მეტნაკლებადშებუსული,კი
დეებზემრგვალხერხკბილა.ნაყოფისფეროსებურია,მო
წითალოანყვითელი.ყვ.IIIIV,ნაყ.IXX.გვხვდებაქვიან
დაკლდოვანადგილებში.გავრცელებულიააღმოსავლეთ
დასამხრეთსაქართველოში.გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,შუააზიას,მცირეაზიას,
ირანს.

Humulus lupulus L. – სვია

ოჯახი:Cannabaceae–კანაფისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო ხვიარაა,
ოთხწახნაგოვანი, ხაოიანი. ფოთლები ფართოკვერცხი
სებურია ან მომრგვალო, ძირში გულისებური, მთლიანი
ან 35ნაკვთიანი. მდედრობითი ყვავილის ყვავილსა
ფარი და თანაყვავილები სიფრიფანაა, ზემოდან მოფე
ნილია ჯირკვლებით. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება მთის შუა
სარტყლამდეტენიანადგილებში,ბუჩქნარებში,ტყისპირე
ბსადა მდინარეთა ხეობებში. გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
შუადამცირეაზიას,ჩრდილოამერიკას.
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Capparis spinosa L. – ეკლიანი კაპარი

ოჯახი:Capparaceae–კაპარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო 12 მ სი
გრძისაა, ნიადაგზე გართხმული ტოტებით, შიშველი ან
ოდნავ შებუსული. ფოთოლი მარტივია, ელიფსური ან
უკუკვერცხისებური,წვერი–ეკლიანი.თანაფოთლებიეკ
ლებადაა გადაქცეული. გვირგვინის ფურცლები თეთრია
ან ვარდისფერი, 3045 მმ სიგრძის, ნაყოფი მრავალთე
სლიანი ჭოტისებური კოლოფია. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება
დაბლობებზე, ნახევარუდაბნოებსა და ველებზე. გავრცე
ლებულია ქართლსადა კახეთში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,ყირიმს,შუააზიას.

Centranthus longiflorus Steven – კლდის 
იასამანი

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო მრავა
ლია,1 მმდე სიმაღლის,შიშველი და ლეგა. ფოთლები
მთლიანია,ლანცეტახაზურიფორმის,ბლაგვწვერიანი,კი
დემთლიანი,ზედამხარეზე–მუქიმწვანე,ქვედამხარეზე
–ღიამწვანე,შიშველი.ღეროდაფოთლებილეგაფერის
ნაფიფქით არისდაფარული. ყვავილედი2030 სმ სიგრ
ძისაა, საგველასებური. გვირგვინი მეწამულვარდისფე
რია.ყვ.VVII,ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთისშუასარტყლიდან
სუბალპური სარტყლის ჩათვლით კლდეებსა და ჩამო
ნაზვავებზე.გავრცელებულიასვანეთში,იმერეთსადამე
სხეთჯავახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიასადამცირეაზიას.
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Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov – 
სკიპალო

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორი,ღა
რებიანი, შიშველი ან ფოთლებიანად მონაცრისფრო სქ
ლადშებუსული.ფოთლებიდიდიზომისაა,ფრთისებურად
განკვეთილი,მოგრძოლანცეტაანმოგრძოოვალურიფო
რმის, 26 წყვილ სეგმენტად. საბურვლის ფოთოლაკები
კვერცხისებურსამკუთხაა. გვირგვინი გოგირდისფერყვი
თელია. ყვ. ნაყ. VIIIX. იზრდება მთის ზედა სარტყელში,
ტყისპირა ადგილებში, მდელოებზე, მაღალ ბალახეუ
ლობისკომპონენტია.გავრცელებულიამთელსაქართვე
ლოში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Dipsacus laciniatus L. – გოქშო

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

50200სმსიმაღლის,ორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
სწორი,წახნაგოვანი,წიბოებზეეკლებიანი,ზედანაწილში
დატოტვილი. ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია,
მოგრძოუკუკვერცხისებური, დაკბილული ან ფრთისებუ
რად განკვეთილი, ორივე მხარეზე ჯაგრით მოფენილი.
ღეროსეულიფოთლებიმჯდომარეა,შეზრდილი,მოგრძო
ფორმის, ფრთისებურად დაყოფილია კიდედაკბილულ,
ხაზურ ნაკვთებად. ქვედა მხარე, ძარღვის გაყოლებით,
ეკლებიანია. თავაკები კვერცხისებურია, ყვავილები –
თეთრი ან მკრთალილილისფერი. ყვ. ნაყ. VIVII. სარე
ველამცენარეა.იზრდებატყისქვედასარტყლიდანზედა
სარტყლამდე. გვხვდება მთელ საქართველოში. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, დასავლეთ
და ცენტრალურ ევროპას, შუა აზიას, სამხრეთ ევროპას,
ირანს.
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Knautia montana DC.

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 150 სმ
მდე, დატოტვილი, ერთი ან მრავალითავაკით. მცენარე
გრძელი ბეწვით არის შებუსული. ფოთლები კვერცხისე
ბური, ნიჩბისებურიანლანცეტა, ხორკლიანიბეწვითდა
ფარული, ქვედა ფოთლები ყუნწად არის წარზიდული,
ზედაფოთლები–მჯდომარე.ყვავილისღერძიგრძელი
ა,ყვავილებიღიაყვითელიანთითქმისთეთრია.ყვ.ნაყ.
VIVIII. იზრდება მთის შუადა ზედა სარტყლებში მაღალ
ბალახეულობაში, ბუჩქნარებში, მდელოებზე. გავრცელე
ბულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიასდამცირეაზიას.

Linnaea borealis L.

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები წვრი
ლია,პატარაზომის,მიწაზეგართხმული.ფოთლებიმოპი
რისპირედარისგანთავსებული.ფორმითკვერცხისებური
ან ელიფსური, ზედა მხარეზე მუქი მწვანეა, ქვედაზე –
უფროღიადაშებუსული,კიდემთლიანიანზედანაწილში
დაკბილული. ფოთლის ყუნწები გრძელია და შებუსული.
გვირგვინი ზარისებურძაბრისებურია, ძირითადად–ღია
ვარდისფერი.ყვ.VIVIII,ნაყ.VIIIX.მაღალმთისმცენარეა,
იზრდებადეკიანებსადაარყნარტყეებში.საქართველოში
სპორადულად არის გავრცელებული. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,ევროპას,ციმ
ბირსადაჩრდილოეთამერიკას.
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Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & 
Burdet = Scabiosa caucasica M.Bieb. – 
ფოლიო

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო – 2060
სმსიმაღლის,შიშველიანშებუსული.სწორი,მარტივიან
სუსტადდატოტვილი.ფესვთანურიფოთლებიწაგრძელე
ბულია, ლანცეტა, მთლიანი, იშვიათად – ფრთისებურად
დანაკვთული. ღეროსეული ფოთლებიც ფრთისებურად
დანაკვთულია;კენწრულისეგმენტივიწროლანცეტაა,გვე
რდითებიკი–ხაზური.თავაკითითისზომისაა.გვირგვი
ნისფურცლებიკაშკაშალურჯია.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდება
მაღალმთაში,მდელოებზე,ეტანებამშრალადგილებს.გა
ვრცელებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.

Lonicera caprifolium L. – ჯიქა

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

46 მ სიმაღლის, დატოტვილი ლიანაა. ქერქი რუხი ან
ყვითელია. ნორჩი ყლორტები მკრთალი მწვანეა ან მო
იისფრო, შიშველი ან შებუსული. ფოთლები ფორმით
კვერცხისებურიდან ელიფსურამდეა. ზედა მხარე მუქი
მწვანეა, შიშველი.ქვედამხარეკილეგამწვანეა,ოდნავ
შებუსული ან შიშველი. ქვედა ფოთლები მოკლეყუნწია
ნია, ზედები შეზრდილია ფუძეებით, მომრგვალო ან ფა
რთოელიფსურფირფიტად. ყვავილები ზედაფოთლების
იღლიებშია განლაგებული310 – ყვავილიან ჩხროებად.
გვირგვინი სურნელოვანია, მოთეთრო ან მოყვითალო,
ზოგჯერ მოვარდისფრო ან წითელი მილით.ყვ.VVI, ნაყ.
VIIVIII.იზრდებამთისშუასარტყლამდე.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას.
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Lonicera caucasica Pall. – წერწა

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

1,53მსიმაღლისბუჩქია.ძველიტოტებიმუქინაცრისფე
რიაანნაცრისფერი,ნორჩიტოტებიშიშველია.ფოთლები
მოკლეყუნწიანია, ფირფიტა ოვალური, კვერცხისებრი
ან მოგრძოლანცეტაფორმის, კიდემთლიანი. საყვავილე
ღერძი თითქმის ყველა ფოთლის უბეშია განლაგებული.
თანაყვავილები სადგისისებურია. გვირგვინი მეწამული
ან ვარდისფერიისფერია. ყვ. VIVIII, ნაყ. IX. იზრდება
ტყისშუა,ზედადასუბალპურისარტყლებისარყნარებში.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიასადაჩრდილოეთირანს.

Lonicera iberica M.Bieb. – ცხრატყავა

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

0,52 მ სიმაღლის ძლიერ დატოტვილი ბუჩქია, სწორად
მდგომი, მაგარი, გაფარჩხული ტოტებით. ნორჩი ყლო
რტებიჯირკვლოვანიშებუსვითაა.ფოთლებიკვერცხისებუ
რიაანმომრგვალოკვერცხისებური.ფოთლისფირფიტა
ორივე მხარეზე შებუსულია, ზედა მხარეს მუქი მწვანეა,
ქვედამხარესღია.ყვავილებიიღლიურია,განლაგებულია
წყვილწყვილად.შეფერილობითმოყვითალო–თეთრია.
ყვ.VVI,ნაყ.VIIX.იზრდებამთისშუა,ზედადასუბალპურ
სარტყლებში– მშრალ, მეჩხერტყეებსადა ბუჩქნარებში.
გავრცელებულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
მცირეაზიას,ჩრდილოეთირანს.
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Valeriana alpestris Steven – კატაბალახა

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

მცენარისსიმაღლე100სმმდეა.ღერომარტოულია,მა
გარი,დაღარული,ხშირად–მოლეგო.ფოთოლიმთლი
ანია,35 წყვილი, მუხლებში შებუსული გრძელყუნწიანი,
კვერცხისებრი ან ელიფსური. კიდეებზე არათანაბრად
ამოკვეთილდაკბილული.შუაფოთლებიკვერცხისებურია
ან რომბისებური. ზედა ფოთლები თითქმის მჯდომარე,
ლანცეტა ან ხაზურია. ყვავილედი თავაკისებური ფარია,
გვირგვინი – მოვარდისფრო. ყვ. ნაყ.VIIX. იზრდება სუ
ბალპურ და ალპურ სარტყლებში, ტენიან ადგილებში.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიასდამცირე
აზიას.

Valeriana officinalis L. – სამკურნალო 
კატაბალახა

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო60100სმ
მდესიმაღლის,ჩვეულებრივმარტოული,ღრუიანი,ძირში
დაღარული, მოწითალოიისფერი, შიშველი. ფოთლები
ფრთისებრ განკვეთილია, შიშველი ან ქვედა მხარეზე
მეტნაკლებად შებუსული. ყვავილედი დიდი ზომისაა, გა
ფარჩხული, ფარისებურსაგველასებური. ყვავილები მო
ვარდისფროთეთრია.ყვ.VVIII,ნაყ.VIIIX.იზრდებატყის
სარტყელში ტყისპირა ადგილებში, მდელოებზე, ბუჩქნა
რებში, მდინარეთა და ჭაობების ნაპირებზე. გავრცელე
ბულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,შუადააღმოსავლეთ
აზიას, ჩრდილოეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას.
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Valeriana tiliifolia Troitzk.

ოჯახი:Caprifoliaceae–ცხრატყავასებრნი

ღერო 150 სმმდე სიმაღლის, მრავალწლიანი ბალა
ხოვანი მცენარეა. მარტოული, მაგარი, გლუვი, ხში
რად მოლეგოფერის, 24 წყვილიფოთლით.ფოთლები
მთლიანია; ფესვთანური და ღეროსეულიფოთლები მო
მრგვალოთირკმლისებურია, გრძელყუნწიანი, კიდეებზე
არათანაბრადამოკვეთილდაკბილული.ყვავილედიმჭი
დროა, ფარისებურთავაკისებური. გვირგვინი თეთრია,
იშვიათად – მკრთალი ვარდისფერი. ყვ.VVIII, ნაყ.VIIIX.
იზრდებატყის, სუბალპურდაალპურსარტყლებშიტყის
პირაადგილებში,წიფლნარი,წიფლნარსოჭნარიტყეების
ველობებზე,ფიჭვნარში,მდინარეთადანაკადულებისგას
წვრივ.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.კავკასიის
ენდემურიმცენარეა.

Agrostemma githago L. – ჭიოტა

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–3080სმ,
მეტნაკლებად შებუსულია გრძელი მატყლისებური ბე
წვით.ღეროები მარტივია ანოდნავდატოტვილი.ფოთ
ლები გრძელია, ხაზური ან ლანცეტისებურ – ხაზური,
ყვავილები მარტოულია, კენწრული, გვირგვინის ფურ
ცლებივარდისფერიაანწითელი.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდება
უმთავრესადხორბლისნათესებში1600მისსიმაღლემდე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ჩრდილო და ცენ
ტრალურევროპას,შუადააღმოსავლეთაზიას,ირანს.
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Arenaria serpyllifolia L.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

535სმსიმაღლის,ერთანორწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღეროსწორადმდგომიაანწამოწეული,ძირიდანვე
გაშლილადდატოტვილი,შებუსულიაწვრილიჯირკვალა
ან მარტივი ბეწვით. ფოთლები კვერცხისებურია, წაწვე
ტებული და შებუსული. ყვავილედი შედგება მრავალყვა
ვილიანი დიქაზიუმებისაგან, რომლებიც საგველასებურ
ყვავილედად არის შეკრებილი. ყვ. ნაყ. VIX. იზრდება
ქვიან ფერდობებზე, ღია ადგილებში, ველებში. გავრცე
ლებულია მთელ საქართველოში, როგორც სარეველა.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას, მცირედააღმოსავლეთ
აზიას,ჩრდილოამერიკას.

Cerastium arvense L. – მინდვრის 
პირთეთრა

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

20 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო ძირიდანვე მუხლისებურად აღმავალია,
დატოტვილი. ხასიათდება დამოკლებული, უნაყოფო და
წაგრძელებულისაყვავილეყლორტებით.მთელიმცენარე
შებუსულიახუჭუჭადაჯირკვლოვანიბეწვებით.ფოთოლი
ლანცეტაა. ყვავილედი მცირეყვავილიანია, ყვავილითე
თრია, ფურცლები მესამედ ნაწილამდე ან ზოგჯერ ნახე
ვრამდე–შუაშიჩაჭრილი.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებამთისშუა
სარტყლიდანსუბალპურსარტყლამდემდელოებზე.საქა
რთველოშიგავრცელებულიათითქმისყველგან.გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,შუა
დააღმოსავლეთაზიას,ჩრდილოამერიკას.
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Cerastium multiflorum C. A. Mey.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს მრავალი,
ძირიდანვე დატოტვილი, მწოლიარე ან წამოწეული
ღერო,შებუსულიახუჭუჭა,მწოლიარებეწვებით.ფოთოლი
კვერცხისებურლანცეტააანლანცეტა,კიდეებზე–ტალღი
სებური.ყვავილებიქმნიან37ყვავილიანყვავილედს.ყვ.
ნაყ:VIVIII.

იზრდებაღორღიან ჩამონაზვავებზე,რიყნარებსადა მო
რენებზე, უმთავრესად – სუბალპურ, უფრო იშვიათად
–ალპურსარტყელში.გავრცელებულიააღმოსავლეთსა
ქართველოსმთიანრაიონებში.კავკასიისენდემურიმცე
ნარეა.

Cerastium ruderale M. Bieb.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მთელი მცენარე შე
ბუსულიამარტივიანჯირკვლოვანიბეწვებით.ღეროაღ
მავალია,730სმსიმაღლის,ზედანაწილშიდატოტვილი
ანმარტივი.ფოთოლიმოგრძოკვერცხისებურიაანელიფ
სური. ყვავილედი კენწრული ქოლგაა. ყვ. ნაყ. IVV. იზ
რდება ველებისა და ნახევრად უდაბნოების სარტყელსა
დატყისსარტყელშიბუჩქნართაშორის.გავრცელებულია
სვანეთში, ქართლში, კახეთში, მთიულეთსა და ხევსუ
რეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასი
ასადასამხრეთაღმოსავლეთევროპას.
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Dianthus armeria L.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

1015სმსიმაღლისერთანორწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა.ღეროაღმავალია,მარტივიანზედანაწილშიცა
ლმხრივადდატოტვილი,ქვედანაწილში–შიშველი,ზედა
ნაწილშიგრძელიბეწვებითშებუსული.ღეროსეულიფოთ
ლები ხაზურლანცეტაა ან ხაზური, ყვავილები თითქმის
მჯდომარეა,ღეროებისადატოტებისწვერშიჯგუფებადშე
კრებილი,იშვიათადყვავილებიმარტოულია.გვირგვინის
ფურცლები მეწამულიფერისაა. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება
ტყის სარტყელში 1500 მ სიმაღლემდე მშრალ ფერდო
ბებზე, განათებულ ადგილებში, ბუჩქნარში. გავრცელე
ბულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიაკავკასიადაევროპა.

Dianthus cretaceus Adam. – მიხაკი

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მრავალღე
როიანი, 3040 სმ სიმაღლის, აღმავალი, მარტივი ან
დატოტვილი,შიშველი.ფოთლებიხაზურია,შიშველი,კი
დეებზეხაოიანი.ზედაფოთლებიქვედაფოთლებთანშე
დარებითუფრომოკლეა.გვირგვინისფურცლებითეთრია
დაშიშველი.ყვ.ნაყ.VIIVIII.სუბალპურიდაალპურიზონე
ბისმცენარეა.იზრდებაქვიანდაღორღიანფერდობებზე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.
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Dianthus crinitus Sm.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მრავალღეროი
ანი.სიმაღლე–1540სმ.ღეროაღმავალია,დატოტვილი,
შიშველი ან ხაოიანი. ფოთლები ვიწროხაზურია, ყვავი
ლები კენწრულია, თითოთითო. გვირგვინის ფურცლები
თეთრიაანიშვიათად–ვარდისფერი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზ
რდებადაბლობიდანსუბალპურსარტყლამდეკლდეებზე,
მშრალდაღორღიანფერდობებზე.გავრცელებულიაქა
რთლში,კახეთსადამესხეთჯავახეთში.გავრცელებისსა
ერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,მცირეაზიას,
ირანს.

Dianthus cruentus Griseb = Dianthus 
calocephalus Boiss.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, რამდენიმე აღ
მავალი, შიშველი ღეროთი, ლეგა, მარტივი, სიმაღლე
– 3060 სმ. ფოთლები ხაზურია, გრძლად წაწვეტებული,
შიშველი, კიდეებზე ხაოიანი.ყვავილედი კუმსი თავაკია,
მრავალყვავილიანი. თანაყვავილები ფართოკვერცხი
სებურია, შებუსული. გვირგვინის ფოთლის ფირფიტა
აგურისფერწითელია,წვერზემსხვილადამოკვეთილკბი
ლებიანი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებადაბლობიდანსუბალპურ
სარტყლამდე მშრალ მდელოებსა და ბუჩქნარებში. გავ
რცელებულია აფხაზეთში, ქართლში, მესხეთჯავახეთსა
დაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსა
მხრეთ კავკასიას, სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპასა და
მცირეაზიას.
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Dianthus cyri Fisch.& C.A.Mey.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–1230სმ.
ღეროაღმავალია, შიშველიდადატოტვილი,ფოთლები
ხაზურლანცეტაა, შიშველი, 3ძარღვიანი, კიდეებზე წა
მწამიანი.წვრილიტოტებისბოლოებზეთითოთითოყვა
ვილია. ჯამის კბილები ლანცეტაა; თანაყვავილები – 4;
გვირგვინისფურცლებისფირფიტასოსანია,წვერშიარა
ღრმად, არათანაბარზომიერად ამოკვეთილკბილებიანი.
ყვ. ნაყ.VI. ნახევარუდაბნოებისადაველებისმცენარეა.
გვხვდება სამეგრელოში, აჭარაში, ქვემო ქართლსა და
კახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიასამხრეთკავკა
სია,მცირეაზია,ავღანეთი.

Dianthus imereticus (Rupr.) Schischk. – 
იმერეთის მიხაკი

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–3060
სმ.ღერომრავალია,მარტივიანდატოტვილი,შიშველი,
ქვედა ნაწილში – გახევებული. ფოთლები ხაზურლანტე
ცაა, კიდეებზე ხაოიანი. რამდენიმე ყვავილიღეროებისა
და ტოტების წვერში კონებადაა შეკრებილი. გვირგვი
ნის ფურცლები ვარდისფერია, ფართო – უკუკვერცხისე
ბური. ყვ. ნაყ. VIIIX. იზრდება კირქვიან კლდეებზე მთის
შუა სარტყელში. გავრცელებულია აფხაზეთში, სვანეთში,
სამეგრელოში, რაჭალეჩხუმსა და იმერეთში. კავკასიის
ენდემურიმცენარეა.
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Minuartia circassica (Albov) Woronow ex 
Grossh.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სქელკორდიანი
ან ფაშარკორდიანი. 515 სმ სიგრძის საყვავილე ყლო
რტებიწამოწეულიაანაღმავალი,წვერშიივითარებს35
ან მეტ ყვავილს. უნაყოფო ყლორტების ფოთლები ვიწ
როხაზურია,შიშველი,კიდეებზემოკლეწამწამებიანი.ყვა
ვილები მოთავსებულია ჯამზე მოკლეჯირკვალაბეწვიან
ყუნწებზე.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებაღორღიანდაკლდოვან
ადგილებში,სუბალპურდაალპურსარტყლებში25003000
მისსიმაღლეზე.გავრცელებულიასაქართველოსყველა
მაღალმთიან რაიონში. გავრცელების საერთო არეალია
კავკასიადამცირეაზია.

Oberna lacera Ikonn. = Silene lacera Sims

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები 1530
სმსიმაღლისაა,წამოწეულიანგართხმული.ქვედაფოთ
ლებიკვერცხისებურია,გრძელყუნწადწარზიდული.ზედა
ფოთლები ლანცეტაა. ყვავილები წაგრძელებულ ყუნ
წებზეა განთავსებული. გვირგვინის ფურცლები თეთრია.
ფირფიტა დაყოფილია ფოჩებად და თანაგვირგვინი ხა
ზურლანცეტა ნაკვთებად. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება ტყის
ზედადასუბალპურისარტყლებისრიყნარებზე,ნაშალებსა
და ჩამონაზვავებზე. ცნობილია რაჭაში, ხევსურეთსა და
თუშეთში. გავრცელებულია ჩრდილო კავკასიაში. კავკა
სიისენდემია.
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Petrorhagia prolifera (L.)P.W.Ball& Heywood 
= Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 1015
სმ. ღერო სწორად მდგომია, მარტივი ან დატოტვილი.
ფოთლებიხაზურია,მახვილწვერიანი,კიდეებზეხაოიანი.
ღეროებისადატოტების წვერში ქმნისთავაკისებურყვა
ვილედს.გვირგვინისფურცლებიმოწითალომწვანეა.ყვ.
ნაყ. VIVIII. იზრდება მშრალ, ქვიანფერდობებზე, ზღვის
სანაპირო ქვიშებზე. გავრცელებულია აფხაზეთში, ქა
რთლში, კახეთსა და მესხეთ – ჯავახეთში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამ
ხრეთაღმოსავლეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს.

Silene compacta Fisch. – ლამაზა

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

ერთ ან ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ხასიათდება
მარტივიან,იშვიათად,ზედანაწილშიდატოტვილი2070
სმ სიმაღლის ღეროთი. ქვედა ფოთლები ნიჩბისებურია,
ღეროსეული – კვერცხისებურლანცეტა, მჯდომარე, ღე
რომხვევი.ყვავილედიკენწრულია,თავაკისებურიანფა
რისებური. ყვავილი კაშკაშა მეწამულიფერისაა. ყვ. ნაყ.
VIVIII. იზრდება დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე,
ტყისპირას,ღორღიანადგილებში,რიყნარებზე.გავრცე
ლებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაერთო
არეალიაკავკასია,სამხრეთევროპადამცირეაზია.
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Silene conica L.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, შებუსული, ღერო
ები მარტივია, ზოგჯერდატოტვილი. მცენარის სიმაღლე
35 სმმდეა. ღეროსეული ფოთლები მოგრძონიჩბისებუ
რია და ადრევე ხმება. ღეროსეული ფოთლები ხაზურია
ან ვიწროლანცეტა. ყვავილები მარტოულიაან ჯგუფური,
იღლიური.ჯამიგამობერილია,გვირგვინივარდისფერი.
ფირფიტა¼ – ზეა ჩაჭრილი. ყვ. ნაყ. IVVII. მცენარე გა
ვრცელებულია მშრალფერდობებზე, გზისპირებზე, ქვიშ
ნარებზე.საქართველოსფარგლებშიცნობილიააჭარაში,
შიდადაქვემოქართლში,კახეთსადამესხეთში.გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ
ევროპას,შუადამცირეაზიას.

Silene vulgaris (Moench) Garcke – ჭყიპანტა

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

სიმაღლე–3080სმ,მრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ხასიათდებააღმავალი,ზედანაწილშიდატოტვილი
ღეროებით. ფოთლები უკუკვერცხისებურია, მოგრძოე
ლიფსური,ღეროსზედანაწილშინახევრადღერომხვევია.
ყვავილები შეკრებილია ქოლგისებურ ყვავილედებად.
გვირგვინის ფურცლებითეთრია. ყვ. ნაყ. IVIX. იზრდება
სუბალპურ სარტყელში მაღალბალახიან და ნაირბალა
ხიან მდელოებზე. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ყირიმს,შუადამცირეაზიას,ირანს.
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Stellaria holostea L.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 40
სმმდე.ღეროწამოწეულია, ზედანაწილშიდატოტვილი.
თითქმის მთელი მცენარე შებუსულია წვრილი კონუსური
და მჯდომარე ბეწვებით.ფოთლები ვიწროსამკუთხაფო
რმისაა.ყვავილებიშეკრებილიამცირეყვავილიანმეჩხერ
ნახევარქოლგად. გვირგვინისფურცლებითეთრია,თით
ქმისნახევრამდეორადარისგაყოფილი.ყვ.ნაყ. IVVIII.
იზრდება 2000 მ სიმაღლემდე მდელოებზე, ბუჩქნარებს
შორის. გვხვდება მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,დასავლეთ
ციმბირს.

Stellaria media (L.) Vill.

ოჯახი:Caryophyllaceae–მიხაკისებრნი

ერთ ან ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე –
1035 სმ, ღია მწვანე ფერის. ღერო სუსტია, მწოლიარე
ან წამოწეული. ქვედა ფოთლები მომრგვალოკვერცხი
სებურია,ფოთლისფირფიტაზოგჯერშიშველია,ზოგჯერ
თეთრმეჭეჭიანი,ფუძეშიწამწამებით.ყვავილებიშეკრები
ლია ნახევარქოლგად. გვირგვინის ფურცლები თეთრია,
ღრმადორადგაყოფილი.ყვ.ნაყ. IIIIX.იზრდებატენიან
ადგილებში. როგორც სარეველა, გვხვდება ბოსტნებში,
რუდერალურ ადგილებში, აზოტით მდიდარ ნიადაგებზე.
დამახასიათებელიაღიაცენოზებისთვის.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირედაშუააზიას,ჩრდილოამერიკას.
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Helianthemum nummularium (L.) Mill. – 
მზეყვავილა

ოჯახი:Cistaceae–საკმელასებრნი

1040 სმ სიმაღლის ნახევრად ბუჩქია,. დატოტვილი,
სწორად მდგომი, წამოწეული, იშვიათად – გართხმული
ღეროებით, შებუსული.ფოთლები ხაზურლანცეტა ან მო
მრგვალოკვერცხისებურია,ზემოდანმწვანე,ქვემოდან–
მონაცრისფროქეჩისებური. ყვავილედი წაგრძელებული
ანდამოკლებული310ყვავილიანიხვეულია.გვირგვინის
ფურცლები ნარინჯისფერყვითელია. ყვ. ნაყ. IVVIII. იზ
რდებატყისსარტყელშიმშრალ,ქვიანფერდობებზე, ვე
ლობებზე,ბუჩქნარებში,ფრიგანისებურმცენარეულობაში.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ჩრდილო,
ცენტრალურდასამხრეთევროპას.

Euonymus europaeus L. – ევროპული 
ჭანჭყატი, კიდობანა

ოჯახი:Clastraceae–ჭანჭყატასებრნი

25მსიმაღლისბუჩქებია,ტოტები4წახნაგოვანია,იშვი
ათად – ცილინდრული, შიშველი, წახნაგები კორპიანია.
ფოთლები მუქი მწვანეა, მოკლეყუნწიანი, ელიფსურიდან
ფართოუკუკვერცხისებური ფორმის. კიდედაკბილული,
ზედა–მხარეშიშველი,ქვედამხარე–შიშველიანმცირედ
შებუსული. ყვავილედი ფარისებური საგველაა, 37ყვა
ვილიანი. გვირგვინის ფურცლები მოყვითალომომწვა
ნომოთეთროა. ნაყოფზე არილუსი ნარინჯისფერია. ყვ.
IVV, ნაყ. VIIX. მცენარე იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებში,
ჭალებში, ნაკაფ ტყეებში. ხშირად სარეველა მცენარეა.
ცნობილია მთელ საქართველოში. საერთო გავრცელე
ბის არეალი მოიცავს კავკასიას,დასავლეთდა სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,ჩრდილოირანს.

204



Euonymus verrucosus Scop. – მეჭეჭებიანი 
ჭანჭყატი

ოჯახი:Clastraceae–ჭანჭყატასებრნი

12 მ სიმაღლის ბუჩქებია. ტოტები ცილინდრულია და
მოფენილია მოშავო, მოწითალო ან მონაცრისფრო მე
ჭეჭებით. ფოთლები ელიფსურია, კიდეზე – ხერხკბილა,
შიშველიანქვედამხარეზემცირედშებუსული.ყვავილედი
39ყვავილიანიფარია. გვირგვინისფურცლები მოწითა
ლომურაფერისაა. არილუსი კაშკაშა წითელია. ყვ.VVI,
ნაყ. VIIIX. იზრდება ტყეებსა და ბუჩქნარებს შორის. გა
ვრცელებულია, ძირითადად, აღმოსავლეთ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ჩრდილოეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას, მცირე
აზიას.

Euonymus latifolius (L.) Mill. – 
განიერფოთლიანი ჭანჭყატი, ტაბლაყურა

ოჯახი:Clastraceae–ჭანჭყატასებრნი

13მსიმაღლისბუჩქია,დატოტვილი.ტოტებიშიშველია,
ცილინდრული, ფოთლები დიდი ზომისაა, ტყავისებური,
მუქი მწვანე. ქვედა მხარე ღია ფერისაა, ელიფსური ან
კვერცხისებური,კიდეები–ხერხკბილა.გვირგვინისფურ
ცლები მომწვანოა. არილუსი მონარინჯისფროა. ყვ.IVV,
ნაყ. VIIIX. იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებსა და ხეობებში,
მეტწილად 700 მდან 2300 მმდე. ცნობილია მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, მცირე აზიას და ჩრდილო
ირანს.
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Parnassia palustris L. – პარნასურა

ოჯახი:Clastraceae–ჭანჭყატასებრნი

1040სმ სიმაღლის, მრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღერომარტოულია,სწორადმდგომი.ფოთლებირო
ზეტულია, გრძელყუნწიანი, მომრგვალოკვერცხისებური,
კიდემთლიანი.ღეროსეულიფოთოლიერთიადაგულის
ფორმის,ღერომხვევი.გვირგვინიმოთეთროფერისაა.ყვ,
ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთისშუადაზედასარტყლებისტე
ნიან ადგილებში, მდინარეებისადარუების გაყოლებით.
საქართველოში გავრცელებულია ყველა რეგიონში. ბო
რეალურისახეობაა.

Colchicum speciosum Steven – უცუნა

ოჯახი:Colchicaceae–უცუნასებრნი

მრავალწლოიანი,ტუბერბოლქვიანიმცენარეა,სიმაღლე
–2060სმ.ყვავილიერთიაიშვიათად–სამი.ყვავილსაფ
რისგადანაღუნისსეგმენტებიღიავარდისფერიანმუქიია
სამნისფერია.ფორმითმოგრძოელიფსურიანოვალური.
ყვ.ნაყ.XVII. მცენარეიზრდებატყისზედასარტყლიდან
სუბალპურ სარტყლამდე, ტყისპირებსა და მდელოებზე,
ბუჩქნარებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიის
ეკორეგიონსდამისიენდემია.
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Merendera trigyna Woronow – ენძელა 

ოჯახი:Colchicaceae–უცუნასებრნი

812 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ფოთოლი–34,ყვავილობისასვაგინასაღემატება,
შიშველი, ხასხასა მწვანე,ბოლოვდება მოწითალო წვე
ტით. ყვავილები – 15,თეთრიდან მუქ იასამნისფრამდე,
ზარისებურიფორმის.ყვ.ნაყ. IIIV.იზრდებამთისწინები
დანმთისზედასარტყლამდემშრალველებსადაფერდო
ბებზე.საქართველოშიგავრცელებულიააღმოსავლეთდა
სამხრეთ ნაწილში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავს თითქმის მთელ კავკასიას, ჩრდილო აღმოსავლეთ
მცირეაზიასდარჩდილო–დასავლეთირანს.

Achillea biserrata M.Bieb. – ტყის 
ფარსმანდუკი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერომარტივია,
სწორი,სიმაღლე–30100სმ,მთელიმცენარეშიშველია
ანთხლადშებუსული,უხვადშეფოთლილი.ფოთლებიხა
ზურლანცეტა ფორმისაა, წაწვეტებული, ორმაგბასრხე
რხკბილა. ყვავილედი კალათია, რომლებიც ფარისებურ
ყვავილედებადაა შეკრებილი. ყვავილები თეთრია. ყვ.
ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისშუადაზედასარტყლებისტყე
ებში,ტყისპირებსადაველობებზე.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიასადამცირეაზიას.
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Achillea filipendulina Lam. – ფარსმანდუკი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო სწორია,
30100 სმ სიმაღლის, მიტკეცილი ბეწვით მოფენილი,
შეფოთლილი. ფოთლები მოხაზულობით მოგრძოლა
ნცეტაა, ერთმაგფრთისებურად განკვეთილილანცეტა ან
მოგრძოლანცეტა სეგმენტებად. ყვავილები შეკრებილია
რთულ ფარისებურ ყვავილედებად. ყვავილები ყვითე
ლია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებადაბლობიდანმთისზედასა
რტყლამდე–ტყისპირაადგილებში,მშრალფერდობებზე,
რიყნარზე, წყაროებისადა ნაკადულების პირას. გავრცე
ლებულია ქვემო ქართლსა და კახეთში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირედაშუააზიას,
ირანს,ერაყს.

Amberboa glauca (Puschk. ex Willd.)Muss.
Puschk. ex Grossh.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთ ან ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე –
2050 სმ. მარტივი ან ძირიდანვე დატოტვილი, ლეგა.
ფოთლები მოგრძოლანცეტა ფორმისაა. მთლიანი ან
ფრთისებურჩანგისებრგანკვეთილი.ყვავილებიდიდიზო
მისაა ძაბრისებური, კიდედანაკვთული, მოვარდისფრო.
ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება მთის ქვედადა შუა სარტყლებში
–მშრალთიხნარფერდობებსადახევებში.გავრცელებუ
ლია ქართლსადა კახეთში. გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.
კავკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Ambrosia artemisiifolia L. – 
ავშანფოთლიანი ამბროზია 

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია, 20
120 სმ სიმაღლის, მარტივი ან ზედა ნაწილში საგველა
სებურად დატოტვილი, მიტკეცილი ჯაგრისებური ბეწვით
მოფენილი.ქვედაფოთლებიორმაგფრთისებურადდაყო
ფილი, ზედაფოთლებითითოეულ მხარეზე 23 მოგრძო
ან ხაზურლანცეტანაკვთებიანი. კალათები თავთავისე
ბურ ყვავილედებშია შეკრებილი. ყვავილებიღია ყვითე
ლია. ყვ. ნაყ. VIIIIX. იზრდება მთის ქვედა, ზოგჯერ შუა
სარტყელში რუდერალურ ადგილებში, გზისპირებზე, მი
ტოვებულმიწებზე.აბეზარასარეველამცენარეა.გავრცე
ლებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ევროპას, ცენტრალურ და
ჩრდილოამერიკას.

Anthemis candidissima Willd.ex Spreng. – 
კამანია

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ვერცხლისფრად
შებუსული, ღერო – 515 სმმდე სიმაღლის, იშვიათად –
მარტივი,უფროხშირადფესვისყელიდანვედატოტვილი.
ფოთლები მოყვანილობით მოკლეკვერცხისებურია, ორ
ჯერ ან სამჯერ ფრთისებურად დანაკვთული. კალათები
– მატყლის მსგავსი შებუსვით. ენისებური ყვავილები
თეთრია. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება მთის ქვედა და შუა სა
რტყლებში–მშრალქვიანფერდობებზედანახევარუდა
ბნოებში, არიდულ ტყეებში. გავრცელებულია მესხეთში,
ქვემოქართლსადაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.
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Arctium lappa L. – ოროვანდი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო100180სმსი
მაღლისაა,დატოტვილი.ფოთლებიფართოაანთითქმის
მომრგვალოკვერცხისებური, შიშველი ან ოდნავ შებუ
სული.კალათები3სმდიამეტრისაა.საბურველითითქმის
შიშველია.საბურვლისფოთოლაკებიმწვანეა,სადგისისე
ბური.გვირგვინიმეწამულიფერისაა.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზ
რდებამთისშუასარტყლამდეტყისპირებში,ბუჩქნარებსა
დარუდერალურ ადგილებში. გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ევროპას,შუადააღმოსავლეთაზიას,
ჩრდილოამერიკას.

Artemisia vulgaris L. – ავშანი, მამულა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო – 50
150 სმ სიმაღლის, სწორი, შიშველი ან გაფანტული ბე
წვით შებუსული. ქვედაფოთლები ყუნწიანია, დანარჩენი
– მჯდომარე, ღრმადაა ფრთისებურად განკვეთილი ან
დაყოფილი ფართო ან ვიწროლანცეტა ნაკვთებად. კა
ლათები მრავალრიცხოვანია, შეკრებილია გრძელ, მჭი
დრო მტევნებად და საგველასებურ ყვავილედს ქმნის.
გვირგვინი მოწითალომომუროფერისაა. ყვ. ნაყ. VIIIX.
იზრდებაზღვისსანაპიროდანმთისზედასარტყლამდე–
ტყისპირებში, ბუჩქნარებშიდამდინარეებისგაყოლებით.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,
მცირედაშუააზიას,ირანს,ჩრდილოაფრიკას.
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Aster alpinus L. – ალპური ასტრა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო მარტოუ
ლია,კენწრულიკალათით.ფესვთანურიდაღეროსეული
ფოთლებინიჩბისებურია,ბლაგვიდაკიდემთლიანი.ზედა
ფოთლებიმჯდომარეა.კალათა35სმ–მდედიამეტრი
საა.საბურველინახევრადსფეროსებურია.მილისმსგავსი
ყვავილები ყვითელია, განაპირა ყვავილები – მოლუ
რჯოიისფერი.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებასუბალპურდაალ
პურ სარტყლებში – კლდოვან, ბალახოვან ბიოტოპებზე.
გავრცელებულია საქართველოს ყველა მაღალმთიან
რეგიონში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკა
სიას,აღმოსავლეთადასამხრეთევროპას,ახლოაღმო
სავლეთსდაშუააზიას.

Aster amellus subsp. ibericus (Steven) 
V.E.Avet. = Aster ibericus Steven ex M. 
Bieb. – იბერიული ასტრა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 2080
სმ სიმაღლის, ერთი ანრამდენიმეა, დატოტვილი ან მა
რტივი. მთელი მცენარე მონაცრისფრობუსუსებითაა მო
ფენილი.ფოთლებისამძარღვიანია,ლანცეტა.კალათები
ფარისებურ ყვავილედად არის შეკრებილი. საბურველი
მომწვანონაცრისფერია, ზოგჯეროდნავ მოწითალო. ყვ.
ნაყ. VIIIIX. იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სა
რტყლამდე – მშრალ ფერდობებზე, ქვიან ეკოტოპებზე,
ბუჩქნარში.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასა
დამცირეაზიას.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.

218



Bellis perennis L. – ზიზილა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 520 სმ
მდე სიმაღლის. ფოთლები ფესვთანურ როზეტადაა შე
კრებილი, უკუკვერცხისებური ან მოგრძონიჩბისებური,
კიდეებზე – წვრილხერხკბილა, შებუსული. საყვავილე
ღერო მარტოული კალათით ბოლოვდება. ყვავილები
სუსტად შებუსული მილითაა, თეთრი ფერის ან ვარდის
ფერიწვეტით.მილისებურიყვავილებიყვითელია.ყვ.ნაყ.
VIVIII.იზრდებამთისშუასარტყლამდე–ზღვისპირაზო
ლშიდამთისწინებზე,ფართოდგავრცელებულიმცენარეა.
გავრცელებულია, ძირითადად, დასავლეთ საქართვე
ლოში,ასევექართლსადათრიალეთში.გავრცელებისსა
ერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,მცირედაშუა
აზიას,ჩრდილოამერიკასადააფრიკას.

Carduus acanthoides L. – ეკლიანი ნარშავი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 30120 სმ
სიმაღლის, დაღარული, გვერდებზე ეკლიანი ფრთებით.
მცენარე მოფენილია მრავალი გრძელი, ყვითელი ეკ
ლით. ფოთლები მწვანეა, მოხაზულობით – ლანცეტა ან
ხაზურლანცეტა,ღრმადფრთისებურადაადაყოფილი.კა
ლათებიმარტოულიაანრამდენიმეერთად.ყვავილებიმე
წამულიანხორცისფერწითელია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
მთისქვედადაშუასარტყელშიმინდვრებზე,რუდერალურ
ადგილებში.გავრცელებულიააჭარაში,ქართლსადამთი
ულეთში. გავრცელების საერთოარეალი მოიცავს კავკა
სიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას.
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Carduus crispus Guirão ex Nyman – ხვიარა 
ნარშავი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო 60100 სმ სი
მაღლის, დატოტვილია, შებუსულია აბლაბუდისებური ან
გაბნეული,მოკლებეწვით.ფოთლებიმოგრძოლანცეტაა
ან თითქმის ელიფსური, არაღრმად ამოკვეთილდაყო
ფილი. კალათები ღეროების კენწეროებსა და ტოტებზე
ჯგუფურად არის განლაგებული. საბურველი მოფენილია
აბლაბუდისებური ბეწვით. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება მთის
შუა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე – ტყეებში, ბუჩ
ქნარებში,მეზოფილურადგილებშიროგორც–სარეველა
მინდვრებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ევროპას,მცირეაზიას,შუადააღმოსავლეთაზიას.

Carduus nutans L. – ჩვეულებრივი 
ნარშავი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 30100 სმ
სიმაღლის, მარტივია ან დატოტვილი, მაგარი, ეკლი
ანფრთიანი,ქვედანაწილშიშიშველი,ზედანაწილშიქეჩი
სებურიბეწვითმოფენილი.ფოთლებიმოგრძო–ლანცეტა
ფორმისაა, ამოკვეთილფრთისებურად დაყოფილი, კი
დეებზე ეკლიანი. კალათებიღეროსადატოტების კენწე
როებზეამარტოულადგანლაგებული.ყვავილებიიისფერ
–მეწამულია.ყვ.ნაყ.IVVIII.იზრდებადაბლობებში,მთის
ქვედადაშუასარტყლებში–ნათესებში,მდელოებზე,რუ
დერალურადგილებში.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირედაშუააზიას,ირანს,
ჩრდილოდასავლეთაფრიკას.
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Carlina vulgaris L. – ნარისჯაგა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო– 1550 სმ სი
მაღლის, სწორი, აბლაბუდისებურადშებუსული,ზედანა
წილშიდატოტვილი.ფოთლებიტყავისებურია,ჩხვლეტია
კბილებით.ქვედაფოთლებიმოგრძოლანცეტაფორმისაა.
კალათები2,5სმდიამეტრისაა,ყვავილები–მეწამულყვი
თელია.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებასუბალპურსარტყლამდე–
ტყეებში, მდელოებზე, მშრალფერდობებზე, გზისპირებზე
და ბუჩქნარებში. გავრცელებულია თითქმის მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიას,ევროპას,მცირეაზიას,ირანს.

Carpesium abrotanoides L. – ოჩოპინტრე

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო–3080სმ
სიმაღლის, შეფოთლილი, ზედა ნაწილში წკეპლისებურ
ტოტებიანია, შებუსული. ქვედა ფოთლები ელიფსურია,
ზედა უფრო ვიწროა, მოკლეყუნწიანი; ყველა ფოთოლი
კიდეებზე წვრილ კბილებიანია, თითქმის კიდემთლიანი.
კალათამრავალია,პატარაზომის.საბურველიკვერცხი
სებურია, ყვავილები ყვითელია. ყვ. ნაყ. VIIX. იზრდება
მთის ქვედადა შუა სარტყლებში ტყისპირა ადგილებში,
ბუჩქნარებში, ბაღებში, გზისპირებზე. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირედააღმოსავლეთაზიას.
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Carthamus lanatus L. – ალისარჩული

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთანორწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1მ
–მდე.მონაცრისფრო–მწვანედამცენარისწვერზეაბლა
ბუდისებური შებუსვით. ღერო სწორია, მაგარი, მარტივი
ან ზედა ნაწილში დატოტვილი, ფესვთანური ფოთლები
ჩანგისებურია, ბასრკბილა. ღეროსეული ფოთლები ტყა
ვისებურია, ლანცეტასებური, წვერზე ეკლით, კედლებზე
ეკლიანი სეგმენტებით. ყვავილები მკრთალი ყვითელია.
ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებში
ქვიშნარდარუდერალულადგილებში,გზისპირებზე,ნა
თესებში, საძოვრებზე. სპორადულად გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს ევროპას, ახლო აღმოსავლეთს, ცენტრალურ
აზიასადაჩრდილოაფრიკას.

Centaurea diffusa Lam.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 1550
სმ სიმაღლის, სწორი, წიბოებიანი, ძირში ძლიერ გაფა
რჩხულადდატოტვილი,მკრთალიმწვანეფერის.ფესვთა
ნურიფოთლებიორმაგფრთისებურადგანკვეთილი,ზედა
ფოთლები ხაზურლანცეტა ფორმისაა. ყველა ფოთოლი
თითქმის ნაცრისფერქეჩისებურია. კალათები მარტოუ
ლია.ყვავილები,ვიწროცილინდრულითანაყვავილებით,
ყვავილები მოთეთრო ან ვარდისფერია. ყვ. ნაყ. VIIX.
იზრდება მთის ქვედადა შუა სარტყლებში, მთისწინებზე,
მშრალეკოტოპებზე,სტეპებში.გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, სამხრეთდა აღმოსავლეთ ევროპას,
მცირეაზიას.
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Centaurea iberica Trevir. Ex Spreng. – 
ნარცეცხლა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღეროსწორია,2060
სმ სიმაღლის, მონაცრისფრომწვანე, გაფარჩხულადდა
ტოტვილი, ხაოიანი ბეწვით მოფენილი. ფესვთანური და
ღეროსეულიფოთლებიფრთისებურადარისგანკვეთილი,
ხაზურლანცეტაფორმისაა.კალათებისაშუალოზომისაა,
კვერცხის ფორმის, მარტოული. ყვავილები ვარდისფე
რმეწამული ფერისაა. ყვ. ნაყ VX. იზრდება მთის ზედა
სარტყლამდემშრალქვიანფერდობებზე,გზისპირებზედა
მთის სტეპებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდა სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპას, მცირედა
შუააზიას.

Centaurea macrocephala Muss.Puschk. 
ex Willd. = Grossheimia macrocephala 
(Muss. Puschk. ex Willd.) Sosn. &Takht. – 
ხახვისთავა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო60100სმ
სიმაღლის, სწორი, მსხვილი, მარტივი ან დატოტვილი,
თხლად შებუსული ხუჭუჭა ბეწვით. ქვედა ფოთლები ფა
რთოლანცეტაფორმისაა,ყუნწადწარზიდული.ღეროსე
ული ფოთლები მჯდომარეა. ყველა ფოთოლი კიდეებზე
ამოღრღნილ–დაკბილულია.კალათებისფეროსებურკო
ნუსურია, კენწრული,მარტოული, კალათის ძირში ღერო
გამსხვილებულია.ყვავილედიკაშკაშაყვითელიანმოყვი
თალო–ყავისფერია.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებატყისზედა
და სუბალპურ სარტყლებში – მდელოებზე, მაღალბალა
ხეულობაში.საქართველოშიგვხვდებასპორადულად.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,
მცირეაზიასადაირანს.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Centaurea salicifolia M.Bieb. – წითელი 
ღიღილო 

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია,
50100სმსიმაღლის,ოდნავდატოტვილი,მოკლე,ხორკ
ლიანი ბეწვით მოფენილი. ფოთლები მოგრძოლანცეტა
ანლანცეტაფორმისაა,ღია მწვანეფერის. ქვედაფოთ
ლებიყუნწიანია,ზედა–მჯდომარე.კალათებიმოგრძოკ
ვერცხისებურია. ყვავილები ვარდისფერმეწამულია. ყვ.
ნაყ.VIIX.იზრდებამთისქვედასარტყლიდანმთისშუასა
რტყლამდემუხნარწიფლნარტყეში,ბუჩქნარებში,ტყისპი
რებსადასუბალპურმდელოებზე.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიასადამცირეაზიას.

Centaurea solstitialis L. – ეკალცოცხი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორია,30100
სმ სიმაღლის, ღარებიანი,ზედა ნაწილში დატოტვილია
ზემოთ აშვერილი ტოტებით, მონაცრისფრო, ქეჩისებური
შებუსვით.ფესვთანურიფოთლებიჩანგისებურია,მოგრძო
ფორმის,კენწრულიფოთოლაკიუფროდიდიზომისაა,ვი
დრეგვერდითები.ღეროსეულიქვედაფოთლებიხაზურია,
კიდემთლიანიანდაკბილული.საბურვლისფოთოლაკები
ეკლიანია, ყვავილები ყვითელიფერისაა. განაპირა ყვა
ვილები თითქმის არ არის გადიდებული. ყვ. ნაყ. VIIX.
იზრდება ველებისა და ფრიგანისეული მცენარეულობის
ზონაში. გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ცენტრალურ,სამხრეთდააღმოსავლეთევროპას,აღმო
სავლეთაზიასადაჩრდილოამერიკას.
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Cichorium intybus L. – ვარდკაჭაჭა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო40125სმ
–მდესიმაღლის,დაკუთხულდაღარული,გაფარჩხულად
დატოტვილი, მოლეგომწვანე ფერის. ფოთლები მოგ
რძოლანცეტა ფორმისაა, ფრთისებურად განკვეთილი.
კიდემთლიანი ან დაკბილული. კალათები ტოტების კენ
წეროებზემარტოულია,კენწრულიფოთლებისიღლიებში
კიჯგუფადგანწყობილი.ყვავილებიცისფერია,იშვიათად
თეთრი. ყვ. ნაყ. VIX. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე
მინდვრებში, გზისპირებზე, ნათესებსა და რუდერალურ
ადგილებში, ბაღებსა და ველობებზე. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალია
კავკასია,ევროპა,შუადამცირეაზია,ირანი.

Cirsium echinus (M.Bieb.) Hand.-Mazz. – 
ნარი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,ღერო4060 სმ სიმა
ღლისაა. ზედა ნაწილში დატოტვილი, ღეროები დაღა
რულია და უხვად შებუსული აბლაბუდისებური ბეწვით.
ფესვთანური და ქვედა ფოთლები მოყვანილობით ხაზუ
რია, ფრთისებურად დანაკვთული სამკუთხა ნაკვთებით.
კიდეებზე ხშირი წამწამისებური ეკლებითაა შემოსილი.
ზემოდანშიშველია,ქვემოდან–შებუსული,ღერომხვევი.
ზედაფოთლებიპატარაა,ხაზურლანცეტა.კალათამრავა
ლია,კენწრულიანიღლიური.ყვავილებიმოთეთრომოვა
რდისფროა.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებამთისშუასარტყელში
მშრალ,ღორღიანფერდობებზე,გზისპირებზე.საქართვე
ლოშიგვხვდებაყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,ირანს.
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Cladochaeta candissima (M.Bieb.) DC.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია
ან წამოწეული, ხშირფოთლიანი, თეთრი, ფიფქისებური
შებუსვით. ქვედა ნაწილში – დატოტვილი, ფოთლები
ოდნავგასქელებულია, მჯდომარე. ქვედაფოთლებიმო
კლენიჩბისებურია, ზედა ფოთლები – ხაზური. კალათა
ცილინდრულია, 1520 – ყვავილიანი, შეკრებილია ხშირ
ნახევარქოლგებში ან ტოტების ბოლოებში ფარისებურ
ყვავილედებად. საბურველიცდა ყვავილებიც ყვითელია.
ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებამთისშუასარტყლამდერიყეებზე
და ქვიშნარებში. საქართველოში გვხვდება კახეთში, სა
მეგრელოში,ქართლში,ფშავსადახევში.კავკასიისენდე
მური მცენარეა. გვარიCladochaeta კავკასიის ენდემური
გვარია.

Cota tinctoria (L.) J.Gay = Anthemis 
saguramica Sosn.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ჩვეულებრივ,მო
ნაცრისფროშებუსვით.ღეროსწორი,4070სმსიმაღლის,
დაკუთხულდაზოლილი,შუანაწილიდანანუფრომაღლი
დან დატოტვილი. ღეროსეული შუა ფოთლები მჯდომა
რეა, უკუკვერცხისებური, ფრთის მსგავსად განკვეთილი.
კალათები განლაგებულია ძალიან გრძელ და შიშველ
ღერძებზე. ენისებური ყვავილები ოქროსფერია. ყვ. ნაყ.
VIIX.იზრდებამთისშუასარტყელშიტყისპირებსადაბუჩ
ქნარებში. გავრცელებულია ქართლსა და მთიულეთში.
აღწერილიასაგურამოსქედიდან.საქართველოსენდემია.
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Cyanus cheiranthifolius (Willd.) Sojak = 
Centaurea cheiranthifolia Willd.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო–1045სმ
სიმაღლის, ქეჩისებურად შებუსული. ფოთლები ფრთისე
ბურად განკვეთილია მომრგვალებულწვერიან მოგრძო
ნაკვთებად.უფროიშვიათადფოთლებიარისკიდემთლი
ანი,ხაზურიანლანცეტაფორმის.კალათები2025მმდი
ამეტრისაა.გარეთაყვავილებიდიდიზომისაა,მოთეთრო
მოყვითალო,ზოგჯერლურჯიანმეწამულიფერის.ყვ.ნაყ.
VIVIII.იზრდებასუბალპურიდაალპურისარტყლებისტე
ნიანდაღორღიანმდელოებზე. საქართველოშიგავრცე
ლებულიასპორადულადყველგან.გავრცელებისსაერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,ირანს.

Cyanus segetum Hill = Centaurea cyanus L. 
– რუსული ღიღილო

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღეროსწორია,1080
სმ სიმაღლის, აბლაბუდისებური ბეწვით მოფენილი, ძი
რიდანვედატოტვილი.ფესვთანურიფოთლებიყუნწიანია,
უკუკვერცხისებურლანცეტაფორმის,წაწვეტებული.კალა
თებისაშუალოზომისაა,მარტოული.განაპირაყვავილები
ლურჯია, შიგნით – იისფერი.ყვ. ნაყ. VX. იზრდება და
ბლობებზე,მინდვრებსადაქვიანმდელოებზე.ცნობილია
აფხაზეთსადაიმერეთში,აგრეთვეთითქმისმთელაღმო
სავლეთსაქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსკავკასიას,ჩრდილოეთ,ცენტრალურდასამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,სამხრეთდააღმოსავლეთაზიას.
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Cyanus triumfettii (All.) Dostál ex Á.Löve & 
D.Löve= Centaurea triumfettii All.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღეროახოვანია,
30–60სმსიმაღლის,მარტივი,ზევითაშვერილიტოტე
ბით,მომწვანოანიშვიათად–მონაცრისფრო(მიტკეცილი
შებუსვის გამო). ფოთლები ხაზურლანცეტა ფორმისაა,
მჯდომარე. კალათები მარტოულია. ყვავილებილურჯია,
უფრო იშვიათად – მეწამული ან თეთრი ფერის. ყვ. ნაყ.
VIVIII.იზრდებამთისშუადაზედასარტყლებისმდელო
ებზე,კლდეებზე,ტყისპირაადგილებში.გავრცელებულია
თრიალეთში,ქვემოქართლსადასამცხეჯავახეთში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიასამხრეთკავკასიადამცირე
აზია.

Dolichorrhiza caucasica (M.Bieb.) Galushko

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 3060 სმ
სიმაღლისაა, შეფოთლილი. ფოთლები სქელია, ქვედა
ფოთლებითირკმლისებურმომრგვალოა, შუაფოთლები
ძლიერ ვარირებს, ფორმისა და ზომის მიხედვით. სულ
ზედაფოთლებიკიდემთლიანია,ლანცეტადანვიწროხა
ზურამდე. კალათა, ჩვეულებრივ – 12, იშვიათად – 56.
სუსტად შებუსული ყვავილები კაშკაშა ნარინჯისფერყვი
თელია. ყვ. ნაყ.VIVII. იზრდება ალპურიდასუბალპური
სარტყლების ტენიან ხევებსა და კლდეთა ნაპრალებში,
მდელოებზე,არყნარში,დეკიანში.გავრცელებულიათით
ქმის მთელ საქართველოში. კავკასიის ენდემური მცენა
რეა.
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Dolichorrhiza renifolia (C.A.Mey.) Galushko

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2040 სმ
სიმაღლისაა, შეფოთლილი. ფოთლები თხელია, მო
მრგვალოთირკმლისებური, კიდეებზე დაკბილული. შუა
ფოთლები არ არის მრავალი, რამდენადმე დაპატარა
ვებულია და მოკლეყუნწიანი. ზედა ფოთლები ხაზური
ფორმისაა,ქერქლისებური.კალათებიდიდიზომისაა,მა
რტოულიანიშვიათად24ერთად.ყვავილებიყვითელია.
ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებაალპურსარტყელშიდაჩრდილულ,
ტენიანადგილებში,კლდეთანაპრალებში,არყნარში.გა
ვრცელებულიათითქმისმთელსაქართველოში.კავკასიის
ენდემურიმცენარეა.

Echinops sphaerocephalus L. – 
თავკომბალა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო–0,51,5მ
სიმაღლის, ზედა ნაწილშიდატოტვილი,ღარებიანწიბო
ებიანი,შეფოთლილი,აბლაბუდისებურიდაჯირკვლოვანი
ბეწვით შებუსული. ფოთლები თხელია ან ტყავისებური,
მწვანე.ქვედაფოთლებიყუნწიანია,ფრთისმსგავსადგა
ნკვეთილი,კიდეეკლიანი.ღეროსეულიფოთლებიმჯდო
მარეა,ზედაფოთლებიდაკნინებული.კალათამრავალია,
ტოტებისკენწეროებზე34სმდიამეტრის,სფეროსმსგავს
თავაკებადშეკრებილი.მღვრიეცისფერიანცისფერი.ყვ.
ნაყ. VIIVIII. იზრდება მშრალ, ბალახიან ფერდობებზე,
ტყისპირებში.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,მცირედაშუააზიას.
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Erigeron alpinus L.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერომრავალი,
625 სმ სიმაღლის, შებუსულია უკან გადახრილი, გაფა
რჩხული ბეწვით. ღეროსეული ქვედა ფოთლები მოგ
რძონიჩბისებურია, საკმაოდ გრძელყუნწიანი. დანარჩენი
ფოთლები ხაზურია, თითქმის ღერომხვევი. კალათები,
ჩვეულებრივ,მარტოულია,იშვიათად–35.ყვავილებივა
რდისფერია.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებაალპურსარტყელში
მდელოებზე.გავრცელებულიასამხრეთდააღმოსავლეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,ჩრდილოეთ,სამხრეთ–დასავლეთევროპას.

Erigeron canadensis L. = Conyza canadensis 
(L.) Cronquist -ცხენიკუდა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო30150 სმ სი
მაღლისაა,სწორადმდგომი,ჩვეულებრივ,ზედანაწილში
დატოტვილი, შეფოთლილი, დაფარულია მარტივი, გაფ
შეკილი ბეწვით.ფოთლები ხაზურლანცეტაა, მჯდომარე.
ქვედაფოთლებიყუნწიანია,ფართოდდაკბილული.ყვავი
ლედიშედარებითვიწროსაგველაა.კალათებიმრავალ
რიცხოვანია,ყვავილები–თეთრი.ყვ.ნაყ.VIXI.იზრდება
მთისქვედადაშუასარტყლებისრუდერალურადგილებში,
ნათესებისმახლობლად,მდელოებზედატყეში,მდინარე
ებსა და ტბებთან, გზისპირებზე. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
ევროპას,შუააზიას,აღმოსავლეთაზიას,ჩრდილოდასა
მხრეთამერიკას,ავსტრალიას.
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Erigeron caucasicus Steven

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო–1045სმ
სიმაღლის, სწორად მდგომი, მარტივი ან დატოტვილი,
მოფენილია ხშირი და გრძელი, მარტივი ბეწვით. ფოთ
ლები კვერცხის ფორმისაა ან მოგრძოკვერცხისებური,
თითქმისღერომხვევი. კალათები შეკრებილიაფარისმს
გავსყვავილედადანმარტოულია.საბურვლისფოთოლა
კებიმუქია,ხშირად–მოწითალო.მილისებურიყვავილები
ყვითელია,ენისებურიკიკაშკაშავარდისფერი,1,5–ჯერ
გრძელია საბურველზე. ყვ. ნაყ. VIIIX. იზრდება ალპური
და სუბალპური სარტყლების მდელოებზე, მორენებზე,
ღორღიან ფერდობებსა და კლდეებზე. გავრცელებულია
საქართველოსყველამაღალმთიანრაიონში;კავკასიასა
დამცირეაზიაში.

Erigeron caucasicus subsp. venustus 
(Botsch.) Grierson = Erigeron venustus 
Botsch.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო მარტოუ
ლია, 3,530 სმ სიმაღლის, სწორად მდგომი, შებუსულია
ხშირი და უხეში მრავალუჯრედიანი ბეწვით. ფესვთა
ნური ფოთლები ნიჩბისებურია, ღეროსეული ფოთლები
კიდემთლიანია. ქვედა ღეროსეული ფოთლები მოკლე
ყუნწიანია, ზედა– მჯდომარე. კალათა13 ია, 15 მმმდე
სიგანისაა,მოთავსებულიღეროსწვერზე.ენისებურიყვა
ვილებიკაშკაშავარდისფერია,მილისებურიყვავილები–
ყვითელი.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებასუბალპურდაალპურ
მდელოებზე,კლდეებზე,ღორღებზე26003500მმდე.გა
ვრცელებულია საქართველოს ყველა მაღალმთიან რაი
ონში.გავრცელებისსაერთოარეალიაკავკასიადამცირე
აზია.
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Eupatorium cannabinum L. – ვარდკანაფა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო–50120სმ
სიმაღლის,სწორიანწვერზედატოტვილი,სუსტადდაღა
რული, ზოგჯერ მონაცრისფროვარდისფერი. ფოთლები
მოკლეყუნწიანია, მოპირისპირე, 35ად დაყოფილი.
ფოთოლაკები ლანცეტაა. კალათები 56 ყვავილიანია,
შეკრებილიამჭიდრო,ფარისებურსაგველაკენწრულყვა
ვილედებად. ყვავილები მოვარდისფროა, ძაბრისებური.
ყვ.ნაყ.VIXII. იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლების
ტენიანადგილებში,მდინარეთადაწყაროებისნაპირებზე.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრა
ლურ,აღმოსავლეთდაჩრდილოევროპას,შუადამცირე
აზიას,ჩრდილოაფრიკას.

Filago arvensis L. – ნაცარა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღეროსწორია, 530
სმ სიმაღლის, რამდენადმე გაფარჩხულად და საგველა
სებურადდატოტვილი, თეთრი ან მონაცრისფრო, ხშირი
მატყლისებურიბეწვითშებუსული.ფოთლებიმჯდომარეა,
პატარაზომის,ლანცეტაანხაზურიფორმის.კალათები–
27,შეკრებილიათავაკისმსგავსყვავილედებადტოტების
ბოლოებშიანფოთლისიღლიებში.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდება
მთისქვედადაშუასარტყლებში–მშრალფერდობებზე,
რუდერალურ ადგილებში, ნათესებში, როგორც სარე
ველა. გავრცელებულია ქართლსა და აჭარაში. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ
ევროპას,მცირედაშუააზიას,ირანს.
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Galinsoga parviflora Cav.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, შიშველი ან მცირედ
შებუსული.ღეროსწორადმდგომია,10100სმ,ჩვეულებ
რივ, დატოტვილი. ფოთლები მოპირისპირეა, კვერცხი
სებური ფორმის, კიდეებზე წვრილად დაკბილული.
ყვავილედიპატარაზომისკალათია.ენისებურიყვავილები
თეთრია,მილისებურიყვავილები–ყვითელი.ყვ.ნაყ.VI
X.იზრდებარუდერალურადგილებში,გზისპირებზე,ნათე
სებში, ტყისპირებში. ამერიკიდან შემოტანილი მცენარეა.
საქართველოში ცნობილია სპორადულად. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,აღმოსავლეთაზიას,
სამხრეთამერიკას.

Hieracium x auriculoides Láng – ხარნუყა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 50 სმ
მდე სიმაღლის, შეფოთლილი მიწისზედა მხოხავი ყლო
რტებით,ჩვეულებრივ,ჯაგრისადავარსკვლავისმსგავსი
შებუსვით.ღეროდატოტვილიამხოლოდწვერთან,ღერო
სეულიფოთლები–26,ლანცეტაანხაზურლანცეტაფო
რმისაა, დაფარულია მწვანე ან მოყვითალომომწვანო,
ნაფიფქით.ყვავილებიშეკრებილია750საყვავილეკალა
თაში,რომლებიცწარმოქმნისსაგველაანქოლგისებურ
ფარისებურ ყვავილედს. ყვავილები ყვითელია. ყვ. ნაყ.
VVIII.იზრდებამთისშუა,ზედადასუბალპურსარტყლებში
– ტყისპირებში, ბალახოვან და ქვიან ფერდობებზე. გა
ვრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და
სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპას, მცირე აზიას, ლიბანს,
ირანს.
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Inula helenium L. – კულმუხო

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო – სწორი,
60250 სმ სიმაღლის, ზედა ნაწილში დატოტვილი, შებუ
სული.ქვედაფოთლებიდიდიზომისაა,ელიფსური,4050
სმსიგრძისადა1525სმსიგანის,ყუნწადშევიწროებული
და არათანაბრად ხერხკბილა. ზედაფოთლები კვერცხი
სებურია,ღერომხვევი.კალათებისღერძებიარათანაბარი
ზომისაა, საბურვლის გარეთა ფოთლები კვერცხისებუ
რია, შიგნითა – უფრო ვიწრო, მეწამული არშიით შემო
ვლებული, ენისებური ყვავილებიოქროსფერყვითელია.
ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებადაბლობიდანთითქმისტყისზედა
სარტყლამდე ბუჩქნარებსა და ტყისპირებში. გავრცელე
ბულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ჩრდილოეთ, ცენ
ტრალურდააღმოსავლეთევროპას,შუადამცირეაზიას,
ირანს.

Inula magnifica Lipsky – გიგანტური მზიურა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია,
2 მმდე სიმაღლის, წვერისკენ დატოტვილი, ქვედა ნა
წილში ბეწვით მოფენილი, ზედა ნაწილში ბანჯგვლიანი.
ფოთლებიძალიანდიდიზომისაა,ღეროსეულიქვედადა
შუა ფოთლები კვერცხისებურია, კიდეებზე ორმაგმსხვი
ლხერხკბილა. კალათები ცოტაა, გრძელღერძიანი. ენი
სებურიყვავილებიყვითელიფერისაა,მოწითალოფერის
ძარღვებით.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებატყისადასუბალპურ
სარტყლებში,მაღალბალახეულობაში,ტყეებსადატყის
პირაადგილებში.გავრცელებულიადასავლეთსაქართვე
ლოსადამთიულეთში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Inula orientalis Lam. – აღმოსავლური 
მზიურა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია,
2050სმსიმაღლის,მეტწილადმარტივი,ქვედანაწილში
სუსტად შებუსული, ზედა ნაწილში მოფენილია გრძელი,
ხშირი ბეწვით. ქვედა ფოთლები მოგრძონიჩბისებურია,
ზედა ფოთლები ელიფსურია, ნახევრად ღერომხვევი.
ყველა ფოთოლი მჯდომარეა, ორივე მხარეზე მიტკე
ცილი,რბილიბეწვითშებუსული.კალათებიმარტოულია.
ენისებური ყვავილები კაშკაშა ყვითელი ფერისაა. ყვ.
ნაყ.VIIVIII.იზრდებასუბალპურდაალპურსარტყლებში
– მდელოებზე, კლდეებსა და ღორღიან ფერდობებზე,
ფიჭვნარებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში. გავრცელების საერთოარეალიმოიცავს კავკასი
ასადამცირეაზიას.

Jacobaea aquatica (Hill) “G.Gaertn., B.Mey. 
& Scherb.” =Senecio aquaticus Hill – 
თავყვითელა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროწვრილია,4080
სმსიმაღლის,ძალიანგაბნეულიაბლაბუდისებურიბეწვით
შემოსილი ან შიშველი. ღეროსეული ქვედა ფოთლები
მოკლეყუნწიანია, ფირფიტა ჩანგისებურად არის დაყო
ფილი, ზედაფოთლები მჯდომარეა. კალათა მრავალია,
ნახევარსფეროსებური. ენისებური ყვავილები ყვითელია.
ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებაზღვისსანაპიროზოლსადამთის
ქვედა სარტყელში ტენიან და რუდერალურ ადგილებში.
გავრცელებულიააფხაზეთში, სამეგრელოში,გურიასადა
აჭარაში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას, ცენტრალურ, სამხრეთ და სამხრეთაღმოსავლეთ
ევროპას,მცირეაზიას.
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Jurinea blanda (M.Bieb.) C.A.Mey.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო მარტო
ულია, 3060 სმ სიმაღლის, ზოგჯერ ძირში დატოტვილი.
ფესვთანურიფოთლები მთლიანია, წაგრძელებულნიჩბი
სებურიანლანცეტაფორმის.ყველაფოთოლიზედამხა
რეზე მომწვანოა, იშვიათად – მატყლისებური შებუსვით.
კალათები მარტოულია, ძალიან გრძელ საყვავილე
ღერძზეგანლაგებული.გვირგვინიმეწამულიფერისაა.ყვ.
ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისქვედა,შუადაზედასარტყლე
ბისმშრალ,განათებულ,ღორღიანდაქვიანეკოტოპებზე,
ბუჩქნარებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Jurinea moschus subsp. pinnatisecta 
(Boiss.) Greuter =Jurinella subacaulis 
(Fisch. &C.A.Mey.) Iljin

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,უღეროაანღერო
იშვიათად12სმსიმაღლისაა, მოფენილიაძველიფოთ
ლების ბოჭკოებით. ფოთლები ფესვთანურ როზეტადაა
შეკრებილი, მრავალრიცხოვანია, ფრთისებურადღრმად
განკვეთილი.ზედამხარემწვანეა,შიშველი,ქვედამხარე
– ქეჩისებური ბეწვით მოფენილი. კალათები 5 სმ სიგა
ნისაა, მარტოულიანრამდენიმე ერთად.გვირგვინიღია
მეწამულიფერისაა. ყვ. ნაყ.VIIIX. იზრდება ალპურიდა
სუბნივალური სარტყლების ჩამონაზვავებზე, მორენებზე,
ალპურხალებზე. გავრცელებულიათითქმის მთელსაქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიაკავკასიადა
მცირეაზია.
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Jurinea squarrosa Fisch.& C.A.Mey = 
Jurinella squarrosa (Fisch.&C.A.Mey.) Iljin

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო შეუფოთ
ლავია, 1030 სმ სიმაღლის. ფოთლები ფესვთანურრო
ზეტადააშეკრებილი,ფრთისებურადგანკვეთილივიწრო,
ხაზური ფორმის კიდემთლიან ნაკვთებად, ზედა მხარე
შიშველია, ქვედა მხარე – თეთრი ქეჩის მსგავსი ბეწვით
მოფენილი. კალათები მარტოულია, განლაგებულია
საკმაოდ გრძელ საყვავილე ღერძზე. გვირგვინი მუქი
მეწამული ფერისაა. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება სუბალპურ
და ალპურ სარტყლებში – უმეტესად კლდეებზე, ქვიან,
ღორღიანფერდობებზე, ნაშალებზე, ნაზვავებზე.გავრცე
ლებულიაქართლში,თრიალეთსადაჯავახეთში.ამიერკა
ვკასიისენდემურიმცენარეა.

Kemulariella caucasica (Willd.) Tamansch. – 
კავკასიური კემულარიელა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერომარტივია,
5060სმმდესიმაღლის,მეტნაკლებადწახნაგოვანი,შე
ფოთლილი,დაფარულიგრძელი,რთულიბეწვით,ფოთ
ლები 59 სმ სიგრძისაა, მჯდომარე. ღეროსეული ქვედა
ფოთლებიფართოლანცეტაა.ყველაფოთოლიფუძესთან
3ნათელიძარღვითაა,მეტნაკლებადხვეულიბეწვითშე
ბუსული. კალათა მარტოულია, 34,5 სმ დიამეტრის. მი
ლისებური ყვავილები ყვითელია, ენისებური ყვავილები
კი ვარდისფერია ან ალისფერი. ყვ. ნაყ.VIIIX. იზრდება
სუბალპურიდაალპურისარტყლებისმდელოებზე,დეკი
ანში. გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში,
ასევეკავკასიასადამცირეაზიაში.
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Lactuca racemosa Willd.= Cicerbita 
racemosa (Willd.)Beauverd

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2080 სმ
სიმაღლისაა,სწორი,წვრილი,ლეგა,სუსტადდაღარული,
შიშველი,მარტივიანშუანაწილშისუსტადდატოტვილი.
ფოთლებიშიშველია,ლეგა,მთლიანი,მოგრძოანუკუკვე
რცხისებური.კალათებიმცირეა,ფორმითცილინდრული,
20ყვავილიანი,შეკრებილიამოკლეფარისებურ,შიშველ
ტოტებიან საგველად. ყვავილები ლაჟვარდისფერლუ
რჯიაანმუქილურჯი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისზედა
და სუბალპურ სარტყლებში, წიფლნარსოჭნარ,ფიჭვნარ
და არყნარ ტყეებში, დეკიანში, სუბალპურ მდელოებზე,
ქვიანდაღორღიანეკოტოპებზე.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში,ასევე–კავკასიაში,მცირეაზიასადაირა
ნში.

Lactuca serriola L. – ღორის ქადუნა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორია,30100
სმ სიმაღლის,ოდნავღარებიანი,დატოტვილი, შიშველი
ან ქვედა ნაწილში გაფარჩხულბეწვიანი. ფოთლები ღე
როზე განლაგებულია მზიან მხარეს. ქვედა ფოთლები
ამოკვეთილ – ფრთისებურად არის დანაკვთული, შუა
თითქმის მთლიანია, კვერცხისებურლანცეტა ფორმის.
კალათები შეკრებილიაფართოსაგველა ყვავილედებად.
ყველა ყვავილი ენისებურიადა ყვითელიფერის, ყვ. VI
VII,ნაყ.VIIIIX.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლების
რუდერალურადგილებში, გზისპირებზე, ბოსტნებში, მდი
ნარეების პირას, მდელოებსა და ბუჩქნარებში. გავრცე
ლებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, მცირე
აზიას,ირანს,ჩრდილოაფრიკას.
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Lapsana communis subsp. grandiflora 
(M.Bieb.) P.D.Sell = Lapsana grandiflora 
M.Bieb. – ფუჩფუჩა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო მარტივია
ანდატოტვილი,30100სმსიმაღლის,შიშველიანმარტივი
ბეწვითშებუსული.ქვედაფოთლებიჩანგისებურია,ყუნწი
ანი,ამოკვეთილდაკბილული,შუაფოთლებიმჯდომარეა,
კვერცხისებური.ზედა–ლანცეტააანხაზურლანცეტაფო
რმის.კალათებიშეკრებილიაფარისებურანფარისებურ–
საგველაყვავილედში.ყვავილებიოქროსფერყვითელია.
ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებამთისშუადაზედასარტყლებში–
ტყეებში,ტყისპირაადგილებში,ბუჩქნარებსადამდელო
ებზე. გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამ
ხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. – 
მინდვრის გვირილა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო სწორია,
2060 სმ სიმაღლის, წიბოებიანღარებიანი, მარტოული
ანრამდენიმე კალათით. შიშველი ან სუსტად შებუსული.
ქვედა ფოთლები ყუნწიანია, უკუკვერცხისებურსოლისე
ბური, ღეროსეული ფოთლები მოგრძოლანცეტაა ზედა
ფოთლებიმჯდომარეა.კალათები1015მმდიამეტრისაა.
ენისებურიყვავილებითეთრია,მილისებური–ყვითელი.
ყვ.ნაყ.IVXII.იზრდებამთისზედასარტყლამდე–მდელო
ებზე, გვხვდება ნათესებში, როგორც სარეველა. გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,ევრო
პას,შუააზიას.

260



Matricaria matricarioides (Less.) Porter – 
გვირილა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა ,ღერო – 545 სმ სი
მაღლის, შიშველი, ზედა ნაწილში დატოტვილი, უხვად
შეფოთლილი. ფოთლები ორმაგფრთისებურად განკ
ვეთილი, ხაზურლანცეტა ნაკვთებად. კალათები მოკლე
ყუნწებზე სხედან, საბურვლის ფოთოლაკები ოვალურია
ან კვერცხის ფორმის. კალათები ჰომოგამურია. ყველა
ყვავილიმილისებურია,მომწვანო–ყვითელიფერის.ყვ.
ნაყ.VIIIX.იზრდებამდელოებზე,ბაღებში,მდინარეთანა
პირებზე,რუდერალურადგილებში,გზისპირებზე.შემოტა
ნილი მცენარეა. გავრცელებულია აფხაზეთში, ქართლსა
დამთიულეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპას, შუა და
აღმოსავლეთაზიას,სამხრეთამერიკას.

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

2030 სმ სიმაღლის, მრავალწლიანი მრავალღეროიანი
ბალახოვანი მცენარეა. მსხვილი და ხშირფოთლიანია,
მარტივი ან ზედა ნაწილში დატოტვილი, ხშირი, ქეჩისე
ბური, ხავერდოვანი შებუსვით. ფოთლები ლანცეტაა ან
მოგრძოლანცეტა, კიდემთლიანი ან მრგვალკბილა. კა
ლათებიღეროსწვერშიაფარისებურყვავილედადშეკრე
ბილი.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებაზღვისსანაპიროქვიშებზე,
უშუალოდზღვისმიმოქცევისზოლში.შემოტანილიმცენა
რეა. გავრცელებულია აფხაზეთში, გურიასა და აჭარაში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსცენტრალურდა
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას.
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Petasites albus (L.) Gaertn. – ბუერა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. საყვავილე
ღერო შეფოთლილია კვერცხის ან ლანცეტას ფორმის
მიტკეცილი, ქერცლისებური ფოთლებით. ფესვთანური
ფოთლები გრძელყუნწიანია. ფირფიტა მომრგვალოგუ
ლისებურია,ზედამხარეშიშველიაანხორკლიანიბეწვით
შემოსილი. ქვედა მხარე ლეგაა სქლად შებუსვის გამო.
ფოთლები კიდეებზე ამოკვეთილმსხვილკბილებიანია.
დაყვავილების შემდეგ ფოთლები დიდ ზომებს აღწევს.
ყვავილებითეთრიაანოდნავმოყვითალო.ყვ.ნაყ.IVVII.
იზრდება დაბლობიდან სუბალპურ სარტყლამდე მდინა
რეთა ნაპირებზე, ტენიან ადგილებში. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ევროპას,მცირეაზიას.

Pilosella piloselloides subsp. bauhinii (Schult.) 
S.Bräut. & Greuter = Hieracium bauhinia 
var. fastigiatum (Nägeli & Peter) Zahn

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო–1550სმ
სიმაღლის,შიშველიანიშვიათადჯირკვლოვანი,ზოგჯერ
მარტივი ბეწვით შებუსული.როზეტისფოთლები ხაზური,
ვიწროელიფსურიანთითქმისლანცეტაა,მარტივიბეწვით
შებუსული.ღეროსეული26ფოთოლიროზეტისფოთლე
ბისმსგავსია.ყვავილედიფაშარია,350საყვავილეკალა
თით. ყვავილები ყვითელია, ზოგჯერ წითელზოლიანი ან
მეწამულიზოლითქვედამხარეს.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
მთის შუა და ზედა სარტყლების მშრალ მდელოებსა და
ტყისპირებში.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრა
ლურ, სამხრეთდა აღმოსავლეთ ევროპას, მცირე აზიას,
ირანს,ლიბანს.

264



Pojarkovia pojarkovae (Schischk.) Greuter= 
Senecio pojarkovae Schischk.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია,
80100სმსიმაღლის,უხვადშეფოთლილი,ზედანაწილში
ფარისებურადდატოტვილი.ფოთლებილანცეტა ან ვიწ
როლანცეტა ფორმისაა, ძლიერ წაწვეტებული, კიდეებზე
თანაბრადამოკვეთილი.კალათამრავალია,45–ყვავი
ლიანი, შეკრებილია რთულ ფარისებურ ყვავილედებად.
ყველა ყვავილი მილისებურია, მოთეთრო, ოთხკბილი
ანი. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება მთის ზედადა სუბალპური
სარტყლების მდელოებზე, ტყისპირებში, მდინარისპირა
რიყეებზე. გავრცელებულია, ძირითადად, დასავლეთ სა
ქართველოსადაკახეთში.კავკასიონისენდემურიმცენა
რეა.

Prenanthes petiolata (K. Koch.) Sennikov = 
Cicerbita pontica (Boiss.)Grossh.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო3050სმსი
მაღლისაა,წვრილი,ქვედანაწილშიშეფოთლილი,ზედა
ნაწილში ჯირკვლოვანი ბეწვით მოფენილი. ფოთლები
პატარა ზომისაა, შუბისებურსამკუთხა ან შუბისებურკვე
რცხისებური, კიდეებზედაკბილული.მცირერაოდენობის
კალათები შეკრებილია ფარჩხატ საგველად, მოწითურო
ბეწვით შებუსული ტოტებით. ყვავილები ლურჯია. ყვ.VI
VIII, ნაყ.IXXI. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში,ტენიან,
შერეულფოთლოვან, კოლხურ ტყეებში, ზოგჯერ – მთის
წიფლნარსოჭნარ ტყეებში. გავრცელებულია, ძირითა
დად, დასავლეთ საქართველოსა და კახეთში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასადა
მცირეაზიას.
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Psephellus dealbatus (Willd.) K.Koch

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 3060
სმ სიმაღლის, წამოწეული ან ძირიდანვერკალივით მო
ხრილი; მცენარე შებუსულია. ფესვთანური ფოთლები
ორმაგფრთისებურადააგანკვეთილი.სეგმენტებიცდანა
კვთებიცლანცეტაა.ღეროსეულიშუადაზედაფოთლები
ფრთისმსგავსადარისგანკვეთილი,ანხაზურია.მისისეგ
მენტები ვიწროლანცეტაა. კალათები ერთეულია, დიდი
ზომის.ყვავილებიმეწამულიფერისაა,გარეთაყვავილები
ძლიერგადიდებულია.ყვ.VIVII,ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთის
შუადაზედასარტყლებში–მშრალდაქვიანადგილებში.
გვხვდებაკახეთში,ქართლსადამესხეთში.გავრცელებუ
ლიასამხრეთკავკასიასადამცირეაზიაში.

Scolymus hispanicus L.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთანორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო30100
სმმდესიმაღლისაა,სწორადმდგომი,თითქმისძირიდა
ნვეა ძლიერ დატოტვილი, მრავალეკლიანი. ფოთლები
მოგრძო–ლანცეტაა,უხეში,მკვეთრადგამოსახულიდა
ძარღვით.კალათებიმჯდომარეა,განლაგებულიაღერო
სეული შუა და ზედა ფოთლების იღლიებში. ყვავილები
ყვითელია.ყვ.ნაყ.VIX.იზრდებაზღვისპირაქვიშნარებზე,
იშვიათიმცენარეა.გავრცელებულიააფხაზეთსადასამე
გრელოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკა
სიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ჩრდილოაფრიკას.
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Scorzonera czerepanovii Kuth. – 
ფამფარულა, კევის ბალახი

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1022 სმ
სიმაღლისაა,სქლადმატყლისებურადშებუსული.ღეროს
ძირში თავმოყრილი ფოთლები ხაზურლანცეტა ფორ
მისაა,კალათები–დიდიზომის,22,5სმდიამეტრის,მა
რტოული, ღეროს კენწეროზე განწყობილი. ენისებური
ყვავილები ლიმონისფერყვითელია. ყვ. ნაყ. IIIVI. იზ
რდება მშრალსა და კლდოვან ადგილებში, ველებსა და
ნახევარუდაბნოებში. გავრცელებულია ქვემო ქართლსა
დაკახეთში,ასევე–კავკასიაში,მცირეაზიასადაირანში.

Senecio leucanthemifolius subsp. caucasicus 
(DC.) Greuter =Senecio sosnovskyi Sofieva

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთანორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო–525სმ
სიმაღლის,ჩვეულებრივ,ძირიდანვედატოტვილია,გაბნე
ული აბლაბუდისებური შებუსვით ან შიშველი.ფოთლები
ხაზური ფორმისაა, ამოკვეთილფრთისებურად დაყო
ფილი.კალათებიპატარაზომისაა,შეკრებილიაფარჩხატ
– ფარისებურ ყვავილედებად. ენისებური ყვავილები
ოქროსფერყვითელიადასაბურველსაღემატება.ყვ.ნაყ.
VIVIII.იზრდებაალპურსარტყელში18003700მმდე–ჩა
მონაზვავებზე,მორენებზე,მდელოებზე.გავრცელებულია
თითქმისმთელსაქართველოში.კავკასიისენდემურიმცე
ნარეა.
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Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis 
(Waldst. & Kit.) Greuter = Senecio 
vernalis Waldst. & Kit. – გაზაფხულის 
თავყვითელა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,აბლაბუდისებურიბე
წვითშებუსული.აქვს1015სმსიმაღლისმრავალიღერო,
ზედა ნაწილში რამდენადმე დატოტვილი. ფოთლები
მოხაზულობით ლანცეტა ფორმისაა, ამოკვეთილფრ
თისებურად დაყოფილი, კიდედაკბილული. კალათები
შეკრებილიაფარჩხატ,ფარისებურსაგველაყვავილედე
ბად. ენისებური ყვავილები ყვითელი ფერისაა. ყვ. ნაყ.
IVVI.იზრდებამთისშუასარტყელშიბალახოვანდაკირ
ქვიან ფერდობებზე, მშრალ ქვიან ადგილებში, ზოგჯერ,
როგორც სარეველა. გავრცელებულია თითქმის მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს.

Senecio pseudoorientalis Schischk.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო მარტო
ულია, 4080 სმ სიმაღლის, მსხვილი და შეფოთლილი.
ფესვთანურიდაღეროსეულიქვედაფოთლებიმოგრძო
ელიფსური ან მოგრძოლანცეტა ფორმისაა, კიდედაკბი
ლული ან კიდემთლიანი. კალათები მრავალია, დიდი
ზომის, შეკრებილია ღეროს კენწეროზე ფარისებურსა
გველა ყვავილედებად. ენისებური ყვავილები ყვითელი
ფერისაა.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთისზედადასუბალ
პური სარტყლების მდელოებზე, გამეჩხრებულ ტყეებში,
ფერდობებზე.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში,გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთ
კავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.
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Senecio vulgaris L.-ჩვეულებრივი 
თავყვითელა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, შიშველი ან ოდნავ
აბლაბუდის მსგავსად შებუსული. ღერო სწორია,1530
სმ სიმაღლის,ძირიდანვე დატოტვილი. ფოთლები მოგ
რძოუკუკვერცხისებურიფორმისაა,ფრთისებურადდაყო
ფილი, კიდეებზე არათანაბრად დაკბილული. კალათები
ვიწროცილინდრული ფორმისაა, შეკრებილია ფარისე
ბურსაგველაყვავილედებად.კალათაშიყველაყვავილი
მილისფორმისაა.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებასაცხოვრებელ
ადგილებთანახლოს,რუდერალურადგილებში,ზღვებისა
დამდინარეებისპირაქვიშნარზე. გავრცელებულიააფხა
ზეთში, იმერეთში, აჭარაში, ქართლსა და კახეთში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,ირანს,ერაყს,აღმოსავლეთაზიას.

Silybum marianum (L.) Gaertn. – ბაყაყურა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია, 100
150სმსიმაღლის,დატოტვილი,იშვიათად–მარტივი,სი
გრძეზე დაღარული, შიშველი ფოთლები დიდი ზომისაა,
80სმმდესიგრძისადა30სმმდესიგანის,თეთრლაქები
ანია, უკულანცეტასებური ან ელიფსური, ფრთისებურად
განკვეთილი. კალათები სფერულია, მარტოული. ყვავი
ლებიმრავალიადამეწამულიფერის.ყვ.IVV,ნაყ.VIVIII.
იზრდება მთის ქვედა სარტყელში – რუდერალურ ადგი
ლებში, გზისპირებზე, მიტოვებულ ნახნავ ადგილებში.
გავრცელებულია აფხაზეთში, აჭარაში, ქართლსა და კა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
შუა აზიას, სამხრეთ ევროპას, მცირე აზიას, ირანსა და
ჩრდილოაფრიკას.
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Solidago canadensis L. – კანადური 
ოქროწკეპლა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მოკლე, ხეშეში
ბეწვითშებუსული.ღერო100250სმსიმაღლის,სწორად
მდგომია,მარტივიანწვერზედატოტვილი,შეფოთლილი.
ფოთლის ფირფიტა ვიწრო ლანცეტაა, მახვილხერხ
კბილა, ორივე მხარე მოკლე, ხეშეშბეწვიანი. კალათები
შეკრებილია ცალმხრივ მჭიდრო მტევნებად. ენისებური
ყვავილებიოქროსფერყვითელია.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდება
დაბლობებზე,მთისწინებსადამთისშუასარტყელში,რუ
დერალურ ადგილებში, ნათესებში. გავრცელებულიადა
სავლეთ საქართველოს ყველა რაიონში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკასიას, აღმოსა
ვლეთდადასავლეთევროპას,ჩრდილოამერიკას.შემო
ტანილიდაგაველურებულიმცენარეა.

Solidago virgaurea L. – ოქროწკეპლა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 15100
სმსიმაღლის,ხშირი,მოკლეშებუსვით.ფოთლებიხერხ
კბილაა. ფესვთანური ფოთლები მოგრძოკვერცხისებუ
რია ან ფართონიჩბისებური, ზედა ფოთლებილანცეტაა,
მჯდომარე.ყვავილედებიიღლიურია.კალათებისაშუალო
ზომისაა,მოკლეყუნწიანი.ყვავილებიყვითელიფერისაა.
ყვ.ნაყ.VIX.იზრდებატყისპირებში,ბუჩქნარებში,სუბალ
პურ მდელოებსა და გაძოვილ ადგილებში. მაღალმთის
მცენარეა. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,ირანს,შუააზიას.
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Sonchus asper (L.)Hill. – ღიჭა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია, 30
75სმსიმაღლის,მარტივიანზედანაწილშიქოლგისებუ
რად დატოტვილი. ფოთლები მოგრძოკვერცხისებურია,
მთლიანიანამოკვეთილი,ეკლიანი,წვეტიანიკბილებით.
კალათებიშეკრებილიაფარისებურანფარისებურქოლგა
ყვავილედებში, მრავალყვავილიანია. ყვავილები ყვი
თელიფერისაა.ყვ.ნაყ.VIX.იზრდებადაბლობიდანმთის
შუა სარტყლამდე – რუდერალურ ადგილებში, გზისპი
რებზე,ბუჩქნარებში,მდინარეებისადასარწყავიარხების
გაყოლებით.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში.კოსმოპოლიტიმცენარეა.

Stenactis annua (L.) Cass.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთანორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო60100
სმსიმაღლისაა,სწორადმდგომია,შეფოთლილი,დაფა
რულია უხეში, გაფანტული ბეწვით. ფესვთანური ფოთ
ლები ფართო და ოვალურია, დაკბილული და ორივე
მხარეზე მოფენილია ბეწვით. კალათები მარტოულია ან
საგველა ყვავილედებშია შეკრებილი. ენისებური ყვავი
ლები თეთრია ან მოცისფრო, მილისებური ყვავილები
ყვითელიფერისაა,5–ნაკვთიანი.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდება
ველებზე, ტყისა და ზღვის სანაპიროებზე, გზისპირებზე.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,
აზიას,ჩრდილოამერიკასადაავსტრალიას.შემოტანილი
დაგაველურებულიმცენარეა.
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Tanacetum aureum (Lam.) Greuter & al.= 
Pyrethrum chiliophyllum DC. – ასფურცელა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორია,20
40სმსიმაღლის,თხლადშეფოთლილი.ფესვთანურიდა
ღეროსეულიქვედაფოთლებიყუნწიანია,ლანცეტაფორ
მის,ორმაგფრთისებურადგანკვეთილი,მოგრძოკვერცხის
ფორმისნაკვთულებად.კალათებიღეროსკენწეროზეაშე
კრებილი მარტივ,ფარჩხატ,ფარისებურ ყვავილედებად.
ენისებური ყვავილები ყვითელი ფერისაა. ყვ. ნაყ. VVII.
იზრდებამთისშუადაზედასარტყლებისმშრალქვიანფე
რდობებზე. გავრცელებულია მესხეთჯავახეთში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,
ჩრდილოირანს,ერაყს.

Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson = 
Pyrethrum carneum M.Bieb. – წითელი 
გვირილა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო2580სმსი
მაღლისაადასწორი,შეფოთლილი,შიშველიანთხლად
შებუსული. მარტოული, კალათით დაბოლოებული. ფე
სვთანური და ღეროსეული ქვედა ფოთლები ყუნწიანია,
მოხაზულობით მოგრძოკვერცხის ფორმისაა, ფირფიტა
ღერძამდეა ფრთისებურად დაყოფილი. ენისებური ყვა
ვილები ხორცისფერწითელია. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება
მთისზედადასუბალპურისარტყლებისმდელოებზე,ტყის
პირებსა და მაღალბალახეულობაში. გავრცელებულია
აფხაზეთში,ქვემოქართლსადაჯავახეთში.გავრცელების
საერთოარეალიაკავკასიადაირანი.
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Tanacetum macrophyllum (Waldst. & 
Kit.) Sch.Bip.= Pyrethrum macrophyllum 
(Waldst.& Kit.)Willd. – დიდფოთოლა 
გვირილა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 50150
სმ სიმაღლისაა, სქლად შეფოთლილი. ფოთლები დიდი
ზომისაა, სულ ქვედა ფოთლები ყუნწიანია, დანარჩენი
მჯდომარე, კვერცხისებური ან მოგრძოკვერცხისებური,
ღრმადფრთისებურადდაყოფილი.კალათებიმრავალია,
შეკრებილია რთულ, მჭიდრო, ფარისებურ ყვავილედად.
ყვავილებითეთრია,მომრგვალოფორმის.ყვ.ნაყ.VIIIX.
იზრდება მთის ზედა და სუბალპური სარტყლების ტყის
ველობებზე, ტყისპირებსა და მაღალ ბალახეულობაში.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,
ცენტრალურევროპასადამცირეაზიას.

Tanacetum parthenium(L.) Sch. Bip. = 
Pyrethrum sevanense Sosn. ex Grossh.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 3050 სმ
სიმაღლისაა, დატოტვილი. ფოთლები ორივე მხარეზე
შებუსულია, ფესვთანური და ღეროსეული ფოთლები
გრძელყუნწიანია,ფირფიტამოხაზულობითკვერცხისფო
რმისაა. კალათები შეკრებილია ღეროს კენწეროზე ფა
რჩხატ,ფარისებურყვავილედად.ენისფორმისყვავილები
თეთრია.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთისზედასარტყელის
კლდოვანადგილებში.გავრცელებულიაქვემოქართლში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკა
სიას,შუააზიას,ჩრდილოირანს.
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Tanacetum sericeum(Adams) Sch.Bip.= 
Pyrethrum sericeum (Adams) M.Bieb.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,აბრეშუმისებურად
შებუსული. ღერო 1535 სმ სიმაღლისაა, სწორი და მა
რტივი, მარტოულიკალათით.ფესვთანურიდა უნაყოფო
ყლორტებისფოთლებიყუნწიანია,ფირფიტაფორმითლა
ნცეტაა, ორმაგფრთისებურად განკვეთილი. ღეროსეული
ფოთლები მჯდომარეა. ენისფორმის ყვავილებითეთრი
ფერისაა.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებამთისშუასარტყელში–
მშრალ, ქვიან ფერდობებზე, კლდეთა ნაპრალებში. გავ
რცელებულიაქართლსადათრიალეთში,ასევე–სამხრეთ
კავკასიასადამცირეაზიაში.

Taraxacum campylodes G.E.Haglund = 
Taraxacum officinale (L.)Weber exF.H.Wigg. – 
ბურბუშელა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1030 სმ
სიმაღლისაა,საკმაოდმსხვილი,მთელსიგრძეზეაბლაბუ
დისმსგავსიბეწვითშემოსილი.ფოთლებიმოხაზულობით
მოგრძოუკულანცეტაა, ჩანგისებურად და ფრთისებურად
განკვეთილი, კიდემთლიანი ანდაკბილული. ყველაფო
თოლაკიმწვანეაანმონაცრისფრო–მწვანე. ყვავილები
მოოქროსფროა ან ღია ყვითელი ფერის. ყვ. ნაყ. IVX.
იზრდებადაბლობიდანსუბნივალურსარტყლამდე–მდე
ლოებზე,გზისპირებზე,რუდერალურადგილებშიგავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,აზიას,ავ
სტრალიას.
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Taraxacum stevenii (Spreng.) DC.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.საყვავილეღერო
420სმსიმაღლისაა,შიშველიანკალათებისქვეშოდნავ
შებუსული.ფოთლებიშიშველია,უკულანცეტაანმოგრძო
უკულანცეტა,კიდემთლიანიანიშვიათად–ოდნავდაკბი
ლული.საბურვლისფოთოლაკებიმონაცრისფრომწვანეა
ანმოშავოფერის.ყვავილებიღიაყვითელიფერისაა.ყვ.
ნაყ. VIVIII. იზრდება სუბალპურიდა ალპური სარტყლე
ბის მდელოებსადა ხალებზე, გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,შუადამცირეაზიას,ირანს.

Tephroseris integrifolia subsp. primulifolia 
(Cufod.) Greuter = Tephroseris karjaginii 
(Sofieva) Holub

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო520სმსი
მაღლისაა, შეფოთლილი, ქეჩის მსგავსი თეთრი ბეწვით
შებუსული.ფესვთანურიფოთლებიფართოდაკვერცხისე
ბურია,მრგვალკბილებიანი;ღეროსეულიფოთლებიმოგ
რძოლანცეტაა,ოდნავღერომხვევი. კალათა 13 მოკლე,
მსხვილღერძზეათავმოყრილი.ენისფორმისყვავილები
მკრთალიოქროსფერ–წითელია.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდება
ალპურიდა სუბნივალური სარტყლებისღორღიან ჩამო
ნაზვავებზე, ქვიან ეკოტოპებზე23003500 მმდე. გავრცე
ლებულია საქართველოს თითქმის ყველა მაღალმთიან
რაიონში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Tragopogon graminifolius DC. – ფამფარა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,აქვს2090სმსი
მაღლისმრავალიღერო,მარტივიანდატოტვილი,წამო
წეული ან სწორი, შიშველი ან ქულასებურად შებუსული.
ფესვთანურიდაღეროსეულიქვედაფოთლებილანცეტა–
ხაზურიფორმისაა,კიდემთლიანი.კალათებიპატარაზო
მისაა, მცირეყვავილიანი, ყვავილები ყვითელიფერისაა.
ყვ.ნაყ. IVVIII. იზრდებამთისშუასარტყლამდემდელო
ებსა და ბუჩქნარებში, ტყისპირა ადგილებში. გავრცელე
ბულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,შუადამცირეაზიას,
ირანს,ავღანეთს.

Tripleurospermum caucasicum (Willd.) Hayek

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია,
2040სმსიმაღლის,მარტივი,შიშველიანძალიანგაბნე
ული შებუსვით,ზოგჯერ წვერამდეა შეფოთლილი. ქვედა
და უნაყოფო ყლორტების ფოთლები ყუნწიანია, ზედა –
თითქმის მჯდომარე, მოხაზულობით უკუკვერცხისებრი
ან ელიფსური, ორჯერ ფრთისებურად განკვეთილი. კა
ლათებიმარტოულია. ყვ. ნაყ.VIIX. იზრდებამთისზედა
სარტყლიდან სუბნივალურ სარტყლამდე – მდელოებზე,
ალპურხალებზე,მორენებსადანაშალებზე.გავრცელებუ
ლიათითქმის მთელსაქართველოში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,აღმოსავლეთევროპას,
მცირეაზიას,ირანს,ავღანეთს.
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Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.= 
Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. 
Laínz.

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორია,2080
სმსიმაღლის,ზედანაწილშიმეტნაკლებადფარისებურად
დატოტვილი,შიშველიანგაბნეულიშებუსვით.ფოთლები
მჯდომარეა, სამმაგფრთისებურად განკვეთილი, ვიწრო
ლანცეტა ფორმის, ძაფის მსგავს ნაკვთებად. გრძელი
ტოტები მარტოული კალათებით ბოლოვდება. ენის ფო
რმის ყვავილებითეთრია, მილისფორმის ყვავილები კი
– ოქროსფერყვითელი. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება მთის
შუასარტყლამდერუდერალურადგილებში,გზისპირებზე,
ნათესებში და მდინარის ნაპირებზე. გავრცელებულია
აფხაზეთში,რაჭალეჩხუმში,შიდადაქვემოქართლში,კა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
სამხრეთევროპას,მცირე,შუადააღმოსავლეთაზიას.

Tussilago farfara L. – ვირისტერფა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსსიმაღლე
1025სმია,ფესურაგრძელიადამხოხავი.თავდაპირვე
ლადვითარდებასაყვავილეღეროები,მარტოულიკალა
თებით.შემდეგკივითარდებამომრგვალოკვერცხისებური,
კიდეზეარათანაბრადამოკვეთილდაკბილულიდაქვედა
მხარეზე სქლად შებუსული ფოთლები, რომელთა ზედა
მხარეშიშველია. ყვავილიყვითელიფერისაა, იშვიათად
–მოწითალო.ყვ.ნაყ.IIIV.იზრდებადაბლობიდანსუბალ
პურ სარტყლამდე ტენიან ადგილებში, ჩამონაზვავებზე,
ქვიშიანადგილებში,რუებისნაპირებზე.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ევროპას,მცირე,შუადააღმოსავლეთ
აზიას,ირანს,ჩრდილოაფრიკას.
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Xeranthemum squarrosum Boiss. – 
ოქროცოცხა

ოჯახი:Compositae–რთულყვავილოვნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1040 სმ სი
მაღლისაა და სუსტადდატოტვილი, მიტკეცილი ნაცრის
ფერი ბეწვით შებუსული. ფოთლები მოგრძოხაზურია,
ნაცრისფერი ბეწვით შებუსული. კალათები მარტოულია,
ნახევარსფეროსებური, 3040 – ყვავილიანი. საბურვლის
შიგნითაფოთოლაკები23– ჯერგრძელიაგარეთაფო
თოლაკებზე, ელიფსურხაზურიფორმისაა, ვარდისფერი.
ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლების
სტეპებში, ბუჩქნარებსა და ქვიან ფერდობებზე. გავრცე
ლებულია აჭარაში, შიდა და ქვემო ქართლში, მესხეთ –
ჯავახეთსა და კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,ირანს.

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. – 
მინდვრის ხვართქლა 

ოჯახი:Convolvulaceae–ხვართქლასებრნი

მრავალწლიანიხვიარაბალახოვანიმცენარეა.ფოთლები
დიდიზომისაა,410სმ სიგრძისადაკვერცხისებური, სა
მკუთხაფორმის.ძირშიგულისეუბრისრისებურიანისრი
სებური. ზედა ფოთლები მოგრძოსამკუთხაა. ყვავილები
მარტოულიადა იღლიური. ყვავილიდიდი ზომისაა,თე
თრი. ყვ.ნაყ.VIIX. იზრდება ტყისპირებში, ბუჩქნარებში,
ნაკადულებისტერასებზე.გვხვდებათითქმისმთელტყიან
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპასდამცირეაზიას.
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Convolvulus arvensis L. – ხვართქლა

ოჯახი:Convolvulaceae–ხვართქლასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი, ხვიარა მცენარეა. ღერო
ძირში ბალახოვანია, შიშველი ან იშვიათად შებუსული;
ფოთლები მოგრძოკვერცხისებური ფორმისაა, ძირში
შუბისებური ან ისრისებრი. ყვავილები იღლიურია, 23
ერთად;თანაყვავილებიპატარაზომისაა,ხაზურსადგისი
სებურიფორმის.გვირგვინივარდისფერიაანთეთრი,გა
რედანმუქივარდისფერიზოლებიჩასდევს.ყვ.ნაყ.VIIX.
იზრდება2000მმდეზღვისდონიდანნათესებში,გზისპი
რებზე, ველებსა და ბალახოვან ფერდობებზე. გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურ
დასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაამერიკას.

Convolvulus cantabrica L. – ხვართქლა

ოჯახი:Convolvulaceae–ხვართქლასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი, არახვიარა, წითური ფე
რისგაფარჩხულბეწვებიანიმცენარეა.ღეროძლიერდა
ტოტვილია,ძირშიგახევებული,2050სმსიმაღლის.ქვედა
ფოთლები მოგრძოლანცეტაფორმისაა, ზედაფოთლები
მჯდომარეა, ხაზური ან ხაზურლანცეტა ფორმის. ყვავი
ლებიზოგჯერმარტოულია,უფროხშირადკიშეკრებილია
ფარჩხატ ყვავილედებად. გვირგვინიღია ვარდისფერია.
ყვ. ნაყ. VIX. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყელში,
ნაშალებსა და ქვიშიან კლდოვან ადგილებში. გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამ
ხრეთევროპას,მცირეაზიასდაირანს.
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Cuscuta europaea L. – აბრეშუმა

ოჯახი:Convolvulaceae–ხვართქლასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო საკმაოდ
მსხვილია, წითელიფერის,დატოტვილი. ყვავილებიმო
ვარდისფროა,მოკლეყუნწიანი,შეკრებილიადიდიზომის
ყვავილედებად.ჯამიგვირგვინზე2ჯერმოკლეა,უკუკონუ
სურიფორმისაა.გვირგვინი45დააგაყოფილი,მოკლემი
ლისებურია,მისინაკვთებიკვერცხისებურიაანრომბული.
ყვ.ნაყ.VIVII.მასობრივიგავრცელებისპარაზიტია.მეტ
წილადპარაზიტობსჭინჭარზე,სვიაზე,ანწლსადასხვაბა
ლახოვან მცენარეებზე. გავრცელებულიათითქმის მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, ცენტრალურდა სამხრეთ ევროპას, მცირედა
შუააზიას,ირანს.

Ipomoea purpurea (L.) Roth. – აბილილი

ოჯახი:Convolvulaceae–ხვართქლასებრნი

მრავალწლიანი ხვიარა მცენარეა. სიგრძე 23 მ – ია.
ფოთლები დიდი ზომისაა, გულის ფორმის, ზედა ფოთ
ლებიმოგრძოსამკუთხაადაშებუსული.ყვავილებიდიდი
ზომისაა.მარტოულიადაიღლიური.შეფერილობითიის
ფერი,ცისფერი,წითელიანთეთრი.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდება
ტყისპირებში,ბუჩქნარებში,ნაკადულებისნაპირებზე,ხში
რად ნაგვიან ადგილებში, ეტანება მდიდარ ნიადაგებს.
გვხვდება მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს ცენტრალურ ამერიკას, კულტივირებუ
ლიათითქმის მთელმსოფლიოში. საქართველოშიგავე
ლურებულია.
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Cornus mas L. – შინდი

ოჯახი:Cornaceae–შინდისებრნი

1,59მმდესიმაღლისხეანბუჩქია.ახალტოტებსოდნავ
გამოსახული5წიბოაქვსდამოფენილიამწოლიარებე
წვებით.ფოთლებილანცეტაფორმიდანდაწყებულიკვე
რცხისებურამდეა,კიდემთლიანი.ყვავილებიქოლგებადაა
შეკრებილი.ყვავილიაქტინომორფულია.გვირგვინისფუ
რცელი–4,ყვითელიფერის.მწიფენაყოფიმუქიწითელი
ფერისაა.ყვ.IIIII, ნაყ.VIIIX.იზრდებამთისქვედადაშუა
სარტყლების ტყეებში 1300 მმდე. გვხვდება ფოთლო
ვან ტყეებში, უმეტესად ქვეტყის სახით. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას.

Cornus sanguinea subsp. australis 
(C.A.Mey.) Jav. = Swida australis (C.A.Mey.) 
Pojark. ex Grossh. – შინდანწლა

ოჯახი:Cornaceae–შინდისებრნი

24 მ სიმაღლის ბუჩქია ან ხე. ვარჯი გაშლილია. ნორჩი
ტოტები მრგვალია, შებუსული. ფოთლები ყუნწიანია,
მოპირისპირედ განლაგებული, მუქი მწვანე, ფორმით
კვერცხისებრი, ორივე მხრიდან შებუსული. ყვავილედი
მრავალყვავილიანია. გვირგვინი – თეთრი. მტვრიანები
– მკრთალიყვითელი. ნაყოფიშავია, სფერული. ყვ.VVI,
ნაყ. IXX. იზრდება ბუჩქნარებში, მდინარეთა ნაპირებზე,
ტყეებში,მთისშუასარტყლამდე.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირე
აზიას.
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Cornus sanguinea subsp. australis 
(C.A.Mey.) Jav. = Swida koenigii 
(C.K.Schneid.) Pojark. ex Grossh.

ოჯახი:Cornaceae–შინდისებრნი

4მმდესიმაღლისხეანბუჩქია.ტოტებიმუქიმოწითალო
ყავისფერია.ფოთლისფირფიტაფართოკვერცხისებურია
ან კვერცხისებურელიფსური, ორივე მხარეზე მარტივი
მწოლიარე ბეწვითაა მოფენილი. ყვავილედი მრავალყ
ვავილიანია, პლეიოქაზიუმის მსგავსი. ჯამის 4კბილაა.
გვირგვინი 4ფურცლიანია, თეთრი ფერის. ნაყოფი სფე
რისებურია.ყვ.VVI,ნაყ.IXX.იზრდებამთისქვედადაშუა
სარტყლებისტყეებშიქვეტყისსახით,ტყისპირებში,გზისა
დამდინარეებისნაპირებზე.გავრცელებულიააფხაზეთში,
სვანეთში,რაჭალეჩხუმში,სამეგრელოსადააჭარაში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმცირეაზიას.

Pseudorosularia sempervivoides (Fisch.) 
Gurgen.

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე– 1030 სმ.
ფესვთანური ფოთლები როზეტადაა შეკრებილი, უკუკვე
რცხისებური.ღეროსეულიფოთლებიმოგრძოკვერცხისე
ბურად სამკუთხაა,ორივე მხარეს შებუსული. ყვავილედი
რთულიფარია.ყვავილედისტოტებიმეწამულწითელია.
ყვავილები სხვადასხვა ზომის, სქლადშებუსულყუნწებზე
სხედან.გვირგვინისფურცელიკაშკაშაწითელია.ყვ.ნაყ.
VIVII. იზრდება ბუჩქნარებს შორის უმთავრესად ხავსიან
კლდეებზე, მთის ქვედა და შუა სარტყელში. გავრცელე
ბულია ქართლსა და მესხეთჯავახეთში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,სამხრეთ–
აღმოსავლეთევროპასადამცირეაზიას.
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Sedum acre L. – მწვავე კლდისდუმა

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.საყვავილეყლო
რტებისსიმაღლე10სმმდეა,უნაყოფოყლორტებისა–3
სმმდე. მცენარეშიშველია.ფოთლებირიგ რიგადარის
განლაგებული, კვერცხისებური, მჯდომარე. ყვავილედი
ქოლგისებურფარისებურია. გვირგვინი ოქროსფერყვი
თელია. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან
სუბალპურ სარტყლამდე მშრალ, კლდიან ადგილებში.
საქართველოშიგავრცელებულიასპორადულადთითქმის
ყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკა
სიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას, შუა და მცირე
აზიას,ჩრდილოაფრიკას.

Sedum gracile C. A. Mey. 

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.საყვავილეღერო
10სმმდესიმაღლისაა,შიშველი.ფოთლებიმორიგეობით
არის განლაგებული, ნახევრად ცილინდრული, სადგი
სისებური,58მმმდესიგრძისადა11,5მმმდესიგანის.
ყვავილედიფარისებურია,რომელზედაცყვავილებიცალ
მხრივადარისგანლაგებული.გვირგვინისფურცელი–5,
ლანცეტა,თეთრიდაზურგზექედიანი.ყვ. ნაყ.VIVII. იზ
რდებაქვიანდაკლდეღორღიანფერდობებზე,უმთავრე
სად–სუბალპურსარტყელში.გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსმთელკავკასიას.კავკასიისენდემია.
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Sedum hispanicum L.

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

ერთ ან ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. 520 სმმდე
სიმაღლის, მეტნაკლებად ჯირკვლოვანი ბეწვებით შე
ბუსული. ფოთლები მორიგეობით არის განლაგებული,
მჯდომარეა, ვიწროცილინდრული ან ნახევრად ცილინ
დრული. ყვავილედი 34 ტოტისგან შედგება. გვირგვინის
ფურცლებითეთრია,ლანცეტადაწაწვეტებული,შუაშიმო
წითალოზოლით.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებამშრალ,კლდო
ვანადგილებში–მთისშუასარტყელში.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპასადამცირე
აზიას.

Sedum maximum subsp. ruprechtii (Jalas) 
Soó = Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss. 
– კავკასიური კლდისდუმა

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 70
სმმდე.ღეროსწორად მდგომია, მრგვალი, ხშირად მო
იისფრომეწამულიმწვანეფერის.ფოთლებიმოპირისპი
რედააგანლაგებული,ბრტყელი,ფართოკვერცხისებური.
ყვავილედი ფარისებური მრავალყვავილიანი კენწრული
საგველაა. გვირგვინის ფურცლები მომწვანოთეთრია.
ყვ.ნაყ.VIIIIX.იზრდებაკლდოვანდაქვიანფერდობებზე
შერეულიდაფოთლოვანიტყისფანჯრებში,გავრცელებუ
ლიათითქმისმთელსაქართველოში.კავკასიისენდემური
მცენარეა.



306

Sedum cespitosum (Cav.) DC. = Sedum 
rubrum (L.) Thell.

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი შიშველი მცენარეა, 6 სმმდე
სიმაღლის. ღერო მარტივი აქვს, იშვიათი დატოტვის.
ფოთლები მორიგეობითაა განლაგებული, ელიფსური ან
კვერცხისებურიფორმის.ყვავილედი23ცალგვერდათა
ვთავისებური ტოტისგან შედგება. გვირგვინის ფურცელი
ლანცეტაა, მოვარდისფრო. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება
მშრალ ადგილებში – ქვიან, ქვიშნარდათიხნარ ნიადა
გებზე,მთისშუასარტყელში.საქართველოშიგავრცელე
ბულიააღმოსავლეთდასამხრეთნაწილში.გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ყირიმს, სამხრეთ
ევროპასადამცირეაზიას.

Sedum spurium M.Bieb .= Sedum 
oppositifolium Sims

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. საყვავილე
ღერო 1520 სმ – მდე სიმაღლისაა, შებუსული. ფოთ
ლები მოპირისპირედ არის განლაგებული, ბრტყელი,
უკუკვერცხისებური, ოდნავ ბუსუსიანი. ყვავილედი ფარი
სებურქოლგისებურია, მრავალყვავილიანი. გვირგვინის
ფურცლები ლანცეტაა, თეთრი, ზოგჯერ ოდნავ მოყვი
თალოელფერით.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებაღიაქვაღორ
ღიან ადგილებში, მთის შუა და ზედა სარტყლებში.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. საე
რთო გავრცელების არეალი მოიცავს კავკასიას, მცირე
აზიასადაჩრდილოეთირანს.
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Sedum stoloniferum S.G.Gmel.

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.საყვავილეყლო
რტებისსიმაღლე30სმმდეა,უნაყოფოყლორტებისა–15
სმმდე.მცენარეშიშველიაანოდნავშებუსული.ფოთლები
მორიგეობითია, რომბის ფორმის, კიდეზე ამოღრღნი
ლდაკბილული. ყვავილედი ქოლგისებურ – ფარისე
ბურია. გვირგვინი თეთრია. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება
დაბლობიდან სუბალპურ სარტყლამდე ტყეებში და ტყის
პირას.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირე
აზიასადაირანს.

Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss. – 
კავკასიური კლდისვაშლა

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1030
სმ.ღეროქვედანაწილშიშიშველია,ზედანაწილშიჯირ
კვლოვანი შებუსვითაა. ფოთლები როზეტულია, მწვანე
ფერისა. ფოთლების რაოდენობა – 6070. გვირგვინის
ფურცლები და მტვრიანები ვარდისფერმეწამულია. ყვ.
ნაყ.VIIVIII. იზრდებასუბალპურიდაალპურისარტყლე
ბის კლდეებზე, ნახევრად დაკორდებულ ადგილებში,
მყინვარულმორენებზე,ფიჭვნარიტყისფანჯრებში.საქა
რთველოშიცნობილიააფხაზეთსადააღმოსავლეთსაქა
რთველოსმთიანეთში.დიდიკავკასიონისენდემია.
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Sempervivum transcaucasicum Muirhead

ოჯახი:Crassulaceae–სქელფოთოლასებრნი

1045 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო სქლად შებუსულია ჯირკვლოვანი ბეწვებით.
როზეტისფოთლებისრიცხვი30მდეა,სიგრძით23სმდა
სიგანით1,5სმმდე,ორივემხარეზეჯირკვლოვანიბეწვე
ბითსქლადშემოსილი.ყვავილედიფარისებურქოლგისე
ბურია.გვირგვინისფურცელი1216,მომწვანოყვითელია.
ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებაქვიანდაკლდოვანადგილებში
მთის ქვედა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე – 450
3000 მ სიმაღლეზე. გავრცელებულია ქართლსა და მე
სხეთჯავახეთში.საერთოგავრცელებისარეალიმოიცავს
სამხრეთკავკასიასდამისიენდემია.

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin = 
Bryonia dioica Jacq. – ლეშურა

ოჯახი:Cucubritaceae–გოგრისებრნი

მრავალწლიანიორსახლიანიხვიარამცენარეა,გასქელე
ბულიფესურით.ღეროწიბოებიანიადაწვრილი,შიშველი
ან შებუსული, ფოთლები მარტივია, ძირში გულისებური.
ღრმად,35ნაწილადანთათისებურადგანკვეთილი,ტა
ლღისებურადდაკბილული,შებუსულიანშიშველი,სიგრ
ძით–612სმდასიგანით–510სმ.პწკალებიგრძელია,
მარტივი და წვრილი.გვირგვინი მომწვანოყვითელია.
ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებაბუჩქნარებში.ძირითადადგავრცე
ლებულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, შუა
აზიას, სამხრეთ ევროპას, მცირე აზიას, ირანს, ჩრდილო
აფრიკას.



312

Ecballium elaterium (L.) A.Rich. – კიტრანა

ოჯახი:Cucubritaceae–გოგრისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო გართხმუ
ლია ან სწორი.ფოთლები გრძელყუნწიანია, ბეწვებიანი.
ფოთლის ფირფიტა გულისებურკვერცხისებური, სამკუ
თხა ან სამნაკვთიანია, კიდეებზე არათანაბრად დაკბი
ლული.ქვედანაწილიმოსქელოადაუფრომეტადარის
შებუსული, ვიდრეზედა. ყვავილებიიღლიურია, ცალსქე
სიანი,ღიაყვითელი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისქვედა
სარტყელში,ველებისადანახევარუდაბნოებისმცენარეა.
გავრცელებულიასამეგრელოში,კახეთში,შიდაქართლსა
დაქვემოქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოი
ცავსკავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Datisca cannabina L. – დათვის კანაფი

ოჯახი:Datiscaceae–დათვისკანაფისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1 მმდე
სიმაღლისაა, შიშველია, სწორად მდგომი. ფოთლები
კვერცხისებურია, ლანცეტა, წაწვეტებული. კიდეებზე უს
წორმასწორო ხერხკბილა, მორიგეობით განლაგებული,
გრძელი, 37 სმ სიგრძის ყუნწებით. ყვავილები ორსა
ხლიანია, შეკრებილია კენწრულ მტევნებად. ყვ. ნაყ. VI
VII.იზრდებაუმთავრესადმთისშუასარტყლისხეობების,
მდინარეებისადა მთის ნაკადულების ნაპირებზე, 1500 მ
სიმაღლემდე. გავრცელებულია აფხაზეთში, სვანეთში,
იმერეთში, აჭარაში, მესხეთსადა კახეთში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკასიას, სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას.
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Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin = 
Tamus communis L. – ძაღლის სატაცური

ოჯახი:Dioscoreaceae–დიოსკორეასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო 150
სმმდეა, სუსტი, გართხმული ან ხვიარა ფოთლები გუ
ლისებურია,შიშველი,პრიალა.ყვავილედიმტევანია,ერ
თსქესიანი.ყვ.ნაყ. IVIX.იზრდებატყეებში,ტყისპირებსა
და ბუჩქნარებში. საქართველოში გავრცელებულია თით
ქმის ყველგან. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას,ევროპას,ახლოაღმოსავლეთს.

Drosera rotundifolia L. – მრავალფოთოლა 
დროზერა

ოჯახი:Droseraceae–დროზერასებრნი

მწერიჭამია, მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სა
ყვავილეღერო – 13, სწორი, 525 სმ სიმაღლის.ფოთ
ლებიგართხმულია, მომრგვალოფორმისაა ან სიგანეზე
მომრგვალოოვალური, 410 მმ სიგრძისა და 418 მმ
სიგანის. ყვავილები პატარა ზომისაა,თეთრიფერის, შე
კრებილია115ყვავილიანვიწრომტევნებად.გვირგვინის
ფურცლები მოგრძოუკუკვერცხისებურია. ყვ. ნაყ. VVII.
იზრდება ტორფიან ჭაობებში. გავრცელებულია გურიასა
დააჭარაში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამ
ხრეთკავკასიას,ჩრდილოეთ,ცენტრალურდადასავლეთ
ევროპას,აღმოსავლეთაზიას,ჩრდილოამერიკას.
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Diospyros lotus L. – ჩვეულებრივი ხურმა

ოჯახი:Ebenaceae–აბანოზისებრნი

25 მმდე სიმაღლის ხეებია, დიდი ზომის ფოთლები მო
რიგეობითაა განლაგებული. მოკლეყუნწიანი, მოგრძო
კვერცხისებური ან ელიფსურია, კიდემთლიანი, კიდეებზე
წამწამებით. ფოთლის ფირფიტის ქვედა მხარე მოლე
გომწვანეა,მცირედშებუსული.ყვავილებიმოკლეყუნწია
ნია,მოყვითალოწითელიფერის,მარტოულიანჯგუფად
განლაგებულიფოთლისიღლიებში.ყვ.ნაყ.IXX.იზრდება
მთის ქვედადა შუა სარტყლებისტყეებში. მისი ნახვა შე
საძლებელიასაქართველოსთითქმისყველახეობაში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ყირიმს,
აღმოსავლეთდაშუააზიას,მცირეაზიას,ირანს.

Elaeagnus angustifolia L. – ჭალაფშატა

ოჯახი:Elaeagnaceae–ფშატისებრნი

46 მის სიმაღლის ბუჩქი ან ხეა, უეკლო ან ეკლიანი,
ქერქი მოწითალომურა ფერისაა. ნორჩი ტოტები მოვე
რცხლისფრო ქეჩისებური შებუსვითაა. ფოთლები ორივე
მხარეზე ვარსკვლავაქეჩისებური ქერცლებითაა მოფე
ნილი, ქვედა მხრიდან მოვერცხლისფრო თეთრია, ზედა
მხრიდან–მონაცრისფრომწვანე,ფორმით–ლანცეტაან
ხაზური.ყვავილებიიღლიურია,ყვითელი,სურნელოვანი.
ყვ.IVV,ნაყ.IXX.მცენარეიზრდებამდინარეთანაპირებზე,
ჭალებში, სარწყავი არხების გასწვრივ. ძირითადადცნო
ბილიააღმოსავლეთსაქართველოში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირედააღმოსავლეთ
აზიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,ირანს.
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Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson = 
Hippophae rhamnoides L. – ქაცვი

ოჯახი:Elaeagnaceae–ფშატისებრნი

36მისსიმაღლისბუჩქიაანიშვიათად–ხე,ძლიერდა
ტოტვილიგაშლილივარჯით,ეკლიანი.ქერქიმონაცრის
ფროფერისაა.ფოთლები მოგრძოლანცეტაა ან ხაზური,
თითქმის მჯდომარე. ფოთლები ორივე მხარეზე ვარ
სკვლავაქეჩისებური ქერცლებითაა მოფენილი, ქვედა
მხარესმოვერცხლისფრო–თეთრია,ზედამხარეს–მო
ნაცრისფრო – მწვანე. ყვავილები იღლიურია, ყვითელი,
სურნელოვანი. ყვ. IVV, ნაყ.VIIIX. იზრდება მდინარეთა
ნაპირებზე,ჭალებში,სარწყავიარხებისგასწვრივ.გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას,
შუადამცირეაზიას,ირანს.

Arbutus andrachne L. – ხემარწყვა

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

ხეანბუჩქია.ღერო5მმდესიმაღლისაა,გლუვქერქიანი,
წითელი. ფოთლები მარადმწვანეა, შიშველი, კვერცხის
ფორმისანელიფსური,710სმსიგრძისადა46,5სმსიგა
ნის.ყვავილედიკენწრულია,მრავალყვავილიანი,მოკლე,
ჯირკვლოვანბეწვიანი საგველა. ყვავილები პატარა ზო
მისაა, ჯირკვლოვანი ყუნწებით. გვირგვინი მოყვითალო
მოთეთროფერისაა.ყვ. ნაყ.VIVIII. იზრდებაზღვისპირა
კირქვიანკლდეებზე.გავრცელებულიააფხაზეთსადააჭა
რაში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს აღმოსა
ვლეთევროპას,მცირეაზიას,ჩრდილოერაყს.
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Empetrum nigrum subsp. caucasicum (Juz.) 
Kuvaev = Empetrum caucasicum Juz. – 
კეწერა

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

დაბალიბუჩქია,სიმაღლე–515სმ.მიწაზეგართხმული,
უხვად დატოტვილი. ტოტები მთლიანად არის შეფოთ
ლილი. ფოთლები ვიწროელიფსურია, მოკლეყუნწიანი,
ერთმანეთთანმჭიდროდდამორიგეობითგანლაგებული,
კიდემთლიანიანოდნავდაკბილული.ყვავილებიიღლი
ურია, 23 ერთად, მოვარდისფრო. ყვ. VVI, ნაყ. VIIIIX.
იზრდებასუბალპურდაალპურსარტყლებში–ტანდაბრე
ცილტყეებსადაბუჩქნარებში.საქართველოშიგავრცელე
ბულიათითქმისყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსმთელკავკასიასადამცირეაზიას.

Epigaea gaultherioides (Boiss.&Balansa) 
Takht. – გაულტერიას მსგავსი ეპიგეა

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

მარადმწვანებუჩქია,ღეროგართხმულია.ფოთლებიტყა
ვისმსგავსია,ელიფსურლანცეტაფორმის,კიდემთლიანი
დაჯაგრისებურწამწამიანი,710სმსიგრძისადა3,55,5სმ
სიგანის.ყვავილედიკენწრული25ყვავილიანიფარჩხატი
მტევანია.ჯამისფოთლებიმოგრძოლანცეტაფორმისაა.
გვირგვინიძაბრისებურია,5ნაკვთიანი.ყვ.ნაყ. IVVI.იზ
რდება10002500მსიმაღლეზე–წიფლნარში,უნგერნისა
და პონტური შქერის, მედვედევის არყის რაყებში. საქა
რთველოშიგავრცელებულიააჭარაში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსმცირეაზიას.
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Pyrola minor L. – მსხალიჭა

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო515(20)სმ
სიმაღლისაა. ფოთლები ფესვთანურია, ფართო, მკვრი
ვი,ელიფსური ფორმის, კიდეებზე დაშორიშორებულ
კბილა.ყვავილედიმჭირდომტევანია,გვირგვინითითქმის
სფეროსფორმისაა,თავდახრილი.ფურცლებითეთრიაან
ვარდისფერი.ყვ.ნაყVIIVIII.იზრდებამთისშუასარტყლი
დან სუბალპურ სარტყლამდე, ტყეებსა და ბუჩქნარებში.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ევრო
პას, მცირე აზიას, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ აზიას,
ჩრდილოამერიკას.

Rhododendron caucasicum Pall. – დეკა

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

მარადმწვანე ბუჩქია. ღერო – წამოწეული, 11,5 მ სიმა
ღლის, ხშირად გართხმული, მხოხავი ღეროებითა და
ტოტებით.ყლორტებიმოფენილიაქერცლებითადაჩამო
ცვენილიფოთლებისკვლებით.ფოთლებიტყავისებურია,
ზედამხარეშიშველია,მუქიმწვანე;ქვედამხარეთხელიქე
ჩისმსგავსადარისშებუსული,ზრდასრულიფოთოლიჟა
ნგისფერიხდება;ფოთლისფირფიტამოგრძოოვალურია,
512სმსიგრძის,1,85სმსიგანის;ფოთლისყუნწიმოკლეა.
გვირგვინი დიდი ზომისაა და მომწვანომოყვითალო,
ჩალისფერმოყვითალო, მოვარდისფრო ან თეთრი. ყვ.
ნაყ. VVI. იზრდება სუბალპურ და ალპურ სარტყლებში.
სუბალპურ ტყეში ქმნის შეკრულ ქვეტყეს, ხოლო ალპურ
სარტყელში–რაყებს. საქართველოშიცნობილიაყველა
მაღალმთიან რეგიონში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,ბალკანეთს.
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Rhododendron luteum Sweet = Azalea 
pontica L. – იელი

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

ფოთოლმცვენიბუჩქია.ღერო12მსიმაღლისაა,სწორი,
დატოტვილი. ფოთლები თხელია, მეტნაკლებად შებუ
სულირბილი,ზოგჯერჯირკვლოვანიბეწვითაც,ფოთლები
ვითარდება ყვავილობის შემდეგ, ფოთლის ფირფიტა
მოგრძოოვალური ან მოგრძოლანცეტაა, ძირში შევიწ
როებული, 612 სმ სიგრძისადა34,5 სმ სიგანის. ყვავი
ლედიმრავალყვავილიანიმტევანია.ყვავილისყუნწიდა
ჯამიძლიერჯირკვლოვანია.გვირგვინიყვითელია,34,5
სმდიამეტრის,გარედან–ჯირკვლოვანი.ყვ.ნაყ. IVVIII.
იზრდებამთისწინეთიდანსუბალპურსარტყლამდეტყისპი
რებშიდაღიაფერდობებზე,ნატყევარადგილებში,არის
ბუჩქნარების შემადგენლობაში. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში,გარდამშრალი,უტყეორეგიონებისა.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრა
ლურევროპას,მცირეაზიას.

Rhododendron ponticum L. – პონტური 
შქერი

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

მარადმწვანე ბუჩქია. ღერო 34 (8)მ სიმაღლისაა. ფოთ
ლები ტყავისებურია, სრულიად შიშველი, მოგრძო ან
მოგრძოლანცეტა ფორმის. ფოთლის ფირფიტა კიდეგა
დაკეცილია, 1027 სმ სიგრძისა და 47 სმ სიგანის. ყვა
ვილედი კენწრული, მრავალყვავილიანი ფარისებური
მტევანია. გვირგვინი ზარისებურია, 4,56 სმმდე დიამე
ტრის, იისფერი ან იისფერმეწამული. ყვ. ნაყ. VVII. იზ
რდება ზღვის დონიდან ტყის შუა სარტყლამდე, ზოგჯერ
სუბალპურ სარტყელსაც აღწევს. გავრცელებულია დასა
ვლეთ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ბალკანეთს,მცირეაზიას.
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Rhododendron ungernii Trautv. ex Regel – 
უნგერნის შქერი

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

მარადმწვანებუჩქია.ღერო3,56მსიმაღლისაა,ტოტები
და ყლორტები თეთრი ქეჩის მსგავსი შებუსვითაა. ფოთ
ლის ფირფიტა დიდი ზომისაა, მოგრძოოვალური ფორ
მის,1325სმსიგრძისადა3,58სმსიგანის,ტყავისებური,
ნორჩობაშითეთრი,უფროგვიანწითურიქეჩისმსგავსიბე
წვითშებუსული.ყვავილედიკენწრული,მრავალყვავილი
ანი ფარის მსგავსი მტევანია, დაგრძელებული ღერძით.
გვირგვინითეთრიფერისაა, ზარისებური, 5 ბლაგვი ნაკ
ვთით.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებამთისშუადაზედასარტყლე
ბის ტყეებსა და ტყისპირებში. გავრცელებულია აჭარაში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმცირეაზიას.მე
სამეულიფლორისრელიქტურიმცენარეა.

Vaccinium arctostaphylos L. – მაღალი 
მოცვი

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

0,52მსიმაღლისბუჩქიაანპატარაზომისხე.ფოთლები
მჯდომარეა, 410 სმ სიგრძის მოგრძოელიფსური ან კვე
რცხისებური ფორმის. კიდეზე ხერხკბილა. ზედა მხარე
მუქი მწვანეა, ქვემო – ლეგა, მეტნაკლებად შებუსული.
ყვავილედი მტევანია. გვირგვინი ზარისებურია, მოთე
თრომოწითალოფერის,ნაყოფიშავია.ყვ.ნაყ.VIX.გა
ვრცელებულიატყეებშიდატყისპირას.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,სამხრეთევრო
პასადაჩრდილოირანს.
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Vaccinium myrtillus L. – შავი მოცვი

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

40სმმდესიმაღლისბუჩქია.ფოთლებიმოკლეყუნწიანია,
410სმსიგრძისმოგრძოელიფსურიანკვერცხისფორმი
საა.კიდეზეხერხკბილა.ზედამხარემუქიმწვანეა,ქვემო
– ლეგა, მეტნაკლებად შებუსული. ყვავილები მარტოუ
ლია. გვირგვინი სფეროს მსგავსია, მომწვანოვარდის
ფერი.ნაყოფიშავია.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებასუბალპური
დაალპურისარტყლებისმდელოებზე,დეკიანებში,ტანდა
ბრეცილ ტყისპირებში. გავრცელებულია თითქმის მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, ჩრდილოდასამხრეთევროპას, მცირეაზიას,
ციმბირსადააღმოსავლეთაზიას,ჩრდილოამერიკას.

Vaccinium vitis-idaea L. – წითელი მოცვი

ოჯახი:Ericaceae–მანანასებრნი

დაბალიბუჩქია,მიწაზეგართხმულიანწამოწეულიტოტე
ბით. ფოთლები მარადმწვანეა, ტყავისებური, ელიფსური
ან უკუკვერცხისებური ფორმის. ყვავილები მოკლეყუნწი
ანია, შეკრებილია მოკლე, 210ყვავილიან გადახრილ
მტევნებად.გვირგვინითეთრიაანვარდისფერი,ზარისე
ბურიფორმის.ნაყოფიწითელიფერისაა.ყვ.ნაყ.VIIX.იზ
რდებასუბალპურიდაალპურისარტყლებისმდელოებზე,
შქერიანში, დეკიანში, კეწერიანში, კლდეებზე. გავრცე
ლებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელე
ბის საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ჩრდილოეთ
და ცენტრალურ ევროპას, ციმბირს, აღმოსავლეთ აზიას,
ჩრდილოამერიკას.
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Euphorbia maculata L.

ოჯახი:Euphorbiaceae–რძიანასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი ლეგა მცენარეა, შემდეგ ხში
რად მოწითალო ხდება, გაფარჩხულბეწვიანია. ღერო
გართხმულია, წვრილი, 515 სმ სიგრძის, ძლიერ და
ტოტვილი. ფოთლები მოკლეყუნწიანია ირიბი ფუძით,
მოგრძოკვერცხისებურიდან მოგრძოხაზურამდე, ზედა
მხარეზეშიშველი,ქვემოდანშებუსული.კათხასებურიყვა
ვილედიმარტოულადააგანწყობილიღეროსორკაპებში.
სანექტრეებიელიფსურია,წითელიანთეთრი.ყვ.ნაყ.IX.
იზრდება მთის შუა სარტყლამდე, ზღვისპირა ქვიშებზე,
გზებზე,რუდერალურადგილებში,ჩაისპლანტაციებში.გა
ვრცელებულიადასავლეთსაქართველოში.გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკასიას და დასა
ვლეთევროპას.

Euphorbia myrsinites L. = Euphorbia pontica 
Prokh.

ოჯახი:Euphorbiaceae–რძიანასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, 1535 სმ სიმა
ღლის,შიშველი,მონაცრისფრომუქიმწვანე.ღერომრა
ვალია,აღმავალი.ღეროსეულიფოთლებიუკულანცეტაა
ანრომბულუკუკვერცხისებური,მჭიდროდგანლაგებული,
სუსტად დაღარული და ხორცოვანი. კენწრული საყვა
ვილე ღერძი, რიცხვით 512, მარტივი ან წვერზე ორად
გაყოფილია.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდებამთისქვედადაშუასა
რტყლებში ქვიანფერდობებზე, მშრალ,ღორღიან ადგი
ლებში,კლდეთანაპრალებსადაგამეჩხერებულტყეებში.
გავრცელებულია აფხაზეთში, აჭარაში, ქართლსა და მე
სხეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს მცირე
აზიას.
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Castanea sativa Mill. – ჩვეულებრივი 
წაბლი 

ოჯახი:Fagaceae–წიფლისებრნი

30 მ სიმაღლის, ხეა. გადაშლილიდატოტვილი ვარჯით.
კვირტები კვერცხისებურია. ტოტები მოწითალო მურა
ფერის მეჭეჭებითაა მოფენილი. ფოთლები ყუნწიანია,
ტყავისებური, იშვიათად – სიფრიფანა. მოყვანილობით
ვიწროლანცეტადან მოგრძო, კვერცხისებურამდე, ხერხ
კბილა.ფოთლებისზედამხარემუქიმწვანეადაშიშველი,
ქვედა–ნაწილობრივშებუსული.მამრობითიყვავილედი
მჭადაა,ყვავილებიმოთეთრო–მოყვითალოა.მდედრო
ბითი ყვავილი მამრობითი ყვავილედების ძირშია 13
ცალად.ყვ.VI,ნაყ.IXX.იზრდებამთისქვედადაშუასა
რტყლების ტყეებში. გვხვდება როგორც შერეული, ასევე
მომცროჯგუფებისსახით.შესულიასაქართველოსწითელ
ნუსხაში, როგორც მოწყვლადი სახეობა. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასა
მხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Fagus orientalis Lipsky – აღმოსავლური 
წიფელი

ოჯახი:Fagaceae–წიფლისებრნი

2040მსიმაღლისხეა.გლუვი,რუხიანთეთრიფერისქერ
ქით.ფოთლებირიგრიგადორმწკრივადარისგანლაგე
ბული. ფორმით ელიფსურიდან უკუკვერცხისებურამდე.
კიდეებზეოდნავტალღისებური ანოდნავდაკბილულია.
ზედა მხრიდან მუქი მწვანე ფერისაა, პრიალა, შიშველი.
ქვედა მხარეღია მწვანეა, ძარღვების გაყოლებაზე შებუ
სული.ყვ.IVV,ნაყ.IXX.იზრდებადაბლობიდანსუბალპურ
სარტყლამდე. გავრცელებულია მთელ საქართველოში,
გარდათუშეთისადააღმ.საქართველოსჭალისტყეებისა.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამ
ხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.
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Quercus hartwissiana Steven – ჰართვისის 
მუხა

ოჯახი:Fagaceae–წიფლისებრნი

ფოთოლმცვენი,იშვიათადმარადმწვანეხეა,25მმდესი
მაღლის, მომრგვალო ფორმის ვარჯით. წლიური ყლო
რტები მუქი მურა ფერისაა, შიშველი და წახნაგოვანი.
კვირტები მომრგვალო ან კვერცხისებურია. ფოთლის
ფირფიტატყავისებურიაანსიფრიფანა,მოყვანილობით–
უკუკვერცხისებური,ზემოდანპრიალამწვანედაშიშველი,
ქვემოდან ოქროსფერი ბეწვებით შებუსული. ყვ. ნაყ. VI
VII. იზრდება თიხნარ, ეწერ, ყომრალ, კარბონატულ და
დაჭაობებულნიადაგებზე,ზღვისპირადაბლობებში,მთის
ქვედადაშუასარტყლებში12001400მსიმაღლემდე.გა
ვრცელებულიადასავლეთსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.

Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex 
Hohen. – მაღალმთის მუხა

ოჯახი:Fagaceae–წიფლისებრნი

2028მსიმაღლისხეა,მსხვილი,მოკლეღეროთი,დაფა
რულიასქელი,მუქიქერქით.ერთწლიანიტოტებისქლა
დაა შებუსული.ფოთლები მკვრივია,ტყავისებური, ქეჩის
მსგავსად შებუსული. ფირფიტა ზემოდან მუქი მწვანეა,
ქვემოდან – მოყვითალომონაცრისფრო, მეტნაკლებად
შებუსული.მოყვანილობითოვალურიანკვერცხისებური,
გვერდებზე ამოკვეთილნაკვთიანი, თითოეულ მხარეზე
812 მოკლე, ბლაგვი, კიდემთლიანი ან მსხვილკბილე
ბიანი ნაკვთებით. ყვ. ნაყ. V. იზრდება ტყის შუადა ზედა
სარტყლებშისამხრეთისმშრალფერდობებზე,ქმნისმუხ
ნარტყეებს.გვხვდებაცალკეულადაცფოთლოვან,ფიჭვ
ნარ ტყეებში. საქართველოში გავრცელებულია თითქმის
ყველგან. შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში,
როგორც მოწყვლადი სახეობა. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.
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Quercus petraea subsp. iberica (Steven ex 
M.Bieb.) Krassiln. = Quercus iberica Steven 
ex M.Bieb. – ქართული მუხა

ოჯახი:Fagaceae–წიფლისებრნი

საშუალოსიმაღლისხეა, მოწითალომურა ან მუქირუხი
ფერის ერთწლიანი ტოტებით, რომელიც ნორჩობაში შე
ბუსულია, შემდეგ – შიშველი. ფოთლები ტყავისებურია,
მოყვანილობითუკუკვერცხისებურია,ზემოდან–პრიალა
მწვანე,ქვედამხარეს–მკრთალიმწვანეფერის,თხლად
დანაცრისფრადშებუსულიდაშიშველი;ფოთლისკიდე
ებიმოკლენაკვთებიანიაანთითქმისმსხვილკბილა,810
წყვილითითოეულმხარეს;ნაკვთებიბლაგვიაანწვერში
შევიწროებული.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდებამთისქვედადაშუა
სარტყლებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირე
აზიასადაირანს.

Quercus pontica K. Koch. – პონტოს მუხა

ოჯახი:Fagaceae–წიფლისებრნი

512მსიმაღლის,ბუჩქიანხეა.ერთწლიანიტოტებიშიშვე
ლია, მოწითალომურაფერის. კვირტები კვერცხისებრია
ანმომრგვალო.ფოთლებიდიდიზომისაა,მორიგეობით
განლაგებული,სიფრიფანა,ზოგჯერტყავისებური,მოყვა
ნილობით ფართოუკუოვალური. ზემოდან – პრიალა
მუქმწვანე,შიშველი,ქვემოდან–ღიამწვანე,ხშირადშე
ბუსულივარსკვლავისებურიბეწვებით.ყვ.VVI,ნაყ.VIIIIX.
იზრდებამთისზედადასუბალპურსარტყლებში,ტყისსა
ზღვარზე, ტენიან კირქვიან კლდეებზე, ხშირად თიხნარ
ნიადაგებზე,ძირითადადსამხრეთფერდობებზე2200მსი
მაღლემდე.გავრცელებულიადასავლეთსაქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმცირეაზიას.კა
ვკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Quercus robur subsp. imeretina (Steven ex 
Woronow) Menitsky = Quercus imeretina 
Steven – იმერეთის მუხა

ოჯახი:Fagaceae–წიფლისებრნი

30მმდესიმაღლისხეა,ფართოდგადაშლილივარჯით.
ერთწლოვანიტოტებიმოწითალომურაფერისაა,შემდეგ
რუხი.კვირტებიწვრილია,მოგრძოოვალური.ფოთლები
თითქმის მჯდომარეა; ფოთლისფირფიტა ნაზია, უკუკვე
რცხისებური, ზედა მხარე შიშველია, ღია მწვანე, ქვედა
მხარე – ძარღვების გასწვრივ გაფანტული ბეწვით შემო
სილი. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში
300400მსიმაღლეზე, ჭარბტენიან,ეწერ,თიხნარ,წითე
ლმიწა, ტორფიან ნიადაგებზე. ქმნის შერეულ, ფოთლო
ვან კოლხურ ტყეებს ჰართვისის მუხასთან, მურყანთან,
ძელქვასთან, რცხილასთან და ლაფანთან ერთად. გავ
რცელებულიადასავლეთსაქართველოში.საქართველოს
ენდემურიმცენარეა.

Quercus robur subsp. pedunculiflora 
(K.Koch) Menitsky = Quercus longipes 
Steven – ჭალის ანუ გრძელყუნწა მუხა 

ოჯახი:Fagaceae–წიფლისებრნი

30 მ სიმაღლის ხეა, უხვად დატოტვილი, სფეროსებური
ვარჯით. ტოტები მორუხომურამოყავისფროა. ფოთლის
ფირფიტა მკვრივია, თითქმის ტყავისებური, უკუკვერცხი
სებურიანმოგრძო;ზემოდანმუქიმწვანეა,შიშველი;ქვე
მოდან – მუქი მომწვანო, შემოსილი გრძელი ბეწვებით,
იშვიათად–შიშველი,დანაკვთულიანფრთისებრდანაწე
ვრებული.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდება10001100მსიმაღლემდე.
ქმნისკორომებს,ძირითადად,მდინარისპირატერასებზე,
დაბლობებზე,ხევებში,ტაფობებში,ხრამებისგასწვრივ.სა
ქართველოშიგავრცელებულიაშიდაქართლსადაქვემო
ქართლში. შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში,
როგორც მოწყვლადი სახეობა. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, მცირე აზიასდა სამხრეთა
ღმოსავლეთევროპას.
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Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – 
ასფურცელა

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

ერთანორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–525
სმ.ღეროსწორია,დატოტვილი,ბასრწახნაგებიანი,ქვედა
ფოთლები უკუკვერცხისებურია, ღეროსეული ფოთლები
ლანცეტაა,მოპირისპირედგანლაგებული.ყვავილებიყუნ
წიანია, განლაგებულია ტოტების ბოლოებში. გვირგვინი
ვარდისფერია ან თეთრი. ყვ. ნაყ. VIIX. იზრდება წყალ
სატევების სანაპიროებზე, ტენიან ადგილებში, ჭაობიან
მდელოებსადასილნარებზე.საქართველოშიგავრცელე
ბულიაყველარეგიონში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავს მთელ კავკასიას, ევროპას, ჩრდილო აფრიკას,
ახლოაღმოსავლეთს,შუადაცენტრალურაზიას.

Gentiana asclepiadea L.

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე40120
სმია. ღერო მარტივია, ფოთლები – კვერცხისებურლა
ნცეტა.ღეროსეულიფოთლებილანცეტაა,თითქმისგული
სებურიძირით,მოპირისპირედგანლაგებული.ყვავილები
განლაგებულიაზედაფოთლისიღლიებსადაღეროსბო
ლოში. გვირგვინი ცისფერია ან თეთრი. ყვ. ნაყ. VIIIIX.
იზრდება ტყის შუა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე
ტყისპირებსა და ბუჩქნარებში, მაღალ ბალახეულობაში.
საქართველოში გავრცელებულია ყველა რეგიონში. გა
ვრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას,
ჩრდილოაღმოსავლეთმცირეაზიას.კავკასიისეკორეგი
ონისენდემია.ტყისშემდგომიცენოზებისსარეველაა.
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Gentiana cruciata L. – ჯვარისებრი 
ნაღველა

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე 2050
სმ, აქვს რამდენიმე აღმავალი ღერო, ფოთლები – კვე
რცხისებურლანცეტა, კიდეებზე ხორკლიანი, ყვავილები
ზედა ფოთლების იღლიებშია განლაგებული. გვირგვინი
ლურჯია,ღიაფერისმილით.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთის
ქვედა სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე ტყისპი
რებში,ბუჩქნარებსადანატყევარადგილებში.საქართვე
ლოში გავრცელებულია ყველარეგიონში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ევროპას,ციმ
ბირს,შუადაცენტრალურაზიას.

Gentiana paradoxa Albov -საოცარი 
ნაღველა

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–2040
სმ.აქვსრამდენიმეწამოწეულიღერო,ფოთლებივიწრო
ხაზურია, ჩხროებად განლაგებული. კიდეებზე ხორკლი
ანი,ყვავილებიმარტოულიაან23ერთადგანლაგებული.
გვირგვინიმკრთალიიისფერია,ნაკვთებიკბილებიანი,მე
ორადინაკვთებიკი–ფოჩებიანი.ყვ.ნაყ.VIIIIX.იზრდება
მთისტყისადასუბალპურისარტყლებისკირქვიანკლდე
ებზე. საქართველოში გავრცელებულია აფხაზეთში, გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკასიის
დასავლეთნაწილს.კავკასიისენდემია.იშვიათიმცენარეა.
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Gentiana pyrenaica L.

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მეჩხერკორდი
ანი.სიმაღლე–24სმ.აქვსრამდენიმეწამოწეულიღერო,
ფოთლებივიწროლანცეტაან ხაზურია, კრამიტისებურად
განლაგებული.ყვავილებიმარტოულია,კენწრული.გვირ
გვინიმუქილურჯია,ნაკვთებიკბილებიანია.ყვ.ნაყ.VIIIIX.
იზრდებასუბალპურიდაალპურისარტყლებისხალებზე,
მარცვლოვან მდელოებზე. საქართველოში გვხვდება
ყველა რეგიონში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსმთელკავკასიას.ევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Gentiana septemfida Pall.

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–1050
სმ.ღეროწამოწეულია.შეფოთლილი.ფოთლებიფართო
ლანცეტაანკვერცხისებურია.ყვავილედითავაკისებურია,
ყვავილიზოგჯერმარტოულია,კენწრული.გვირგვინიმუქი
ლურჯია, მეორადი ნაკვთები ფოჩებიანი. ყვ. ნაყ. VIIIX.
იზრდებატყის,სუბალპურიდაალპურისარტყლებისმდე
ლოებზე, საძოვრებზე. საქართველოში გვხვდება ყველა
რეგიონში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელ
კავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.
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Gentiana verna subsp. pontica (Soltok.) 
Hayek = Gentiana angulosa (M.Bieb) Holub

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე– 410
სმ.ღეროსწორია,დატოტვილიბასრწახნაგებიანი,ფოთ
ლები კვერცხისებურია ან ლანცეტა, ყვავილები მარტო
ულია, განლაგებულია ღეროს ბოლოებში. გვირგვინი
კაშკაშალაჟვარდისფერია. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება სუ
ბალპურიდაალპურისარტყლებისხალებსადამდელო
ებზე.საქართველოშიგავრცელებულიაყველარეგიონში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,
მცირეაზიასადაირანს.

Gentianella caucasea (Lodd. ex Sims) Holub – 
კავკასიური ნაღველა

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე – 520 სმ.
ღეროსწორია,დატოტვილი.ქვედაფოთლებიკვერცხისე
ბურიაანმოგრძოკვერცხისებური.ღეროსეულიფოთლები
ლანცეტაა, მოპირისპირედ განლაგებული. ყვავილები
ყუნწიანია, განლაგებულია ზედა ფოთლების იღლიებში.
გვირგვინიიისფერია,ცისფერიანთეთრი.ყვ.ნაყ.VIIIX.
იზრდება სუბალპური და ალპური სარტყლების ხალებსა
დამდელოებზე,ღორღიანდაგაძოვილმდელოებზე.სა
ქართველოშიგავრცელებულიაყველარეგიონში.გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,მცირე
აზიასადაირანს.



Swertia iberica Fisch. ex Boiss. – ბაბლუარა

ოჯახი:Gentianaceae–ნაღველასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–2070
სმ.ღეროსწორია,მსხვილი,ფუნჯაბეწვითშებუსული,მა
რტივიანზედანაწილშიოდნავდატოტვილი.ფესვთანური
და ქვედა ფოთლები ფართოელიფსურია ან კვერცხისე
ბური, შევიწროებულია ბრტყელ ყუნწში. ღეროსეული
ფოთლებილანცეტაა,ზედაფოთლებიდაპატარავებულია.
ყვავილედი ფარჩხატი საგველაა. ყვავილები მოთეთრო
–ყვითელიაანმკრთალიცისფერიმუქიწინწკლებით.ყვ.
ნაყ. VIIX. იზრდება სუბალპურ და ალპურ სარტყლებში
ტენიანმდელოებსადაფერდობებზე,იშვიათად–კლდე
ებზე. საქართველოში გავრცელებულია თითქმის ყველა
რეგიონში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელ
კავკასიას,მცირეაზიას.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.

Erodium ciconium (L.) L’Hér. სავარცხელა

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

1516 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო დატოტვილია, გართხმული ან წამოწეული, ზედა
ნაწილში შებუსულია ჯირკვლოვანი ბეწვით. ფოთლის
ფირფიტაძირამდეგანკვეთილიაუკუკვერცხისებურ–ოვა
ლურსეგმენტებად.საყვავილეღერძიიღლიურია,ყვავი
ლები ცოტაა და ქოლგისებურ ყვავილედად შეკრებილი.
გვირგვინიიისფერია.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებაველის,ნახე
ვრადუდაბნოსადატყისსარტყელში,ქვიან,რუდერალურ
ადგილებში,გზისპირებზედავენახებში.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, მცირე
აზიას,ეგვიპტესადაშუააზიას.
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Erodium cicutarium (L.) L’Her. – 
სავარცხელა

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

ერთ ან ორწლიანი მცენარეა, 535 სმ სიგრძის, და
ტოტვილი, გართხმული ან წამოწეული, ზოგჯერ მცენარე
უღეროა.დაფარულიაგაფარჩხულიბეწვით.ფესვთანური
დაღეროსეულიფოთლებიძირამდეაფრთისებურადგა
ნკვეთილი კვერცხისებურელიფსურ სეგმენტებად, რომ
ლებიც, თავის მხრივ, არის ფრთისებურად განკვეთილი
მოგრძო ნაკვთებად. ყვავილედი იღლიურია, 27ყვავი
ლიანი. გვირგვინი, ძირითადად, ვარდისფერია (შეფერი
ლობა მერყეობს მოთეთრო ფერიდან მუქ იისფრამდე).
ყვ. ნაყ. IVVII. იზრდება მშრალ, ქვიან ფერდობებზე, ვე
ლობებზე. ცნობილია მთელ საქართველოში. გავრცელე
ბის საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, მცირე აზიას,
ცენტრალურდასამხრეთევროპას,ირანს,შუააზიასადა
ავსტრალიას.

Geranium columbinum L.

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 840 სმ.
მიტკეცილიდახეშეში,მარტივიბეწვითმოფენილი.ღერო
გართხმულია ან აღმავალი, გაბნეულად მიტკეცილბეწვი
ანი. ფოთლების ფირფიტა მომრგვალოხუთკუთხიანია,
თითქმის ძირამდეა დაყოფილი უკუკვერცხისებურ ნაკ
ვთებად. საყვავილეღერძიიღლიურია, ერთყვავილიანი.
გვირგვინისფურცლებივარდისფერია.ყვ.ნაყ.IIIVIII.იზ
რდებატყისსარტყელში,გზისპირებზე,ბუჩქნებსადატყის
პირებშიბოსტნებსადავენახებში.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,დასავლეთ,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,
მცირეაზიასადაირანს.
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Geranium finitimum Woronow – ნემსიწვერა

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მთელი მცე
ნარე შებუსულია. სიმაღლე – 5060 სმ, აღმავალად და
ტოტვილი.ფესვთანურიდაქვედაღეროსეულიფოთლები
რომბისფორმის57სეგმენტადარისდაყოფილი.თითო
ეული სეგმენტი,თავის მხრივ, ხაზურნაკვთებიანია. ჯამის
ფოთლები კვერცხისებურელიფსურია, 35ძარღვიანი,
გაფარჩხულიბეწვითშემოსილიდაკიდეებზეთეთრიარ
შიით. გვირგვინი მეწამულიისფერია. ყვ. ნაყ. VVIII. იზ
რდება ტყისა და სუბალპური სარტყლების მდელოებზე.
გავრცელებულია მესხეთჯავახეთში, თრიალეთის ქედზე
დაქვემოქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავსსამხრეთკავკასიასადამცირეაზიას.

Geranium gracile Ledeb. Ex Nordm. 

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–2060
სმ. შებუსულია მარტივი გაფარჩხული ბეწვით. 12ღერო
წამოწეული, მარტივი ანდატოტვილია.ფოთლები გრძე
ლყუნწიანია, ზედა ნაწილში 3ად განკვეთილი 1018 სმ
სიგანის 5 სეგმენტად. ორივე მხარეზე გაბნეული ბეწვით
არისმოფენილი.ყვავილედიკენწრულია,მცირეყვავილი
ანი.გვირგვინიმოწითალოა,მუქძარღვიანი.ყვ.ნაყ.VVII.
იზრდებატყისადასუბალპურისარტყლებში2300მმდე.
საქართველოში გავრცელებულია საქართველოს დასა
ვლეთ ნაწილსადა სამცხეჯავახეთში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას, მცირეაზიას,
ჩრდილოირანს.
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Geranium gymnocaulon DC. – ნემსიწვერა

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო1ან2ია.
წამოწეულიადაგაფარჩხულიბეწვითარისშემოსილი.სი
მაღლე–1540სმ.ფესვთანურიფოთლებიმრავალრიცხო
ვანია. ფოთლის ფირფიტა 5კუთხოვანია, მომრგვალო,
67სმსიგანის.თითქმისძირამდე5ნაწილადდაყოფილი,
სეგმენტები მოგრძოკვერცხისებურია, ღრმად ფრთისებუ
რადჩაჭრილილანცეტაფორმისნაკვთებად.ყვავილედი
210ყვავილიანიქოლგაა.მუქიიისფერიაკარგადგამო
კვეთილიძარღვებით.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებასუბალპურ
დაალპურსარტყლებშიმდელოებსადამორენებზე.გავ
რცელებულია საქართველოს მთიანეთში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.

Geranium lucidum L. – მბრწინავი 
ნემსიწვერა

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 830 სმ,
პრიალა ბეწვით შემოსილი. ღერო სუსტია, წამოწეული,
დატოტვილი, ზედა ნაწილში ცალმხრივად გაბნეულბე
წვიანი. ფოთლის ფირფიტა ნახევრამდე დაყოფილია
ფართო, უკუკვერცხისებურ, მობლაგვო 57 სეგმენტად.
საყვავილე ღერძი იღლიურია. გვირგვინის ფურცლები
ვარდისფერია.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებაველებსადატყის
პირებში.საქართველოშიგავრცელებულიაიმერეთში,მე
სხეთჯავახეთში,თრიალეთისქედზე,ქვემოქართლსადა
კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას,შუააზიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,ირანს.

354



Geranium pratense L. = Geranium 
kemulariae Kharadze.

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

4060 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა, მიტკეცილი, ზედა ნაწილში ჯირკვლოვანი ბეწვით
ხასიათდება. ღერო აღმავალია, სუსტად დატოტვილი.
ფოთლისფირფიტა810სმსიგანისაა,თითქმისძირამდეა
დაყოფილი წაგრძელებულრომბულ, წაწვეტებულ 57
სეგმენტად; ორივე მხარე მიტკეცილი ბეწვით არის და
ფარული. ყვავილები მცირეყვავილიან საგველასებურ
ყვავილედშია შეკრებილი. გვირგვინის ფურცლები ვა
რდისფერია ან მოთეთრო. ყვ. ნაყ. VIIIX. იზრდება ტყის
სარტყელში,ტყისპირაადგილებში,მთისმდინარეთაგას
წვრივ,მაღალბალახოვანმცენარეულობისშემადგენლო
ბაში.გავრცლებულიამთიულეთში.კავკასიისენდემია.

Geranium psilostemon Ledeb.

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 80
სმმდე. ღერო აღმავალია, დატოტვილი, ზედა ნაწილში
ჯირკვლოვანი ბეწვით შემოსილი. ფოთლის ფირფიტა
ფართოა,ქვედა–ხუთკუთხოვანი,დაყოფილია5რომბი
სებურ,წაწვეტებულ,ღრმადსამნაკვთიანსეგმენტად.ყვა
ვილედიმცირეყვავილიანია,საგველასებური.გვირგვინის
ფურცლებისისხლივითწითელია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
სუბალპურ სარტყელში მაღალ ბალახეულობასა და დე
კიანებში. გავრცელებულია თითქმის მთელ დასავლეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მცირეაზიას.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Geranium pyrenaicum Burm.f.

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

ორ ან მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე
–1560სმ.გრძელი,მარტივიდაჯირკვლოვანიბეწვითშე
ბუსული.ღერორამდენიმეა,წამოწეულიდადატოტვილი.
ფოთლის ფირფიტა 28 სმ სიგანისაა, მომრგვალოთი
რკმლისებური, 1/32/3მდე განკვეთილია წაგრძელებულ
სწორკუთხოვან – მობლაგვო სეგმენტებად. ყვავილედი
ვიწროსაგველასებურია. გვირგვინის ფურცლები ღია
იისფერია.ყვ, ნაყ. VIIX. იზრდება ტყისა და სუბალპური
სარტყლების, 2400 მმდე, ჩრდილიან ტყეებში. გავრცე
ლებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას.

Geranium robertianum L. – უჟმურა

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

ერთანორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–15
40 სმ. ღერო სუსტია, წამოწეულიდადატოტვილი, ზედა
ნაწილში ჯირკვლოვანი ბეწვით შემოსილი. ფოთლის
ფირფიტახუთკუთხოვანია,თითქმისძირამდეაგაყოფილი
მოგრძოკვერცხისებურ5სეგმენტად.საყვავილეღერძები
იღლიურია. გვირგვინის ფურცლები მეწამული ფერისაა,
ზოგჯერ მოთეთრო ზოლებით. ყვ. ნაყ. VVIII. იზრდება
დაბლობიდან სუბალპურ სარტყლამდე – ტენიან, დაჩ
რდილულ ადგილებში, ხევებში, მდინარეთა და რუების
ნაპირებზე. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გა
ვრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ჩრდი
ლოეთ,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,ირანს.
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Geranium sanguineum L. – ნემსიწვერა

ოჯახი:Geraniaceae–ნემსიწვერასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,გაფარჩხულითე
თრიბეწვითშემოსილი.ღეროსსიმაღლე2050სმია.ფო
თოლი მომრგვალოა ან თირკმლისებური, 57 ლანცეტა
ან ვიწროელიფსურ სეგმენტად გაყოფილი, რომლებიც,
თავის მხრივ, 23 ნაწილად იყოფა. საყვავილე ღერძი
ერთყვავილიანია. ჯამის ფოთლებს აქვთ მოკლე წვეტი,
გაფარჩხულბეწვიანი. გვირგვინი სისხლისფერწითელია.
ყვ. ნაყ. VX. მცენარე იზრდება ნათელ ტყეებში, ბუჩქნა
რებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცე
ლების საერთოარეალი მოიცავს კავკასიასდა სამხრეთ
ევროპას.

Ribes petraeum Wulfen = Ribes biebersteinii 
Berland. ex DC. – კლდის მოცხარი

ოჯახი:Grossulariaceae–ხურტკმელისებრნი

2 მმდე სიმაღლის ბუჩქია. ერთწლიანი ყლორტები ღია
ფერისაა, შიშველი. ფოთლები დიდი ზომისაა, ძირითა
დად,სქლადშებუსული.ხუთნაკვთიანიდაგულისფორმის
ძირით.ყვავილედიმტევანია,1520ყვავილიანი.ნაყოფი
მუქი მეწამული ფერისაა. ყვ. ნაყ. VVIII. იზრდება მთის
შუადაზედასარტყლებისტყეებში,ტყისპირასდაბუჩქნა
რებში. ცნობილია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებულიაკავკასიაში,მცირეაზიასადაირანში.
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Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.-
ჰორტენზია

ოჯახი:Hydrangeaceae–წყალფოთოლასებრნი

ბუჩქია, სიმაღლე – 2 მმდე, ფოთლები მოპირისპირედ
არის განლაგებული, ფორმით უკუკვერცხისებურია ან
ფართოელიფსური, სიგრძით15 სმმდე, კიდეებზე წვრი
ლხერხკბილა, ფოთლის ფირფიტა მახვილი წვეტით
ბოლოვდება. ყვავილედი კენწრული ფარია, რომელიც
შედგება მრავალი ყვავილისგან. ყვავილედს ხშირად
სფეროსფორმა აქვს. ყვავილიშეფერილობითმრავალ
გვარია: წითელი, ვარდისფერი, ლურჯი. ყვ. ნაყ. IVVIII.
იზრდება ტენიან ადგილებში, ბუჩქნარებში, გზისპირებზე,
პარკებში.საქართველოშიგვხვდებააჭარაში,გურიასადა
სამეგრელოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
აღმოსავლეთაზიას.ინტროდუცირებულიათითქმისმთელ
მსოფლიოში,საქართველოშიგაველურებულია.

Philadelphus coronarius L. = Philadelphus 
caucasicus Koehne – უცვეთელა

ოჯახი:Hydrangeaceae–წყალფოთოლასებრნი

3მმდესიმაღლისბუჩქია.ტოტებისქერქიმოყვითალოან
მოწითალოა. ფოთლები ფართოკვერცხისებური, ელიფ
სური, კიდეზე დაკბილული,ზედა მხარე კაშკაშა მწვანეა,
ქვედა – რუხი. ყვავილედი მტევანია, 79ყვავილიანი,
ყვავილი –თეთრი ან მოყვითალო, სურნელოვანი. ყვ.V
VII. ნაყ. VIIIX. იზრდება ტყის შუადა ზედა სარტყლების
ტყისპირებსადაბუჩქნარებში,ხეობებისგაყოლებაზე.სა
ქართველოშიგავრცელებულიათითქმისყველგან,გარდა
სამხრეთსაქართველოსი.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსკავკასიისეკორეგიონს.მისიენდემია.
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Hypericum androsaemum L. – კორობელა

ოჯახი:Hyperidaceae–კრაზანისებრნი

ნახევრად ბუჩქია, ღერო 1 მმდე სიმაღლის, შიშველი,
მურა ფერის ქერქით. ფოთლები კვერცხისებურია, თით
ქმისმჯდომარე.ყვავილედიმცირეყვავილიანი,ნახევრად
ქოლგაანფარია. გვირგვინისფურცლები ბლაგვია, ყვი
თელი. ნაყოფი კენკრაა, მომწიფებისას ჯერ წითელია,
შემდეგ – მუქი მეწამული. ყვ. ნაყ.VVIII. იზრდება ტენიან
ტყეებსადახეობებში,ზოგჯერნაკადულებისპირას.ცნო
ბილიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,დასავლეთდა
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ჩრდილოირანს.

Hypericum bupleuroides Griseb.

ოჯახი:Hyperidaceae–კრაზანისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო 50100
სმ სიმაღლისაა,სწორი, შიშველი. მოპირდაპირედ გან
ლაგებულიფოთლები წყვილწყვილად არის შეზრდილი
ერთ მოგრძოელიფსურ ფოთლად, კიდემთლიანია. ყვა
ვილები სამსამად არის შეკრებილი ნახევარქოლგისე
ბურ ყვავილედებად. გვირგვინის ფურცლები ყვითელია.
ყვ. ნაყ. IVIII. იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა
სარტყლამდე დაბურულ ტყეებსა და ტენიან ადგილებში.
გავრცელებულიადასავლეთსაქართველოსადაშიდაქა
რთლში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს მცირე
აზიას.
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Hypericum linarioides Bosse

ოჯახი:Hyperidaceae–კრაზანისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1040 სმ
სიმაღლისაა, მომრგვალო, ცილინდრული ან ზედა ნა
წილში 2 ბლაგვი წახნაგია განვითარებული. ფოთლები
თითქმის ტყავისებურია, ოვალური ან მოგრძო, იშვია
თად–ვიწროლანცეტა.ყვავილებიშეკრებილიაწყვეტილ,
ვიწრო საგველად. გვირგვინის ფურცლები მოგრძოა,
მკრთალიყვითელი.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებასუბალპური
დაალპურისარტყლებისმდელოებზე,ღიადამშრალფე
რდობებზე.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს.

Hypericum orientale L.= Hypericum 
ptarmicaefolium Spach 

ოჯახი:Hyperidaceae–კრაზანისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1040 სმ
სიმაღლისაა, შიშველი, წამოწეული ან აღმავალი, სქ
ლად შეფოთლილი. ფოთოლი მოგრძო, მოგრძოხაზური
ან ნიჩბისებური ფორმისაა, ფირფიტა გამჭვირვალე ჯი
რკვლებით არის მოფენილი. ყვავილები შეკრებილია
მცირეყვავილიან ნახევარქოლგისებურ, ფარისებურ ან
მტევნისებურ ყვავილედებად. გვირგვინის ფურცლები
ღიაყვითელია.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებამთისწინებზეალ
პურსარტყლამდემშრალ,ღორღიან,ქვიანდაკლდოვან
ადგილებში.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას.
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Hypericum perforatum L. – კრაზანა

ოჯახი:Hyperidaceae–კრაზანისებრნი

2050 სმ სიმაღლის, მრავალწლიანი ბალახოვანი
შიშველიმცენარეა.ღეროსწორადმდგომია,დატოტვილი
ანმარტივი.ფოთლებიმჯდომარეა,ოვალური, კიდეებზე
გადაკეცილი. ფოთოლი მოფენილია ჯირკვლებით. ყვა
ვილედი საგველაა ან ფარისებური საგველა. გვირგვინი
ყვითელია. გვირგვინის ფურცლები არათანაბარგვერდე
ბიანია. ყვ. ნაყ.VVIII. იზრდებადაბლობიდანსუბალპურ
სარტყლამდე–მდელოებზე,ბუჩქნარებში,ნათესებში,ვე
ლებზე,ტყეებში.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცე
ნტრალურ და სამხრეთ ევროპას, მცირე, შუა და აღმო
სავლეთ აზიას, ირანს, ჩრდილო აფრიკასადა ჩრდილო
ამერიკას.

Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) 
N.E.Br.

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო3050 სმ
სიმაღლის, მარტივი ან იშვიათად მცირედ დატოტვილი,
სუსტი,წკეპლისებური,რკალისებური.ფოთლებიგრძელი,
ლანცეტა, ოდნავ მოლეგო. ყვავილი კენწრულია, მა
რტოული ან 23, მოწითალო ან ნარინჯისფერი. ყვ. ნაყ.
VIVII. იზრდება დაბლობებზე, ტენიან მდელოებზე და
ბუჩქნარებში, საქართველოში გავრცელებულია აჭარასა
დაგურიაში,ინვაზიურისახეობაა.გავრცელებისსაერთო
არეალიმოიცავსავსტრალიას,სამხრეთამერიკას.ესმცე
ნარე Crocosmia aureaს და Crocosmia pottsiiს ჰიბრიდს
წარმოადგენს,ესორისახეობასამხრეთაფრიკაშიაგავ
რცელებული.
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Crocus biflorus subsp. adamii (J.Gay) 
K.Richt. = Crocus adamii J.Gay – ზაფრანა

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

ფოთლები ხაზურია და ყვავილთან ერთად ვითარდება.
ყვავილსაფრის ფოთლები წაწვეტებულია, ლურჯი იის
ფერი, ლილისფერი. ხახაში ოქროსფერყვითელი. ყვა
ვილსაფრისგარეთაფოთლებიხასიათდებამუქიიისფერი
დატოტვილიზოლებით.სამტვერეებიყვითელია,დინგი–
ნარინჯისფერი,სამადგაყოფილი.ყვ.ნაყ. IIIV.იზრდება
ველებზე, ტყისპირებში, მდელოებზე. საქართველოში გა
ვრცელებულია იმერეთში, ქართლსა და აღმოსავლეთ
საქართველოს მთიანეთში. გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსჩრდილოკავკასიისაღმოსავლეთნაწილს,
სამხრეთკავკასიას,შუადასამხრეთევროპასადაახლო
აღმოსავლეთს.სახეობააღწერილიასაქართველოში.

Crocus speciosus M.Bieb. – ზაფრანა

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

ტუბერბოლქვიანი მცენარეა, ფოთლები ხაზურია, ვითა
რდება დაყვავილების შემდეგ. ყვავილი დიდი ზომისაა,
ლილისფერი, მეწამულიფერის, სამი სიგრძივი ზოლითა
დათეთრი,შიშველიხახით,დინგი–ნარინჯისფერია,სა
მად გაყოფილი. ყვ. ნაყ. VIIIX. იზრდება ველებზე, ტყის
პირებში, მდელოებზე. გავრცელებულია თითქმის მთელ
საქართველოში.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Gladiolus caucasicus Herb. – კავკასიური 
ხმალა

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

ბოლქვიანი მცენარეა, ყვავილედი ცალგვერდაა, მრავა
ლყვავილიანი. ყვავილსაფარი დიდია, 46 სმ სიგრძის,
მუქიიისფერიანმეწამული,გრძელიდაძლიერმოხრილი
მილით.ყვავილსაფრისფოთლებიარათანაბარია.ქვედა
ფოთლებიგვერდითფოთლებთან შედარებითგრძელია,
ხოლოზედაფოთლები–მოკლე.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდება
მთისშუადაზედასარტყლებში–ტენიანმდელოებზე,ყა
მირებსა და ნათესებში. საქართველოში სპორადულად
თითქმის ყველგან არის გავრცელებული. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას. კავკასიის
ენდემურიმცენარეა.

Gladiolus italicus Mill. – ხმალა

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

ბოლქვიანი მცენარეა. ყვავილედი გრძელია, მეჩხერი,
ორგვერდა. ყვავილსაფარი ვარდისფერია, ზარისებური.
მილიმოკლეა.ქვედასამფოთოლსთითოთეთრიზოლი
გასდევს. ყვავილსაფრის ზედა ფოთოლი დანარჩენების
განდაცილებულიადამისიწვერიგადაღუნულია.ყვ.ნაყ.
VVIII.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებში–ნათე
სებში,ნატყევარადგილებში,ქვიანეკოტოპებზე,ველებზე.
საქართველოში გავრცელებულია აღმოსავლეთ და სამ
ხრეთ ნაწილში. გავრცელების საერთოარეალი მოიცავს
კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, ჩრდილო აფრიკას, ახლო
აღმოსავლეთს,შუააზიას.
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Iris aphylla L.

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1520
სმმდე სიგრძისაა, ძირიდანვე ან ქვედა ნახევრიდანდა
ტოტვილი, მცენარე თითქმის უღეროა. ფოთლები მწვა
ნეა, პრიალაან მონაცრისფრომწვანე; ქვედაფოთლები
ხაზურლანცეტაა, ოდნავ ხმლისებური, ვიწრო, სიფრიფა
ნაკიდეებიანიდაღეროზემოკლე.ყვავილი–13.ყვავილ
საფარიკაშკაშაიისფერია,ლურჯიიისფერი,მუქიიისფერი
ანმოშავოიისფერი.ყვავილსაფრისფოთლებითითქმის
თანაბარი ზომისაა. მისი გარეთა ფოთლები ფრჩხილის
შუახაზისგასწვრივყვითელიბანჯგვლითხასიათდება.ყვ.
ნაყ. IVVI. იზრდებამთისქვედასარტყლიდანსუბალპურ
სარტყლამდემდელოებზე,ბუჩქნარსადასტეპებში.საქა
რთველოში ცნობილია აღმოსავლეთდა სამხრეთრეგი
ონებიდან.გავრცლებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელ
კავკასიას,განსაკუთრებითმისაღმოსავლეთნაწილს.გავ
რცელებულიაასევესამხრეთრუსეთისდაბლობზე.

Iris caucasica Hoffm. = Juno caucasica 
(Hoffm.) Tratt.  – კავკასიური ზამბახი

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

ტუბერბოლქვიანიმცენარეა,ღეროშეფოთლილია.ფოთ
ლები ბრტყელია, ნამგლისებური, ვიწრო, მოთეთროარ
შიითშემოვლებული.ყვავილი–12.მკრთალიყვითელი
ფერის ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები ძლიერ დაპა
ტარავებული,ზევითაააღმართული.ყვ.ნაყ.IIIV.იზრდება
მთისქვედასარტყელშიმშრალ,ღორღიანფერდობებზე,
ბუჩქნარებში, სტეპებში,ხნულებში. საქართველოში გა
ვრცელებულია შიდა და ქვემო ქართლსა და კახეთში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიის ეკო
რეგიონსადაჩრდილოერაყს.
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Iris iberica Steven – ქართული ზამბახი

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ფოთლებილეგაა,
ნამგალივით მოღუნული. ყვავილსაფრის შიგნითა ფოთ
ლები თეთრია ან ოდნავ მოცისფრო, ხშირად მკრთალი
სოსანიძარღვებითდაქსელილი.ყვავილსაფრისგარეთა
ფოთლებს შიგნიდან სიგრძეზე ბანჯგვლიანი ზოლი ჩა
სდევს, ან მრავალი გაფანტული ბეწვითაა მოფენილი.
ყვავილსაფრისგარეთაფოთლებიმომრგვალოა,ქვევით
დახრილი, ჩაზნექილი, მკრთალ ყვითელ ფონზე ხშირი
მღვრიე წაბლისფერი ზოლებითაა დაქსელილი. ყვ. ნაყ.
IVV.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებში–მშრალ
ფერდობებზე, ბუჩქნარებში, სტეპად ქცეულ მდელოებზე.
საქართველოშიგავრცელებულიაკახეთში,შიდადაქვემო
ქართლში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს სამ
ხრეთკავკასიისენდემურიმცენარეა.

Iris pseudacorus L. – წყლის ზამბახი

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო მაღა
ლია. ფოთლები ხმლისებურია ან ხაზური. ყვავილსაფ
რის გარეთა ფოთლები შიშველია, კაშკაშა ყვითელი ან
მკრთალიყვითელი.ყვავილისშიგნითაფოთლებიუკუკვე
რცხისებურია,ძალიანპატარაზომის,გარეთაფოთლების
იმ ადგილას, სადაცფირფიტაფრჩხილშიგადადის, მუქი
ყვითელია, ნარინჯისფერილაქა აქვსდამოწითალოყა
ვისფერი ძარღვები გასდევს.ყვ. ნაყ.IVVI. იზრდება და
ბლობზედა მთის ქვედა სარტყელში – ჭაობებში, ტბებსა
და მდინარეების ნაპირებზე. საქართველოში გავრცელე
ბულიათითქმისყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავს თითქმის მთელ კავკასიას, სამხრეთ ევროპას,
ახლოაღმოსავლეთს,ციმბირს.
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Iris pumila L. – ქონდარა ზამბახი

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1015 სმ
სიმაღლისაა.ყველაფოთოლიღეროსძირშია,ხაზურლა
ნცეტაანხმლისებური,ლეგა. ყვავილსაფარიყვითელია,
სოსანი,მოთეთროანგოგირდისფერი,ზოგჯერყვავილი
ზოლებიანია; მისი გარეთა ფოთლები მოყვანილობით
მოგრძოკვერცხისებურია, შიგნიდან ბანჯგვლიანი ზო
ლით. ყვავილსაფრის შიგნითა ფოთლები უკუკვერცხისე
ბურიაანნიჩბისებური.ყვ.ნაყ.IIIIV.იზრდებამთისქვედა
დაშუასარტყლებში–მშრალფერდობებზე,ბუჩქნარსადა
სტეპებში.საქართველოშიგავრცელებულიაქართლსადა
კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ
კავკასიას,ევროპისდიდნაწილსადაციმბირს.

Iris reticulata M.Bieb. – მინდვრის ზამბახი

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები
ოთხწახნაგიანია, წიბოებიანი, დაყვავილების შემდეგ
გრძელდება.ყვავილიერთია,იისფერი,იშვიათად–ცის
ფერიანმოთეთრო,ყვავილსაფრისგარეთაფურცლების
ყვითელი,შუაზოლიმუქიწინწკლებითარისმოფენილი,
ყვ. ნაყ. IIIV. იზდება მთის ქვედა და შუა სარტყლებში –
სტეპებში, ბუჩქნარებში, ტყისპირებში. საქართველოში
გავრცელებულიასპორადულად,საკმაოდიშვიათია.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიისეკორეგი
ონსადაჩრდილოერაყს.
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Iris sibirica L.

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერომაღალია,
ფოთლები – ხეშეში, მოყვანილობით – ვიწროხაზური,
გრძლადწაწვეტებული.ყვავილსაფარიზარისებურია,ლუ
რჯი, მოიისფროზოლებიანი. ყვავილსაფრის მილი თით
ქმის შეუმჩნეველია, ყვავილსაფარს წვერზე ამონაკვეთი
არა აქვს. ყვ. ნაყ.VIVII. იზრდება მთის ზედა და სუბალ
პურისარტყლების,მაღალბალახეულობაში,ტენიან,და
ჭაობებულმდელოებზე.საქართველოშიგავრცელებულია
თითქმის ყველგან. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავს მთელ კავკასიას, ევროპისდიდ ნაწილსადა ახლო
აღმოსავლეთს,შუადააღმოსავლეთაზიას,ციმბირს.

Iris spuria subsp. carthaliniae (Fomin) 
B.Mathew = Iris carthaliniae Fomin – 
ქართლის ზამბახი

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერომაღალია,
შეფოთლილი, სიგრძით – ფოთლების ტოლი ან ქვედა
ფოთლებზეგრძელი.ღეროსეულიქვედაფოთლებიხეშე
შია,ხაზურიანხმლისებური,ღეროზეგრძელიანღეროს
ტოლი. ყვავილსაფარი ლაჟვარდოვანცისფერია, მუქი
ლურჯი, ზოგჯერ იისფერი ელფერით, თეთრი, მკრთალი
ყვითელი ძარღვებით. ყვავილსაფრისფოთლები წვერზე
ამოკვეთილია.ყვ. ნაყ.VVI. იზრდება დაბლობიდან მთის
შუასარტყლამდეჭაობებში,არხებში,ტენიანმდელოებზე.
საქართველოში ცნობილია ქართლიდან და კახეთიდან.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსაღმოსავლეთკა
ვკასიას.კავკასიისენდემურიქვესახეობაა.
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Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell

ოჯახი:Iridaceae–ზამბახისებრნი

ერთანმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო10
20სმსიმაღლისაა,სუსტი,მარტივიანორადგაყოფილი,
შიშველი.ფოთლებივიწროლანცეტააანხაზური.ყვავილი
–13,კენწრული,შეფერილობითმკრთალიიასამნისფერ
– მოთეთრო, ძირში იისფერი, ყვითელილაქით. ყვ. ნაყ.
IVVI. იზრდება რუდერალურ ადგილებში, გზისპირებზე,
ტყისპირაადგილებში,ველებზე.საქართველოშიისცნო
ბილიაკახეთიდან.სახეობისგავრცელებისსაერთოარე
ალი მოიცავს ჩრდილო ამერიკის სამხრეთაღმოსვლეთ
ნაწილს.საქართველოშიადვენტურია.

Juglans regia L. – კაკალი

ოჯახი:Juglandaceae–კაკლისებრნი

3035მმდესიმაღლისხეა,მუქირუხი,დახეთქილიქერ
ქითა და კენტფრთისებური ფოთლებით. მოყვანილობით
ოვალურიაანკვერცხისებური,წვერზემობლაგვოანმო
კლე წვეტით. ყვავილები პატარა ზომისაა, ყვავილსაფ
რით. ნაყოფი კაკლისებური კურკიანაა და ხორცოვანი,
მწვანე, შემდეგ – მოყავისფრო, ნაოჭიანი გარეთა შრით.
ყვ.ნაყ.VIIIIX. იზრდება მთის ქვედადა შუა სარტყლებში
1,5001,700 მ სიმაღლემდე, მდინარის ნაპირებზე, მთის
ფერდობებზე, მუხნარებსა და რცხილნარებში, მარტოუ
ლადანკორომებისსახით.გავრცელებულიამთელსაქა
რთველოში, გარდა მაღალმთიანი რაიონებისა. მცენარე
შესულია საქართველოს წითელ ნუსხაში, როგორც მო
წყვლადი სახეობა. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსკავკასიას,სამხრეთევროპას,ირანს.
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Pterocarya pterocarpa Kunth ex I. Iljinsk – 
ლაფანი

ოჯახი:Juglandaceae–კაკლისებრნი

10მეტრამდესიმაღლისხეა,მოთეთროქერქით.ფოთოლს
აქვსმრავალიწყვილიხერხკბილაფოთოლაკი,მოყვანი
ლობითმოგრძოკვერცხისებური,ქვედამხარეზეძარღვე
ბის გაყოლებით თეთრი ბეწვით მოფენილი. ყვავილები
შეკრებილიამჭადაყვავილედებად.ყვ.ნაყ.IIIIV.იზრდება
მთისქვედასარტყელში–ტენიანტყეებში,მდინარეთადა
მათი შენაკადების ნაპირებზე ერთეული ეგზემპლარების
სახით ან მცირე კორომებად. ძირითადად გავრცელებუ
ლიადასავლეთ საქართველოში, აგრეთვე კახეთში. მცე
ნარე შესულია საქართველოს წითელ ნუსხაში, როგორც
მოწყვლადისახეობა.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავსსამხრეთკავკასიას,მცირეაზიას,ირანს.

Ajuga chamaepitys subsp. chia (Schreb.) 
Arcang. = Ajuga comata stapf

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარე ან ნახევრად ბუჩ
ქია.ღეროწამოწეულია,სწორადმდგომიანგართხმული,
ძირში დატოტვილი, 840 სმ სიგრძის. შებუსულია კანზე
მჭიდროდ მიკრული ბეწვით. ღეროსეული ფოთლები სა
მნაკვთიანია. ნაკვთები მთლიანია, ხაზური, ქვედა ფოთ
ლები მეტწილად მთლიანია, მოგრძონიჩბისებური ან
წვერზე სამნაკვთიანი. ყვავილები ფოთლის უბეებში სხე
დან2ყვავილიანჩხროებად.გვირგვინილიმონისფერყ
ვითელია,მეწამულზოლებიანიმილითადადაწინწკლული
ქვედა ტუჩით. ყვ. ნაყ. VIIX. იზრდება მშრალ, ქვიანფე
რდობებზე, ბუჩქნარებში, ტყის პირას, მინდვრებში და,
იშვიათად, ნათესებში. გავრცელებულია თითქმის მთელ
საქართველოში.გავრცლებისსაერთოდარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,შუა
აზიას,მცირეაზიისაღმოსავლეთნაწილსადაირანს.
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Ajuga genevensis L. – პირწმინდა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრვალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსძირშიმხო
ხავი ყლორტები არა აქვს;ღერო1050 სმ სიმაღლისაა,
სწორად მდგომი ან ძირთან წამოწეული. ზედა ნაწილში,
ძირითადად,ბეწვითარისშემოსილი.ფესვთანურიფოთ
ლები მოგრძონიჩბისებურია ან უკუკვერცხისებური. კი
დეები მსხვილმრგვალკბილაა, ზოგჯერ – კიდემთლიანი,
ღეროსეული ფოთლები უკუკვერცხისებურია. გვირგვინი
ცისფერია, იშვიათად – თეთრი ან ვარდისფერი, გარე
დან ოდნავ შებუსულია. ყვ. ნაყ. IVIX. იზრდება ტყეებში,
ბუჩქნარებში, ტყის პირას, მდელოებზე, მდინარეთა ნა
პირებზე, შედარებით იშვიათად – სასოფლოსამეურნეო
სავარგულებში. დაბლობიდან მთის ზედა სარტყლამდე.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას,
თითქმისმთელევროპასადამცირეაზიას.

Ajuga orientalis L.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.მეტნაკლებადმა
ტყლისებურად–ბანჯგვლიანია,ზოგჯერქვედანაწილში–
შიშველი.ღეროსწორადმდგომიაანძირშიწამოწეული,
მარტივი,1030სმმდესიმაღლის.ფესვთანურიფოთლები
მოგრძოელიფსურია ან ფართოკვერცხისებური. ძირში
სოლისებურად შევიწროებული, მოკლე ყუნწით, კიდეზე
მრგვალკბილა. ყვავილებითითქმის მჯდომარეა – 48 –
ყვავილიან ჩხროებად განლაგებული, გვირგვინი ცისფე
რია,იშვიათად–თეთრი.ყვ.ნაყ.IVIX.იზრდებამშრალ,
ბალახოვანფერდობებზე, ბუჩქნარებში,ტყის ველობებზე
და ა.შ. დაბლობიდან სუბალპურ სარტყლამდე. გავრცე
ლებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიასადაირანს.
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Ajuga reptans L. – პირწმინდა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროს ძირში
გრძელი, მხოხავი დაფესვიანებული და შეფოთლილი
ყლორტებია განვითარებული,ღერო მარტივია, სწორად
მდგომიანწამოწეული.1540სმსიმაღლის,შიშველიანორ
მოპირდაპირე მხარეს მიტკეცილბეწვიანი. ფესვთანური
ფოთლებიდიდიზომისაა.ნიჩბისებურიანუკუკვერცხისე
ბური. ღეროსეული ქვედა ფოთლები მცირერიცხოვანია,
მოგრძო, ელიფსური, მჯდომარე. ყვავილები 68ყვავი
ლიანრგოლებადაა განლაგებული, გვირგვინი ცისფერი,
ვარდისფერი ანთეთრია. ყვ. ნაყ. IVIX. იზრდებატენიან
მდელოებზე,ტყეებში,ტყისპირას,ქვედასარტყლიდანსუ
ბალპურ სარტყლამდე. გავრცელებულიათითქმის მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელ კავკასიას, ჩრდილოეთ, ცენტრალურდა სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Ballota nigra L.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

50120სმმდესიმაღლის,მრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღეროდატოტვილიანდაუტოტავია,ნორჩობაში–მწვანე,
მოგვიანებით– მოწითალოან მოყავისფროიისფერი, ხეშეში
მეჩხერი ბეწვით შებუსულია ან შიშველი. ყველა ფოთოლი
კვერცხისებურია, ბასრხერხკბილა ან ორმაგად დაკბილული
კიდით,ორივე მხარეზე მეჩხერიდა მიტკეცილი ბეწვით. ყვა
ვილები მოკლეყუნწიანია, მრავალყვავილიან ჩხროებად შე
კრებილი. გვირგვინი მოვარდისფროიისფერია, იშვიათად
–თეთრი,ჯამიდანამოყოფილიმილითადაოდნავმოხრილი,
წვერზეამოკვეთილიანოდნავდაკბილულიზედატუჩით. ყვ.
ნაყ.VIIX.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებისრუდერა
ლურადგილებში,ღობეებისძირებსადაგზისპირებზე,უმეტესად
საცხოვრებელიადგილებისმახლობლად,იშვიათად–ბუჩქნა
რებში,ხევებსადაფერდობებზე.საქართველოშიგავრცელებუ
ლიააფხაზეთში,რაჭალეჩხუმში,იმერეთში,სამცხეჯავახეთში,
ქვემოქართლსადაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას.
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Clinopodium acinos (L.) Kuntze

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

830სმსიმაღლის,მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ღერო სწორია, ჩვეულებრივ, ძირიდანვე დატოტვილი,
მეტნაკლებად შებუსული, გადახრილი, მარტივი ბეწვით.
ფოთლები – კვერცხისებურრომბისებური, სოლისებური
ფუძით,ზედანაწილშირამდენიმეკბილითანიშვიათად–
კიდემთლიანი.ფოთლისქვედამხარემოფენილიაგაფა
ნტულიჯირკვლებით.ყვავილებიშეკრებილია612,უფრო
იშვიათად–1624ყვავილიანჩხროებად.გვირგვინიიასა
მნისფერია,2ჯერგრძელიაჯამისმილზე.ყვ.ნაყ.VIX.იზ
რდებამშრალფერდობებსადარუდერალურადგილებში.
საქართველოში გავრცელებულია აფხაზეთში, იმერეთში,
შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, სამცხეჯავახეთსა და
კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ
კავკასიას, მცირეაზიას, ცენტრალურდასამხრეთევრო
პას,ჩრდილოამერიკას.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze = Calamintha 
nepeta (L.) Savi 

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

40100სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღეროსწორადმდგომიაანწამოწეული,ძირიდანვე
დატოტვილი, სქლადაა შებუსული გრძელი გაფარჩხული
ან მოკლე ბეწვით. ფოთლები ფართოკვერცხისებურია,
ძირში სოლისებური, კიდეებზე წვრილმრგვალკბილები
ანი, ორივე მხარეზე შებუსული გრძელი, მიტკეცილი ბე
წვით.ყვავილებისჩხროები525ყვავილიანია.გვირგვინი
მკრთალიიასამნისფერია,2,5ჯერგრძელიაჯამისმილზე.
ყვ. ნაყ. VIIIX. იზრდება მშრალ, ქვიშიან ადგილებში,
კირქვიან კლდეებზე, ზღვის ნაპირებზე. საქართველოში
გავრცელებულიადასავლეთნაწილში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,მცირეაზიას,ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას.
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Clinopodium vulgare L.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–1590
სმ.ღეროდატოტვილიაანმარტივი,ჩვეულებრივ–მრა
ვალი. შებუსულია გაფარჩხული ან ქვევით გადახრილი
ბეწვით.ფოთოლიკვერცხისებურიაანმოგრძოკვერცხისე
ბური,წვრილმრგავალკბილა,იშვიათად–კიდემთლიანი,
ორივე მხარზე მეტნაკლებად სქლად შებუსული, განსა
კუთრებით ძარღვებსა და კიდეებზე. 840ყვავილიანია.
გვირგვინი ვარდისფერია, გარედან სქლად არის შებუ
სულიმარტივიბეწვით.ყვ.ნაყ. IVX.იზრდებამთისზედა
სარტყლამდე ტყეებსა და ტყისპირა ადგილებში, ბუჩქნა
რებში, მშრალ ადგილებში. გავრცელებულია მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
მთელ კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, შუა აზიას, მცირე
აზიას,ირანს,აფრიკისჩრდილოეთნაწილსდაჩრდილო
ამერიკას.

Galeopsis bifida Boenn. – თავცეცხლა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,სიმაღლე–1560 სმ.
მარტივიანდატოტვილი.ჯაგრისებურიბეწვითშებუსული,
ზოგჯერ – შიშველი. ფოთლები კვერცხის ფორმის კვე
რცხისებურიანლანცეტაა,მრგვალკბილა,შებუსული.ყვა
ვილედისჩხროებისფეროსებურია,შებუსული.გვირგვინი
მეწამულია, სოსანი, მოყვითალო ან მოთეთრო. ყვ. ნაყ.
VIX. იზრდება ტყის შუა და ზედა სარტყლების ტყეებში,
ბუჩქნარებსადამდელოებზე.საქართველოშიგავრცელე
ბულიათითქმისყველარეგიონში.გავრცელებისსაერთო
არეალიმოიცავსმთელკავკასიას,თითქმისმთელევრა
ზიას,ჩრდილოამერიკას/შეტანილია.
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Glechoma hederacea L. – ოშოშა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

60 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღეროდატოტვილია,მხოხავი,მუხლებშიდაფესვიანე
ბული,მრავალიწამოწეულიანსწორადმდგომიყლორტით.
ფოთლებიმომრგვალოთირკმლისებურია,კიდეებზემსხვილ
მრგვალკბილა, ზედა მხარე– მუქი მწვანე, ქვედა მხარე კი
უფრო ღია ფერისაა ან მოწითალო იისფერი. ყვავილები
შეკრებილია34–ყვავილიანშუადაზედაფოთლებისიღ
ლიებში განლაგებულ ჩხროებად. გვირგვინი მოცისფროი
ისფერია,გარედანშებუსული,ღრმადამოკვეთილიზედადა
უფროგრძელიქვედატუჩით. ყვ. ნაყ. IIIVII. იზრდებამთის
შუასარტყლამდეტენიანადგილებში,ბუჩქნარებში,ტყისპირა
ადგილებში, მდინარის სანაპიროებზე და, როგორც სარე
ველა,ბოსტნებსადაბაღებში.გავრცელებულიამთელსაქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელ
კავკასიას,ჩრდილოეთ,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,
მცირეაზიას,აღმოსავლეთაზიასადაჩრდილოამერიკას.

Lamium album L. – ჭინჭრის დედა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

1080 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო სწორია, მარტივი, ფოთლები კვერცხისე
ბურია, გრძლად წაწვეტებული, კიდეებზე – ხერხკბილა,
ორივე მხარეზეთხლად შებუსული, მჯდომარე, 89 ერთ
მანეთისგანდაშორებულჩხროებადგანლაგებული.გვირ
გვინიმოყვითალოანმოჭუჭყისფროთეთრია,მისიქვედა
ტუჩის თითო სადგისისებური დანამატი და ორი პატარა
ზომისკბილია,ზედატუჩიგარედანსქლადაადაფარული
გრძელიწამწამაბეწვით.ყვ.ნაყ.IVX.იზრდებამთისზედა
სარტყლამდეფოთლოვანტყეებში,მდინარეთასანაპირო
ებზე, ველებზე, ჩამონაზვვავებზე, ღობეებსა და ბუჩქების
ძირში,ბაღებსადაბოსტნებში,რუდერალურადგილებში.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურ
და სამხრეთ ევროპას, მცირე აზიას, ინდოეთს, მონღო
ლეთს,აღმოსავლეთაზიასდაჩრდილოამერიკას.
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Lamium amplexicaule L. – ვაზისძირა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

1030სმსიმაღლისერთანორწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა.ღეროძირიდანვემეტ–ნაკლებადდატოტვილია,
უფროიშვიათად–მარტოული;ზედანაწილშიშებუსული,
ღეროსეული ქვედა ფოთლები მოკლეყუნწიანია, ზედა
ფოთლები მჯდომარეა, ღერომხვევი, გაბნეული მოკლე
ბეწვით მოფენილი ან თითქმის შიშველი. ყვავილები შე
კრებილია მრავალყვავილიან თავაკისებურ ჩხროებად,
ჩხროები ურთიერთდაშორებულია ან ზედა ნაწილში მია
ხლოებული.გვირგვინიხორცისფერწითელიაანვარდის
ფერი. ყვ. ნაყ. IIIVI. იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან
ზედა სარტყლამდე მინდვრებში, ფერდობებზე, ბაღებში,
ვენახებსადარუდერალურადგილებში.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევრო
პას,მცირეაზიასადაირანს.

Lamium tomentosum Willd.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

623სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა. ღერო უმეტესად ზედა ნაწილში დაფარულია მე
ტნაკლებად სქლად გაფარჩხული ბეწვით, ჩვეულებრივ,
რამდენადმე მუქი მოწითალოფერისაა.ღეროსეულიდა
ყვავილთანური ფოთლები ერთნაირი ფორმისაა, კვე
რცხისებური, 1,22,5 სმ სიგრძისა და 11,5 სმ სიგანის.
ორივემხარეზემეტნაკლებადხშირიმიტკეცილიბეწვით
დაფარული.ყვავილები1,52,7სმსიგრძისაა,მჯდომარე,
56 – ყვავილიან ჩხროებად განწყობილი. გვირგვინი
მოთეთროა, ჩალისფერი ან მკრთალი ვარდისფერი. ყვ.
ნაყ.VIIVIII.იზრდებაალპურიდასუბნივალურისარტყლე
ბის,ჩამონაზვავებზედამორენებზე.საქართველოშიგავ
რცელებულია აფხაზეთში, სვანეთში, იმერეთში, აჭარაში,
შიდა ქართლში მცხეთამთიანეთსა და კახეთში. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავსთითქმის მთელ კავკა
სიას,მცირეაზიისაღმოსავლეთნაწილსადაირანს.
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Leonurus quinquelobatus Gilib. – შავბალახა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

50200 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი
მცენარეა. ღერო მრავალია, დატოტვილი, მახვილწვე
რიანი. ქვედა ფოთლები მომრგვალო ფორმისაა, გული
სებური ძირით, ღრმად თათისებურად 57ნაკვთიანი.
ღეროსეული შუა და ზედა ფოთლები ლანცეტა ან ოვა
ლურიფორმისაა.ყველაფოთოლიყუნწიანია,ზედამხარე
–მუქიმწვანე,ქვედა–ღიაფერის,ორივემხარე–მოკლე
დარბილბეწვიანი.ყვავილებიმოკლეყუნწიანია,მრავალყ
ვავილიანმჭიდროჩხროებადშეკრებილი,რომლებიცგან
ლაგებულია კიდემთლიან ან 12კბილიანთანაყვავილის
იღლიებში.გვირგვინივარდისფერიაანმოვარდისფროი
ისფერი,გარედან–ბანჯგვლიანბეწვიანი.ყვ.ნაყ.VIIX.იზ
რდებამთისზედასარტყლამდერუდერალურადგილებში,
ბუჩქნარებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,
ყირიმსადამცირეაზიისაღმოსავლეთნაწილს.

Marrubium vulgare L. – ფოლორცის 
ბალახი

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

3060 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა თეთრი,ქეჩისებური შებუსვით. ღერო მრავალია,
მარტივი ან დატოტვილი. ფოთლები კვერცხისებურია ან
ელიფსური, კიდეზე მსხვილად კბილისებრ განკვეთილი.
ფოთლისფირფიტადანაოჭებულია,ზედამხარეზეგაბნე
ულბეწვიანი, ქვედა – მოთეთრო ქეჩისებური შებუსვით.
ჩხროებიმრავალყვავილიანია,დაშორიშორებული.გვირ
გვინითეთრია,ზედატუჩიქვედატუჩისტოლიადაწვერზე
ორად არის გაყოფილი. ყვ. ნაყ. VVIII. იზრდება მშრალ
ფერდობებზე, ნათესებში, რუდერალურ ადგილებში. სა
ქართველოში გავრცელებულია აფხაზეთში, აჭარაში,
სამცხეჯავახეთში, ქვემო ქართლსადა კახეთში. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას, ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანსადა
ინდოეთს.
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Mentha longifolia (L.) L. – ტყის პიტნა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

30150სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა. ყლორტებიმეტნაკლებადდაფარულიაქეჩისებური
მარტივიბეწვით.ღეროსწორია,მარტივიანდატოტვილი.
ფოთლები მჯდომარეა, მოგრძოკვერცხისებურიდან ლა
ნცეტამდე, სუსტად გამოსახული ფრთისებური ძარღვე
ბით. ყვავილები შეკრებილია გრძელ, მჭიდრო, ზოგჯერ
წყვეტილ ცილინდრული ფორმის თავთავისებურ ყვავი
ლედებადანმეტწილად–საგველასებურყვავილედებად.
გვირგვინი ლილისფერია, ხორცისფერ – წითლამდე.ყვ.
ნაყ. VIIIIX. იზრდება ტყისპირებში, ველობებსა და ბუჩ
ქნარებში, მდინარეთა და არხების ნაპირებზე, ტენიან
მდელოებზე. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,
ცენტრალურდა სამხრეთ ევროპას, ციმბირს, შუა აზიასა
დაჩრდილოაფრიკას.

Nepeta grandiflora M.Bieb. – ქერაქენძი

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–125სმ
მდე.მეტწილადდატოტვილი,შიშველიაანთხლადშებუ
სული.ფოთლებიდიდიზომისაა,მოგრძოკვერცხისებური,
ბლაგვკბილებიანი, მოკლეყუნწიანი. ჩხროები მრავალყ
ვავილიანია,ყვავილედისაგველაა.ჯამიიისფერია,გვირ
გვინი–მუქილურჯიანიისფერი.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდება
ტყის,სუბალპურდაალპურსარტყლებში–ფერდობებზე
და ბუჩქნარებში. საქართველოში გავრცელებულია რა
ჭაში, ქართლში, მთიულეთში, თუშეთში. კავკასიის ენდე
მურიმცენარეა.
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Origanum vulgare L. – თავშავა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

50 სმ სიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ღეროსწორია,ხშირადძირიდანვედატოტვილი,შეფოთ
ლილი,ზედანაწილშიყვავილედითანტოტებითბოლო
ვდება. ფოთლები კვერცხისებურია. ყვავილები მოკლე
ყუნწებზეა განლაგებული, ყვავილედი ფარისებური სა
გველაა. გვირგვინი ღია ყავისფერწითელია ხორცისფე
რწითლამდე,ზოგჯერჭუჭყისფერთეთრია.ყვ.ნაყ.VIIIX.
იზრდებატყისადასუბალპურსარტყლებში–ბუჩქნარებში,
მდელოებზე, ტყისპირებში. გავრცელებულია მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
მთელ კავკასიას, დასავლეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას, მცირე აზიას, შუა აზიას, ირანსა და ჩრდილო
ამერიკას.

Phlomis herba-venti subsp. pungens (Willd.) 
Maire ex DeFilipps =Phlomis pungens Willd. 
– ჭინჭარა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

3060 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო მარტივია ან დატოტვილი, უხვად შებუსული.
ქვედაფოთლებიმოგრძოლანცეტაა,გრძელყუნწიანი.კი
დეებზე მსხვილმრგვალკბილაა.ღეროსეულიფოთლები
ვიწროლანცეტაა, მოკლეყუნწიანი. კენწრული ფოთლები
კიდემთლიანია, პატარა ზომის. ყვავილები შეკრებილია
610ყვავილიან ჩხროებად. გვირგვინი მოწითალოიის
ფერია ანლილისფერი. ზედატუჩირკალივით არის მო
ხრილი. ყვ. ნაყ. VVIII. იზრდება მშრალ ფერდობებზე,
ველებზე,ნასვენადგილებში,ბუჩქნარებში.ცნობილიასა
მხრეთდააღმოსავლეთსაქართველოშიც.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურ
ევროპას,მცირეაზიას,ჩრდილოირანსადაცენტრალურ
აზიას.
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Phlomoides laciniata (L.) Kamelin & Makhm. 
= Eremostachys iberica Vis.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

60100 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა.ღერომძლავრია,მარტივიანდატოტვილი,აბრლაბუ
დისებურქეჩისებურად შებუსული. ფოთლები ფრთისებურია,
დაყოფილია მოგრძოლანცეტა ანთითქმის ხაზურსეგმენტე
ბად. ქვედა ფოთლები გრძელყუნწიანია. ყველა ფოთოლი
ორივემხარეზემეტნაკლებადაბლაბუდისებურბეწვიანია.ყვა
ვილებიმჯდომარეა,810ყვავილიანჩხროებადშეკრებილი.
გვირგვინიმომწვანომოყვითალოა,მისიზედატუჩისწორია
დამხოლოდზედანაწილშიამოხრილი,გარედანგრძელბე
წვიანი,რომელსაცმოკლე,ჯირკვლოვანიბეწვებიცერევა.ყვ.
ნაყ.IVVII.იზრდებამშრალფერდობებზე,მთისქვედადაშუა
სარტყლებში. საქართველოში გავრცელებულია კახეთსა და
თბილისისმიდამოებში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოი
ცავსსამხრეთკავკასიას,შუააზიას,სამხრეთევროპას,მცირე
აზიისაღმოსავლეთნაწილსადაჩრდილოირანს.

Phlomoides tuberosa L. (Moench) = Phlomis 
tuberosa L. 

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

50150 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი
მცენარეა. ღერო მარტივია ან დატოტვილი, შიშველი ან
ყვავილედშიოდნავშებუსული,მოწითალომოიისფრო.ფე
სვთანურიდაშუათანაფოთლებიმოგრძოსამკუთხა–კვე
რცხისებურია,ზედაფოთლებისამკუთხალანცეტაა.ყველა
ფოთოლი კიდეზე მსხვილმრგვალკბილაა. ყვავილები
მჭიდრო მრავალყვავილიან ჩხროებად არის შეკრებილი,
რომლებიცგანლაგებულიალანცეტა,მჯდომარეკენწრული
ფოთლების იღლიებში. ჯამი მილისებურზარისებურია.
გვირგვინი მოვარდისფროსოსანია, ყვ. ნაყ. VVIII. იზ
რდებამთისქვედადაშუასარტყლებისმშრალადგილებსა
და ნაირბალახოვან სტეპურ დაჯგუფებებში, ბუჩქნარებში,
მდელოებსადასაძოვრებზე.გავრცელებულიააფხაზეთში,
სამცხეჯავახეთსადაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარე
ალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურდა სამხრეთ ევრო
პას,მცირეაზიას,შუააზიასადაჩრდილოირანს.
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Prunella laciniata (L.) L.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მოფენილია
ხშირი, თეთრი ბეწვით.530 სმ სიგრძის ღერო წამოწეუ
ლია.ფოთლებიკვერცხისებურია,ელიფსურიანლანცეტა.
ზედაფოთლებიფრთისებურადააგანკვეთილიხაზურნაკ
ვთებად,ქვედაფოთლებიროზეტადააშეკრებილი,კიდემ
თლიანია ან დაკბილული. ყვავილედი თავთავისებურია,
ხშირი,კვერცხისებურიანმოგრძო.გვირგვინი,ჩვეულებ
რივ,მოყვითალოაანთეთრი.ყვ.ნაყ.VX.იზრდებამთის
ქვედასარტყლიდანსუბალპურსარტყლამდეტყეებში,გზის
პირას, ბუჩქნარებში, ნატყევარ მდელოებზე, მშრალ, ბა
ლახოვანფერდობებზე,მდინარეთარიყნარებზე.გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურ
დასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Prunella vulgaris L. – გობისცხვირა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანიმცენარეა, გაფანტულბეწვი
ანიანთითქმისშიშველი.ღეროწამოწეულიაანსწორად
მდგომი, 840 სმ სიმაღლის. ფოთლები კვერცხისებურია
ან მოგრძოკვერცხისებური, კიდემთლიანი ან დაშორი
შორებულმრგვალკბილა. ყვავილედი თავთავისებურია,
კვერცხისებურიანმოგრძო,ჯამიმეწამულიფერისაა,თით
ქმისმოშავო–იისფრამდე.გვირგვინიიისფერია,ზოგჯერ
–თეთრი.ყვ.ნაყ.VIX.იზრდებადაბლობიდანსუბალპურ
სარტყლამდე ტყეებში, ტყისპირა მდელოებზე, ბუჩქნა
რებსა და ნატყევარ მდელოებზე, მდინარეთა და ტბების
ნაპირებზე, ბაღებსა და გზისპირა ადგილებში, ზოგჯერ,
როგორცსარეველა–ნათესებში.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,ცენტრალურდასამხრეთა
ღმოსავლეთაზიას,ავსტრალიასადაჩრდილოამერიკას.
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Salvia garedjii Troitsky – გარეჯის სალბი

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მონაცრის
ფრომწვანეფერის,2040სმსიმაღლის.ძირიდანვედა
ტოტვილი,ღეროაღმავალიაანთითქმისსწორი,მარტივი
ანსუსტადდატოტვილი,მოფენილიასაკმაოდგრძელიდა
ხშირიბეწვით.ფოთლებიმოკლეყუნწიანია,სქლადაამო
ფენილიგრძელი,გაფარჩხულიბეწვებით,56სმსიგრძის,
ფრთისებურად განკვეთილია 24 წყვილი ფოთოლაკით.
ყვავილედი საკმაოდ ფარჩხატია, ჩხროები 8 – ყვავი
ლიანია. გვირგვინი კაშკაშა მეწამულიფერისაა, გარეთა
მხარეხუჭუჭაბეწვითააშებუსული,მოფენილიამჯდომარე
ჯირკვლებით.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებასილაქვებზე,ვიწრო
ხევებში.მცენარესაქართველოსენდემია.გვხვდებამხო
ლოდ გარეჯის მიდამოებში. მცენარე აღწერილია 1928
წელს გარეჯის მიდამოებში. შესულია საქართველოს წი
თელნუსხაში,როგორცმოწყვლადისახეობა.

Salvia glutinosa L. – შალამანდილი

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

4080 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო მეტწილად სწორია, მარტივი, ხშირად
ფოთლების იღლიებში დამოკლებული ყლორტებია გა
ნვითარებულიანმეტნაკლებადდატოტვილი.ყველაფო
თოლიყუნწიანია,შუბისანკვერცხისებური,კაშკაშამწვანე
ფერის,ორივემხარეზეთხლადთეთრიბეწვითშებუსული,
საკმაოდჯირკვლოვანია.ყვავილებიშეკრებილიამტევნი
სებურ,ზოგჯერსაგველასებურყვავილედებად.გვირგვინი
ღია ყვითელიფერისაა, ქვედატუჩი მოთეთროან მოწი
თალომოხატულობისაა.ყვ.ნაყ.IXX.იზრდებადაჩრდი
ლულ ტყეებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,
ევროპას,მცირეაზიასადაჩრდილოირანს.
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Salvia nemorosa L.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

2060სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
მიტკეცილიდამეტნაკლებადქეჩისებურადშებუსული.ღერო
წამოწეულია,ძირიდანსწორი;ზედანაწილში,ჩვეულებრივ,
დატოტვილია,ნაცრისფრადშებუსული.ქვედანაწილშითით
ქმის სულ შიშველია, ხშირად მოწითალოიისფერია. ფოთ
ლები მეტწილად ღეროსეულია. ზედა ფოთლები თითქმის
მჯდომარეა, კვერცხისებურლანცეტა ფორმის, ზედა მხარე
თითქმის შიშველია, მკრთალი მწვანე ფერის, ქვედა მხარე
მონაცრისფროდ შებუსული. ყვავილები მოკლეყუნწებიანია,
ჩხრო, ჩვეულებრივ 24ყვავილიანია და ქმნის თავთავისე
ბურ ყვავილედს. გვირგვინი მოლურჯოიისფერია, უფრო
იშვიათად–ვარდისფერიანთეთრი.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდება
ბუჩქნარებში, სტეპებზე, მშრალ მდელოებსა და ტყისპირა
ადგილებში.გავრცელებულიააფხაზეთში,აჭარაში,სამცხეჯა
ვახეთში, შიდა ქართლში, კახეთსა და ქვემო ქართლში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ცე
ნტრალურევროპას,შუააზიას,მცირეაზიასადაირანს.

Salvia verticillata L. – დაჯირა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

3080 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღეროხშირადძირიდანვედატოტვილია,თხლადან
საკმაოდსქლადშებუსულიმოკლე,ჯაგრისებურიბეწვით.
ფოთლებიმეტწილადღეროსეულიდაფესვთანურია,ფო
რმით გულისებურკვერცხისებურიდან შუბისებურამდეა,
2040ყვავილიანი ჩხროები შეკრებილია ფარჩხატ,
მტევნისებურ, ზოგჯერ საგველასებურ ყვავილედებად.
გვირგვინი კაშკაშა იისფერია, მისი ზედა ტუჩი თითქმის
გულისებურია,ძირშისაწელურიაქვსდაგარედანოდნავ
შებუსულია.ყვ,ნაყ.VIIX.იზრდებამთისშუასარტყლამდე
ქვიან, თიხნარ, ღორღიან ეკოტოპებზე, მშრალ ფერდო
ბებზე,სტეპებსადაბუჩქნარებში.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,სირიას,
ირანსადაჩრდილოერაყს.

410



Satureja laxiflora K.Koch

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

1030 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო სწორად მდგომია ან წამოწეული, წვრილი ტო
ტებით, ხშირად ძირიდან მეჩხრად დატოტვილი, ღერო
ისევე, როგორც ტოტები, ხშირად შებუსულია წვრილი
ხუჭუჭა ბეწვით. ფოთლები ვიწროუკულანცეტახაზური ან
თითქმის ხაზურიფორმის, წვერში მობლაგვოადა ყუნწი
არ აქვს მკაფიოდ გამოსახული. ჩხროები 13ყვავილია
ნია,დაშორიშორებული,შეუცვლელიკენწრულიფოთლე
ბისიღლიებშიგანლაგებული.გვირგვინივარდისფერიან
იასამნისფერია, ხახაში მეწამული ფერის წერტილებით.
ყვ. ნაყ. VIX. იზრდება მთის ქვედადა შუა სარტყლებში,
ღორღიან და კლდოვან ადგილებში, მშრალ ფერდო
ბებზე. გავრცელებულიააფხაზეთში,რაჭალეჩხუმში, აჭა
რაში, სამცხეჯავახეთში, მთიულეთში, კახეთსადა ქვემო
ქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკა
სიას,მცირეაზიისაღმოსავლეთნაწილსადაირანს.

Scutellaria altissima L. – მუზარადა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

120 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი
მცენარეა. ღერო სწორად მდგომია, მარტივი ან და
ტოტვილი, სულ ქვედა ნაწილში – ირგვლივ შებუსული,
ზედა ნაწილში მხოლოდ წიბოებზეა მოკლე, ხუჭუჭა ბე
წვით შებუსული. ფოთლები მეტწილად დიდი ზომისაა,
კვერცხისებური.ყველაფოთლისზედამხარემუქიმწვანე
ფერისაა, შიშველი, ქვედა მხარე – უფრო ღია ფერის.
ყვავილედი მტევნისებურია, მოგრძო, ცალმხრივი. გვირ
გვინი ზედა ნაწილში მოცისფროიისფერია, ქვედა ნაწი
ლში–მოთეთრო.ყვ. ნაყ.VVII. იზრდებამთისქვედადა
შუასარტყლებში–ფოთლოვანდაწიწვიანტყეებში,ტყის
პირას,ბუჩქნარებში,ტყისველობებზე,ხევებში,მაღალბა
ლახეულობაში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას.
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Scutellaria orientalis L. – მუზარადა

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,ღერო – 725 სმ
სიმაღლის, გახევებული, წამოწეული, ჩვეულებრივ – და
კლაკნილი, ხუჭუჭა ბეწვით მოფენილი. ფოთლები – მო
მრგვალო – სამკუთხა ან ფართოკვერცხისებური, ზედა
მხარე–მოკლე,მჭიდროდმიკრულიბეწვითმოფენილი,
მუქი მწვანე ანრუხი მწვანეფერის. გვირგვინი საშუალო
ზომისაა ან საკმაოდ მსხვილი, ყვითელი, გარედან მო
კლე, მარტივიდაჯირკვალაბეწვითმოფენილი. ყვ. ნაყ.
VVII. იზრდება ქვიან ფერდობებზე მთის ქვედა და შუა
სარტყლებში. გავრცელებულია კახეთში, შიდა და ქვემო
ქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკა
სიასდამცირეაზიას.

Sideritis montana L. – საყვითლო

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1050 სმ სი
მაღლისაა, შებუსული, სწორად მდგომი ან წამოწეული,
მარტივიანშუანაწილშიდატოტვილი.ფოთლებიელიფსუ
რია,ბლაგვი,წვეტიანიანწაწვეტებული,მოკლეყუნწიანი;
ფოთლები მეტწილად კიდემთლიანია, ორივე მხრიდან
– მქრქალი მწვანე, შებუსული. ყვავილები განლაგებუ
ლიაჩხროებში,შეკრებილიგრძელ,დანაწევრებულ,ცრუ
თავთავებად.გვირგვინიღიაყვითელიფერისაა. ყვ. ნაყ.
VIIX. იზრდება სუბალპურ სარტყლამდე – მდელოებზე,
მშრალფერდობებზე,ველებზე,ნათესებისსარეველაა.სა
ქართველოშისპორადულადთითქმისყველგანგვხვდება.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს,შუა
აზიასადაავღანეთს.
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Stachys atherocalyx K.Koch

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია
ან წამოწეული, 80 სმმდე სიმაღლის, დატოტვილი, მო
ფენილი მეჩხერი ბეწვით. ღეროსეული ქვედა და შუა
ფოთლებიმოგრძოელიფსურიაანმოგრძოლანცეტა;კი
დეებზეხერხკბილაანზოგჯერკიდემთლიანი,შებუსული.
გვირგვინიმოთეთროა,მისზედატუჩსგასდევსმკვეთრად
გამოსახული მეწამული ზოლი, ქვედა ტუჩზე მოწითალო
ლაქაა. ყვ. ნაყ. VVIII. იზრდება მშრალ ბალახოვან და
ღორღიან ფერდობებზე, ბუჩქნარებსა და ტყისპირებში
მთისქვედადაშუასარტყლებში,ზოგჯერადისსუბალპურ
სარტყლამდე. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამ
ხრეთაღმოსავლეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Stachys fruticulosa M.Bieb. 

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

30სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა, გაფარჩხულტოტებიანი ნახევრად ბუჩქი. მცენარის
მწვანე ნაწილები თხლად შებუსულია მოკლე ხუჭუჭა ბე
წვით.ღეროსეულიფოთლებიპატარაზომისაა,მოგრძო
ნიჩბისებური, მოგრძოელიფსური ან ხაზური. ჩხროები
2ყვავილიანია, დაშორიშორებული, ყვავილები ყუნწია
ნია,ზოგჯერ–თითქმისმჯდომარე.თანაყვავილაკებიძა
ლიანპატარაზომისაა,სადგისისებური,თეთრიდათხლად
შებუსული.გვირგვინივარდისფერია,ზედატუჩისძირთან
ორივე მხარეზე თითო მეწამულიფერის ზოლი აქვს. ყვ.
ნაყ.VVI.იზრდებამთისშუასარტყლამდემშრალ,ღორ
ღიან,თიხნარადგილებში,ხშირადსუსტადდამლაშებულ
ფერდობებზე. გავრცელებულია ქვემო ქართლსა და კა
ხეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს ცენტრა
ლურდა აღმოსავლეთ სამხრეთ კავკასიას, მცირე აზიის
აღმოსავლეთდაირანისდასავლეთნაწილს.
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Stachys macrantha (K.Koch) Stearn = 
Betonica grandiflora Steph. ex Willd.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

2570 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. შებუსულია გრძელი და მარტივი ბეწვებით. ღერო
მარტივია, რამდენიმე, სწორად მდგომი, ოთხწახნაგოვანი,
ძირისკენგადახრილიბეწვითშებუსული.ფოთლებიფართო
კვერცხისებურია, ბლაგვი, კიდეებზე მსხვილმრგვალკბილა,
ძირთანკიდემთლიანი. ყველაფოთოლიზედამხარეზეგა
ფანტულბეწვიანია,ქვედაზე–კარგადგამოსახულიძარღვე
ბითაადაშებუსულიახშირიჯაგრისებურიბეწვით.ყვავილები
შეკრებილია510ყვავილიანჩხროებად,რომლებიცმჭიდრო
ან წყვეტილ თავაკისებურ კენწრულ ყვავილედებს ქმნიან.
გვირგვინიგაფანტულბეწვიანია,მუქივარდისფერი–მეწამუ
ლამდე,ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთისშუადასუბალპურისა
რტყლებისმდელოებსადასუბალპურიტყეებისველობებზე.
გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ჩრდილოაღმოსა
ვლეთმცირეაზიასადაჩრდილოაღმოსავლეთირანს.

Stachys sylvatica L.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

90სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღეროსწორია,მარტივიანმხოლოდზედანაწილში
დატოტვილი,დაფარულიაგაფარჩხულირბილიანოდნავ
უხეში,გაფანტული,დანაწევრებულიბეწვით.ღეროსეული
ფოთლებიმეტწილადსაკმაოდდიდიზომისაა,კვერცხისე
ბურგულისებური.ყველაფოთოლიორივემხარეზემიტკე
ცილბეწვიანია.ყვავილედიგრძელია,ნახევრადჩხროები,
ჩვეულებრივ,6ყვავილიანია,ქვედაჩხროებიდაშორიშო
რებულია,ზედაკი–მიახლოებული.ჯამისწორია,შიშველი
ხახით. გვირგვინი მუქი წითელია, წვერზე გარედან მო
კლედშებუსულიზედატუჩითადაგარედანშიშველიქვედა
ტუჩით. ყვ. ნაყ. VVIII. იზრდება ტყეებში, ტყისპირებში,
მდელოებსა და ხეობებში, იშვიათად გვხვდება, როგორც
სარეველა. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავ
რცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრა
ლურდასამხრეთევროპას,ციმბირს,შუადააღმოსავლეთ
აზიას,მცირეაზიასადაჩრდილოირანს.
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Teucrium chamaedrys subsp. nuchense 
(K.Koch) Rech.f. = Teucrium nuchense K. 
Koch 

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

1030სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ძირთანგახევებული,შებუსული.საყვავილეყლორტებიწამო
წეულიმარტივიანდატოტვილია,დაფარულიამეტნაკლებად
ხუჭუჭა,ძირსდახრილიბეწვით.ფოთლებიკვერცხისებურიან
მოგრძოკვერცხისებურია,კიდეზემომრგვალო,ზემოდანგა
ბნეულბეწვიანი,ქვემოდან–შედარებითხშირბეწვიანი.ყვა
ვილედიკენწრულია,კუმსი,ჩხროებიმრავალყვავილიანია,
მჭიდრო;ჯამიზარისებური,შებუსულია.გვირგვინიმეწამული
ფერისაა.გარედანძლიერშებუსული.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდება
მთისწინებიდან2350მმდემშრალფერდობებზე,ნაშალებზე,
ტყის ველობებზე, ბუჩქნარებში. ცნობილიათითქმის ყველა
რეგიონში, გარდა აჭარისა, გურიისადა სამეგრელოსი. გა
ვრცელების საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკასიას.
კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Teucrium orientale L. 

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

1050 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. აქვსრამდენიმეღერო–სწორადმდგომიანწამო
წეული, ზედა ნაწილში დატოტვილი, ოთხწახნაგოვანი,
მეტნაკლებად შებუსული ან შიშველი. ფოთლები ფა
რთოკვერცხისებურია,ერთანორმაგადფრთისმსგავსად
განკვეთილი. ყვავილედი საგველასებურფარისებური,
ჩხროები13ყვავილიანია;გვირგვინიცისფერიაანმოიის
ფროლურჯი,ქვემოდანშებუსულია,გვერდითინაკვთები
კვერცხისებურიაანლანცეტა.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებასუ
ბალპურსარტყლამდემშრალფერდობებზე,ტყისველო
ბებზე. გავრცელებულია აჭარაში, შიდა ქართლში, ქვემო
ქართლსა და მესხეთჯავახეთში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ყირიმს, მცირე აზიასა და
ირანს.
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Teucrium polium L. – კუტი ბალახი

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

530სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ღერო წამოწეულია, დატოტვილი, თეთრი ქეჩისებური
შებუსვით. ფოთლები მოგრძოა ან უკულანცეტა, კიდეზე
მრგვალკბილა ან ქვედა ნაწილში კიდემთლიანი; ფოთ
ლის ფირფიტა ორივე მხარეზე ქეჩისებური შებუსვითაა,
ზემოდან–მწვანეანმოთეთრო,ქვემოდან–მოთეთრო.
ყვავილედი თავაკისებურია, მომრგვალო ან კვერცხისე
ბური, ყვავილები მჯდომარეა. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება
მშრალ, ქვიან ფერდობებზე, კლდეებზე, ნაშალებზე, ვე
ლებში, ბუჩქნარებში, ფრიგანოიდურ მცენარეულობაში.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიასადაირანს.

Thymus collinus M. Bieb.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეაანნახევრადბუჩქი,
წამოწეული, ძირში გახევებული დატოტვილი ღეროე
ბით. საყვავილე ყლორტები 520 სმ სიმაღლისაა, მთელ
სიგრძეზე შებუსულია ძირს დახრილი მოკლე ბეწვით.
ფოთლებიყუნწიანია,მოგრძოკვერცხისებურიანკვერცხი
სებური, ზედა მხარეზე შიშველია, გვერდითი ძარღვები
23 წყვილია, წერტილოვანი ჯირკვლებით. ყვავილედი
თავაკისებურია,მჭიდრო.ზედატუჩისკბილებიფართოსა
მკუთხაა,შიშველიანკიდეწამწამიანი.გვირგვინივარდის
ფერია. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან
2400მმდექვიანღორღიანსუბსტრატზე,კლდეებზე,ბუჩ
ქნარშიდამდელოებზე.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას.კავკასიისენდემია.
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Thymus tiflisiensis Klokov & Des.-Shost.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა ან ნახევრად
ბუჩქი,ძლიერგახევებული,სუბსტრატზემიკრულიღერო
ებით, რომლებიც საყვავილე ყლორტებით ბოლოვდება.
ღეროებზე მწკრივშია განლაგებული. ფოთლები მოკლე
ყუნწიანია, მკვრივი, მოგრძოლანცეტასებური ფორმის,
ყვავილედიმოგრძოთავაკისებურია,ჩვეულებრივ–წყვე
ტილი, დიქაზიუმების ყუნწები გაფარჩხული ბეწვითაა
შებუსული ან ზედა მხარეზე შიშველი. გვირგვინი 67 მმ
სიგრძისაა,მკრთალისოსანიფერის,გარედანშებუსული.
ყვ. ნაყ.VVIII. იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლების
მშრალადგილებში,ძეძვიანებში,ძეძვიანუროიანებსადა
ვაციწვერიანუროიანველებში.გავრცელებულიაშიდაქა
რთლასადაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავსსამხრეთკავკასიას.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Ziziphora capitata L.

ოჯახი:Lamiaceae–ტუჩოსნები

1025 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ძირიდანვე დატოტვილი, სწორად მდგომი, დაფარულია
ხშირი,მოკლე,ქვემოთდახრილიბეწვებით.ღეროსეული
ფოთლებიფართოლანცეტაანხაზურლანცეტაფორმისაა,
კიდეებსადა ქვედა მხარე ძარღვების გაყოლებაზე შებუ
სულიაგრძელი,გაფანტულიბეწვით.ყვავილედისფერო
სებურია, გვირგვინი მოწითალოიისფერია, გვირგვინის
მილი ოდნავ არის ამოყოფილი ჯამიდან.ყვ. ნაყ. VVIII.
იზრდებამშრალ,ქვიანადგილებში,ველებსადამიტოვე
ბულმინდვრებზე.გავრცელებულიარაჭალეჩხუმში,შიდა
ქართლში, სამცხეჯავახეთსა და კახეთში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ყირიმს,ბალკანეთს,
მცირეაზიას,სირიას,ერაყსადაირანს.
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Laurus nobilis L. – დაფნა

ოჯახი:Lauraceae–დაფნისებრნი

ხე ან ბუჩქია, გლუვი წაბლისფერი ქერქით. ფოთლები
მორიგეობითია, მარადმწვანე, ტყავისებური, მოგრძო
ლანცეტაფორმის,მოკლეყუნწიანი.ყვავილიპატარაა,შე
კრებილიაფოთლისუბეებშიმჯდომარეცრუქოლგისებურ
ყვავილედებად. ნაყოფი ელიფსურია ან კვერცხისებური,
მწიფეშავია,ჩვეულებრივ,ლეგანაფიფქით.ყვ.ნაყ.IIIVIII.
იზრდებატყისქვედასარტყელშიანმთისწინებზე.გავრცე
ლებულიასამეგრელოსადაიმერეთში.გავრცელებისსა
ერთოარეალიმოიცავსშავიზღვისსანაპიროზოლსადა
სამხრეთევროპას.

Anthyllis vulneraria subsp. boissieri 
(Sagorski) Bornm. = Anthyllis lachnophora 
Juz. – კურდღლის ბალახი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

ორწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–25სმმდე,
ღერო – 25, რკალივით წამოწეული ან გართხმულია,
შებუსულია ხშირი, მოკლე, მიტკეცილი ბეწვით.ღეროსე
ულიფოთლებისფოთოლაკები 35 წყვილია, ვიწროკვე
რცხისებური ან მოგრძოლანცეტა ფორმის, ზედა მხარე
გაფანტულბეწვიანი, ქვედაზე– ხშირიდაგრძელიაბლა
ბუდისებურბეწვიანი. საყვავილე თავაკი რიცხვით – 25.
გვირგვინიყვითელია,ჭკნობისასმომუროხდება.ყვ.ნაყ.
VIVII.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებისმდელოე
ბსადაჩამონაზვავებზე.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Astracantha denudata (Steven) Podlech = 
Astragalus denudatus Steven.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

ეკლიანიბუჩქია.სიმაღლე–80სმ.ფარისებური,დაბალი,
ქოლგისებურიანნახევარსფეროსებურიფორმის.ტოტები
დაფარულიაოდნავმოღუნული,24სმსიგრძის,ეკლებით.
ფოთლებიშედგება68წყვილიფოთოლაკისაგან,ფოთო
ლაკები ვიწროა, მოგრძოან მოგრძოხაზური, წვერში ეკ
ლითდაბოლოებული,ქეჩისებურადშებუსული.ფოთლის
იღლიაში23ყვავილია.ყვავილედიმოგრძოოვალურია.
გვირგვინიჩალისფერყვითელია.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდება
ქვიან,ღორღიან სუბსტრატზე სამხრეთდა აღმოსავლეთ
ექსპოზიციის ფერდობებზე 1800 მმდე. გავრცელებულია
მთიულეთში, თუშეთში, ფშავსა და ხევსურეთში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას.კა
ვკასიისენდემია.

Astragalus brachycarpus M. Bieb.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,თითქმისუღერო,
ძირში ოდნავ გახევებული, ნაცრისფერმწვანე, სქლად
არის შებუსული მოკლე, მიტკეცილი მალპიგის ბეწვით.
ფოთლები შედგება 1017 წყვილი ელიფსური ან მოგ
რძოელიფსური ფოთოლაკისაგან. ყვავილედი ხშირი
მტევანია, კვერცხისებურმოგრძო, ფარჩხატი. გვირგვინი
მღვრიე მეწამულიისფერია. ყვ. IVV, ნაყ. VVI. იზრდება
მთის შუა სარტყელში მშრალ,თიხნარდა ქვიან ფერდო
ბებზე.გავრცელებულიაქვემოქართლსადაკახეთში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირე
აზიას.
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Astragalus bungeanus Boiss.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–2035
სმ. მონაცრისფრომწვანე, მალპიგის ბეწვით შებუსული.
ღერო წამოწეულია, დატოტვილი. თანაფოთლები თით
ქმის შეზრდილია,ფოთლები შედგება 721 წყვილი მოგ
რძოელიფსური ფოთოლაკისაგან. ყვავილედი მტევანია,
ხშირი, კვერცხისებური ფორმის. გვირგვინი კაშკაშა ვა
რდისფერიისფერია. ყვ. IVV, ნაყ. VIVII. იზრდება მთის
ქვედადაშუასარტყლებისბალახოვანფერდობებზე.გა
ვრცელებულია შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსა და კა
ხეთში.მცენარესაქართველოსენდემია.

Astragalus eriocarpus DC. = Astragalus 
mollis M.Bieb.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,თითქმისუღერო,
სქლადაა შებუსული რბილი ბეწვით. ფოთლები შედგება
1012 წყვილი ელიფსური ან მოგრძოელიფსურიფოთო
ლაკისაგან.ყვავილედიმტევანია,ხშირი,მოყვანილობით
– კვერცხისებური, ნაყოფობისას გრძელდება და უფრო
ფარჩხატია.გვირგვინიმომწვანოყვითელია.ყვ.IVV,ნაყ.
VVI.იზრდებამშრალფერდობებზემთისშუასარტყელში.
გავრცელებულია თბილისის მიდამოებში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასადამცირე
აზიას.
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Astragalus stevenianus DC.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე – 20
40 სმ. ღერო მრგვალია, წვრილი, ძირში წამოწეული.
ფოთლები შედგება 57 წყვილი ხაზური ფოთოლაკისა
გან,რომლებიცშებუსულიამიტკეცილიმალპიგისბეწვით.
ყვავილები შეკრებილია მეტნაკლებად თავაკისებურ
ყვავილედებში.გვირგვინიმეწამულია.ყვ. IVV,ნაყ.VVI.
იზრდებამთისზედასარტყლამდემშრალ,ქვიანფერდო
ბებზე, ნაშალებზე, ავშნიანუროიან ნახევარუდაბნოში.
გავრცელებულიაქვემოქართლში, მესხეთჯავახეთსადა
კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას,მცირეაზიასადაჩრდილოირანს.

Caragana grandiflora (M.Bieb.) DC. – 
უძრახელა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

1 მმდე სიმაღლის ძლიერდატოტვილი ბუჩქია. ტოტები
წახნაგოვანია, მურა ნაცრისფერი, წახნაგებთან კორპი
საგან შექმნილი მოთეთროფერის გასწვრივი ზოლებით.
თანაფოთლები ეკლიანია. ფოთლები მოკლეყუნწიანია,
ოთხი, ერთმანეთთან მიახლოებული, სოლისებური, 410
მმ სიგრძის, შიშველი ან შებუსული. ყვავილები მარტო
ულია. ჯამის ფოთოლაკები – ყვითელი, ქვედა ნაწილში
– მურა ფერის, კბილები სამკუთხაა, ყვავილი ყვითელი
ფერისაა.ყვ.ნაყ.IVVIII.იზრდებამშრალ,ქვიანფერდო
ბებზე,ბუჩქნარებში,ხშირადგაუვალრაყასქმნის.გავრცე
ლებულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, შუა
აზიასადამცირეაზიას.
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Colutea cilicica Boiss & Balansa

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

3 მმდე სიმაღლის ბუჩქია, ლეგა, 69 სმ სიგრძის
ფოთლებით, კენტფრთისებური, შედგება 36 წყვილი
ფოთოლაკისაგან.ფოთოლაკებიოვალურიაანუკუკვერ
ცხისებურელიფსური, ზედა მხარე – შიშველი, ქვემოდან
–მიტკეცილბეწვიანი.ყვავილედი37ყვავილიანია,მტევ
ნისებური.გრძელიყუნწებით.გვირგვინიყვითელია.ყვ.V,
ნაყ.VIVIII.იზრდებაქვიანდაკლდოვანადგილებში.ვე
ლების,მეჩხერიტყეებისადაქსეროფილურიბუჩქნარების
ცენოზებში,უპირატესად–მთისწინებზე.გავრცელებულია
აფხაზეთსა და კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსსამხრეთკავკასიას,ყირიმსადამცირეაზიას.

Colutea orientalis Mill. – ფუჭფუჭა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

12 მმდე სიმაღლის ბუჩქია, ლეგა, თხლად შებუსული
ტოტებით. ფოთლები კვერცხისებურია, 56 სმ სიგრძის,
შედგება35წყვილიფოთოლაკისაგან;ფოთოლაკებიუკუ
კვერცხისებურიაანმომრგვალო,ზედამხარეზეშიშველი,
ქვემოდან შებუსული. ყვავილედი 15ყვავილიანი მტევა
ნია.ყვავილინარინჯისფერწითელია,უფრომუქიძარღვე
ბით.აფრასძირშიორიყვითელილაქააქვს.ყვ.VVI,ნაყ.
VIVII.იზრდებაკლდოვანდაქვიანადგილებში,ნახევრად
უდაბნოს,ველების,მეჩხერიტყეებისადაქსეროფილური
ბუჩქნარების ცენოზებში. გავრცელებულია აღმოსავლეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,ყირიმსადასამხრეთევროპას.
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Cytisus ruthenicus Wol. = Cytisus 
caucasicus Grossh. – ტყისცოცხი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

60200სმსიმაღლისბუჩქია.ღეროებიდაყლორტები(გა
ნსაკუთრებით – ნორჩი ნაწილები) სქლადაა შებუსული.
ფოთლები უკუკვერცხისებური ან ელიფსურია, 25 მმმდე
სიგრძის.ყვავილედიმრავალყვავილიანიმტევანია.გვირ
გვინი ღია ყვითელია. ყვ. ნაყ. IVVII. იზრდება მთის შუა
სარტყელში ქვიან ფერდობებზე, იშვიათად – მუხნარრ
ცხილნარიტყეებისქვეტყეში.საქართველოშიგავრცელე
ბულიათითქმისყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსმთელკავკასიას.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Dorycnium herbaceum Villar – ხუთყურა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

2027 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ზედანაწილშიმეტნაკლებადმიტკეცილიანოდნავ
გაფარჩხულიბეწვითშებუსული.ღეროსწორადმდგომია
ან წამოწეული, დატოტვილი. ფოთლები მჯდომარეა ან
მოკლეყუნწიანი.ფოთოლაკებიმოყვანილობითმოგრძო
სოლისებურიაანმოგრძოუკუკვერცხისებური.ყვავილედი
თავაკისებურია, სფერული, მრავალყვავილიანი. გვირ
გვინი თეთრია ან ვარდისფერი. ყვ. ნაყ. VIX. იზრდება
მთისშუასარტყლამდეტყისპირებში,ბუჩქნარებსშორის,
ქვიან ფერდობებზე, ჩამონაშალებზე. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპასადამცირე
აზიას.
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Galega orientalis Lam. – ხბოშუბლა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

50სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღეროოდნავდაკლაკნილია,დატოტვილი,შიშველი
ანმოკლებეწვითთხლადმოფენილი.ფოთოლიკენტფრ
თისებურია, ბლაგვი, 913 წყვილი მოგრძოკვერცხისე
ბურიფოთოლაკისაგანშემდგარი.ყვავილებიმრავალია,
შეკრებილია მოგრძო, ფარჩხატ ჯირკვლოვანბუსუსიან
იღლიურ მტევნებად. გვირგვინი კაშკაშა მოცისფროიის
ფერია. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება ტყეებში, ტყისპირა ადგი
ლებში, ბუჩქნარებში, ტყისა და სუბალპურ სარტყელში.
გავრცელებულია რაჭალეჩხუმში, იმერეთში, შიდა ქა
რთლში,ქვემოქართლში,მთიულეთსადაკახეთში.კავკა
სიისენდემურიმცენარეა.

Genista tinctoria L.= Genista patula M.Bieb.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

50100სმსიმაღლისბუჩქია.ღერომარტოულია,ძლიერ
დატოტვილი. ფოთლები ხაზურლანცეტასებური ან მოგ
რძოლანცეტასებურია, შიშველი, კიდეებზე წამწამებიანი.
თანაფოთლები ნემსისებურია. მტევანი მრავალყავილია
ნია,თანაბარი.ყვავილები912მმსიგრძისაა.გვირგვინი
ყვითელიფერისაა.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებადაბლობიდან
მთისშუასარტყლამდენახევარუდაბნოებში,ველებსადა
ფართოფოთლოვანტყეებში.გავრცელებულიაიმერეთში,
შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსადა კახეთში. კავკასიის
ენდემურიმცენარეა.
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Genista transcaucasica Schischkin

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

2040 სმ სიმაღლის ბუჩქია.ღერო მრავალია, ხშირი შე
ფოთვლით,სუსტადშებუსული.ფოთლებივიწროა,ლანცე
ტახაზური,მახვილწვერიანი,მიტკეცილიბეწვითშებუსული
ანთითქმისშიშველი.მტევანიკენწრულია,მრავალყვავი
ლიანი, ხშირი. გვირგვინი ყვითელია, შიშველი. ყვ. VVI,
ნაყ. VIIVIII. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყლების
ტყეებში,მშრალ,ქვიანფერდობებზედაბუჩქნარებში.გა
ვრცელებულიაშიდაქართლში,მესხეთჯავახეთში,ქვემო
ქართლსადა კახეთში. გავრცელებულიათითქმის მთელ
კავკასიაში.მცენარეკავკასიისენდემია.

Glycyrrhiza glabra L. – ძირტკბილა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

40100 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. შიშველია ან მოკლებეწვიანი, გაფანტული, წე
რტილისებური ჯირკვლებით მოფენილი. ღერო სწორად
მდგომია, დატოტვილი. ფოთლები 1020 სმ სიგრძისაა,
შედგება 39 წყვილი ფოთოლაკისაგან, რომლებიც ფო
რმით კვერცხისებურიდან ხაზურამდეა. ყვავილედი მტევ
ნისებურია, მრავალყვავილიანი. გვირგვინი იისფერია ან
მოთეთროიისფერი. ყვ. VVIII, ნაყ. VIIIX. იზრდება და
ბლობებსადამთისწინებზე,უპირატესად–მდინარისპირა
დაბლობებში,სარწყავიარხებისნაპირებზე,მლაშობებზე,
როგორც სარეველა მცენარე. საქართველოში გვხვდება
შიდა და ქვემო ქართლსადა კახეთში. გავრცელებულია
კავკასიაში, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპაში, მცირე
აზიაში.
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Halimodendron halodendron (Pall.) Voss – 
მლაშობის ჩინგილი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

ძლიერდატოტვილი3მსიმაღლისბუჩქია,ეკლიანი.ფოთ
ლები წყვილფრთისებურია, შედგება 25 წყვილიფოთო
ლაკისაგან.ფოთლისსაერთოყუნწიწვერშიეკალივითაა.
ფოთოლაკებიუკულანცეტაა,კიდემთლიანი,მოლეგომო
მწვანოფერისაა.ქვედამხარემჭიდროდმიკრულიბეწვით
არისშებუსული,კარგადგამოხატულიშუაძარღვით.თანა
ფოთლებიეკლიანია,გვირგვინი–იისფერი.ყვ.ნაყ.VI.იზ
რდებამშრალდამლაშეფერდობებზე.გავრცელებულია
ქვემო ქართლსადა კახეთში. შეტანილია საქართველოს
წითელნუსხაში,როგორცსაფრთხისქვეშმყოფისახეობა.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს შუა აზიას, ციმ
ბირს,მცირეაზიასადაირანს.

Hedysarum caucasicum M.Bieb. – 
კრიალოსანა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

3050 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი
მცენარეა.ღეროწამოწეულია, სუსტადდატოტვილი,თა
ნაბრად შეფოთლილი. ფოთოლი შედგება 712 წყვილი
ფოთოლაკისაგან,რომლებიცოვალურია, ელიფსური ან
მოგრძოკვერცხისებური, ზედა მხარე შიშველია, ქვედა
– მოკლე მიტკეცილბეწვიანი. მტევანი კენწრულია, არც
ისე ხშირი. გვირგვინი მუქი მეწამულია. ყვ. ნაყ. VIIVIII.
იზრდება სუბალპურ და ალპურ მდელოებზე, ტენიან
კლდეებსადა მორენებზე ზღვისდონიდან– 3000 მმდე.
გავრცელებულია აფხაზეთში, სვანეთში, რაჭალეჩხუმში,
სამეგრელოში, შიდა ქართლსადა მთიულეთში. გავრცე
ლებულიადიდკავკასიონზე.კავკასიისენდემია.
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Lathyrus aphaca L. – ყანის მატკვარცანა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

1560 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,
შიშველი, ნაცრისფერმწვანე ფერის. ღერო მარტოულია
ანრამდენიმე,ოთხწახნაგოვანი,სწორადმდგომიანაღ
მავალი. ფოთლის ნაცვლად განვითარებული აქვს ორი
თანაფოთოლი და ულვაში. თანაფოთლები კვერცხისე
ბური ან სამკუთხაკვერცხისებური ფორმისაა. საყვავილე
ღერძზე თავდახრილი ყვავილებია განწყობილი. გვირ
გვინი ყვითელია. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება რუდერალურ
ადგილებში, ნათესებში, მდინარეთა ნაპირებზე, ბუჩქნა
რებში მთის ქვედასარტყლიდან1800 მმდე. გავრცელე
ბულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,ირანსადაშუააზიას.

Lathyrus cicera L.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1040სმ.
ღერო რამდენიმეა, გართხმული ან წამოწეული, ძირი
დანვე დატოტვილი, სიგრძეზე ჩასდევს ვიწრო ფრთები.
ფოთოლიშედგება1წყვილიფოთოლაკისაგან,რომლე
ბიც ფორმით მოგრძოელიფსურია ან ხაზურლანცეტა,
მახვილწვერიანი. მტევანი 1ყვავილიანია. გვირგვინი
მღვრიე წითელია.ყვ. ნაყ. IIIVII. იზრდება რუდერალურ
ადგილებში, ბალახოვანფერდობებზე, ნათესებსადა ნა
ჩხატებში. გავრცელებულია აფხაზეთში, ქვემო ქართლსა
დაკახეთში.გავრცელებულიაკავკასიაში,სამხრეთევრო
პაში,მცირეაზიასადაირანში.
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Lathyrus digitatus (M.Bieb.) Fiori = Orobus 
cyaneus Steven

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორიაან
წამოწეული, წიბოებიანი.ფოთლებიშედგება12 წყვილი
ფოთოლაკისაგან. ფოთოლაკებილანცეტა ან ხაზურლა
ნცეტა ფორმისაა, მახვილწვერიანი. საყვავილე ღერძი
წვრილია, 24 – ყვავილიანი. გვირგვინი მოლურჯოლი
ლისფერია, ძირში თეთრი. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება მა
ღალმთის მდელოებზე 15002400 მ სიმაღლეზე ზღვის
დონიდან. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ყირიმსა
დამცირეაზიას.

Lathyrus incurvus (Roth) Willd.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ლეგაფერის,ოდ
ნავშებუსული.ღეროსწორიაანოდნავწამოწეული,წახ
ნაგოვანი, სიგრძეზე ვიწრო ფრთები ჩასდევს. ფოთოლი
შედგება 35 წყვილი ფოთოლაკისა და ულვაშისაგან.
ფოთოლაკები ფორმით მოგრძოელიფსურია ან მოგ
რძოლანცეტა. მტევანი 310 – ყვავილიანია. გვირგვინი
მღვრიემეწამულიფერისაა.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებამთის
ქვედა და შუა სარტყლების მდელოებზე, მდინარეთა და
ნაკადულების ნაპირებზე, ბუჩქნარებში. გავრცელებულია
შიდაქართლში,ქვემოქართლსადაკახეთში.გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,შუააზიას,მცირე
აზიასადაირანს.
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Lathyrus miniatus M. Bieb. ex Steven – 
აჭრაჭუჭი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსსიგრძეზე
განიერი ფრთები ჩასდევს. ფოთოლი შედგება ერთი
წყვილი ფოთოლაკისა და დატოტვილი ულვაშისაგან.
ფოთოლაკებიფორმით მომრგვალოელიფსურია ან უკუ
კვერცხისებური. მტევანი 57ყვავილიანია. გვირგვინი
მღვრიევარდისფერია.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებატყეებსადა
ბუჩქნარებსშორის15001800მსიმაღლეზე.გავრცელებუ
ლია აფხაზეთში, აჭარაში, იმერეთში, მესხეთჯავახეთში,
ქვემოქართლსადაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.

Lathyrus pratensis L. – მდელოს 
მატკვარცანა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–30100
სმ. შიშველი ან მეტნაკლებად რბილმიტკეცილბეწვიანი.
ღერო სწორადმდგომია, დატოტვილი, უფრთო, ოთხწახ
ნაგოვანი. ფოთოლი შედგება 1 წყვილი ფოთოლაკისა
დაულვაშისაგან.ფოთოლაკებიოვალურიაანხაზურლა
ნცეტა. მტევანი 312ყვავილიანია. გვირგვინი ლიმონის
ფერყვითელია. ყვ. ნაყ. IIVII. იზრდება მდელოებსა და
ბუჩქნარებს შორის 18002000 მმდე. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ჩრდილოეთ,ცენტრალურდასამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,შუააზიასადაჩრდილოამერიკას.
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Lathyrus roseus Steven – არჯაკელი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 30
100სმ.ღერომარტოულია,ზედანაწილიმეტნაკლებად
გაფარჩხულტოტებიანი,წახნაგოვანი.ფოთლებიშედგება
1 წყვილიფოთოლაკისაგან, რომლებიც ნაზია და ფორ
მით მომრგვალოოვალური, უკუკვერცხისებური ან ფა
რთოელიფსური. მტევანი 15ყვავილიანია. გვირგვინი
ვარდისფერია. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება მთის ქვედა სა
რტყლიდან ზედა სარტყლამდეტყეებსადა ბუჩქნარებში.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ყირიმსა
დამცირეაზიას.

Lotus corniculatus L. = Lotus caucasicus 
Kuprian. – კურდღლისფრჩხილა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–40სმ.
აქვსმრავალიღერო,გართხმულიანწამოწეული.ქვედა
ფოთოლაკები კვერცხისებურია, ზედა ფოთლები – ლა
ნცეტა. ყვავილედი 56ყვავილიანია. გვირგვინი ყვითე
ლია.გვირგვინისაფრაზოგჯერნარინჯისფერია.ყვ.ნაყ.
VIVIII.იზრდებადაბლობიდანმთისშუასარტყლამდეტე
ნიანმდელოებსადანაკადულებისნაპირებზე,ბალახოვან
ფერდობებზე, მინდვრებსა და ნათესებში. გავრცელებუ
ლია მთელ საქართველოში. კავკასიის ენდემური მცენა
რეა.
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Medicago minima (L.)L. – პატარა იონჯა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

540 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,
მეტნაკლებად ბანჯგვლიანი ბეწვით მოფენილი. ღერო
სწორად მდგომია, წამოწეული ან გართხმული, უხვად
შეფოთლილი. ფოთოლაკები უკუგულისებურია ან უკუ
კვერცხისებური.ყვავილედი28ყვავილიანი,მოკლე,თა
ვაკისებურიმტევანია.გვირგვინიყვითელია.ყვ,ნაყ.IVVI.
იზრდებადაბლობიდანთითქმისსუბალპურსარტყლამდე
მშრალ, ბალახოვან ფერდობებზე, ქვიან და ქვიშნარ
ადგილებში,გზისპირებზე,ბუჩქნარებში.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,შუააზიას,ჩრდილოეთ,ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Medicago sativa L. = Medicago grandiflora 
(Grossh.) Vassilcz. – მდელოს იონჯა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

4080 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო რამდენიმეა, დატოტვილი, სწორი, წამოწე
ული ან გართხმული, ზედა ნაწილში მიტკეცილბეწვიანი.
თანაფოთლები ლანცეტაა. ფოთოლაკები მოგრძოა ან
მოგრძოხაზური, ქვედა მხარეზე მიტკეცილი ბეწვით შე
ბუსული. ყვავილედი მტევანია, მოკლეოვალური ან თა
ვაკისებური. გვირგვინი მოლურჯოა ანლურჯი იისფერი.
ყვ. ნაყ.VIVIII. იზრდება მთის შუადა ზედა სარტყლებში
ბალახოვან ფერდობებზე, ტყისპირებსა და ბუჩქნარებს
შორის. გავრცელებულია აჭარაში, მესხეთჯავახეთსა და
ქვემოქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
სამხრეთკავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.
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Melilotus officinalis (L.) Pall.= Melilotus 
luteus Gueldenst. – ყვითელი ძიძო, 
სამკურნალო ძიძო.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

ერთ ან ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე
– 30100 სმ. ღერო სწორად მდგომია ან წამოწეული,
დატოტვილი,შიშველიანზედანაწილშიშებუსული.ფოთო
ლაკები 728 მმმდე სიგრძისაა, ფორმით უკუკვერცხისე
ბურიანსოლისებური,მომრგვალოანმოგრძოლანცეტა,
დაკბილული ან კიდემთლიანი. ყვავილედი მრავალყვა
ვილიანი, ხშირი მტევანია. გვირგვინი ყვითელია.ყვ. ნაყ.
VX. იზრდება დაბლობიდან სუბალპურ სარტყლამდე
მდელოებზე, ბუჩქნარებში, ტყისპირებში, მინდვრებსა და
გზისპირებზე.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევრაზი
ასადაჩრდილოამერიკას.

Onobrychis cyri Grossh. – მტკვრის 
ესპარცეტი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

3060სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა. მიტკეცილგაფანტულბეწვიანი. ღერო მრავალია,
სწორადმდგომი,ძირიდანვედატოტვილი.ფოთოლაკები
ოვალურია,მოგრძოოვალურიანლანცეტახაზური,მობ
ლაგვოანწვეტიანი,ზედამხარეშიშველი,ქვედა–მოკლე
და გაფანტულბეწვიანი. ყვავილედი 58 სმმდე სიგრძის,
აყვავებამდე ქოჩრიანი. გვირგვინი მუქი ვარდისფერია.
ყვ. ნაყ. IVVI. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში მშრალ,
ქვიანფერდობებზე.გავრცელებულიათბილისისმიდამო
ებში,თრიალეთისქედზედაკახეთში.კავკასიისენდემია.
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Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) 
Gams.= Ononis arvensis L. – ფშნის ეკალი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

3080 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა, ჯირკვლოვანი ბეწვით შებუსული.ღერო სწორია ან
წამოწეული. მსხვილეკლიანი ან უეკლო. ფოთლები სა
მფოთოლაკიანია, კერნწრულები – ერთფოთოლაკიანი,
ფორმით– ელიფსურიანლანცეტა. კიდეებზებასრხერხ
კბილა.ყვავილედითავთავია,გვირგვინი–ღიავარდის
ფერი. აფრა ფართო და ოვალურია. ყვ. ნაყ. VIVIII.
იზრდება ნესტიან ადგილებში, ნაკადულებისა და მდინა
რეების ნაპირებზე, ჭაობების მახლობლად. ცნობილია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ციმბირს,ჩრდილოეთ,ცენტრალურდა
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Robinia pseudoacacia L. – ცრუ აკაცია

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

2530 მ სიმაღლის ხეა, ყავისფერი ქერქით. თანაფოთ
ლებისახეშეცვლილიამკვრივ,1,5სმმდესიგრძისეკლე
ბად. ფოთლები 1020 სმ სიგრძისაა, კენტფრთისებური,
შედგება 919 ფოთოლაკისაგან, რომლებიც მოგრძოკვე
რცხისებური ან ელიფსური ფორმისაა. ყვავილები დიდი
ზომისაა,სურნელოვანი,შეკრებილიამრავალყვავილიან
დაკიდებულმტევნებად.გვირგვინითეთრიაანმოვარდის
ფრო.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლე
ბის ტყეებსა და ტყისპირებში, ნატყევარ ადგილებში.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს ევროპას, შუა აზიას, აღმოსა
ვლეთაზიასადაჩრდილოამერიკას.გაველურებულია.
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Securigera varia (L.) Lassen = Coronilla 
varia L. – ყვავისფრჩხილა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

30100 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი
მცენარეა.ღერომრავალია,სწორადმდგომი,წამოწეული
ან გართხმული, მეტნაკლებად დატოტვილი. ფოთლები
შედგება 712 წყვილი ფოთოლაკისაგან. ფოთოლაკები
ოვალურია ან მოგრძოხაზური, ბლაგვი და მოკლეყუნ
წიანი. ყვავილედი ქოლგისებური მტევანია, 1220ყვა
ვილიანი. გვირგვინი ვარდისფერია ან თეთრი. ყვ. ნაყ.
VIX. იზრდება მთის ქვედადა შუა სარტყების, ტყისპირა
ადგილებში,ბუჩქნარებსადანათესებში.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, შუა აზიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას.

Sophora alopecuroides L. – მაწაქი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

3080 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა,ზედა ნაწილში დატოტვილი და ხშირფოთლიანი.
ფოთლები კენტფრთისებურია.ფოთოლაკებიოვალურია
ანმოგრძოელიფსური,წვერშიბლაგვი,კიდემთლიანიდა
ორივემხრიდანთეთრი,აბრეშუმისმსგავსიმწოლიარებე
წვითშებუსული.ყვავილედიმოგრძომტევანია,მრავალყ
ვავილიანი.გვირგვინითეთრიაანმოყვითალო.ყვ.IV,ნაყ.
VI. იზრდება ნესტიან ადგილებში, ბუჩქნარებში, ავშნიან
ველებში,მდინარისსანაპირომდელოებზე,ჭალისტიპის
ტყეებში,ნათესებსადარუდერალურადგილებში.გავრცე
ლებულია მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ციმბირს,
შუააზიას,ირანსადამცირეაზიას.
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Spartium junceum L. – ესპანური 
კურდღლისცოცხა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

13მმდესიმაღლისხეანნახევრადბუჩქია.გრძელი,წკეპ
ლისებური, მცირედ შეფოთლილი ტოტებით. ფოთლები
მარტივია, მოგრძოხაზური ან მოგრძოელიფსური. ყვა
ვილებიკაშკაშაყვითელია,მეჩხერ,კენწრულმტევნებად
შეკრებილი.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებამშრალფერდობებზე
მთისქვედასარტყელში.სპორადულადმთელსაქართვე
ლოშია გავრცელებული. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ყირიმს,სამხრეთევროპასადამცირე
აზიას.გაველურებულია.

Trifolium alpestre L. – მაღალმთის სამყურა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა; ჩვეულებრივ,
მჭიდროდ მიკრული ბეწვითაა მოფენილი. ღერო სწო
რადმდგომიაანწამოწეული,მაგარი,მარტივიანსუსტად
დატოტვილი, 1540 სმ სიმაღლის.ფოთლები მეტწილად
ღეროსეულია,ქვედაფოთლებიგრძელყუნწიანია,ხოლო
ზედა–მოკლეყუნწიანი,ზოგჯერხეშეში,ლანცეტაანვიწ
როელიფსური ფორმის. ყვავილედი მარტოულია, ზოგ
ჯერ ორორი, ხშირი, მრავალყვავილიანი. გვირგვინი
მეწამულწითელიფერისაა,იშვიათად–ღიავარდისფერი
ანთითქმისთეთრი. ყვ. ნაყ.VIX. იზრდებაბუჩქნარებში,
ნათელ ტყეებსა და ტყეების პირას, მშრალ მდელოებზე.
გავრცელებულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართვე
ლოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადა
ირანს.
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Trifolium angustifolium L. – 
წვრილფოთოლა სამყურა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მჭიდროდ მიკრული
გრძელი ბეწვით მეტნაკლებად მოფენილი. ღერო სწო
რად მდგომია ან წამოწეული, 1040 სმ სიმაღლის; ჩე
ულებრივ, მარტივი, იშვიათად – ძირთან დატოტვილი.
თანაფოთლებიშეზრდილნაწილშიხაზურლანცეტაა.ფო
თოლაკებიჯაგრისმსგავსადშებუსული,მოკლეყუნწებით.
თავაკები მარტოულია, მრავალყვავილიანი. გვირგვინი
ვარდისფერია.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებამთისწინებისმშრალ
ფერდობებზე, ბუჩქნარებში, ტყისპირებში და ველობებზე
მთისშუასარტყლამდე.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, ყირიმს, სამხრეთ ევროპას, მცირე აზიასა და
ირანს.

Trifolium arvense L. – ბურტყლა სამყურა

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

1015 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
მეტნაკლებად გაფარჩხული, რბილი ბეწვით არის შებუ
სული.ღეროსწორადმდგომიაანწამოწეული,ჩვეულებ
რივ,დატოტვილიანმარტივი.ფოთოლაკებიხაზურიაან
ხაზურლანცეტა, ჩვეულებრივ – მოკლეწვეტიანი, ორივე
მხარეზეშებუსული.ყვავილედითავაკია,მარტოული,კვე
რცხისებური,მრავალყვავილიანი.გვირგვინიმოთეთრო
ვარდისფერია.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებადაბლობიდანმთის
შუა სარტყლამდე მშრალ ბალახოვან ფერდობებზე, ბუჩ
ქნარებში,გზისპირებზე,რუდერალურადგილებში,რიყნა
რებსადამდინარეთატერასებზე.გავრცელებულიამთელ
საქართევლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანსადაშუა
აზიას.
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Trifolium campestre Schreb.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

1013 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღეროწვრილია, სწორადმდგომიან წამოწეული, იშვია
თად–გართხმული,ჩვეულებრივდატოტვილი.თანაფოთ
ლებიკვერცხისებურია.ფოთოლაკებიუკუკვერცხისებურია
ან სოლისებური. ყვავილედი მრავალყვავილიანი თავა
კია, იღლიური.გვირგვინიყვითელია,ნაყოფობისდროს
მოყვითალომურა.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებადაბლობიდან
მთის ზედა სარტყლამდე მინდვრებსა და მდელოებზე,
ღორღიან ფერდობებზე, ბუჩქნარებში, ტყისპირა ადგი
ლებშიდაქვიშიანადგილებში.გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირა
ნსადაშუააზიას.

Trifolium pratense L. – წითელი სამყურა, 
მდელოს სამყურა.

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მთავარი ღერო
მეტნაკლებადდამოკლებულია.ფესვთანურიფოთლების
იღლიებიდან გამოდის რამდენიმე წამოწეული, 1550 სმ
სიმაღლისდატოტვილიღერო.ფოთოლაკებიკვერცხისე
ბურიაანელიფსური,ორივემხარესმეტნაკლებადმიტკე
ცილიბეწვითმოფენილი.ყვავილედითავაკია,მარტოული
ანორორი.გვირგვინიწითელია. ყვ. ნაყ.VIX. იზრდება
სუბალპურ სარტყლამდე მდელოებზე, ნათელ ტყეებში,
ტყისპირაადგილებშიდაბუჩქნარებში,მდინარეთადანა
კადულებისნაპირებზე.გავრცელებულიამთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ცენტრალურდა სამხრეთ ევროპას, მცირედა შუა აზიას,
ირანსადაჩრდილოამერიკას.
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Vicia sepium L. – ცერცვი

ოჯახი:Leguminosae–პარკოსნები

3060 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღეროსწორია,მარტივიანძირიდანვედატოტვილი.
ფოთლებიშიშველიაან,იშვიათად–რბილბეწვიანი,შედ
გება 48 წყვილიფოთოლაკისაგან,რომლებიცთითქმის
მჯდომარეა,ფორმითმოგრძოელიფსურიანმოგრძოლა
ნცეტა.24ყვავილიშეკრებილიაერთად,იღლიურმტევნე
ბად.გვირგვინიმოწითალოიისფერიაანმღვრიეცისფერი.
ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებაბუჩქნარებში,ტყისპირაადგილებში
და მდელოებზე 2000 მმდე. გავრცელებულია თითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირედააღმოსავლეთაზიას.

Erythronium caucasicum Woronow – 
კაბაჭრელა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1015
სმ. შუაში ორი მოპირისპირე ფოთლით, ფოთოლი მოგ
რძოკვერცხისებურია,კაშკაშამწვანე,მარმარილოსებური
ლაქებით.ყვავილიერთია,თავდახრილი,ყვავილსაფრის
ფოთლებიუკანარისგადაღუნული.გარედან–თეთრიან
ვარდისფერი,შიგნიდან–ყვითელი,ძირშიმუქიყვითელი
ლაქით, რომელიც მუქი წითელი წინწკლებითაა მოფე
ნილი. ყვ. ნაყ. IIV. იზრდება ტყის ზედა, სუბალპური და
ალპური სარტყლების ტყეებში, ბუჩქნარებსადა მდელო
ებზე,ქვიანფერდობებზე.საქართველოშიიზრდებადიდი
კავკასიონისფარგლებში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსდიდიკავკასიონისქედსადაჩრდილოირანს.კა
ვკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Fritillaria caucasica Adam

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე40სმ–
მდეა,შუანაწილიდანშეფოთლილი,ფოთლები34–ია,
ლეგა,ელიფსურიანლანცეტა,ყვავილიერთია,დაკიდე
ბული,ვიწროზარისებური,იასამნისფერ–ღვინისფერიდა
ლეგა, მოხატულობის გარეშე. ყვ. ნაყ. IV. იზრდება მთის
ქვედადაშუასარტყლებისქვიანდაღორღიანადგილებში,
ქსეროფიტულ ბუჩქნარებში. საქართველოში გავრცელე
ბულიაშიდაქართლში,ქვემოქართლსადამთიულეთში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიისეკორე
გიონსდამისიენდემია.

Fritillaria collina Adam – ყვითელი ღვინა 

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

სიმაღლე 1520 სმია. ზემო ნახევარი შეფოთლილია,
ფოთოლი – 56, ვიწრო –ლანცეტა ან ხაზურიფორმის.
ყვავილიერთია,თავდახრილი,შეფერილობით–მუქიყვი
თელიანიისფერი,ჭადრაკულადგანლაგებულილაქებით.
ყვ.ნაყ.IVVI.იზრდებასუბალპურდაალპურსარტყლებში
–ველობებზე.საქართველოშიგავრცელებულიათითქმის
ყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკა
სიასდამცირეაზიისჩრდილო–აღმოსავლეთნაწილსა
დაყირიმს.

468



Fritillaria latifolia Willd. – ღვინა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მცენარის სიმაღლე 30 სმია, მომსხო და ზედა ნაწილში
შეფოთლილი. აქვს 56 ფოთოლი, ოვალური ან ვიწრო
–ლანცეტაფორმის. ყვავილსაფარიღვინისფერ – მეწა
მულიაანიისფერი.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებასუბალპურდა
ალპურსარტყლებში– მდელოებზე,დეკიანებსადაღვი
იანებში. საქართველოში გავრცელებულია თითქმის ყვე
ლგან.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას
დამცირეაზიისჩრდილო–აღმოსავლეთნაწილს.კავკა
სიისეკორეგიონისენდემია.

Gagea caroli-kochii Grossh. – ჩიტისთავა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ბოლქვი ერთია.
სიმაღლე–510სმ.ძირისფოთოლი1–ია,ყვავილედზე
გრძელი,ხაზურიფორმის.საყვავილეღერო58სმ–ია,
ბეწვებითმოფენილი.ყვავილედი14–ყვავილიანია.ყვა
ვილსაფარიშიგნიდანყვითელია,გარედანვიწრო,მწვანე
ზოლით. ყვ. ნაყ. IIIIV. მშრალი თიხნარი ფერდობებისა
დაქვიანიადგილებისადაველებისმცენარეა.საქართვე
ლოშიგავრცელებულია,ძირითადადაღმოსავლეთნაწი
ლში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიის
ეკორეგიონსდამისიენდემია.
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Gagea chlorantha (M.Bieb.) Schult. & 
Schult.f. – ჩიტისთავა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე– 410
სმ.ძირისფოთოლი1–ია,ყვავილედზეგრძელი,ვიწრო
ხაზურიფორმისაა.ღეროშეფოთლილია,სადგისისებური.
ყვავილედი 15 – ყვავილიანია, სხვადასხვა ზომის, ყვა
ვილსაფარი შიგნიდან ოქროსფერ ყვითელია, გარედან
–მღვრიემწვანე.ყვ.ნაყ.IIIII.იზრდებამშრალფერდობე
ბსადაველებზე.საქართველოშიგავრცელებულია,ძირი
თადადაღმოსავლეთდასამხრეთნაწილში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,აღმოსავლეთხმელ
თაშუაზღვისპირეთს, ყირიმს, ახლო აღმოსავლეთსა და
შუააზიისსამხრეთ–დასავლეთნაწილს.

Gagea commutata K. Koch – ჩიტისთავა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ძირისფოთოლი
2ია,ღარისებური,უხეში.საყვავილეღერო20სმ–მდესი
გრძისაა.ყვავილედისძირისფოთლებიხაზურლანცეტაა,
არათანაბარიზომის.ყვავილსაფრისფოთლებიშიგნიდან
ყვითელია, გარედან – მწვანე. ყვ. ნაყ. IVVI. ველებისა
და ნახევრად უდაბნოების მცენარეა. საქართველოში გა
ვრცელებულიააღმოსავლეთდა სამხრეთნაწილში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკასიის
აღმოსავლეთნაწილს,სამხრეთკავკასიას,მცირეაზიასა
დაირანს.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Gagea dubia A.Terracc. – ჩიტისთავა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.მთლიანიმცენარე
შებუსულია.ძირისფოთოლიღრუსგარეშეა.ყვავილსაფ
რისფოთლებისწვერშიბეწვებისფუნჯიაგანვითარებული.
ყვავილედი515–ყვავილიანია.ყვავილსაფარიშიგნიდან
ყვითელია,გარედან–მომწვანო,გვირგვინისფურცლების
წვერებიბლაგვია.ყვ.ნაყ.IIIV.გავრცელებულიამთისშუა
და ზედა სარტყების, ტყეებში, ტყისპირა ადგილებში და
ბუჩქნარებში. საქართველოში ცნობილია აღმოსავლეთ
დასამხრეთნაწილში.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავსკავკასიას,ყირიმს,მცირეაზიასადაირანს.

Gagea lutea (L.) Ker Gawl. – ჩიტისთავა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ძირისფოთოლი
ფართოა. ყვავილედის ძირში 2 სხვადასხვა სიგრძის, გა
ბნეულბეწვიანიფოთოლიზის.ერთიფოთოლილანცეტაა,
მეორე–ხაზური.ყვავილედი310–ყვავილიანია.ყვავილ
საფარიშიგნიდანმკრთალიყვითელია,ოდნავმომწვანო.
ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება მთის შუა და ზედა სარტყლებში
ტყეებში, ტყისპირებსადა ბუჩქნარებში. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ევროპას,ახლოაღმო
სავლეთს,ციმბირსდააღმოსავლეთაზიას.
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Gagea serotina (L.) Ker Gawl. = Lloydia 
serotina (L.) Rchb. 

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო სწორია,
515 სმ სიმაღლის, ღეროს ფუძიდან 2 ფოთოლი ვითა
რდება. ფოთლები ხაზურია, გრძელი, ხეშეში. ღეროს
ფოთოლი5მდეა,ყვავილიერთია,იშვიათად–ორი,თე
თრი, გარედან შიდა ფოთლები წითელი, მოყავისფრო
ძარღვებითხასიათდება.ყვ.ნაყ.IVIX.იზრდებამთისშუა
სარტყლიდან სუბნივალურ სარტყლამდე მდელოებზე,
კლდეებზე,ველებზე.საქართველოშისპორადულადარის
გავრცელებული.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას,ევროპას,ციმბირსადაჩრდილოამერი
კას.

Lilium monadelphum M.Bieb. – შროშანი 

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსიმაღლით
1მმდეა, სქელი, ძირიდანვე ფოთლებით შემოსილი.
ფოთლები ელიფსურიდან ხაზურლანცეტამდე ფორმისაა
დაღეროზე მორიგეობითაა განლაგებული; კიდეებზედა
ქვედა მხრიდან ძარღვის გაყოლებით სქლადაა დაფა
რული ბეწვით. ყვავილსაფარი ფერით მუქი ყვითელია,
მუქი მეწამულ – იისფერი წინწკლებითაა მოფენილი. ყვ.
ნაყ.VVII.იზრდებატყისზედადასუბალპურსარტყლებში
ტყისპირაადგილებში,არყნარში,მაღალბალახეულობაში
დამდელოებზე.საქართველოშიგავრცელებულიააღმო
სავლეთ საქართველოს მთიანეთსადა კახეთში. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს ჩრდილოეთ კავკასიის
ცენტრალურ ნაწილსა და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევრო
პას.
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Lilium szovitsianum Fisch. & Avé-Lall. – მთის 
შროშანი

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. 70150 სმ სიმა
ღლის. ღერო ხშირფოთლიანია, ფოთლები ფართოლა
ნცეტაა,ქვემოდანძარღვებისგასწვრივშებუსული,მოკლე
ბეწვით, ოდნავ ხაოიანი. ყვავილსაფარი გოგირდისფე
რია,ფორმითწაკვეთილუკუკონუსური,ლანცეტაფორმის,
ძირისკენ შევიწროებული, პრიალა, შიგნიდან მრავალი
მუქი მეწამული ფერის წინწკლებით მოფენილი. ყვ. ნაყ.
VIX.იზრდებამთისშუა,ზედადასუბალპურსარტყლებში
–მდელოებზე,ტყისპირაადგილებში,ქვიანდაღორღიან
ეკოტოპებზე. მაღალბალახეულობის ერთერთი ძირი
თადი კომპონენტია. საქართველოში გავრცელებულია
თითქმის ყველგან. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავს სამხრეთ კავკასიასადა მცირე აზიას. ეკორეგიონის
ენდემადშეიძლებაჩაითვალოს.

Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.f. – 
ყვითელი ტიტა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 15
30 სმ. ფოთოლი ორია, შებუსული, ფორმით – ხაზური
ან ლანცეტა. ყვავილი ყვითელი. ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება
მთის ქვედა სარტყელში, ბუჩქნარებში, სტეპებზე. საქა
რთველოში საკმაოდ იშვიათია, გავრცელებულია შიდა
ქართლსადკახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავს ცენტრალურ და აღმოსვლეთ კავკასიას, სამხრეთ
ევროპას,ახლოაღმოსავლეთსადაშუააზიას.
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Tulipa eichleri Regel – წითელი ტიტა

ოჯახი:Liliaceae–შროშანასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1050 სმ
სიმაღლისაა, ყვავილი ყუნწიანად მოკლე ბუსუსით შემო
სილი. ყვავილი წითელია, ალისფერი, სწორად მდგომი.
ყვავილსაფრისფოთლები წაწვეტებულია, შიგნიდანშავი
ლაქითაადაფარული,რომელიცყვითელიარშიითააგა
რშემოვლებული.ფოთლები,ჩვეულებრივ–3,უფროხში
რად–ხუჭუჭაკიდეებიანი.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებამთისქვედა
სარტყელში–მშრალ,ქვიანეკოტოპებზე,სტეპებზე.საქა
რთველოშიგავრცელებულიაშიდადაქვემოქართლშიდა
კახეთში. გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს აღმო
სავლეთკავკასიას.მცენარეკავკასიისენდემია.

Linum austriacum L. 

ოჯახი:Linaceae–სელისებრნი

1560 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო მრავალია, ძირიდანვე დატოტვილი, სქლად
შეფოთლილი,სწორადმდგომიანწამოწეული.ფოთლები
ხაზურიდან ხაზურლანცეტამდეა, შიშველი,ოდნავ მონაც
რისფრომწვანე,ერთძარღვიანი.ყვავილებიშეკრებილია
მრავალყვავილიან ყვავილედებად. გვირგვინის ფურ
ცლები კაშკაშა ცისფერია. ყვ.VVII, ნაყ.VIIVIII. იზრდება
მდელოებსადაველებზე,მშრალგორაკებზე.გავრცელე
ბულია მესხეთჯავახეთში, ქვემო ქართლსა და კახეთში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.
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Linum bienne Mill. = Linum angustifolium 
Hiuds.

ოჯახი:Linaceae–სელისებრნი

3060სმსიმაღლისერთანორწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა. ღერო მრავალია, იშვიათად მარტოული, რკა
ლისებურად მოხრილი ან მარტოული, ხშირფოთლიანი.
ფოთლები პატარა ზომისაა, ვიწროხაზური ფორმის, მო
ნაცრისფრომწვანე, კიდეებზე ხორკლიანი. ყვავილედი
ფარჩხატია.გვირგვინისფურცლებიკაშკაშაცისფერია.ყვ.
ნაყ.VVI.იზრდებამთისშუასარტყლამდე–მდელოებზე.
გავრცელებულია აფხაზეთში, სამეგრელოში, იმერეთში,
გურიაში,აჭარასადაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევრო
პას,მცირეაზიას.

Linum corymbulosum Reichenb. = Linum 
libernicum Scop.

ოჯახი:Linaceae–სელისებრნი

745სმსიმაღლისერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,მე
ტნაკლებადხაოიანი.ღერომარტოულიაანრამდენიმე,
ზედა ნაწილში გაფარჩხულტოტებიანი. ფოთლები მორი
გეობითია,ხაზურლანცეტაფორმის, კიდეებსადაზურგის
მხარეზე ნათლადგამოსახულიხორკლებით. ყვავილედი
ფარჩხატია,ფარისებური. გვირგვინისფურცლები ყვითე
ლია.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებამშრალ,ქვიანფერდობებზე
და ბუჩქნარებში. გავრცელებულია აფხაზეთში, გურიაში,
ქართლში, მესხეთჯავახეთსა და კახეთში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას,ირანსადაჩრდილოაფრიკას.
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Linum hypericifolium Salisb. – სელი

ოჯახი:Linaceae–სელისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო ერთი ან
რამდენიმეა. მსხვილი, სწორი ან წამოწეული, სიმაღლე
– 3090 სმ. წვრილღარებიანი, ქვედა ნაწილი შიშველია,
ზედა – შებუსული. ფოთლები ფორმით მოგრძოლანცე
ტაა. გვირგვინი დიდია, სოსანი ან მკრთალი მეწამული
ფერის. გვირგვინის გადანაღუნიფართოუკუკვერცხისებუ
რია.ყვ.ნაყ.VIVIII.სუბალპურიდაალპურისარტყლების
მცენარეა.იზრდებამდელოებზე,მაღალბალახეულობაში.
ცნობილიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.

Linum nervosum Waldst.& Kit.

ოჯახი:Linaceae–სელისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსწორიაან
წამოწეული.სიმაღლე–2055სმ.ზედანაწილში–შიშველი,
ძირში მცირედშებუსული.ქვედანაწილშიხშირფოთლი
ანია. ფოთლები მჯდომარეა, ლანცეტა, 35ძარღვიანი,
შიშველი ან ქვედა მხარეზე შებუსული. გვირგვინისფურ
ცლები დიდი ზომისაა, ცისფერი.ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება
დაბლობიდანსუბალპურსარტყლამდე–მდელოებზე,ბუჩ
ქნარებსა და ტყისპირა ადგილებში. ცნობილია თითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას,ირანს.
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Linum nodiflorum L.

ოჯახი:Linaceae–სელისებრნი

1055 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღეროსწორიაანწამოწეული,ზედანაწილში–შიშველი,
ძირშიმცირედშებუსული.ქვედაფოთლებინიჩბისებურია.
ზედაფოთლებიმჯდომარეა,ლანცეტაანფართოხაზური,
35ძარღვიანი,შიშველიანქვედამხარეზეშებუსული.ყვა
ვილებიყვითელია.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებადაბლობიდან
შუა სარტყლამდე – მდელოებზე, ბუჩქნარებში და ტყის
პირებში, მინდვრებშიდაფერდობებზე. გავრცელებულია
აფხაზეთში,შიდაქართლში,ქვემოქართლსადაკახეთში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Linum tenuifolium L.

ოჯახი:Linaceae–სელისებრნი

1545 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო მრავალია, გახევებული, ძირიდან ამოსული,
სწორი, ზედა ნაწილში გაფარჩხული ტოტებით. ფოთ
ლები ვიწროხაზურია, ერთძარღვიანი, კიდეებზე ძლიერ
ხორკლიანი. ყვავილები ფარჩხატ საგველას მსგავს ხვე
ულებადაა განლაგებული. გვირგვინის ფურცლები მო
ვარდისფრომოწითალო ფერისაა. ყვ.VVI, ნაყ.VIIX.
იზრდება დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე მშრალ,
ღორღიან, ქვიან ფერდობებსა და გორაკებზე. გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამ
ხრეთევროპას,მცირეაზიას,ჩრდილოირანს.
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Lythrum salicaria L. – ცოცხამაგარა

ოჯახი:Lythraceae–ცოცხამაგარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მთელი მცენარე
შებუსულია.სიმაღლე–30200სმ,სწორადმდგომი.სამ
სამი ან ოთხოთხი ფოთოლი პირისპირ ან რიგრიგად
არის განლაგებული, ფორმით კვერცხისებურიდან ლა
ნცეტამდე.გვირგვინისფურცლებიმეწამულიფერისაა.ყვ.
ნაყ.VIVIII.იზრდებატენიანადგილებში,წყალსატევების,
ტბების, ჭაობებისადა მდინარეების ნაპირას. გავრცელე
ბულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკასიას, ევროპას, შუა და
აღმოსავლეთაზიას,ჩრდილოაფრიკას,ჩრდილოამერი
კასადაავსტრალიას.

Punica granatum L. – ბროწეული

ოჯახი:Lythraceae–ცოცხამაგარასებრნი

14 მ სიმაღლის ბუჩქია ან ხე. ტოტები ეკლიანია, ფოთ
ლები წაგრძელებულ ყლორტებზე მოპირდაპირედ არის
განლაგებული,ხოლოდამოკლებულზე–ჯგუფებად.ფოთ
ლებიმოგრძოელიფსურიაანუკულანცეტა,კიდემთლიანი
ანდაკბილული.ყვავილები25წევრიანჯგუფებსქმნიან.
შეფერილობითწითელია,დიდი ზომის. ყვ.VVIII, ნაყ. IX.
იზრდებამშრალფერდობებზე.გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,შუააზიას,სამხრეთევროპას,ირანსა
დაავღანეთს.
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Alcea rugosa Alef. – ტუხტი

ოჯახი:Malvaceae–ბალბასებრნი

2 მმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო სწორად მდგომია, დატოტვილი, შებუსული
ხშირი, გაფარჩხული, ვარსკვლავისებური ბეწვით. ქვედა
ფოთლებითათისებურია,შუაფოთლებიფირფიტისნახე
ვრამდეა დანაკვთული, ზედა ფოთლები ორივე მხარეზე
ვარსკვლავისებურიბეწვითარისშებუსული.ყვავილები1
ან22გრძელ,შეფოთლილმტევნადააშეკრებილი.გვირ
გვინი გოგირდისფერყვითელია. ყვ. ნაყ. VIIX. იზრდება
ზღვისსანაპიროზოლიდანალპურსარტყლამდემშრალ,
ქვიან ფერდობებზე, ბუჩქნარში, ზოგჯერ გვხვდება, რო
გორც სარეველა. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
სამხრეთდასავლეთევროპას,შუააზიასადამცირეაზიას.

Lavatera thuringiaca L. – ქატმი

ოჯახი:Malvaceae–ბალბასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროდატოტვი
ლია,სიმაღლე–50150სმ,ნაცრისფერხავერდივითშებუ
სული.გულისფორმისფოთლებიგრძელყუნწიანია.ქვედა
ფოთლები5ნაკვთიანია,ზედა–3ნაკვთიანი.შუანაკვთი
უფრო პატარა ზომისაა, მრგვალკბილა ჯამქვეშა ფოთ
ლები მომრგვალო ფორმისაა. გვირგვინის ფოთლები
თეთრიაანმოვარდისფრო,დიდიზომის,წვერშიამოკვე
თილი და ძირში შევიწროებული.ყვ. ნაყ. VIX. იზრდება
ტენიანადგილებში,მდინარეთანაპირებზე,დაბლობიდან
სუბალპურ სარტყლამდე. საქართველოში გავრცელებუ
ლია თითქმის ყველგან. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ჩრდილოეთ,ცენტრალურდასამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიასადაშუააზიას.
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Malva neglecta Wallr. – ბალბა

ოჯახი:Malvaceae–ბალბასებრნი

1040 სმ სიმაღლის ერთ, ორ ან მრავალწლიანი მცენა
რეა.ღეროგართხმულიაანწამოწეული,დატოტვილიდა
მეტნაკლებად შებუსული ხშირი ვარსკვლავისებური ბე
წვით.ფოთლები გრძელყუნწიანია,თირკმლის ან გულის
ფორმის,ოდნავ შესამჩნევი 57 – ნაკვთიანი.რამდენიმე
ყვავილი შეკრებილია იღლიურ, რამდენადმე უთანაბრო
ზომის ყუნწებზე. გვირგვინი მკრთალი სოსანია. ყვ. ნაყ.
VIIX. იზრდება რუდერალურ ადგილებში, გზისპირებზე,
შენობებთან, დაუმუშავებელ მიწებზე. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,ჩრდილოეთ,ცენტრალურდა
სამხრეთევროპას,მცირეაზიასადაშუააზიას,ირანს.

Malva sylvestris L. – ტყის ბალბა

ოჯახი:Malvaceae–ბალბასებრნი

10100სმსიმაღლისერთ,ორანმრავალწლიანიბალა
ხოვანიმცენარეა.ღეროდატოტვილია,სწორადმდგომი,
შიშველია ან მეტნაკლებად სქლად მოფენილი მარტივი
ანორკაპისებურიბეწვებით.ფოთლებიგრძელყუნწიანია,
მომრგვალოთირკმლისებური, 57 მრგვალკბილა ნაკ
ვთებით.ყვავილებიიღლიურია,25ერთადარისგანლა
გებული ღეროს ზედა ნაწილში. გვირგვინი იისფერია.ყვ.
ნაყ.VIX.იზრდებატყისქვედადაშუასარტყლებში–ბუჩ
ქნარებში, ნათელ ტყეებსა და რუდერალურ ადგილებში.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასა
მხრეთევროპას,მცირეაზიასადაირანს.
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Malvalthaea transcaucasica Iljin – 
ბალბატუხტი

ოჯახი:Malvaceae–ბალბასებრნი

570 სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღეროსწორია,მარტოულიანმრავალრიცხოვანი,მთელი
მცენარე დაფარულია გაბნეული ვარსკვლავისებური ბე
წვებით. ფოთლები ყუნწიანია, კიდეებზე მრგვალკბილა;
ქვედა ფოთლები ოდნავ შესამჩნევი 35ნაკვთიანია, გუ
ლისებურთირკმლისებური. ყვავილის ყუნწები ხეშეშბე
წვინია, გვირგვინის ფურცლები – ვარდისფერი. ყვ. ნაყ.
IVVI. იზრდება ავშნიან ნახევარუდაბნოებში, კლდოვან
ადგილებში,იშვიათად–როგორცსარეველა.საქართვე
ლოშიმხოლოდკახეთშიაგავრცელებული.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,შუააზიასა
დაირანს.

Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach – 
ბალბალუკა

ოჯახი:Malvaceae–ბალბასებრნი

მთელი მცენარე ხავერდივით არის შებუსული.ღეროგა
რთხმულია ან წამოწეული, სიგრძე – 850 სმ. ფოთლის
ფირფიტაგულივითმომრგვალოაანთირკმლისფორმის.
ყვავილებიმარტოულია,გრძელყუნწიანი,გვირგვინისფუ
რცლებიწითელიფერისააანვარდისფერი.ყვ.ნაყ.VX.
მცენარეგავრცელებულიამშრალველებზე,თიხიანადგი
ლებში,ზოგჯერსარეველაა.გავრცელებულიაკახეთსადა
ქვემოქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
სამხრეთ კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას.
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Tilia cordata Mill.

ოჯახი:Malvaceae–ბალბასებრნი

25მმდესიმაღლისხეა,ნორჩიტოტებიმომწვანოა,მოწი
თალომურა,შიშველი.ფოთლებიპატარაზომისაა,37სმ
სიგრძის, მომრგვალო ან ფართოკვერცხისებურგულისე
ბური.ფოთლისზედამხარემწვანეფერისაა,ქვედამხარე
– ლეგა, კიდეებზე ბლაგვწვრილხერხკბილა. ყვავილედი
57–ყვავილიანია.ნაყოფი5მმსიგრძისაა,წითურიქეჩი
სებურიშებუსვით.ყვ.VIVII,ნაყ.VIIIX.იზრდებამთისტყე
ებში, უმთავრესად – ზედა სარტყელში 12002000 მმდე,
მშრალ, განათებულ ადგილებში. გარცელებულია შიდა
ქართლში,მთიულეთში,თუშეთში,ფშავსადახევსურეთში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკა
სიას,ევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Paris incompleta M.Bieb. – ხარისთვალა

ოჯახი:Melanthiaceae

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო 1525 სმ
სიმაღლისაა.612ფოთოლიჩხროდარისგანლაგებული.
ფორმით მოგრძოოვალური ან უკუკვერცხისებურია. ყვა
ვილი ერთია, კენწრული. ყვავილსაფარი შედგება 4 გა
რეთა მწვანე ფოთოლაკისგან. ყვ. ნაყ. IVVII. იზრდება
ტყეებში,ტყისპირაადგილებში,ბუჩქნარებშიდამდელო
ებზე.საქართველოშიგავრცელებულიათითქმისყველგან.
გავრცელების საერთო არეალია კავკასიის ეკორეგიონი
დამისიენდემია.
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Veratrum lobelianum Bernh. – შხამა

ოჯახი:Melanthiaceae

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო სქელია,
მრავალფოთლიანი, ზედა ნაწილში შებუსული, ფართოე
ლიფსური ან ლანცეტა. ყვავილედი მრავალყვავილიანი
საგველაა. ყვავილსაფარი მომწვანო – ყვითელია. ყვ.
ნაყ.VIIVIII.იზრდებასუბალპურდაალპურსარტყლებში,
მდელოებზე, ტყისპირა ადგილებში, ბუჩქნარებში მა
ღალბალახეულობაში. მაღალმთის საძოვრების აბეზარი
სარეველაა.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გა
ვრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას,
ევროპას, ახლო აღმოსავლეთს, შუა და აღმოსავლეთ
აზიას.

Ficus carica L. – ლეღვი

ოჯახი:Moraceae–თუთისებრნი

დაბალიტანისბუჩქიანხეა.ფოთლები730სმსიგრძისა
და825სმსიგანისაა,გულისებურკვერცხისებურიანმო
მრგვალოკვერცხისებური, მთლიანი ან 37ნაკვთიანი,
ქვედა მხარეზე ქეჩის მსგავსად თხლად შებუსული, ზედა
მხრიდან – მუქი მწვანე, გრძელყუნწიანი. ნაყოფი 25 სმ
სიგანისაა, მსხლისებური ან გაბრტყელებულსფეროსე
ბური,მომწვანოყვითელიანმეწამულიისფერი.ყვ. IIIV,
ნაყ.VIIX.იზრდებამთისქვედასარტყელშიკლდოვანგა
შიშვლებებზე.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
სამხრეთევროპას,შუადამცირეაზიას,ირანს.
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Morus nigra L. – ხართუთა

ოჯახი:Moraceae–თუთისებრნი

38 მ სიმაღლის ხეა. მოწითალომურაფერის ტოტებით.
ფოთლებიფორმითკვერცხისებურია,მთლიანიანდანაკ
ვთული,ორივემხარეზეხაოიანი,510სმსიგრძისადა38
სმ სიგანის. მდედრობითი მჭადები მჯდომარეა ან ყუნწი
ანი.ნაყოფიწვნიანია,22,5სმსიგრძის,შავიანმოშავოი
ისფერი. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება მთის ქვედა სარტყელში
ჭალისტყეებში,გაველურებულია.გავრცელებულიამთელ
საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსსამხრეთკავკასიას,სამხრეთევროპას,შუადამცირე
აზიას,ირანს.

Peganum harmala L. – მარიამსაკმელა

ოჯახი:Nitrariaceae–ნიტრარიასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, აქვს მრავალი
ღერო,2065სმსიმაღლის,ძლიერდატოტვილი;შიშველი
ფოთლებიდაყოფილიახაზურნაკვთებად.თანაფოთლები
პატარაადასადგისისებური.ყვავილები–13,კენწრული.
გვირგვინისფურცლებიმოგრძოა,მოთეთროანყვითელი.
ყვ. ნაყ.VIX. იზრდებამშრალ,რუდერალურდადამლა
შებულადგილებში.გვხვდება,ძირითადად,აღმოსავლეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, მცირე აზიას, ირანს, შუა
აზიას.
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Nuphar lutea (L.) Sm. – ყვითელი დუმფარა

ოჯახი:Nymphaeaceae–დუმფარასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ფოთლებიორნაი
რია:წყალშიჩაკიდებული,თხელი,თითქმისგამჭვირვალე
ან წყლის ზედაპირზე მოტივტივე, ოვალურგულისებური,
სქელი,თითქმის ტყავისებური. ყვავილი – 45 სმდიამე
ტრის, სურნელოვანია, ყვითელი ფერის. ყვ. ნაყ. VIIIX.
იზრდებატბებში, მდორე წყლებსადა ჭაობებში. გავრცე
ლებულიააფხაზეთში,იმერეთსადააჭარაში.გავრცელე
ბის საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, დასავლეთდა
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Fraxinus excelsior L. – იფანი 

ოჯახი:Oleaceae–ზეთისხილისებრნი

მაღალიხეა,აქვსნაცრისფერიქერქი.ნორჩიყლორტები
მწვანეფერისაა.ფოთლები11ფოთოლაკისაგანშედგება,
ფორმითკვერცხისებურიაანმოგრძოლანცეტა,კიდეებზე
ხერხკბილა,ზედამხარე–შიშველი,ქვედამხარე–მცირედ
შებუსული. ყვავილედი მტევანია. ყვ.IVV, ნაყ.VIVIII. გავ
რცელებულიატყეებში,ზოგჯერმცირედაჯგუფებებსქმნის.
იზრდება დაბლობიდან მთის შუასარტყლამდე. გვხვდება
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიასადაჩრდილოირანს.
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Jasminum fruticans L. – ჟასმინი

ოჯახი:Oleaceae–ზეთისხილისებრნი

სწორად მდგომი ბუჩქია, შიშველი, დაღარულწახნაგო
ვანი ტოტებით. ფოთლები 3ფოთოლაკიანია. ფოთო
ლაკები მოგრძონიჩბისებურია, კიდემთლიანი, შიშველი.
გვერდითი ფოთოლაკები მჯდომარეა. ყვავილები ყვი
თელი ფერისაა. ტოტების კენწეროებზე განთავსებულია
15 ყვავილი. გვირგვინი მილად არის შეზრდილი. გადა
ნაღუნი5ნაკვთიანია.ყვ.IVVI,ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთის
შუა სარტყელში – ბუჩქნარებში, მშრალ ფერდობებზე.
საქართველოში გავრცელებულია ქართლსადა კახეთში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდა სამხრეთ ევროპას, შუა აზიას, მცირე აზიას,
ირანს.

Ligustrum vulgare L. – კვიდო, თხიფსელა.

ოჯახი:Oleaceae–ზეთისხილისებრნი

1,53 მ სიმაღლის ბუჩქია, ძირითადად – შიშველტოტე
ბიანი. ფოთლები მოგრძოლანცეტა ან ელიფსურია,
შიშველი,ტყავისებური,პრიალა,მოკლეყუნწიანი,კიდემ
თლიანი. ყვავილედი კენწრული საგველაა. გვირგვინი
თეთრია.ყვავილისყუნწებიბეწვიანია.ნაყოფიმუქიმურა
ფერისაა.ყვ.VVI,ნაყ.VIIIX.ტყისქვედასარტყლისმცე
ნარეა, იზრდება ტყეებში, ტყისპირებსა და ბუჩქნარებში.
გვხვდება მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, ყირიმს,
მცირეაზიას.
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Circaea lutetiana L. – თეთრძირა

ოჯახი:Onagraceae–წყალნაწყენისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე – 20
50სმ.ღეროსწორადმდგომია,მარტივიანდატოტვილი,
რბილი ბეწვით შებუსული. ფოთლები პირისპირ არის
განლაგებული, ფოთლის ფირფიტა კვერცხისებურია ან
კვერცხისებურლანცეტა. ქვედა ნაწილში გაფართოებული
და მჭიდროდ მიკრული ბეწვით შებუსული, ხერხკბილა.
ყვავილედი მტევანია, იღლიური ან კენწრული, მარტივი
ანდატოტვილი.გვირგვინისფურცლებითეთრია,ორნაკ
ვთიანი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებატყეებსადაბუჩქნარებში.
საქართველოშიგავრცელებულიაყველგან.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,მცირედა
შუააზიას,ჩრდილოეთაფრიკას,ირანსადაჩრდილოეთ
ამერიკას.

Epilobium angustifolium L. = Chamerion 
angustifolium (L.) Scop. – თხაწართხალა

ოჯახი:Onagraceae–წყალნაწყენისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე – 50
150 სმ. მარტივი ან ზედა ნაწილში ოდნავ დატოტვილი,
მჭიდროდმიკრულიბეწვითშებუსული.ფოთლები მჯდო
მარეა ან ყუნწიანი, ხაზურლანცეტა ფორმის. კიდეებზე
ოდნავგადაკეცილიდაზოგჯერჯირკვლოვანკბილებიანი.
ფოთოლიზედა მხარეზე მუქი მწვანეა, პრიალა, ქვედაზე
– მოლეგო. ყვავილედი მრავალყვავილიანი მტევანია.
ყვავილიმეწამულვარდისფერია.ყვ.ნაყ.VIIX.ფართოდ
გავრცელებულიმცენარეამდელოებზე,მაღალბალახეუ
ლობაში,ტყეებში,ნაკაფებში.ცნობილიამთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
შუა,აღმოსავლეთდამცირეაზიას,ევროპას,ირანს,ჩრდი
ლოეთამერიკას.



508

Epilobium dodonaei Vill.

ოჯახი:Onagraceae–წყალნაწყენისებრნი

ნახევრადბუჩქია,მიწისქვეშა,გრძელი,ხორციანიყლორ
ტებით.ღერო წამოწეულია ან სწორად მდგომი,დატოტ
ვილი, სიმაღლე – 20100 სმ. ქვედა ნაწილი შიშველია,
ზედა–მოიისფრო–წითლადშებუსული.ფოთლებიხაზუ
რიაანხაზურლანცეტა,26სმსიგრძისადა14სმსიგანის,
კიდემთლიანი ან წვრილკბილა. ყვავილები შეკრებილია
კენწრულ მტევნებში. ჯამის ნაკვთები მუქი იისფერი ბე
წვითააშემოსილი.გვირგვინისფურცლებიმკრთალივა
რდისფერია. ყვ.VIIX, ნაყ.VIIX. იზრდება მდინარეებისა
დანაკადულებისნაპირებზე,ქვიშნარებსადანაშალებზე.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრა
ლურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Epilobium hirsutum L. – წყალნაწყენი

ოჯახი:Onagraceae–წყალნაწყენისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროსსიმაღლე
150 სმ მდეა, სწორი, ზეაღმართული ტოტებით. ღერო
ქვედა ნაწილში ოდნავ წიბოებიანია დაგაფარჩხული ბე
წვითარისშებუსულიანშიშველი.ფოთლებიმჯდომარეა,
ვიწროლანცეტა ფორმის, იშვიათად – კვერცხისებური,
შიშველი, მონაცრისფრო, კიდედაკბილული. გვირგვინის
ფურცლები ღია მეწამულია ან წითელი. ყვ. ნაყ. VIVIII.
იზრდება მდინარეთა,რუების ნაპირებზე, ჭაობებში, სარ
წყავარხებში,მთისქვედადაშუასარტყლებში.ცნობილია
მთელ საქართველოში. საერთო გავრცელებია მოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,შუა,აღმოსავლეთდამცირე
აზიას,ჩრდილოეთაფრიკას.
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Epilobium montanum L. – მთის 
წყალნაწყენი 

ოჯახი:Onagraceae–წყალნაწყენისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო სწორად
მდგომია ან წამოწეული, 1 მმდე სიმაღლის, მარტივი
ან დატოტვილი, თხლად შეფოთლილი, ხუჭუჭა ბეწვე
ბით შემოსილი. ქვედა ფოთლები მოგრძოკვერცხისებუ
რია, კიდედაკბილული. შუა ფოთლები კვერცხისებურია
ან ელიფსური, მოკლეყუნწიანი. გვირგვინის ფურცლები
მკრთალი წითელია, მახვილი ამონაკვეთებით. ყვ. ნაყ.
VIX. მცენარე გავრცელებულია ტყეებსა და ტყისპირა
ადგილებში,მთისშუასარტყლამდე.ცნობილიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსმთელკავკასიას,ევროპას,დასავლეთციმბირსა
დაახლოაღმოსავლეთისნაწილს.

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman 
Pridgeon & M.W. Chase = Orchis coriophora 
L.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

ღერო150სმსიმაღლისაა,ქვედანაწილშიშეფოთლილი.
ვაგინები ფოთლისებურია და წაწვეტებული. ფოთლები
ხაზურია ან ხაზურლანცეტა. ყვავილედი ცილინდრულია.
ყვავილები მღვრიე ყავისფერმეწამული ფერისაა, ყვა
ვილსაფრისგარეთაფოთლებიკვერცხისებურია,შიგნითა
გვერდითიფოთლები ხაზურლანცეტაა. ტუჩი სამნაკვთი
ანია. შუა ნაკვთი მოგრძოა და ბლაგვად წაწვეტებული.
გვერდითი ნაკვთები ოთხკუთხაა ან რომბული.დეზი ცი
ლინდრულკონუსურია. ყვავილსაფარი მუზარადის ფო
რმისაადა უსიამოვნო სუნი აქვს. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება
ტყისშუასარტყლიდანსუბალპურსარტყლამდე,ტყისპირა
ადგილებში და მდელოებზე. გავრცელებულია თითქმის
მთელ საქართველოში, გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპასადა ახლო აღმო
სავლეთს.
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Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase = Orchis laxiflora 
Lam.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–1560
სმ. მცენარე მხოლოდ ღეროს ქვედა ნაწილშია შეფოთ
ლილი.ფოთოლი25ია,მოგრძოლანცეტა,მახვილწვერი
ანი.ყვავილედიმეჩხერია,მრავალყვავილიანი.ყვავილი
ვარდისფერია. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება მდელოებზე, ჭა
ობიანადგილებში,საქართველოშიცნობილიაქართლსა
და კახეთში, საკმაოდ იშვიათია, გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,მთელევროპას,წინააზიას.

Anacamptis morio (L.)R.M.Bateman, Chase 
Pridgeon & M.W. = Orchis morio L.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მცენარის ღერო
1540 სმ სიმაღლისაა, მის ძირში 57 ვიწრო ხაზური ან
მოგრძოკვერცხისებური ფოთლებია განვითარებული,
რომლებიც ბლაგვია ან ბლაგვად წაწვეტებული. ფოთ
ლებისიგრძეზედაკეცილიადარკალივითგადაღუნული.
ყვავილედი მეჩხერია, ცილინდრული, კაშკაშა მეწამუ
ლიისფერი; ყვავილსაფრის გარეთა წრის ფოთლები
მოგრძოკვერცხისებურია.ტუჩიმოყვანილობითმომრგვა
ლოთირკმლისებურია, არაღრმადსამნაკვთიანი. ყვ. ნაყ.
VVI. იზრდება დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე ვე
ლობებზე,ბუჩქნარში.გავრცელებულიამთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
სამხრეთევროპასადაახლოაღმოსავლეთს.
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Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase  = Orchis 
papilionacea L.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეაა.სიმაღლე–1040
სმ.ფოთლებილანცეტაფორმისაა,მწვანე,ქვედანაწილში
შეფოთლილი.ვაგინებიფოთლისებურიადაწაწვეტებული.
ყვავილედითხელია.ყვავილებიმღვრიეღიაწითელიანნა
რინჯისფერი.ყვავილსაფრისგარეთაფოთლებიკვერცხი
სებურია, შიგნითა გვერდითიფოთლები ხაზურლანცეტაა.
ტუჩისამნაკვთიანია.შუანაკვთიმოგრძოადაბლაგვადწა
წვეტებული.გვერდითინაკვთებიოთხკუთხააანრომბული.
დეზი მოხრილია. ყვავილსაფარი მუზარადის ფორმისაა.
ყვ.ნაყ.IVVI.მცენარეიზრდებაღია,მშრალფერდობებზე,
ველებზე.საქართველოშიძალიანიშვიათია.ისმხოლოდ
კახეთში, ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიაზეა. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსაზერბაიჯანს,სომხეთს,მ
თელხმელთაშუაზღვისპირეთს,დასავლეთირანს.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მცენარე 2060 სმ სიმაღლისაა. ღერო სწორია, შეფოთ
ლილი,ფოთლებიმწვანეა,ღერომხვევი.ქვედაფოთლები
დიდიზომისაა,ხაზური,ზედაკიპატარა,ხაზურლანცეტა.
ყვავილედი მოკლე, კონუსური ან კვერცხისებურია. თა
ნაყვავილები ფოთლის მსგავსია, მწვანე ან შეფერილი.
ყვავილებიმეწამულია, ვარდისფერიანმოთეთრო.ტუჩი
დეზიანია. ყვ.ნაყ.VVIII. იზრდება ველებზე და ბუჩქნა
რებში.არცთუისეხშირიმცენარეა.სპორადულადმთელ
საქართველოშიაგავრცელებული.გავრცელებისსაერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპასადა წინა
აზიას,დასავლეთირანს.
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Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მცენარის სი
მაღლე 2060 სმია. ფოთლები ფართოელიფსურია ან
ელიფსუროვალური,ოდნავბლაგვი.ყვავილედისღერძი
დაკლაკნილია, 310 – ყვავილიანია. ყვავილები დიდია,
შიშველი,სწორადმდგომი.ყვავილსაფრისგარეთაფოთ
ლებიმოგრძოა,შიგნითა–სამკუთხაკვერცხისებური.ტუჩი
თეთრია,შიგნიდან–ყვითელი.თირკმლისფორმისწინა
ნაკვთიყვითელილაქითაა.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებადაბლო
ბიდან მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებსა და ბუჩქნარებში.
სპორადულად გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,თით
ქმისმთელევროპას,აზიისზომიერდასუბტროპიკულზო
ნას,სამხრეთდასავლეთჩინეთისჩათვლით.

Cephalanthera longifolia (L.)Fritsch

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი, ბალახოვანი მცენარეა. მცენარის სი
მაღლე 2040 სმია, შიშველი, ღერო სწორია ან ოდნავ
დაკლაკნილი, შეფოთლილი. ფოთლები დიდი ზომისაა,
ზოგჯერღეროზე გრძელია.ლანცეტა ან ხაზურლანცეტა,
სიგრძეზე დაკეცილი, ქვედა ფოთლები ღერომხვევია.
ყვავილედი 315ყვავილიანია. ყვავილსაფრის გარეთა
ფოთლებილანცეტაკვერცხისებურია, შიგნითაფოთლები
ელიფსურია. ტუჩი თეთრია და მისი წინა ნაკვთი ოქრო
სფერყვითელი ლაქით არის დაფარული. ყვ.ნაყ. IIIVI.
იზრდებადაბლობიდანზედასარტყლამდედაჩრდილულ
ტყეებსადაბუჩქნარებში.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, ევროპას, ჩრდილო აფრიკას, შუა აზიას, სამ
ხრეთდასავლეთჩინეთსადაჩრდილოინდოჩინეთს.
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Cephalanthera rubra (L.) Rich.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო სწორია
ანმოხრილი,ფოთლებიმოგრძოლანცეტააანლანცეტა,
წაწვეტებული. ყვავილედი ჯირკვლოვანი შებუსვითაა,
210ყვავილიანი. ყვავილებიდიდიზომისაა, მოწითალო
ანვარდისფერი.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებატყეებსადაბუჩ
ქნარებში დაახლოებით 700მ – 1300 მმდე სიმაღლეზე.
გავრცელებულიამთელსაქართველოში,ასევე–თითქმის
მთელკავკასიაში,ევროპასადაახლოაღმოსავლეთში.

Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerep.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1540
სმ.ფოთოლი–45, ზემოდანმუქილაქებით.ფორმით–
ლანცეტა ან მოგრძოლანცეტა, ბლაგვი. ყვავილედი მო
კლეა, ხშირყვავილიანი. ყვავილი იისფერმეწამულია.
თანაყვავილებივიწროანკვერცხისებურლანცეტაა.ტუჩი
მთლიანიადამომრგვალოკვერცხისებური.ყვ,ნაყ.VVII.
იზრდება ჭაობებში, მეზოფილურ მდელოებზე სუბალპურ
და ალპურ სარტყლებში. გავრცელებულია მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიისეკორეგიონსდამისიენდემია.
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Dactylorhiza iberica (M.Bieb. ex Willd.) Soó 

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე 2560
სმ.ფოთოლი–23,ფორმითხაზურლანცეტა.ყვავილედი
ცილინდრულია, ყვავილები ვარდისფერია, ტუჩი მეწა
მულიწინწკლებითარისმოფენილიდაწინანაწილიგაფა
რთოებულია,სამნაკვთიანი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებატყის
ზედადასუბალპურისარტყლებისმდელოებზე.საქართვე
ლოშიგავრცელებულია,ძირითადად,აღმოსავლეთნაწი
ლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ბალკანეთისნახევარკუნძულს,მცირეაზიასადაირანს.

Dactylorhiza romana subsp. georgica (Klinge) 
Soo ex Renz & Taubenheim

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მცენარისსიმაღლე1540სმია.ფოთლებიღეროსქვედა
ნაწილშია შეჯგუფებული ან ღეროს შუა ნაწილამდეა გა
ნვითარებული, ფორმით ხაზურლანცეტაა. ყვავილედი
მოგრძოკვერცხისებურია. თანაყვავილები ბალახოვანია,
ყვავილის ზომის ან მასზე გრძელი. ყვავილი ჩალისფე
რია, მოყვითალო, მოთეთრო ან მეწამული. ყვავილის
ტუჩიმომრგვალოოთხკუთხაა. მისიგვერდითინაკვთები
ოვალურია. ყვ.ნაყ. IVV. მცენარე გავრცელებულია მთის
შუა სარტყლის ტყეებსა და ბუჩქნარებში. ფართოდ არის
გავრცელებულითითქმისმთელსაქართველოში.გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ხმელთაშუა
ზღვისპირეთსადაწინააზიას.
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Dactylorhiza sambucina (L.) Soo – გუგული 
სკაბა

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1040
სმ.ფოთლები–47,ლანცეტაანვიწროელიფსურიფორ
მის. ყვავილედი ცილინდრულია, ყვავილი მოყვითალო
ჩალისფერია.ტუჩზენარინჯისფერი,წითელიწინწკლებით,
ტუჩის შუა ნაკვთი ოთხკუთხაა. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება
ტყისშუასარტყლიდანალპურსარტყლამდემდელოებზე,
ბუჩქნარებს შორის. საქართველოში ეს სახეობა ძალიან
იშვიათია. მისი გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
თითქმისმთელევროპას.

Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H.Baumann 
& Kunkele

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო2560სმსი
მაღლისაა.ფოთოლი35,ლაქებითმოფენილი,ქვედაფო
თოლიმოგრძოლანცეტაა,ანმოგრძოუკუკვერცხისებური.
შუა ფოთოლი უფრო ვიწროა, ზედა – ვიწროხაზურლა
ნცეტაა. ყვავილედი ცილინდრულია, ხშირ და მრავალყ
ვავილიანი.თანაყვავილები ხაზურია ან ხაზურლანცეტა.
ქვედა ფოთლები ყვავილებზე გრძელია. ყვავილები მო
ვარდისფროსოსანია. ტუჩი იისფერწინწკლებიანია, მო
მრგვალო,ფართორომბულიაანმომრგვალოელიფსური,
სამიმოკლენაკვთით.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებატყეებში,ვე
ლობებზე, ჭაობიანადგილებში,მდელოებზე,მთისქვედა
სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე. საქართველოში
ფართოდგავრცელებულისახეობაა. კავკასიისეკორეგი
ონისენდემია.
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Dactylorhiza urvilleana (Steud.) H.Baumann 
& Künkele = Dactylorhiza amblyoloba(Nevski) 
Aver.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

გარკვეული მორფოლოგიური ნიშნებით განსხვავდება
Dactylorhiza urvilleanaსგან და განიხილებოდა, რო
გორცცაკლესახეობა,თუმცაახლაგანიხილებაროგორც
Dactylorhiza urvilleana. ყვ. VIVII, ნაყ. VIIIIX. იზრდება
მთის შუადა ზედა სარტყლებისტყეებში, შედარებითტე
ნიან ადგილებში. მცენარე ძირითადად გავრცელებულია
აღმოსავლეთ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსაღმოსავლეთკავკასიას.

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase = Coeloglossum 
viride (L). C.Hartm.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორია,
შეფოთლილი, ფოთლები მოგრძოკვერცხისებურია ან
ლანცეტა. ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები კვერცხი
სებურია, შიგნითა – ხაზური. ყვავილი მურა ფერისაა ან
მოყვითალოყავისფერი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებასუბალ
პურდაალპურმდელოებსადახალებზე.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსჩრდილოეთნახევარსფეროსზომიერდაცივსა
რტყლებს.
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Epipactis helleborine (L.) Crantz

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მცენარის სიმაღლე 30100 სმია. მარტივი, სწორად
მდგომი,უხვადშეფოთლილი,ზედანაწილშიმცირედშე
ბუსული. ფოთლები ზედა ნაწილში პატარავდება. ქვედა
ფოთლებიღერომხვევიადავაგინიანი.ყვავილედში30ზე
მეტი ყვავილია. ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლებიოვა
ლურია,მომწვანო.შიდანაწილიმკრთალიმწვანეა,ძირი
– ვარდისფერიისფერი. ყვ. ნაყ.VVIII. იზრდება მუხნარ,
რცხილნარდაფიჭვნარტყეებში,ბუჩქნარებში,დაბლობი
დან სუბალპურ სარტყლამდე. საქართველოში ფართოდ
არისგავრცელებული.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავსთითქმისმთელკავკასიას,ევროპას,ჩრდილოაფ
რიკას, ახლოაღმოსავლეთს, შუადაცენტრალურაზიას.
ჩრდილოამერიკაშიგაველურებულიადამასზოგჯერსა
რეველაორქიდეასაცუწოდებენ.

Epipogium aphyllum Sw.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

საპროფიტი მცენარეა, მარჯნისებურადაა დატოტვილი,
735 სმ სიმაღლით, შიშველი, ღერო ღია ყვითელია,
წითელზოლებიანი. ფოთლები ქერცლისებურია, ყვა
ვილედიმეჩხერი. ყვავილები თავდახრილია, მოყვი
თალოთეთრი, ღია ყვითელი და მოწითალოიისფერი
ზოლებით. ტუჩი სამნაკვთიანია, მოწითალოიისფერი
მეჭეჭებით, დეზიც მოწითალო იისფერია. ყვ. ნაყ. VIVIII.
იზრდებამთისშუადაზედასარტყლისტენიანტყეებში.საკ
მაოდიშვიათიმცენარეა,რაცგამოწვეულიაინდივიდების
რაოდენობის სიმცირით, აგრეთვე მცენარის გამრავლე
ბის დაბალი ინტენსივობით. გავრცელებულია თითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსევრაზიისკონტინენტისზომიერდასუბარქტიკულ
სარტყლებს.
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Goodyera repens (L.) R. Br.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე– 830
სმ. ღეროს ზედა ნახევარი დაფარულია ჯირკვლოვანი
ბუსუსებით. ფოთლები ღეროს ძირშია შეკრებილი, მო
რიგეობითი. ფორმით კვერცხისებური, ფოთლის ყუნწები
ფრთიანია.დანარჩენიფოთლებიპატარაა,ღერომხვევი,
ლანცეტა ფორმის. ყვავილედი ცალგვერდაა, შებუსული,
ყვავილები თეთრია ან მოყვითალო. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზ
რდება მთის შუა სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე
წიწვიანტყეებში,არყნარებსადაიშვიათად–დეკიანებში.
გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართველოში,მაგრამ
საკმაოდიშვიათია. გავრცელების საერთოარეალიმოი
ცავსკავკასიას,ევროპას,ბორეალურაზიასადაჩრდილო
ამერიკას.

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე 1560
სმ.ღერო შეფოთლილია. ძირში მურაფერის ვაგინებია.
ფოთლები სიგრძეზე დაკეცილია, ხაზურლანცეტა ფორ
მის. ყვავილედი მრავალყვავილიანია, თავაკის ან თა
ვთავის ფორმისა. ყვავილები პატარაა, სურნელოვანი,
ლილისფერიანმეწამული.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებატყის
შუა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე მდელოებზე,
არყნარებში, ბუჩქნარებში. გავრცელებულია მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
ხმელთაშუაზღვისპირეთსადაახლოაღმოსავლეთს.
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Herminium monorchis (L.) R.Br

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე– 725
სმ. მეჩხრად შეფოთლილი. ფოთოლი 23ია, ღეროს
ძირში განლაგებული. მოგრძოლანცეტა ან ხაზური. ზედა
ფოთლები ძალიან დაპატარავებულიახაზური ფორმის.
ღეროსძირშიკიფოთოლიქერცლისებურია.ყვავილედი
მეჩხერია. ყვავილები მოყვითალო მწვანეა, სურნელო
ვანი. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება მთის ზედა და ალპურ
სარტყლებში.მდელოებზე,იშვიათიმცენარეა.საქართვე
ლოში გვხვდება, ძირითადად, აღმოსავლეთ ნაწილში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკა
სიას,ევროპასადააზიას.

Himantoglossum formosum (Steven) K.Koch

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1025
სმ,მეჩხრადშეფოთლილი.ფოთოლი23ია,ღეროსძირში
განლაგებული.მოგრძოლანცეტაანხაზური.ყვავილედი
ცილინდრულია.ქვედატუჩიყვავილისყვავილსაფრისდა
ნარჩენნაწილებთანშედარებით2ჯერგრძელიადახასი
ათდებადანამატებით.ყვავილებიმუქიიასამნისფერია.ყვ.
ნაყ.VVI.იზრდებამთისქვედასარტყელში.მდელოებზე.
იშვიათი მცენარეა. საქართველოში გვხვდება, ძირითა
დად,აღმოსავლეთნაწილში.გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიასადაახლოაღმოსავლეთს.
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Limodorum abortivum (L.) Sw.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

უქლოროფილო, პარაზიტული მცენარეა. ღერო მაღალი
და მსხვილია, ფოთლები ქერცლისებურია. ყვავილედი
მეჩხერია,თანაყვავილები–ლანცეტა,ყვავილზემოკლე.
ტუჩი მთლიანია და ქვევითაა მიმართული, ყვავილსაფა
რზე მოკლე. მუქი იისფერლილისფერი. დეზი ვიწროა.
ყვ.ნაყ.IVVI.დაბლობისმცენარეა,იზრდებაფოთლოვან
ტყეებში, ბუჩქნარებში. საქართველოში გვხვდება ყველა
რეგიონში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსხმელ
თაშუაზღვისპირეთსადაახლოაღმოსავლეთს.

Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase = Orchis tridentata 
Scop. 

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მცენარის ღერო
1550სმსიმაღლისაა,მისიქვედანაწილი36ფოთლიანია,
ღეროს ზედა ნაწილი25 წაწვეტებულიფოთლის მსგავსი
ვაგინითააშემოსილი.ფოთლებიმოგრძოლანცეტაა,ბლა
გვწვერიანიდა ძირისკენ შევიწროებული. ყვავილედიმო
კლეა,ხშირი,კვერცხისებურიანსფეროსებური.ყვავილები
წვრილია, ვარდისფერსოსანი; ტუჩი ღია ვარდისფერია.
ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები კვერცხისებურლანცე
ტაა და გრძლად წაწვეტებული. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება
ტყისპირებსა და ბუჩქნარებში. გავრცელებულია თითქმის
მთელსაქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპასა
დაახლოაღმოსავლეთისჩრდილოდასავლეთნაწილს.



534

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase = Orchis ustulata L.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1550 სმ
სიმაღლისაა, შეფოთლილი; ზედა ნაწილში დაფარულია
წაწვეტებული ფოთლისმაგვარი ვაგინებით. ფოთლები
მოყვანილობით მოგრძოლანცეტაა, ლეგა, ძირისკენ შე
ვიწროებული და პატარა წვეტით დაბოლოებული. ყვა
ვილედი ხშირ და მრავალყვავილიანია, ცილინდრული.
ყვავილებიპატარაზომისაა;მუზარადიმოშავომეწამული
ფერისაა და მობლაგვო; ყვავილსაფრის შიგნითა ფოთ
ლები ვარდისფერია; ტუჩი ღია ვარდისფერია ან მოთე
თრო. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება შუა და ზედა სარტყლებში
ტყისპირებსა და ბუჩქნარში, მდელოებზე. სპორადულად
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,სა
მხრეთევროპასადაახლოაღმოსავლეთს.

Neottia nidus-avis – ჩიტიბუდა

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი,პარაზიტულიბალახოვანიმცენარეა.მისი
ფესვებიქმნისდამახასიათებელ,ბუდისფორმისგროვას.
ღეროსსიმაღლე1530სმია.ფოთლებისადგილასქერც
ლებიაქვსგანვითარებული,ყვავილედიგრძელია,მრავა
ლყვავილიანი,ყვავილიმურაფერისაა,სურნელოვანი.ყვ.
ნაყ.VVII.იზრდებადაბლობიდანმთისზედასარტყლამდე
ტყეებსა და ბუჩქნარებში. არცთუ ისე ხშირია. საქართვე
ლოში გვხვდება თითქმის ყველგან. საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და ახლო
აღმოსავლეთს.
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Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. = Listera 
ovata (L.) R.Br. – ორფოთოლა

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლით–30
60სმ.ღეროზედანაწილშიჯირკვლოვანიბუსუსითარის
მოფენილი.ფოთლები მომრგვალოკვერცხისებურია, მახ
ვილწვერიანი.ყვავილედიგრძელია,მრავალყვავილიანი,
ყვავილებიმომწვანოყვითელია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
დაბლობსადა მთის შუა სარტყელში ტყეებში, ბუჩქნარე
ბსა და ველობებზე. საქართველოში გვხვდება თითქმის
ყველგან,მაგრამ–არცთუისეხშირად.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,ახლოაღმო
სავლეთს, აზიის ზომიერი სარყტლის დიდ ნაწილსა და
ჩრდილოამერიკას.

Ophrys apifera Huds. – ფუტკრის დედა

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 50
სმ– მდე.ფოთლებიუფროღეროსქვედანაწილშიათა
ვმოყრილი, ფორმით მოგრძოლანცეტა. ზედა ფოთლები
პატარა ზომისაა, ღერომხვევი. ყვავილედი მეჩხერია –
35ყვავილიანი. ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები ვა
რდისფერია, სამი მწვანე ძარღვით. შიგნითა ფოთლები
მომწვანოა ან ვარდისფერი. ტუჩი ხავერდოვანია, ოვა
ლური, მოწითალოყავისფერი, ძირში ყვითელლაქიანი
პატარა დანამატით. ყვ. ნაყ. VVI. დაბლობის მცენარეა,
იზრდება მუხნარებში, ბუჩქნარებში, საკმაოდ იშვიათია.
საქართველოშიგავრცელებულიასპორადურად.გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკასიას,
ხმელთაშუაზღვისპირეთსადაახლოაღმოსავლეთს.
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Ophrys apifera Huds. = Ophrys oestrifera 
M. Bieb.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 20
45 სმ.ღეროსძირში25 მოგრძოფოთოლია.ღერომე
ტნაკლებად თანაბრად არის შეფოთლილი. ყვავილედი
მეჩხერია – 25 – ყვავილიანი. ყვავილსაფრის გარეთა
ფოთლებიღიასოსანია,ფორმით–ხაზურლანცეტა,სამი
მწვანეძარღვით.შიგნითაფოთლებიმომწვანოსოსანია.
ტუჩი სამნაკვთიანია, ხავერდოვანი, ფართო ოვალური,
მოშავოყავისფერი, ზემო მხრიდან ნალის ფორმის მო
ლურჯოიისფერი მოხატულობით, რომელიც ყვითელი
არშიითარისშემოვლებული.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებამუხ
ნარებში,ბუჩქნარებში,ღია,ქვიანადგილებში.ამგვარის
სახეობებიდან ყველაზე ხშირია. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპასადაახლოაღმოსავლეთს.

Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–2035
სმ. ფოთლები უფრო ღეროს ქვედა ნაწილშია თავმოყ
რილი, ფორმით მოგრძოლანცეტა. ზედა ფოთლები პა
ტარაზომისაა,მწვანევაგინიანი,ღერომხვევი.ყვავილედი
მეჩხერია – 14 ყვავილიანი. ყვავილსაფრის გარეთა
ფოთლები მომწვანო ან მოყვითალომწვანე, ფორმით
– მოგრძოლანცეტა, სამი ძარღვით. შიგნითა ფოთლები
მომწვანო – მურა ფერისაა. ტუჩი სამნაკვთიანია, ხავე
რდოვანი, ფართოკვერცხისებური, მოწითალომურა ან
მოცისფროიისფერი, Hის მსგავსი მოხატულობით. ყვ.
ნაყ. VVI. იზრდება მუხნარებში, ბუჩქნარებში,ღია, ქვიან
ადგილებში.სპორადულადგავრცელებულიამთელსაქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიისეკორეგიონსდამისიენდემია.
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Orchis mascula (L) L.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები 714
სმ სიგრძისაა, ლანცეტა, ძირში შევიწროებული და ღე
როს ქვედა ნაწილშია განლაგებული.ყვავილედი ცილი
ნდრულია, ხშირ და მრავალყვავილიანი. ყვავილები
ყავისფერმეწამულიისფერია ან მომწვანომეწამული;
ტუჩისფუძემოთეთროადამუქიმეწამულიანიისფერიწი
ნწკლებითმოფენილი.ყვავილსაფრისგარეთაფოთლები
მოგრძოა, კვერცხისებური ან კვერცხისებურლანცეტა,
მახვილი ან გრძლად წაწვეტებული; ყვავილსაფრის გვე
რდითიფოთლებიასიმეტრიულია.ტუჩიფართოსოლისე
ბურია,სამნაკვთიანი;მისიგვერდითინაკვთებიფართოა
და ოდნავ მრგვალკბილა. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება მთის
ქვედასარტყლიდანალპურსარტყლამდეტყისპირებსადა
მდელოებზე.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გა
ვრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,ჩრდილოაფრიკასადაახლოაღმოსავლეთს.

Orchis militaris L.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მცენარის სიმაღლე 2045 სმ – ია, ძირთან 2 მოთეთრო
სიფრიფანა ვაგინით, ფოთოლი – 35, მოგრძო ელიფ
სური ან მობლაგვო. ყვავილედი მკვრივია, მრავალყვა
ვილიანი, ჯერპირამიდული, შემდეგ კი– ცილინდრული.
ყვავილები სურნელოვანია, გარეთა ფოთლები კვერცხი
სებურლანცეტაა, წაწვეტებული, სამძარღვიანი, გარედან
მოთეთრო–მოვარდისფრო,შიგნიდან3იისფერწითელი
ძარღვით. ტუჩი მოთეთროა,წითელი წინწკლებით.ნაკ
ვთებიხაზურია,შუანაკვთიდიდია.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდება
მთისშუადაზედასარტყლებისტყეებში,ტყისპირებსადა
მდელოებზე.გავრცელებულიააღმოსავლეთდასამხრეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას, ევროპას, ახლოაღმოსავლეთს, ჩრდილოდა
აღმოსავლეთაზიას.
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Orchis punctulata Steven ex Lindl.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2565 სმ
სიმაღლისაა, მის ძირში განვითარებულია 45 ლანცეტა
ანუკუკვერცხისებურიბლაგვიფოთლები.ყვავილედიმე
ჩხერია, ცილინდრული, მრავალყვავილიანი; ყვავილს
ვანილის სუნი აქვს. ყვავილსაფრის გარეთა ფოთლები
მოყვითალომომწვანოა. ყვავილსაფრის შუა ფოთოლი
სამძარღვიანია, გვერდითი – ოთხძარღვიანი და არათა
ნაბარგვერდიანი. ტუჩი მომწვანომოყვითალოა ან ზე
თისხილისფერი, ორნაკვთიანი, ნახევარმთვარისებურად
მოხრილინაკვთებით.ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებამთისქვედა
სარტყელში ტყისპირებში, ბუჩქნარში. საქართველოში
საკმაოდიშვიათია,იზრდებაკახეთსადააფხაზეთში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,
სამხრეთაღმოსავლეთევროპას,მცირეაზიასადაახლო
აღმოსავლეთისცენტრალურნაწილს.

Orchis purpurea subsp. caucasica (Regel) 
B.Baumann& al. – ჯადვარი, გუგულის კაბა

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მცენარის ღერო
3080 სმ სიმაღლისაა; ფოთლები ღეროს ძირთანაა თა
ვმოყრილი – 36, ელიფსურლანცეტა ფორმის, ბლა
გვი; მათ ზემოთ ვაგინაა, რომელიც ფოთლის მსგავსია,
გრძელი და წაწვეტებული. ყვავილედი გრძელია ხშირ
და მრავალყვავილიანი. თანაყვავილები ხასიათდება
მუქი მეწამული ფერის წინწკლებით, რომელიც ვარდის
ფერ ფონზეა მოფენილი; ზოგჯერ ეს წინწკლები ერთმა
ნეთს უერთდება და მთლიან ლაქადაა წარმოდგენილი.
ტუჩიმოთეთროაანვარდისფერი,მუქიმეწამულიფერის
წინწკლებითმოფენილი. ყვ. ნაყ.VVI. იზრდებატყეებში,
ნესტიან ადგილებში, ბუჩქნარებში, ტყისპირებში. საქა
რთველოში გავრცელებულია სპორადულად, თითქმის
ყველა რეგიონში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსმთელკავკასიას,სამხრეთევროპასადამცირეაზიას.
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Orchis simia Lam. – მაიმუნის ჯადვარი

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მცენარის ღერო
2050სმსიმაღლისაა,45ფოთლიანი,მოყვანილობით–
მოგრძოლანცეტა,მობლაგვო,ვაგინიანიფოთოლი12ია.
ყვავილედიხშირია,მრავალყვავილიანი,კვერცხისებური.
ყვავილსაფრისგარეთაფოთლებიმონაცრისფროიისფე
რია.ტუჩიღიავარდისფერია,მისიშუანაკვთიწინწკლე
ბიანია,გვერდითინაკვთებივიწროხაზურიდამოღუნული.
შუა ნაკვთი გაყოფილია ორ ვიწროხაზურ ნაწილად და
მათშორისსადგისისებურიკბილია.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდება
მთის შუა სარტყლის ტყეებსა და ბუჩქნარებში. გავრცე
ლებულიამთელსაქართველოში,გავრცელებისსაერთო
არეალიმოიცავსცენტრალურდასამხრეთევროპასადა
ახლოაღმოსავლეთს.

Platanthera bifolia (L.) Rich. – ორფოთოლა

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა – 3035 სმ სიმა
ღლის. ფოთოლი ორია, ფართოოვალური, ბლაგვწვე
რიანი. ყვავილედი მეჩხერია, ცილინდრული ფორმის.
ყვავილები თეთრია, წვერში ოდნავ მომწვანო, ძლიერ
სურნელოვანი,განსაკუთრებით–ღამით.ყვავილსაფრის
გარეთა ფოთლები ხუთძარღვიანია, შიგნითა – სამძარ
ღვიანი. თანაყვავილები ლანცეტაა, ბლაგვი. ტუჩი ხა
ზურია ან ენისებური. ყვ. ნაყ.VVII. იზრდება მთის ქვედა
სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე ტყეებში, ბუჩქნა
რებში,ტყისპირაადგილებში.გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსმთელკავკასიას,ევროპას,ახლოაღმოსავლეთს,
ციმბირისზოგიერთრეგიონს.
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Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – 
ორფოთოლა

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა – 3060 სმ სიმა
ღლის.ფოთლებიმთლიანია, წაწვეტებული, მოგრძოკვე
რცხისებური.ფოთოლიორია,ფართოდაბლაგვწვერიანი;
ღეროსზედანაწილშიპატარალანცეტადამახვილიფოთ
ლებია. ყვავილედი მეჩხერია, ცილინდრული ფორმის,
მრავალყვავილიანი. თანაყვავილები ფოთლისებურია,
მწვანე, ლანცეტა, წაწვეტებული ან ბლაგვი. ყვავილები
მომწვანოთეთრია. ტუჩი ხაზურია ან ლანცეტა. ყვ. ნაყ.
VVIII. იზრდება დაბლობიდან ტყის ზედა სარტყლის ფა
რთოფოთლოვან, ძირითადად, წიფლნარმუხნარებში,
წიწვოვანტყეებში,ბუჩქნარში,ალპურსარტყელში–მდე
ლოებზე. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელევროპასადა
ახლოაღმოსავლეთს.

Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო შეფოთ
ლილია, ფოთლები ღეროს წვერისკენ უფრო პატარაა,
ლანცეტა.ყვავილედიგრძელია,12სმმდესიგრძის.თანა
ყვავილებსსიგრძესადასიგანეზემრავალიმუქიწითელი
ფერისძარღვებიაქვს.ყვავილებიდიდიზომისაა,ყვავილ
საფრისფოთლები გარედან მომწვანომურაწითელიფე
რისაა,ტუჩიუდეზოა,მუქიწითელი.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდება
დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე ბუჩქნარებში, მდე
ლოებზე. საქართველოში ძირითადად გავრცელებულია
დასავლეთ ნაწილში, იშვიათად კახეთში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკასიისდასავლეთ
ნაწილს,სამხრეთევროპასადამცირეაზიას.
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Spiranthes spiralis (L) Chevall.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მცენარისსიმაღლე–835სმ.ყველაფოთოლიფესვთანუ
რიადაადრევეკვდება,თუმცამალევემეორეწლისფოთ
ლები ვითარდება. ყვავილედი ცალგვერდაა, ყვავილი
თეთრია.ყვავილედისღერძიშებუსული.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზ
რდებადაბლობიდანმთისშუასარტყლამდე,ქვიშნარებზე,
ქვიან ადგილებში,ფიჭვნარებში,ტყისპირებსადა ველო
ბებში,საქართველოშიცნობილიადასავლეთნაწილიდან
და შიდა ქართლიდან. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას (სპორადულად), სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიას,ჩრდილოაფრიკასადაირანს.

Steveniella satyroides (Spreng.) Schltr.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–2040
სმ. ღერო შეფოთლილია, 35ფოთლიანი. ძირის ფოთ
ლები სიფრიფანაა. მათ ზემოთ ორი მწვანე ფოთოლია,
დამახასიათებელი წაბლისფერი ლაქებით. ყვავილები
გრძელია, ყვავილის მუზარადი მოწითალომწვანეა, ყვა
ვილსაფრის ფოთლები კი წაბლისფერმწვანე, წითელი
ლაქებით. ტუჩი მურა მწვანე ფერისაა, ძირში მოწითა
ლოყავისფერი, წვრილმეჭეჭიანი. ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება
მუხნარებში, რცხილნარებში, ბუჩქნარებსა და ტყისპირა
ადგილებში. გავრცელებულია საქართველოს თითქმის
ყველა რეგიონში, საკმაოდ იშვიათია. გავრცელების სა
ერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას, ყირიმსა და
მცირეაზიას.მცენარეაღწერილიასაქართველოდან.
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Traunsteinera sphaerica (M.Bieb.) Schltr.

ოჯახი:Orchidaceae–ჯადვარისებრნი

70სმ–მდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ორიანსამიფოთოლიმოგრძოლანცეტაანბოლოში
მოკლეწვეტიანი. ყვავილედი ხშირ და მრავალყვავილი
ანია, მოყვანილობით პირამიდული ან კვერცხისებურს
ფეროსებური; ყვავილითეთრია; ყვავილსაფრისგარეთა
ფოთლები კვერცხისებურლანცეტაა, სამძარღვიანი, ზე
ვითგაფართოებული.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისზედა
და სუბალპურალპურსარტყლებში მდელოებზე, ნაკადუ
ლებისგასწვრივდატენიანმდელოებზე.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას, ცენტრალურდა სამ
ხრეთევროპასადამცირეაზიას.

Euphrasia amblyodonta Juz. – 
კორდისკბილა

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანი პატარა ზომის მცენარეა, ღერო სიმაღლით
– 210 სმ, სწორად მდგომია ან წამოწეული, მარტივი ან
დატოტვილი, ტოტები მოპირისპირეა ხუჭუჭა ბეწვით შე
მოსილი. ფოთლები კვერცხისებურია, 12 ნიჩბისებური
ნაკვთითთითოეულმხარეზე.ყვავილედითავაკისებურია.
ყვავილები თეთრია, ზოგჯერ ლილისფერი ზედა ტუჩით,
ზედატუჩსიისფერიზოლებიგასდევსდაყვითელილაქა
ახასიათებს.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებაალპურმდელოებსა
დამორენებზე.საქართველოშიცნობილიასპორადულად
დიდი კავკასიონის გაყოლებაზე. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასადაჩრდილოაღმო
სავლეთანატოლიას.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.
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Euphrasia caucasica Juz. – კორდისკბილა

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო 535 სმ სი
მაღლისაა, მარტივი, შებუსულია თეთრი ხუჭუჭა ბეწვით.
ფოთლები კვერცხისებურია, შებუსული. ღეროსეული
ფოთლები35–ფხიანიკბილითხასიათდება.გვირგვინი
მოთეთროფერისაა,მუქიიისფერიზოლებით.ზედატუჩი
მკრთალიიისფერია,ქვედატუჩსყვითელილაქააქვს.ყვ.
ნაყ. VIVIII. იზრდებაღორღიანფერდობებზედა ბუჩქნა
რებში,მთისშუადაზედასარტყლებში.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას.კავკასიისენდემია.

Lathraea squamaria L. – ჩაწყობილა

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

მრავალწლიანი პარაზიტული ბალახოვანი მცენარეა. სა
ყვავილეღერო530სმსიმაღლისაა,ძირშიქერცლებია
ნია. მოწითალოთეთრიფერისაა. ყვავილედი მჭიდროა,
ცალმხრივი, გვირგვინი მილისებურია, ორტუჩა, შეფერი
ლობით–მოთეთროვარდისფერი.ყვ.ნაყ.IIIV.იზრდება
დაბლობიდან მთის შუა სარტყლამდე. პარაზიტობს თხი
ლის, რცხილის, მურყნის, წიფლისა და სხვა მცენარეთა
ფესვებზე. საქართველოში ეს მცენარე ცნობილია იმერე
თიდან, შიდა ქართლიდან, სამცხეჯავახეთიდან, აღმო
სავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან და კახეთიდან.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,
ევროპასადამცირეაზიას.
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Melampyrum arvense L. – ყანის სანთელა

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1550 სმ სი
მაღლისაა, სწორად მდგომია, დატოტვილი, შებუსულია.
ფოთლებილანცეტაა,კიდემთლიანი,24კბილით.ყვავი
ლედიცილინდრულითავაკია.თანაყვავილებიმოგრძოკ
ვერცხისებურია,შეფერილობითმეწამულმოვარდისფრო
ან მოთეთროა, ღრმად დანაკვთული, კიდეებზე წამწამე
ბიანი.გვირგვინიდიდიზომისაა,მეწამულიფერის.ქვედა
ტუჩიყვითელილაქებითაადაფარული.ყვ.ნაყ.VVII.იზ
რდებაველებზე,ტყისველობებზე,ნათესებში,ყამირებზე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს თითქმის მთელ კავკასიას,
ევროპას,ახლოაღმოსავლეთს,დასავლეთციმბირს.

Melampyrum caucasicum Bunge – ყანის 
სანთელა

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2040 სმ სი
მაღლისაა, სწორად მდგომი, დატოტვილი. ფოთლები
კვერცხისებურლანცეტაა, კიდემთლიანიანდაკბილული.
ყვავილედი ცილინდრული თავთავია. თანაყვავილები
კვერცხისებურლანცეტაა, შეფერილობით – მწვანე, ზედა
ნაწილშითათისებურად გაფარჩხული, კიდეებზე წამწამე
ბიანი.გვირგვინიდიდიზომისაა,ყვითელიაანმეწამული.
ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება ველებზე, ნათესებში, ყამირებზე,
ტყის ველობებზე, იშვიათად – ტყეებში. გავრცელებულია
აფხაზეთში, სამეგრელოში, შიდა ქართლში, სამცხეჯავა
ხეთსადა კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავს თითქმის მთელ აღმოსავლეთ კავკასიას. კავკასიის
ენდემია.სახეობააღწერილიასაქართველოდან.
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Orobanche arenaria Borkh.

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ორანმრავალწლიანიმცენარეა,1520სმსიმაღლისმა
რტივი და ძლიერი ღერო, შეფერილობით გახუნებული
იისფერი ან მოყვითალოა, ქვედა ქერცლები კრამიტი
სებურია, ზედები –ლანცეტა. გვირგვინი ქვედა ნაწილში
გაფართოებულია, შემდეგ ვიწროვდება. შეფერილობით
მოლურჯოიასამნისფერია. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება და
ბლობებშიდა პარაზიტობს ავშნის (Artemisia) სახეობათა
ფესვებზე.საქართველოშიმისინახვაშესაძლებელიაშიდა
ქართლში,აღმოსავლეთსაქართველოსმთიანეთსადაკა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსთითქმის
მთელკავკასიას,ევროპას,მცირეაზიას.

Orobanche caryophyllacea Sm.

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

მრავალწლიანიმცენარეა,ღერომარტივია,1540სმსი
მაღლის,მკრთალიანღიაიისფერი,გლუვიანზოლებინი,
შებუსული ჯირკვლოვანი ბეწვით. ქვედა ქერცლები კვე
რცხისებურმოგრძოა,ზედებილანცეტასებური,გვირგვინი
დიდი ზომისაა, ფართო მილით. ქვედა ნაწილში გაფა
რთოებულია,ზედატუჩიმუზარადისებურია,ქვედაკითანა
ბარინაკვთებითხასიათდება.შეფერილობითგახუნებული
ლილისფერია. ყვ. ნაყ. IVVII. იზრდება დაბლობებიდან
მთის შუა სარტყლამდე და პარაზიტობს ენდროსებრთა
(Rubiceae) ფესვებზე. საქართველოში მისი ნახვა შესაძ
ლებელია აფხაზეთში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსა
დაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსა
მხრეთკავკასიას,ევროპას,მცირეაზიას,ჩრდილოირანს.
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Orobanche cernua Loefl. = Orobanche 
cumana Wallr.

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთ, ორ ან მრავალწლიანი მცენარეა. ღერო 1550 სმ
სიმაღლისაა,მარტივია,შებუსულითიხისფერიჯირკვლო
ვანიბეწვით.ქერცლებიკვერცხისებურიანლანცეტასებუ
რია. გვირგვინი საშულო ზომისაა, რკალივით მოხრილი
მილით.ყვავილებიგაშლამდეზემოთარისაღმართული,
მერე – გაფარჩხული. გადანაღუნი შეფერილობით ლი
ლისფერია.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებადაბლობებიდანმთის
შუა სარტყლამდე და პარაზიტობს რთულყვავილოვანთა
დაძაღლყურძენასებრთაოჯახებისსახეობებისფესვებზე.
საქართველოშიმისინახვაშესაძლებელიაშიდაქართლსა
და კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
მთელკავკასიას,ევროპას,ახლოაღმოსავლეთს,შუა,ცე
ნტრალურდააღმოსავლეთაზიას,ავსტრალიას.

Orobanche gracilis Sm.

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

მრავალწლიანიმცენარეა.ღერომარტივიადასიმაღლით
60 სმმდე, შეფერილობით მღვრიემეწამული, შებუსული
ჯირკვლოვანი ბეწვით ან თითქმის შიშველი. ქერცლები
კვერცხისებურია.გვირგვინიდიდიზომისაა,ზარისფორ
მის.ზედატუჩისნაკვთებიგადაკეცილიადაქედიანი,ქვედა
ტუჩის შუა ნაკვთიდიდი ზომისაა. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება
დაბლობებიდან მთის შუა სარტყლამდე და პარაზიტობს
პარკოსანთა ოჯახის სახეობების ფესვებზე. საქართვე
ლოში მისი ნახვა შესაძლებელია შიდა ქართლსადა კა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ევროპასამცირეაზიას.
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Orobanche lutea Baumg.

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

მრავალწლიანი მცენარეა, ღერო 2060 სმ სიმაღლისაა,
მარტივი, ძლიერი, შეფერილობით მურამეწამული ან
მოყვითალო, შებუსულია ჯირკვლოვანი ბეწვით. ქვედა
ქერცლები კრამიტისებურია და ზედები დაშორებულია,
გვირგვინიქვედანაწილშიგაფართოებულია.შეფერილო
ბით გახუნებული მურა ფერისაა ან მოწითალო. ყვ. ნაყ.
VVII.იზრდებადაბლობებშიდაპარაზიტობსპარკოსანთა
სახეობათაფესვებზე.მისინახვაშესაძლებელიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსთითქმისმთელკავკასიას,ევროპას,ახლოაღმო
სავლეთს,შუააზიას.

Parentucellia latifolia Caruel

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1030 სმ სი
მაღლისაა, სწორად მდგომი, მარტივი ან დატოტვილი.
ღეროსეული ფოთოლი 48 წყვილია, ფართოკვერცხი
სებური, კიდედაკბილული. გვირგვინი მეწამულია, ქვედა
ტუჩი–სამნაკვთიანი.ყვავილებიიღლიურია.ყვ.ნაყ.IVV.
იზრდება ველებზე, მდელოებზე და ბუჩქნარებში, ტენიან
ადგილებში,ზოგან–მასობრივად.გავრცელებულიათით
ქმის მთელსაქართველოში. გავრცელების საერთოარე
ალიმოიცავსევროპას.
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Pedicularis comosa L. – სატილია

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 2050
სმ სიმაღლისაა, დაღარული, შიშველი ან ღარების გა
სწვრივ შებუსული ხშირფოთლიანი. ქვედა ფოთლები
როზეტულია, ფორმით მოგრძოხაზური, ფრთისებურად
განკვეთილი. ღეროსეული ფოთლები პატარაა, ძირითა
დად – მჯდომარე. ყვავილედი ფართოკვერცხისებურია,
ხშირყვავილიანი. გვირგვინი მოთეთრო – მოყვითალოა.
ყვ.ნაყ.VIVII.მცენარეგავრცელებულიაშუასარტყლიდან
ალპურ სარტყლამდე მდელოებზე. საქართველოში ცნო
ბილიარაჭალეჩხუმიდან,გურიიდან,აჭარიდან,ქართლი
დან, სამცხეჯავახეთიდან და კახეთიდან. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსდასავლეთდაცენტრლურკა
ვკასიას,მცირეაზიას,ჩრდილოდადასავლეთირანს.

Pedicularis condensata M.Bieb. – სატილია

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1560 სმ
სიმაღლისაა, ღრმად დაღარული, შიშველი ან ღარების
გასწვრივ ხუჭუჭა ბეწვით შებუსული, ხშირფოთლიანი.
ქვედა ფოთლები გრძელყუნწიანია, შუა ფოთლები მო
კლეყუნწიანია, ფორმით მოგრძოხაზური, ფრთისებურად
განკვეთილი.ზედაფოთლებიშედარებითპატარაა,ძირი
თადად–მჯდომარე.ყვავილედიფართოკვერცხისებურია,
ხშირყვავილიანი. გვირგვინი მოთეთრომოყვითალოა.
ყვ.ნაყ.VIVII.გავრცელებულიამთისზედადაალპურისა
რტყლებისმდელოებზე.ცნობილიამთელისაქართველო
დან, გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს თითქმის
მთელკავკასიას,მცირეაზიას,ჩრდილოირანს.
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Pedicularis crassirostris Bunge – სატილია

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, 515 სმ სიმა
ღლისმრავალიღერო,წამოწეულია, მუქიფერის, წიბო
ებზე თეთრი ბეწვით მოფენილი. ფესვთანურიფოთლები
შიშველია,ფოთლის ყუნწები ხუჭუჭა ბეწვითაა შებუსული.
ფოთოლი დაყოფილია მსხვილ, ფრთისებურად დანაკ
ვთულსეგმენტებად.ღეროსეულიფოთლები24წევრიან
ჩხროდ არის განლაგებული. ყვავილედი თავაკია, ყვა
ვილი მეწამული ფერისაა. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება სუ
ბალპურიდაალპურისარტყლებისტენიანდაღორღიან
ადგილებში. სპორადულად მთელ საქართველოშია გავ
რცელებული.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკა
ვკასიისეკორეგიონს,გარდაჩრდილოირანისა.კავკასიის
ეკორეგიონისენდემია.

Pedicularis eriantha T.N. Popova – სატილია

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 3060 სმ
სიმაღლისაა,დაღარული,შიშველიანღარებისგასწვრივ
შებუსული,ხშირფოთლიანი.ქვედაფოთლებიმრავალია,
ფორმით – მოგრძოხაზური,ფრთისებურად განკვეთილი.
ღეროსეული ფოთლები პატარაა, ძირითადად – მჯდო
მარე.ყვავილედიფართოკვერცხისებურია,ხშირყვავილი
ანი. გვირგვინი მოთეთრომოყვითალოა. ყვ. ნაყ. VIVII.
გავრცელებულიაშუასარტყლიდანალპურსარტყლამდე
– მდელოებზე. საქართველოში ცნობილია რაჭალეჩხუ
მიდან, გურიიდან, აჭარიდან, ქართლიდან, სამცხეჯავა
ხეთიდანდა კახეთიდან. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს დასავლეთ და ცენტრალურ კავკასიას, მცირე
აზიას,ჩრდილოდადასავლეთირანს.
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Phelypaea coccinea (M.Bieb.) Poir. = 
Diphelypaea coccinea (M.Bieb.) Nicolson-
პირიმზე

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

პარაზიტული მცენარეა. ღერო მრავალი,ღრუიანი, 36
მმსისქის,30სმსიმაღლის,მუქიწითელიჯირკვლოვანი
შებუსვით, ქერცლებით თანაბრად შემოსილი. ქერცლები
კვერცხისებურიმოგრძოფორმისაა,სხვადასხვასიგრძის,
ნახევრადღერომხვევი.გვირგვინიფართომოხრილიმი
ლითაა. გვირგვინი გარედან ყვითელია, შიგნიდან – კაშ
კაშაწითელი.ყვ.ნაყ.IVVII.მცენარეიზრდებამთისქვედა
სარტყლის ტყეებში, ბალახოვან ფერდობებზე, მდელო
ებზე, პარაზიტობს სხვადასხვა Asteraceaeს სახეობაზე.
საქართველოშიგვხვდებამთიულეთში,შიდადაქვემოქა
რთლში,სამცხეჯავახეთსადაკახეთში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკასიისაღმოსავლეთ
ნაწილს, სამხრეთ კავკასიას, მცირე აზიისა და ახლო
აღმოსავლეთისზოგიერთრეგიონს.

Rhinanthus schischkinii Vassilcz. – ხრიალა

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო512 სმ სიმა
ღლისაა, მეტნაკლებად შებუსული. ფოთლები მოგრძო
ლანცეტაა. თანაყვავილედი ჯამის ფოთლებზე გრძელია.
გვირგვინი ყვითელია. ქვედა ტუჩი ზედასგან დაშორე
ბულია. ზედატუჩის ნისკარტიიისფერია. ყვ. ნაყ.VIIVIII.
გავრცელებულია ალპურ მდელოებზე. საქართველოში
მცენარე გავრცელებულია დიდი კავკასიონის ქედის გა
ყოლებაზე. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კა
ვკასიონის ქედის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფერდობებს.
კავკასიისენდემია.
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Rhinanthus serotinus subsp. aestivalis 
(N.W.Zinger) Dostál = Rhinanthus vernalis 
(N.W.Zinger) Schischk. & Serg.

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო1560სმსიმა
ღლისაა,მწვანეაანმოყავისფრო,ღარებიანიანწიბოები
ანი.შიშველიანსუსტადშებუსული.ფოთლებიმჯდომარეა,
ფორმითმოგრძოლანცეტაა.ყვავილისქვედატუჩიზედა
ტუჩთან შედარებით მოკლეა და მისგან დაშორებული.
გვირგვინი ყვითელია. ზედატუჩის ნისკარტი მოთეთროა
ან იისფერი. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება ალპურ მდელო
ებზე. საქართველოში მცენარე გავრცელებულია დიდი
კავკასიონის ქედის გაყოლებაზე. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ევროპას,ციმბირსადა
ჩრდილოამერიკას.

Rhynchocorys elaphas (L.) Griseb. – საყურე

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო1060სმსიმა
ღლისაა,მარტივიანდატოტვილი,შებუსულიანშიშველი.
ფოთლები მჯდომარეა ან მოკლეყუნწიანი, მოპირისპი
რედ განლაგებული, მოგრძო ან მოგრძოკვერცხისებური
ფორმის. ყვავილები მარტოულია, იღლიური, ყვითელი,
ხორთუმი სწორია ან აღმავალი. ყვ. ნაყ.VVIII. იზრდება
ტყისა და სუბალპური სარტყლების ბუჩქნარებში, ტენიან
მდელოებზე. საქართველოში გავრცელებულია თითქმის
ყველგან.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელ
კავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას.
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Rhynchocorys orientalis Benth.

ოჯახი:Orobanchaceae–კელაპტარასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო3060სმსიმა
ღლისაა,მარტივიანდატოტვილი,შებუსული.ფოთლები
მოპირისპირედარისგანლაგებული,თითქმისმჯდომარე,
ფორმით–მოგრძო,სამკუთხალანცეტაანკვერცხისებური.
ყვავილები მარტოულია, იღლიური, ყვითელი, ხორთუმი
რკალივით არის მოხრილი, რომელიც ბოლოვდება ფა
რთოფირფიტით. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება ტყისადა სუ
ბალპურისარტყლებისბუჩქნარებში,ტენიანმდელოებზე.
საქართველოში გავრცელებულიათითქმის ყველგან. გა
ვრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, მცირე
აზიას,ირანს.

Oxalis corniculata L. – მჟაველა

ოჯახი:Oxalidaceae–მჟაველასებრნი

ერთანორწლიანიმცენარეა.ღეროსსიმაღლე825სმია.
ზოგჯერ გართხმული, გრძელტოტებიანი. ფოთლები მო
რიგეობითია, სამფოთოლაკიანი, გრძელყუნწიანი. ფო
თოლაკებიუკუგულისებურია,ორივემხარეზემოფენილია
მიტკეცილი, ჯაგრისებური ბეწვით. საყვავილე ღერო მა
რტოული 13 ყვავილითაა. გვირგვინის ფურცლები ყვი
თელი ფერისაა. ყვ. ნაყ. IVIX. იზრდება ფერდობებზე,
რუდერალურადგილებში,მდინარეთანაპირებზე.გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავს კაკვასიას,დათითქმის მთელ
ევრაზიისკონტინენტს,გარდაციმბირისა.
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Oxalis violacea L.

ოჯახი:Oxalidaceae–მჟაველასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი, უღერო მცენარეა. ფოთ
ლები გრძელ და სუსტყუნწიანია. ფოთოლაკები უკუგუ
ლისებურია, ღრმად არის ამოკვეთილი, ორივე მხარეზე
მიტკეცილი ბეწვით მოფენილი, მოწითალო ფერის,
წვრილი წერტილებითდაწინწკლული. საყვავილეღერო
მრავალყვავილიანია. გვირგვინის ფურცლები მოლუ
რჯოიისფერია. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება რუდერალურ
ადგილებში.საქართველოშიშემოტანილიმცენარეა.გავ
რცელებულიააფხაზეთსადააჭარაში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსაღმოსავლეთაზიასადაჩრდილო
ამერიკას.

Paeonia daurica subsp. coriifolia (Rupr.)
D.Y.Hong. = Paeonia caucasica (Schipcz) 
Schipcz. – კავკასიური იორდასალამი

ოჯახი:Paeoniaceae–იორდასალამისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო 50100 სმ
სიმაღლისაა, სწორია ან ოდნავ დაკლაკნილი, შეფოთ
ლილი.ფოთოლიორივემხარესშიშველიაანქვემოდან
შებუსული. ფოთლის ნაკვთები მოგრძოოვალურიდან
თითქმის მომრგვალომდეა. ყვავილი მეწამული ფერი
საა, გვირგვინის ფურცლები უკუკვერცხისებურია. მტვრი
ანას ძაფები მეწამულწითელია. ყვ. ნაყ. IVVI. იზრდება
დაბლობებსადამთისქვედასარტყელში,მუხნარებსადა
რცხილნარებში, ბუჩქნარებში. გავრცელებულიათითქმის
მთელსაქართველოში.კავკასიისენდემია.
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Paeonia daurica subsp. coriifolia (Rupr.) 
D.Y.Hong = Paeonia ruprechtiana Kem.-
Nath. – რუპრეხტის იორდასალამი

ოჯახი:Paeoniaceae–იორდასალამისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო50100სმ
სიმაღლისაა,სქელი,შეფოთლილი,ოდნავდაკლაკნილი
და წახნაგებიანი. ფოთოლი ტყავისებურია, ძირითადად
– ცხრანაკვთიანი, მისი ნაკვთები ფართოუკუკვერცხისე
ბურიაანთითქმისრომბისებური.ყვავილებიფართოდაა
გადაშლილი, მოვარდისფროწითელია. ყვ. ნაყ. IVV. იზ
რდებამთისშუასარტყლისტყეებში,ხევებში.გავრცელე
ბულია რაჭაში, იმერეთსა და ქართლში. საქართველოს
ენდემურიმცენარეა.

Paeonia daurica subsp. wittmanniana 
(Hartwiss ex Lindl.) D.Y.Hong = Paeonia 
wittmanniana Hartwiss ex Lindl. – ვიტმანის 
იორდასალამი

ოჯახი:Paeoniaceae–იორდასალამისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 80100
სმ სიმაღლისაა. ფოთოლი ორმაგსამფოთოლაკიანია,
შიშველი ან ქვედა მხარეზე შებუსული. მისი ნაკვთები
უკუკვერცხისებურია, წაწვეტებული ან მობლაგვო. ყვა
ვილი ფართოდაა გადაშლილი. გვირგვინის ფურცლები
მოყვითალომოთეთროა.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდებამთისშუა
სარტყელშიტყისპირაადგილებში,წიფლნარებსადაბუჩ
ქნარებში. გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში.
საქართველოსენდემურიმცენარეა.
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Paeonia daurica subsp. macrophylla (Albov) 
D.Y.Hong = Paeonia steveniana Kem.-Nath. 
– სტევენის იორდასალამი 

ოჯახი:Paeoniaceae–იორდასალამისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო100სმმდე
სიმაღლისაა, მაგარია და ხშირფოთლიანი. ფოთოლი
9ნაკვთიანია, ნაკვთები უკუკვერცხისებურია, მოგრძოო
ვალური ან კვერცხისებური. ყვავილი არ არისფართოდ
გადაშლილი. ჯამის ფოთლები არათანაბარია. გვირგვი
ნისფურცლებირძისფერიადაუკუკვერცხისებური,ძლიერ
ჩაზნექილი. ყვ. ნაყ. V. იზრდება ტყის ზედა სარტყელში
ტყისპირა ადგილებში, ბუჩქნარებში. გავრცელებულია
შიდა ქართლსა და სამცხეჯავახეთში. საქართველოს
ენდემურიმცენარეა.

Paeonia daurica subsp. mlokosewitschii 
(Lomakin) D.Y.Hong = Paeonia 
mlokosewitschii Lomakin – მლოკოსევიჩის 
იორდასალამი

ოჯახი:Paeoniaceae–იორდასალამისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო შეფოთ
ლილია. ფოთოლი ორსამფოთოლაკიანია, სულ ზედა
ფოთოლი მთლიანია. ორივე მხარე ან მხოლოდ ქვედა
მხარელეგა ფერისაა, შიშველია ან ქვედა მხარეს შებუ
სული. ფოთლის ნაკვთები უკუკვერცხისებურია. ყვავილი
ფართოდ არ არის გადაშლილი, გვირგვინი თეთრია ან
მოყვითალო. სამტვერეები ყვითელია. ყვ. ნაყ. IVV. იზ
რდებამთის შუა სარტყლისტყეებში, გვხვდებამხოლოდ
ლაგოდეხისდაცულტერიტორიაზე.საქართველოსენდე
მია. მცენარე აღწერილია 1897 წელს ბოტანიკურ ბაღში
კულტივირებულიეგზემპლარებისმიხედვით.
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Paeonia x lagodechiana Kem.-Nath. – 
ლაგოდეხის იორდასალამი

ოჯახი:Paeoniaceae–იორდასალამისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო50100სმ
სიმაღლისაა, წახნაგებიანი და შეფოთლილი. ფოთლები
ორსამნაკვთიანია, ლეგა, ნაზი და სადა. ფოთლის ნაკ
ვთები მოგრძოელიფსურია. ყვავილი მოთეთრო – ვა
რდისფერია, ფართოდ არის გადაშლილი. მტვრიანების
ძაფები მეწამული ფერისაა. ყვ. ნაყ. V. იზრდება შუა სა
რტყლისტყეებში.მისინახვაშესაძლებელიალაგოდეხის
დაცულ ტერიტორიაზე. კავკასიის ენდემია. აღწერილია
1953წელსლაგოდეხიდან.გავრცელებულიაასევედაღე
სტანში.მცენარემლოკოსევიჩისადაკავკასიურიიორდა
სალამისბუნებრივჰიბრიდადგანიხილება.

Paeonia tenuifolia L. – ველის ანუ 
წვრილფოთოლა იორდასალამი

ოჯახი:Paeoniaceae–იორდასალამისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1050 სმ
სიმაღლისაა, შეფოთლილი, ფოთლები ძალიან ვიწროა,
თითქმის ძაფისებური, 12 მმ სიგანის ნაკვთებით. ყვავი
ლებიდიდიზომისაა,გვირგვინისფურცლებიმუქიწითელი
ფერისაა. ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება დაბლობებსა და მთის
ქვედა სარტყელში, ველებსადა ბუჩქნარებში. საქართვე
ლოშიგვხვდებაკახეთსადაშიდაქართლში.გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადაცენტრალურ
ევროპას,ყირიმს,შუააზიისდასავლეთნაწილს.
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Argemone mexicana L. 

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

4590 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღერო დატოტვილი ლეგაა, შიშველი ფოთლები დიდი
ზომისაა,820სმსიგრძის,ამოკვეთილნაკვთებიანი,მისი
ნაკვთები ქიცვისებურკბილებიანია, თეთრძარღვიანი.
გვირგვინისფურცლებიყვითელიაანნარინჯისფერი,უკუ
კვერცხისებური. ყვ. ნაყ. VVIII. იზრდება ზღვისპირა ქვი
შებზე, შემოტანილია, საქართველოში გავრცელებულია
აჭარაში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსცენტრა
ლურდატროპიკულამერიკას,ცენტრალურდასამხრეთ
ევროპას–გაველურებულია

Chelidonium majus L. – ქრისტესისხლა

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

30100 სმ სიმაღლის, მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო ღარებიანია, სწორი და ზედა ნაწილში
დატოტვილი,შიშველიაანრამდენადმებეწვებიანი.ფოთ
ლები შიშველია ან გაფანტულბეწვიანი – 57, ოვალური
ანკვერცხისებური.ყვავილები38,შეკრებილიაკენწრულ
ქოლგისებურ ყვავილედად. გვირგვინის ფურცლები კაშ
კაშა ყვითელია, მოგრძო უკუკვერცხისებური. ყვ. ნაყ.
IVIX. იზრდება ტყის ზედა სარტყლამდე, რუდერალური
მცენარეა, უპირატესად ტყეებში, ბუჩქნარებში, ბაღებში,
ბოსტნებში,დანაგვიანებულადგილებში.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ევროპას, ცენტრალურ და
აღმოსავლეთაზიას.
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Corydalis angustifolia (Bieb.) DC.

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. 1020 სმ სიმა
ღლის. ღერო მარტივია, გამოდის ქერცლისებურიფოთ
ლის იღლიიდან. ფოთოლი ორია და მორიგეობითი,
ორჯერ სამადდაყოფილი მოგრძო ან ვიწროხაზურ ნაკ
ვთებად. მტევანი მცირე ყვავილიანია, ფარჩხატი. გვირ
გვინიღიაყვითელიფერისააანთეთრი,2025სმსიგრძის.
ყვ.ნაყ.IIIIV.იზრდებატყისპირებსადაბუჩქნარებშიმთის
ქვედა და შუა სარტყლებში. გავრცელებულია თითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ყირიმს,მცირეაზიასდაირანს.

Corydalis caucasica DC. – ბუჩქისძირა

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო წვრი
ლია, 1025 სმ სიგრძისა, სწორად მდგომი, ძირითადად
– მარტივი. 23 ფოთოლირიგებად არის განლაგებული,
გრძელყუნწიანი, 23 ნაწილად დაყოფილი, ფოთლის
სეგმენტები ძირამდეა დაყოფილი სამ უკუკვერცხისებურ
ნაკვთად. ყვავილედი მტევანია. გვირგვინის გარეთა ფუ
რცელი მეწამულიისფერია, შიგა ფურცელი ყვითელია
ანგვირგვინითეთრია.ყვ.ნაყ. IVV.მცენარეგავრცელე
ბულიამთისქვედადაშუასარტყლებში,ტყეებში,ბუჩქნა
რებსადატენიან ადგილებში. გავრცელებულიათითქმის
მთელსაქართველოშისპორადულად.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასდამცირეაზიას.
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Corydalis cava subsp. marschalliana (Willd.) 
Hayek = Corydalis marschalliana (Willd.) 
Pers. – ბუჩქისძირა

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მცენარე მწვანე
ფერისაა,ღერომარტივია,1030სმსიმაღლის.ფოთოლი
ორია, მორიგეობით განწყობილი, გრძელყუნწიანი, ორ
ჯერ სამად განკვეთილი, ფოთლის სეგმენტები ელიფსუ
რია,შუაზე–უფროდიდიდაზოგჯერნაკვთებიანი.მტევანი
მრავალყვავილიანია.გვირგვინისგარეთაფურცლებივა
რდისფერმეწამულიანმოთეთროა.ყვ.ნაყ.IIIV.იზრდება
ბუჩქნარებსადა ჩრდილიან ადგილებში. საქართველოში
სპორადულად გავრცელებულია თითქმის ყველგან. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიასადაირანს.

Corydalis conorhiza Ledeb. – ბუჩქისძირა

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერომარტივია,
410 სმ სიმაღლის. ქვედა ნაწილში 12 ქერცლისებური,
წვრილი, ღეროზე მჭიდროდ მიკრული ფოთლით. ფორ
მით ფრთისებურია 23 წყვილი სეგმენტით. სეგმენტები
ძირამდე განკვეთილია 23 ნაკვთად. ყვავილედი ფოთ
ლებზეგრძელია.ჯამისფოთოლიდიდიადაგრძელფოჩე
ბიანი,ლილისფერი. გვირგვინი ვარდისფერი, მეწამული
ანყვითელია.ყვ.ნაყ.VVIII.იზრდებაალპურმდელოებზე,
მდნობი თოვლის ახლოს. საქართველოს მაღალმთია
ნეთში არცთუ იშვიათი მცენარეა. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.
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Corydalis pallidiflora (Rupr.) N. Busch

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანილეგამცენარეა,ღერო520
სმ სიმაღლისაა, დაუტოტავი, ღეროზე განლაგებულია
23ქერცლისებური,მიტკეცილიფოთოლი.24ფოთოლი
განლაგებულია ღეროს ქვედა ნაწილში, გრძელყუნწიანი
და სამფოთოლაკიანი. მტევანი ყვავილობისას აშკარად
აღემატება ფოთლებს. გვირგვინი 2035 სმ სიგრძისაა,
მოლურჯოიისფერიანყვითელი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
ალპურ სარტყელში 20003000 მ ზღვის დონიდან, მდე
ლოებზე. გავრცელებულია აფხაზეთში, ქართლში, მთიუ
ლეთში, ხევსურეთსადა კახეთში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას.კავკასიისენდემური
მცენარეა.

Fumaria officinalis L. – შავთარა 

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1520სმ.
დატოტვილი, ფოთლები 34 ნაწილად არის დაყოფილი
ვიწროხაზურნაკვთებად.ყვავილედიმტევანია.გვირგვინი
მოვარდისფრო – იისფერია, უფრო მუქი ტუჩით. ყვ. ნაყ.
IIIVI. იზრდება ქვიან ადგილებში, ნათესებში, მინდვრე
ბსა და ყამირებზე. ძირითადად გავრცელებულია აღმო
სავლეთსაქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიასდაციმბირს.
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Glaucium corniculatum (L.) Curtis – 
ყაყაჩურა

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

1040 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღეროწახნაგოვანია,ღარებიანი,ჩვეულებრივ,გაფარჩხუ
ლდატოტვილი. მთელი მცენარე ჯაგრითაა მოფენილი.
ფოთლები ღრმად ფრთისებრურად არის დანაკვთული,
არათანაბარ ბასრხერხკბილა სეგმენტებად. ფესვთანური
ფოთლებიყუნწიანია,ღეროსეულიფოთლებიმჯდომარე.
გვირგვინისფურცლები1,53სმსიგრძისაა,შეფერილობით
ღვინისფერწითელია,ძირშიმოშავოიისფერილაქით.ყვ.
ნაყ. IVVIII. დაბლობების, მშრალიფერდობებისადა ნა
თესებისმცენარეა.გავრცელებულია,ძირითადად,აღმო
სავლეთსაქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას,
მცირეაზიასადაირანს.

Hypecoum pendulum L. – ყვავისხმალა

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,ღეროსწორია ან წა
მოწეული,სიმაღლით–1030სმ,დატოტვილი.ფოთლები
სამნაწილადფრთისებურადგანკვეთილიაძაფისებურხა
ზურწვეტიანნაკვთებად.ფესვთანურიფოთლებიროზეტუ
ლია.ღეროსეულიფოთლებიძალიანპატარაადათათის
მსგავსადდაყოფილი.ყვავილებიგრძელტოტებზეამოთა
ვსებული.გვირგვინიყვითელია.გვერდითინაკვთებიშავი
წერტილებით არის დაფარული. ყვ, ნაყ: IVV. მცენარე
გავრცელებულია ნათესებსა და კლდოვან ადგილებში.
გავრცელებულია, ძირითადად, აღმოსავლეთ საქართვე
ლოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადა
ირანს.
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Papaver fugax Poir. – ყაყაჩო

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

1540 სმ სიმაღლის ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ლეგა, ჯაგრისებურბეწვიანი. წვერზე მოკლე გვერდითი
ტოტებით, რომლებზედაც განთავსებულია ყვავილები.
ფოთლები ფრთისებურად განკვეთილი კვერცხის ფორ
მის წვერზე ჯაგრიან სეგმენტებად. ყვავილედი მტევანია.
გვირგვინიპატარაზომისაა,მოყვითალომოვარდისფრო.
შავილაქაარაქვს.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისშუადა
სუბალპურ სარტყლებში მშრალ, კლდოვან ადგილებში,
ნაზვავებზე. სპორადულად გავრცელებულია მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიას,მცირეაზიას,ირანსადაერაყს.

Papaver hybridum L. – ყაყაჩო

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

1050 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
დატოტვილი, სწორი, ჯაგრისებურად შებუსული. ღერო
სეული ფოთლები ვიწროხაზურად არის დანაკვთული.
ყვავილის ყუნწებიც და კოკრებიც ჯარგისებურად არის
შებუსული. ყვავილივარდისფერია ან წითელი. გვირგვი
ნისძირიმცირეზომისშავილაქითარისწარმოდგენილი.
ყვ.ნაყ.IVVI.იზრდებაველებისადანახევარუდაბნოების
ფორმაციებში, ნათესებში და მშრალ ფერდობებზე. გა
ვრცელებულია იმერეთში, შიდადა ქვემო ქართლში, კა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ცენტრალურდა სამხრეთ ევროპას, შუადა მცირე აზიას,
ირანს.
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Papaver monanthum Trautv.

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.საყვავილეღერო
რემდენიმეა, უფოთლო,ფოთლებთან ერთად ხეშეშითე
თრი ჯაგრისებური ბეწვით შებუსული. ყველა ფოთოლი
ფესვთანურროზეტადააშეკრებილი,მოყვანილობითმოგ
რძოლანცეტა. ყვავილები მარტოულია, განლაგებული
გრძელ,2425სმსიგრძი,ღერძზე.გვირგვინისფურცლები
მკრთალი წითელი ფერის ან ნარინჯისფერვარდისფე
რია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამშრალ,ღორღიანფერდო
ბებზესუბალპურდაალპურსარტყელში.გავრცელებულია
აჭარაში, გურიაში, ქართლსა და მესხეთჯავახეთში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასა
დამცირეაზიისაღმოსავლეთნაწილს.

Papaver oreophilum Rupr.

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

1020სმ სიმაღლის, მრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღერომრავალია,შუამდედატოტვილიდაშებუსული
მოთეთრო, გაფარჩხული ბეწვებით. ფესვთანური ფოთ
ლები ყუნწიანია, წაგრძელებული და ფრთისებურად გა
ნკვეთილი.საყვავილეღერძისამჯერაღემატებაღეროს.
კოკრები ხშირ გაფარჩხულ – წითურბეწვებიანია. გვირ
გვინის ფურცლები აგურისფერწითელია, ძირთან მუქი
ლაქააქვს.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებასუბალპურდაალპურ
სარტყლებში,17003000მმდე,მშრალ,ქვიანდაბალახო
ვანფერდობებზე.გავრცელებულიასვანეთში,რაჭასადა
მთიულეთში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Papaver orientale L.

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

90სმმდესიმაღლის,მრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღერომსხვილია,მარტოული,შუამდეშეფოთლილი,
ქვედა ნაწილში გაფარჩხული, ზედა ნაწილში კი მიტკე
ცილიბეწვითდაფარული.ფოთლებიხეშეშიჯაგრისებური
გაფარჩხულიბეწვითაამოფენილი,ღრმადფრთისებურად
განკვეთილია მრავალ მოგრძო ანლანცეტა ხერხკბილა
ნაკვთებად. კოკრები თავჩაქინდრულია, ჩვეულებრივ,
ფართოკვერცხისებური. გვირგვინის ფურცლები 4 ან 6,
ნარინჯისფერალისფერიანწითელია.ყვ.ნაყ.VIVII.იზ
რდებაბუჩქნარებსადამდელოებზეტყისზედადასუბალ
პურსარტყლებშიგავრცელებულიაქართლში,კახეთსადა
მესხეთჯავახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსსამხრეთკავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.

Papaver rhoeas L. = Papaver commutatum 
Fisch., C.A.Mey. & Trautv.

ოჯახი:Papaveraceae–ყაყაჩოსებრნი

50სმმდესიმაღლისერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ღერო დატოტვილია, გართხმული, მეჩხრად მოფენილი
ჯაგრისებური ბეწვებით. ფოთლები ფრთისებურად განკ
ვეთილია,ლეგა,შიშველიანმეჩხერიბეწვითარისდაფა
რული.ქვედაფოთლებიკვერცხისებურია,ზედაკიხაზური
სეგმენტებითაა.ყვავილებიმარტოულია.გვირგვინიწითე
ლიაანღვინისფერწითელი.ყვ.ნაყ.IVV.იზრდებამთის
ქვედადაშუასარტყელში,ნათესებში,ქვიანფერდობებზე,
უფროხშირად–ნახევარუდაბნოსფორმაციებში.გავრცე
ლებულიათითქმის მთელსაქართველოში. საერთოგავ
რცელებისარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპას,
მცირეაზიასადაირანს.
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Paulownia tomentosa Steud.

ოჯახი:Paulowniaceae–პაულოვნიასებრნი

1025 მ სიმაღლის ხეა, მოპირისპირედ განლაგებული
ფოთლებიდიდიზომისაა,გულისებური,ყვავილებიდიდი
ზომისაა, ზიგომორფული, ვარდისფერი, მცენარე ყვავის
ფოთლებისგამოსვლამდე. ნაყოფი კაკალია. ყვ. ნაყ. IV
VII. იზრდებადაბლობებზე,ტყეებსადატყისპირებში. გა
ვრცელებულია საქართველოს დასავლეთ ნაწილსა და
კახეთში, გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს აღმო
სავლეთაზიას,კულტივირებულიამთელმსოფლიოში.სა
ქართველოშიგაველურებულია.

Antirrhinum majus L. – ძაღლისპირა

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო – 2580 სმ
სიმაღლის, მარტივი ან დატოტვილი, ზედა ნაწილში შე
ბუსული.ფოთლები –ლანცეტაფორმის, მოპირისპირედ
ან იშვიათად, მორიგეობით განლაგებული. ყვავილედი
კომპაქტურია, ყვავილი დიდი ზომისაა, მეწამული, ყვი
თელი ანთეთრი. ყვ. ნაყ. VIIX. მცენარე იზრდება ქვიან
ადგილებში,კედლებზე.ფართოდარისკულტივირებული
დაგაველურებული.გვხვდებამთელსაქართველოში.გა
ვრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას,
სამხრეთევროპას,ჩრდილოამერიკას/გაველურებულია.
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Digitalis ciliata Trautv.-ფუტკარა

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–3050
სმ, ღერო მარტოული ანრამდენიმე, ოდნავღარებიანი,
მცირედშებუსული,ძირთანწინაწლისფოთლებისნარჩე
ნებით ხასიათდება, ფოთლები ვიწროლანცეტაა, ბასრხე
რხკბილა,შებუსული,ზედამხარე–კაშკაშამწვანე,ქვედა
–მკრთალი.ყვავილედიკენწრულიმტევანია,ყვავილი–
მოყვითალო–მოთეთრო,ზედატუჩი2ნაკვთიანია,ქვედა
–3.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებაკლდეებზე,ჩამონაზვავებზე,
ტყეებსადა ტყისპირებში, მეტწილადფიჭვნარებში. საქა
რთველოშიცნობილიადასავლეთნაწილში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსჩრდილოკავკასიისდასავლეთ
ნაწილს.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Digitalis ferruginea L. – ფუტკარა 

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა, სიმაღლე–40–
150სმ.სწორადმდგომი,დაღარული,მარტივი,შიშველი
ანმცირედშებუსული.ფოთლებიმთლიანია,კიდეებზედა
შორიშორებულკბილებიანი,ზედამხარე–შიშველი,ქვედა
–ძარღვებისგასწვრივშებუსული.ქვედაფოთლებიხაზურ
–ლანცეტაა,გრძელყუნწიანი.ზედაფოთლები–მოგრძო
–ლანცეტა,მჯდომარე.ყვავილებიორგვერდა,კენწრული
მტევანია.ყვავილიმღვრიეყვითელიფერისაა,შიგნიდან
უფრომუქიდაძარღვით.ყვავილისზედატუჩიორნაკვთია
ნიადაქვედატუჩზემოკლე.ქვედატუჩი23–ნაკვთიანია.
ყვ.ნაყ.VIVIII.მცენარეიზრდებატყისპირამიდამოებსადა
ველობებში, ბუჩქნარებში. გავრცელებულია მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამ
ხრეთკავკასიას,აღმოსავლეთხმელთაშუაზღვისპირეთსა
დამცირეაზიას.
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Digitalis ferruginea subsp. schischkinii 
(K.V.Ivanova) K.Werner = Digitalis 
schischkinii Ivanina – ფუტკარა 

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–50–150
სმ.სწორადმდგომი,დაღარული,მარტივიანზედანაწილში
დატოტვილი. ზედა ნაწილში შიშველი, ქვედაში მცირედ შე
ბუსული. ფესვთანური ფოთლები როზეტულია. ფოთლები
მთლიანია, კიდეებზე დაშორიშორებულკბილებიანი, ქვედა
ფოთლებიხაზურლანცეტაა,გრძელყუნწიანი.ზედაფოთლები
ლანცეტააანკვერცხისფორმის,ყუნწიანი.ღეროსეულიფოთ
ლებიმჯდომარეა. ყვავილებიორგვერდა, კენწრულიმტევა
ნია.ყვავილიმღვრიეყვითელიფერისაა,ყვავილისზედატუჩი
ორნაკვთიანიადაქვედატუჩზემოკლე.ქვედატუჩი2ნაკვთი
ანია. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება ტყისპირებსა და ველობებში,
ბუჩქნარებში. გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში
დაშიდაქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
ჩრდილო კავკასიის დასავლეთ ნაწილსა და მცირე აზიის
აღმოსავლეთნაწილს.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.

Globularia trichosantha Fisch. & C.A.Mey.

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, აქვს მიწის
ქვეშა მხოხავი ყლორტები. მიწისზედა ყლორტები 530
სმ სიმაღლისაა. ფესვთანური ფოთლები სოლისებურუ
კუკვერცხისებურია ან ნიჩბისებური, ძირისკენ გრძლად
შევიწროებული, როზეტების სახით შეკრებილი, წვერში
მობლაგვო, ამოკვეთილი ან სამკბილიანი. ღეროსეული
ფოთლებიელიფსურიანხაზურია.ყვავილედიკენწრული,
სფეროსებური თავაკია. ყვავილები პატარა ზომისაა.
გვირგვინიცისფერია,წვრილიმილითადაორტუჩაგადა
ნაღუნით. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება ტყისპირა ადგილებში,
ბუჩქნარებში,თიხიანდაკირქვიანადგილებში.საქართვე
ლოშიგავრცელებულიაშიდაქართლსადაკახეთში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსპორადურადმთელ
კავკასიას,ბალკანეთს,ყირიმს,მცირეაზიას.
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Linaria genistifolia (L.) Mill. – სელიჭა

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

50100 სმ სიმაღლის, მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. შიშველი, ლეგა, სწორად მდგომი, მარტივი ან
დატოტვილი.მთავარიღეროსფოთლებიკვერცხისებურ
ლანცეტაა, ხორცოვანი, 5ძარღვიანი. დანარჩენი ფოთ
ლებილანცეტაადა3ძარღვიანი.ყვავილედიმტევანიაან
საგველა.ყვავილებიგოგირდისფერისაა,ყვითელი.დეზი
მეტ – ნაკლებად მოხრილია. ყვ. ნაყ. VXI. იზრდებადა
ბლობიდანტყისზედასარტყლამდე–მშრალ,კლდოვან
ადგილებში, ქვიშნარებზე, ბუჩქნარებსადაფიჭვნარტყე
ებში. სპორადულად გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ
კავკასიას,ევროპას,მცირეაზიას,დასავლეთციმბირს,შუა
აზიას.

Linaria simplex Desf. – სელიჭა

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 1040
სმ, შიშველი, წვრილიღეროთი, სწორი, მარტივი ანდა
ტოტვილი.ყვავილედითავაკია.ყვავილისყუნწიდაჯამი
შებუსულია. გვირგვინი პატარაა, ყვითელი ფერის. ზედა
ტუჩი ოდნავ შესამჩნევი, მკრთალი იისფერი ზოლები.
დეზიმოხრილია.ყვ.ნაყ. IVV.იზრდებამშრალფერდო
ბებზე,ნათესებში,სტეპებში;ძირითადად,აღმოსავლეთდ
სამხრეთსაქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავს აღმოსავლეთ სამხრეთ კავკასიას, ხმელთაშუა
ზღვისპირეთსადაახლოაღმოსავლეთს.
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Plantago lanceolata L. – 
ლანცეტაფოთლიანი მრავალძარღვა

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე– 580
სმ. მიტკეცილი ბეწვით შებუსული. საყვავილე ღერო –
რამდენიმე,სწორიანწამოწეული.ფოთლებიფესვთანურ
როზეტადარისშეკრებილი,ფორმითელიფსურანხაზურ
ლანცეტა,კიდემთლიანი,ყუნწშიშევიწროებულიდაწაწვე
ტებული. საყვავილეღეროგრძელია, სიგრძივღარებინი,
თავთავებიმოგრძოკვერცხისებური,კონუსურიანცილინ
დრული.ყვ.ნაყ.IVX.იზრდებადაბლობიდნსუბალპურსა
რტყლამდე–მდელოებზე,ქვიან,კლდოვანდაღორღიან
ადგილებში, გზისპირებზე, ბოსტნებში, სარწყავი არხების
გაყოლებაზე.საქართველოშიყველარეგიონშიაგავრცე
ლებული.გავრცლებისარეალიმოიცავსმთელკავკასიასა
დათითქმისმთელიჩრდილონახევარსფეროსარატრო
პიკულნაწილს,აგრეთვეჩრდილოეთამერიკას.

Plantago major L. – დიდი მრავალძარღვა

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე– 220
სმ. ძირითადად – შიშველი. საყვავილე ღერო – რამდე
ნიმე, სწორი ან წამოწეული. ფოთლები ფესვთანურ რო
ზეტადარისშეკრებილი,კვერცხისანელიფსისფორმის,
ძირში მომრგვალო ან გულის მსგავსი, კიდემთლინი,
გაფართოებული ყუნწით. საყვავილე ღერო ფოთოლზე
მოკლეანგრძელი,ზოგჯერმისიტოლი,თავთავებივიწ
როცილინდრულია.ყვ.ნაყ.VX.იზრდებადაბლობიდნსუ
ბალპურსარტყლამდე–მდელოებზე,ქვიან,კლდოვანდა
ღორღიანადგილებში,გზისპირებზე,ბოსტნებში,სარწყავი
არხებისგაყოლებაზე.საქართველოშიყველარეგიონშია
გავრცელებული.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიასდათითქმისმთელჩრდილონახევარს
ფეროსარატროპიკულნაწილს.
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Veronica anagallis-aquatica L. – ჩაღანდრი

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 15
80 სმ.ღერო მარტივი ანდატოტვილია, სწორი, შეფოთ
ლილი. ფოთლები მჯდომარეა, მოყვანილობით ფართო
ან მოგრძოლანცეტა, კიდეები დაკბილულია ან კიდემ
თლიანია. ყვავილედი მრავალყვავილიანია, იღლიური
მტევანი. გვირგვინი ჯამზე გრძელია, მკრთალი ცისფერი
ანმოვარდისფროიისფერია.ყვ.ნაყ.IVIX.იზრდებამთის
ქვედადაშუასარტყელში;არხების,მდინარეებისდატბე
ბის ნაპირებზე. საქართველოში გავრცელებულია ყველა
რაიონში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს თით
ქმის მთელ ევროპას, შუა აზიას, მცირე აზიას, აღმოსა
ვლეთაზიასდაჩრდილოეთამერიკას.

Veronica austriaca L. = Veronica jacquinii 
Baumg.

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. სიმაღლე 30
50 სმმდე. ღერო ერთი ან რამდენიმეა, სწორმდგომი
ან წამოწეული. ფოთლები მოკლეყუნწიანია, მთლიანი,
კვერცხისებური ან ლანცეტა. ყვავილები შეკრებილია
მრავალყვავილიანწაგრძელებულმტევნებად.გვირგვინი
კაშკაშაცისფერია,წაგრძელებული,წვეტიანინაკვთებით,
იშვიათად ვარდისფერი ან თეთრია. ყვ. ნაყ. VVII. იზ
რდებამთისშუასარტყლისფერდობებსადაბუჩქნარებში.
საქართველოში გავრცელებულია კახეთსა და სამცხეჯა
ვახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ
კავკასიას, მცირეაზიას, ცენტრალურდასამხრეთევრო
პას.
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Veronica beccabunga L. 

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–1060
სმმდე. მსხვილი, ძირთან დაფესვიანებული, წამოწეული
ანსწორადმდგომი,ზედანაწილშიზოგჯერდატოტვილი,
შიშველი ან ჯირკვლოვანი ბეწვით მეჩხრადდაფარული.
ფოთლებიმოგრძოოვალურიანმოგრძოკვერცხისებურია
ანლანცეტა,წვერზებლაგვი,კიდეებზეწვრილადდაკბი
ლული, ზოგჯერკიდემთლიანია, შიშველი, პრიალა, მუქი
მწვანეფერის.ყვავილებიშეკრებილიაფარჩხატიღლიურ
მტევნებად.გვირგვინიღიაცისფერიანკაშკაშაცისფერი,
უფრომუქიზოლებით.ყვ.ნაყ. IVIX.იზრდებამთისზედა
სარტყლამდეტენიანადგილებში,რუებისადამდინარეთა
ნაპირებზე. საქართველოში გავრცელებულია ყველა რე
გიონში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ
კავკასიას,მცირეაზიას,ჩრდილოამერიკას,ცენტრალურ
დასამხრეთდასავლეთევროპას.

Veronica caucasica M.Bieb.

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ხუჭუჭბეწვიანი,
ჯირკვლოვანი შებუსვით. ღერო სწორია ან წამოწეული.
ფოთლები მჯდომარეა, მოგრძო კვერცხის ფორმის, ერ
თგან ან ორგან ფრთისებურად დაყოფილი მოგრძოლა
ნცეტა ნაკვთებად. კიდეები დაკბილულია. ყვავილედი
მცირეყვავილიანია, იღლიური მტევანი. გვირგვინი თეთ
რია, იისფერი ზოლებით. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება ტენიან
ადგილებში,კლდეთანაპრალებში,ნაზვავებში.საქართვე
ლოში გავრცელებულია სვანეთში, შიდა ქართლში, მთი
ულეთსადახევსურეთში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსჩრდილოკავკასიას.კავკასიისენდემია.
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Veronica chamaedrys L.

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

1530 სმმდე სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი
მცენარეა.ღეროძირთანგართხმულიდადაფესვიანებუ
ლია.ფოთლებიმომრგვალოკვერცხისებურიანმოგრძო
კვერცხისებურია.ორივემხარეზედაფარულიაბუსუსებით,
განკვეთილდაკბილული ან მრგვალკბილა. ყვავილები
შეკრებილიამტევნისმსგავსმეჩხერყვავილედებად,რომ
ლებიცმოპირდაპირედარისგანლაგებულიღეროსზედა
ნაწილში. გვირგვინი კაშკაშა ცისფერი ან ზოგჯერ მოთე
თროფერისადამუქზოლებიანიქვედანაკვთით.ყვ.ნაყ.
IVVII.იზრდებამთისზედასარტყელშიმდელოებზე,ტყე
ებსა და ტყისპირებში. გავრცელებულია საქართველოს
ყველარეგიონში. გავრცელების არეალი მოიცავს მთელ
კავკასიას,მცირეაზიას,ჩრდილო,ცენტრალურდააღმო
სავლეთევროპას.

Veronica filiformis Sm.

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1030სმ
მდე.ღეროსუსტია,წვრილიდადატოტვილი,გართხმული
ან წამოწეული, დაფესვიანებული ტოტებით. ფოთლები
კვერცხისფორმისააანმომრგვალებული,პატარაზომის,
ძირთან–ოდნავგულისებური,კიდეებითითქმისმრგვალ
კბილა. ყვავილები მარტოულია, ღეროსეული ზედა
ფოთლების იღლიებში განწყობილი, ზოგჯერ ჯირკვლო
ვანბეწვიანია. გვირგვინი ცისფერია ან მოთეთრო, ჯამზე
გრძელი,812მმმდედიამეტრის.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
მთის ზედა სარტყელში მდელოებზე, ტყეებსადა ტყისპი
რებში. მცენარე გავრცელებულია საქართეველოს ყველა
რეგიონში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელ
კავკასიას,ყირიმს,მცირეაზიასადაირანს.
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Veronica gentianoides Vahl. 

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–1040
სმ.მწვანეანმონაცრისფრო.თითქმისმთლიანადშებუსუ
ლია,ღეროდატოტვილია,გართხმულიანწამოწეული,შე
ფოთლილი.ფესვთანურიფოთლებიმჯდომარეა,ერთგან
ან ორგან ფრთისებურად განკვეთილი ხაზურ, მთლიან
ანდაყოფილნაკვთებად. ყვავილედი მრავალყვავილია
ნია,იღლიურიმტევანი.გვირგვინილურჯია,ცისფერიან
მოთეთრო. გვირგვინის ზედა, შუანაკვთი სამკუთხაკვე
რცხისებურია. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება მშრალ, ბალახო
ვან ფერდობებსა და ველებზე. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.

Veronica liwanensis K.Koch.

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

520 სმმდე სიმაღლის, მრავალწლიანი ბალახოვანი
მცენარეა.ღერომრავალია,ძირშიგახევებული,შეფოთ
ლილიყლორტებითდაბოლოვებული,გართხმული,ზოგ
ჯერმოკლეხუჭუჭიბეწვითდაფარული.ფოთლებიოდნავ
გასქელებულია, პატარა ზომის, უკუკვერცხისებური ან
მოგრძოფორმის,მრგვალკბილაანკიდემთლიანი.ყვავი
ლებიშეკრებილიახშირიღლიურმტევნებად.გვირგვინი
ცისფერია, სიგრძით ჯამს აღემატება. ყვ. ნაყ. VVIII. იზ
რდებამთისზედასარტყლამდე–კლდეებზე,ნაზვავებზე.
საქართველოშიგავრცელებულია აჭარაში, ქართლშიდა
სამცხეჯავახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალილიმო
იცავსაღმოსავლეთხმელთაშუაზღვისპირეთს.
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Veronica officinalis L. – დედოფლის თითა

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.1040სმმდესი
მაღლისშებუსულიბანჯგვლიანი,ზოგჯერ,ზედანაწილში
ჯირკვლოვანიბეწვებითდაფარული.ღეროდატოტვილია,
გართხმული,ძირთანდაფესვიანებულიდაწვერითწამოწე
ული.ფოთლებიელიფსურიაანუკუკვერცხისებური,კიდე
ებზეხერხისებურადდაკბილული,ძირთანკიდემთლიანი.
ორივე მხარეზე მარტივი ბეწვით შებუსული. ყვავილები
შეკრებილია ზედა ფოთლების იღლიებში მოთავსებული
მტევნისებრყვავილედებად.გვირგვინიმკრთალიცისფე
რია ანლილისფერი, ზოგჯერმოთეთროაიასამნისფერი
ძარღვებით.გვირგვინისნაკვთები1/3ზეშეზრდილიამი
ლად. ყვ. ნაყ.VIIX. იზრდება მთის ზედა სარტყლამდე–
ტყეებში, ტყისპირებსა და მდელოებზე. გავრცელებულია
საქართველოს ყველა რეგიონში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ევროპას,ციმბირსადა
ჩრდილოეთამერიკას.

Veronica peduncularis Bieb.

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

1530 სმმდე სიმაღლის, მრავალწლიანი ბალახოვანი
მცენარეა.შებუსულიანშიშველი,მონაცრისფროანმწვანე
ფერის.ღერომრავალია,წამოწეულიანგართხმული,ჩვე
ულებრივ,თანაბრადშებუსული.ფოთლებიმოკლეყუნწია
ნია,ზოგჯერმჯდომარე,კვერცხისფორმისანელიფსური,
ზედა–მომრგვალებული,შიშველიანმიტკეცილბეწვიანი.
ყვავილედი მრავალყვავილიანია, იღლიური ფარჩხატი
მტევანი.გვირგვინიჯამზეგრძელია,მოკლემილით,ცის
ფერია ან მოთეთრო და ხახაში მოწითალო ზოლებით.
ყვ. ნაყ. IVVI. იზრდება მთის ქვედადა შუა სარტყლების
– ქვიან ფერდობებზე, ბუჩქნარებსა და ტყეებში. გავრცე
ლებულიასაქართველოსყველარეგიონში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,მცირეაზიასა
დასამხრეთევროპას.
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Veronica persica Poir. – ჭიკარტი

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

1050სმსიმაღლის,ერთანორწლიანიბალახოვანიმცე
ნარეა.ღერო ერთია ანრამდენიმე, სუსტი, გართხმული,
მწოლიარე ან წამოწეული. ფოთლები მოპირდაპირედ
არის განლაგებული, ზედა ფოთლები თითქმის მჯდომა
რეა, დანარჩენი – ყუნწებიანი. ყვავილები მარტოულა
დაა განლაგებული ღეროსეული ფოთლების იღლიებში.
გვირგვინი ცისფერი, ლურჯი ან ღია იისფერია, ლურჯი
ზოლებით; გვირგვინის ქვედა ნაკვთი ზოგჯერ თეთრია,
ყველანაკვთიბლაგვია,რომელთაგან3მომრგვალოთი
რკმლისებურია,ერთი–კვერცხისფორმის.ყვ.ნაყ. IIIX.
იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებში–რუდერალურ
ადგილებში და მინდვრებზე. საქართველოში გავრცელე
ბულიაყველარეგიონში.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსმთელკავკასიას, ევროპას,მცირეაზიას,ირანს,
აფრიკასადაახალზელანდიას.

Veronica petraea Steven 

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 10
15 სმმდე . ღია მწვანე, მეჩხერი, ხუჭუჭაბეწვიანი და
კორდიანი.ღეროწვრილი,გართხმულიანწამოწეულია,
დატოტვილი,ხშირიშეფოთვლით.ფოთლებიფართოკვე
რცხისებურია,ზოგჯერრომბისფორმისადატყავისებური,
ყველა ფოთოლი შიშველია ან შებუსული. ყვავილები
მტევნისმსგავსადარისშეკრებილიიღლიურ,მეჩხერ,ჯი
რკვლოვან ყვავილედებად. გვირგვინი ცისფერია, ჯამზე
2,5ჯერ გრძელი. ყვ. ნაყ. VVII. იზრდება სუბალპურ და
ალპურსარტყლებში–კლდოვანფერდობებსადანაზვა
ვებზე.საქართველოშიგავრცელებულიაკახეთსადამცხე
თამთიანეთში.მცენარეკავკასიისენდემია.



618

Veronica polita Fr. – ჭიკარტი

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე 1025 სმ
მდე.მოკლებანჯგვლიანბეწვიანი,ზოგჯერჯირკვლოვანი.
ღეროსუსტიდადატოტვილია,გართხმული,ძირთანაღ
მავალი ან მწოლიარე, დაფესვიანებული ყლორტებით,
ხშირიშეფოთვლით.ფოთლებიმომრგვალოკვერცხისან
კვერცხისფორმისაა,თითქმისგულისებურიძირით.ზედა
ფოთლებიუფროპატარაზომისაადაკვერცხისფორმის.
ყვავილებიმარტოულიადაგანლაგებულიზედაფოთლე
ბის იღლიებში. გვირგვინი ცისფერია, უფროიშვიათად–
თეთრი,ჯამისტოლიაანმასზეცოტამოკლე.ყვ.ნაყ.IVVI.
იზრდება მთის ქვედა სარტყელში – მინდვრებზე, მშრალ
ფერდობებსა და რუდერალურ ადგილებში. გავრცელე
ბულია საქართველოს ყველა რეგიონში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ევროპას,შუა
აზიას.აღმოსავლეთაზიასდაჩრდილოამერიკას.

Veronica telephiifolia Vahl.

ოჯახი:Plantaginaceae–მრავალძარღვასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,515სმმდესიმა
ღლის,მხოხავდაგართხმულყლორტებიანი,მოლეგომო
ნაცრისფრო ნაფიფქით დაფარული. ღერო წვრილია,
შიშველი,გაფანტულბეწვიანიანზოგჯერმიტკეცილბეწვი
ანი და ძლიერ დატოტვილი. ფოთლები მოპირდაპირედ
არისგანლაგებული;ფოთლისფირფიტამომრგვალოაან
ფართოელიფსური, ზოგჯერ ფართოკვერცხისებური. ყვა
ვილედი კენწრულია, მოკლეყუნწიანი ან მჯდომარე, შე
ბუსულიგრძელი,გადახლართულიბეწვით,მუქიცისფერი
ზოლებით.ყვ.ნაყ.VIVIII. იზრდებაალპურსადასუბალ
პურსარტყლებში–ქვიან,ნაშალადგილებში,მორენებსა
დავულკანურკლდეებზე.გავრცელებულიასაქართველოს
თითქმის ყველა რეგიონში. გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასადამცირეაზიას.



Psylliostachys spicatus (Willd.)Nevski

ოჯახი:Plumbaginaceae–ტყვიაბალახასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ყველა ფოთოლი
ფესვთანურია, მოლეგომწვანე ფერის, ღრმად ფრთისე
ბურადდაყოფილი.საყვავილეღერძი1014სმსიმაღლი
საა, მარტოული ან მრავალი. ყვავილები შეკრებილია
კენწრულ,ცილინდრულთავთავებად. ჯამისმილიმოფე
ნილია ჯირკვლოვანი ბეწვებით. გვირგვინი ვარდისფე
რია. ყვ. ნაყ. IVVI. იზრდება მშრალ, ბიცობ ადგილებში.
საქართველოში გავრცელებულია კახეთში. გავრცლების
არეალი მოიცავს კავკასიას, აღმოსავლეთ ევროპას, შუა
აზიას,ირანს.

Polemonium caucasicum N. Busch

ოჯახი:Polemoniaceae–პოლემონიუმისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო30100სმ
სიმაღლისა, სწორად მდგომი, მარტივი, შეფოთლილი,
მხოლოდ ზედა ნაწილში შებუსული. ფოთლები მორი
გეობითია, კენტფრთისებური, 511 ფოთოლაკით. ფო
თოლაკები კვერცხისებურლანცეტა ფორმისაა,თითქმის
შიშველი.ყვავილედისაგველასებურია,შეკუმშული.გვირ
გვინიცისფერიაანლურჯი.ყვ.VIVIII,ნაყ.VIIIIX.იზრდება,
ძირითადად, მთისზედასარტყელში,ტყეებსადაბუჩქნა
რებში,ტყისპირებში.საქართველოშისპორადულადარის
გავრცელებული.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,მცირედაშუააზიას.

620



Polygala alpicola Rupr. – ალპური 
წიწინაური

ოჯახი:Polygalacaeae–წიწინაურისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,შიშველი.ღერო,
ჩვეულებრივ,სწორიაანწამოწეული,ხშირიშეფოთვლით.
ქვედაფოთლები ძლიერპატარაა, უკუკვერცხისებური ან
ნიჩბისებური.ზედაფოთლებიუფროდიდია,ლანცეტაფო
რმის. ყვავილედი მოკლე მტევანია. გვირგვინილურჯია,
იშვიათად–ვარდისფერი.ყვ.ნაყ.VVII.მცენარეიზრდება
სუბალპური და ალპური სარტყლების მდელოებზე. გავ
რცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსმცირეაზიისაღმოსავლეთნაწილს.

Polygala anatolica Boiss. & Herdr.

ოჯახი:Polygalacaeae–წიწინაურისებრნი

1015 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო მრავალია, წამოწეული, ქვედა ნაწლიში
ხშირფოთლიანი,ზედანაწილშინაკლებადშეფოთლილი.
ფოთლები ხაზურია, იშვიათად მოგრძოლანცეტა, ქვედა
მხრიდანმკაფიოდგამოხატულიშუაძარღვით.ყვავილედი
კენწრულია,მტევნისებური.ყვავილებიღიამეწამულიაან
ვარდისფერი.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებაბუჩქნარებში,მთის
შუასარტყელში.გავრცელებულიაშიდაქართლშიდამე
სხეთჯავახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
სამხრეთ კავკასიას, სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპას და
მცირეაზიას.
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Polygala transcaucasica Tamamsch. – 
წიწინაური

ოჯახი:Polygalacaeae–წიწინაურისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, შიშველია ან
სუსტად შებუსული.ღერო შეფოთლილია, წამოწეული ან
სწორი.ფოთლებიხაზურლანცეტაა,ზედაფოთლები–ხა
ზური.ყვავილედიკენწრულიმტევანია.გვირგვინიმეწამუ
ლიისფერიაანმოთეთრო.ყვ.ნაყ.VVIII.დაბლობისადა
მთისწინეთების მცენარეა, იზრდება ველებზე და ბუჩქნა
რებში.გავრცელებულიააღმოსავლეთდასამხრეთსაქა
რთველოში,ასევე–სამხრეთკავკასიასადამცირეაზიაში.

Atraphaxis spinosa L. – ხორციფერა

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

ბუჩქია.ღერო3060სმსიმაღლისაა,გაფარჩხული,ეკლი
ანი,დაკლაკნილიტოტებით.ფოთლებიპატარაზომისაა,
მონაცრისფრომწვანე, შიშველი, 35 მმ სიგრძის, ელიფ
სური ან მომრგვალო. 26 ყვავილი ერთად ყლორტების
ბოლოებში იღლიურ კონებადაა შეკრებილი; ყვავილსა
ფარიორნაკვთიანია,მოთეთროანკაშკაშავარდისფერი.
ნაყოფი ბრტყელია, კვერცხის ფორმის ან მომრგვალო.
ყვ.ნაყ.VVI.იზრდებამშრალსადაქვიანადგილებში.გა
ვრცელებულიაშიდადაქვემოქართლსადაკახეთში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირედა
შუააზიას,ირანს.
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Fagopyrum tataricum (L.)Gaertn. – 
წიწიბურა

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო3080სმსიმა
ღლისაა, სწორი, იშვიათი დატოტვისა და შიშველი, ჩვე
ულებრივ, მწვანე. ფოთლები ისრისებურგულისებურია,
მათი სიგანე სიგრძეზე მეტია. ყვავილები შეკრებილია
იღლიურ მტევნებად,რომლებიცფარისებურ ყვავილედს
ქმნის,ყვავილსაფარიმომწვანოა.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
მინდვრებსა და დანაგვიანებულ ადგილებში. საქართვე
ლოშიგავრცელებულიასპორადულად.გავრცელებისსა
ერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურევროპას,
შუააზიასადასამხრეთაღმოსავლეთაზიას.

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve = Polygonum 
convolvulus L. – ყანის ჭლექი

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღერო10100 სმ სი
მაღლისაა,ხვიარა,იშვიათად–მწოლიარეანსწორი,და
კუთხულდაღარული,ძირიდანვედატოტვილი.ფოთლები
სამკუთხაკვერცხისებურია,საკმაოდგრძელყუნწიანი.ყვა
ვილები შეკრებილია 36 მეჩხერ კენწრულ მტევნებად.
ყვავილსაფარი ნახევრამდე ხუთნაკვთიანია, მომწვანო
ფერისაა.ნაყოფისამწახნაგოვანია,შავი,33,5მმსიგრძის.
ყვ.ნაყ.VX.იზრდებანათესებსადანაჩხატებში,დანაგვი
ანებულ ადგილებში, იშვიათად – ბუჩქნარებში. გავრცე
ლებულიამთელსაქართველოში.გავრცელებისსაერთო
არეალი მოიცავს ჩრდილოეთდა ცენტრალურ ევროპას,
მცირეაზიას,შუადასამხრეთაღმოსავლეთაზიას,ირანს.
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Persicaria maculosa Gray = Polygonum 
persicaria L. – ბოსტნის წალიკა

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო2080სმსიმა
ღლისაა,სწორია,იშვიათად–წამოწეულიდადატოტვილი.
ფოთლებილანცეტააანხაზურ–ლანცეტა,გრძლადწაწვე
ტებული,ქვედაფოთლებიმოკლეყუნწიანია,ზედამხარეზე
ხშირად მუქი ლაქა აქვს. მტევნები ცილინდრულია. ყვა
ვილსაფარი ვარდისფერია ან მოთეთრო. ყვ. ნაყ.VIIX.
იზრდება რუებისა და მდინარეების ნაპირებზე, ტენიან,
დანაგვიანებულ ადგილებში. გავრცელებულია მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას, ჩრდილოდასამხრეთევროპას, მცირეაზიას,
ირანს,შუადასამხრეთაღმოსავლეთაზიას.

Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr. = 
Polygonum viviparum L. – დვალურა

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1530
სმ სიმაღლისაა, მარტივი, ძირთან შეფოთლილი. ფესვ
თანური ფოთლები ყუნწიანია, ელიფსური ან ლანცეტა
ფორმის. ქვედამხარე– შიშველიანშებუსული. აქვს23
ღეროსეულილანცეტა,მჯდომარეფოთოლი.ყვავილედი
ცილინდრული თავაკია. ყვავილსაფარი თეთრია ან ვა
რდისფერი. ყვ. ნაყ. VIIX. გავრცელებულია სუბალპური
და ალპური სარტყლების მდელოებზე. გავრცელებულია
აფხაზეთში,ქართლსადამთიულეთში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ჩრდილო,ცენტრალურ
დასამხრეთევროპას,მცირედაშუააზიას,ირანს,სამხრე
თაღმოსავლეთაზიას,ჩრდილოამერიკას.
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Polygonum carneum C.Koch – დვალურა

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 15100
სმ სიმაღლისაა, დაღარული. ფესვთანური და ღეროსე
ულიქვედაფოთლებიმოგრძოკვერცხისებურია,წაწვეტე
ბული.ღეროსეულიფოთლებიმჯდომარეა,ღერომხვევი,
ლანცეტა ფორმის. მტევანი მარტოულია, ცილინდრული
ფორმის. ყვავილსაფარი ვარდისფერია ან ხორცისფე
რწითელი.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებასუბალპურსადაალ
პურ მდელოებზე, დეკიანებში. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელკავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Polygonum dshawachischwilii Kharkev.

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო110სმმდე
სიმაღლისაა, ქვედა ნაწილში მატყლისებურ შებუსულია.
ფოთლის ფირფიტა, ლანცეტისებური ან ვიწროლანცეტა
ფორმისაა,15სმმდესიგრძისდა2,5სმსიგანის,კიდეებზე
ოდნავტალღისებური,შებუსული.ყვავილედიფარჩხატსა
გველასებურია.ყვავილებითეთრია,4მმმდედიამეტრის.
ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება სუბალპურ მდელოებზე, გავრცე
ლებულია შიდადა ქვემო ქართლში, კახეთში, მცხეთამ
თიანეთსადაჯავახეთში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Polygonum panjutinii Kharkev.

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,რამდენიმეღერო
იანი.ღეროსიმაღლით–60130სმ,შიშველი.ქვედანა
წილში–ღიამწვანეფერის, მოლეგოქერცლებით.ზედა
ნაწილში ძლიერ დატოტვილია. ფოთლები ლანცეტაა,
რომელთაზედამხარემწვანეა,შიშველი,ქვედაღიაადა
თხლადშებუსული.ყვავილედი50სმმდესიგრძისაა,ფა
რჩხატისაგველა,თითქმისუფოთლო,ყვავილებითეთრი
ფერისაა.ყვ.ნაყ.VIVII.სუბალპურიდაალპურისარტყლე
ბისმცენარეა,იზრდებამდელოებზე,ქვიანადგილებზე,მა
ღალბალახეულობაში.კავკასიისენდემია.

Polygonum patulum M. Bieb. – წიაღა

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

10100სმსიმაღლის,ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ღეროძირიდანვედატოტვილია.ფოთლები მოგრძოლა
ნცეტა ფორმისაა, მცირერიცხოვანი, მოკლეყუნწიანი ან
თითქმის მჯდომარე. 14 ყვავილი ერთად არის შეკრე
ბილი, ყუნწიანია, ყვავილსაფარი მწვანეა ან მოყავის
ფრომწვანე, კიდეებსა და წვერში მოწითალო. ყვ. ნაყ.
VIIX.იზრდებადანაგვიანებულადგილებსადანათესებში.
გავრცელებულიაქართლში,კახეთში,მთიულეთსადამე
სხეთჯავახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირედაშუააზიას,ირანს.
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Rumex acetosa L. – ღოლო, ღვალო.

ოჯახი:Polygonaceae–მატიტელასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო 30100
სმ სიმაღლისაა, სწორი, მარტივი, ხშირად წითლდება.
ფოთლები მოგრძოკვერცხისებური, ოდნავ ხორცოვანი,
2,515 სმ სიგრძის. ყვავილედი ვიწრო საგველასებურია,
ფარჩხატი, უფოთლო. ყვავილსაფრის შიგნითა ფოთ
ლები მომრგვალოა, გულისებური ძირით. ყვ. ნაყ.VIVII.
იზრდებამთისშუასარტყლიდანსუბალპურსარტყლამდე
ნატყევარმდელოებზე, ბუჩქნარებში,მეჩხერტყეებში,ბა
ლახოვანფერდობებზე.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
სამხრეთ ევროპას, მცირე აზიას, შუა და აღმოსავლეთ
აზიას,ჩრდილოამერიკას.

Portulaca oleracea L. – დანდური

ოჯახი:Portulacaceae–დანდურისებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო ხორცოვა
ნია, გაფარჩხული, მიწაზე გართხმული ან წამოწეული,
ძირიდანვე დატოტვილი. ფოთლები მორიგეობითია,
მჯდომარე, სქელიდა ბრტყელი, მოყვანილობით– მოგ
რძო. ყვავილებიფოთლისიღლიებშიათითოთითოდან
ჯგუფჯგუფად განწყობილი. გვირგვინის ფურცლები უკუ
კვერცხისებურია,10მმმდესიგრძისყვითელიფერის.ყვ.
ნაყ.VVIII.იზრდებამთისქვედასარტყელშირუდერალურ
ადგილებში,ბოსტნებსადაგზისპირებზე.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირედაშუააზიას,სამხრეთაღმოსავლეთაზი
ასადაირანს.
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Anagallis arvensis L. – საპონელა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. მთელი მცენარე
შიშველია, ან მხოლოდ ნორჩობაშია შებუსული. ღერო
ოთხწახნაგოვანია,გართხმულიანწამოწეული,ფოთლები
მჯდომარეა, მოპირისპირედ განლაგებული,ლანცეტა ან
მოგრძოკვერცხისებური, ქვედა მხარეს წერტილოვანი
ჯირკვლებით დაწინწკლული. ყვავილები მარტოულია,
ფოთლის უბეებში განლაგებული. გვირგვინი ლურჯი ან
ცისფერია, ბორბლისებური და თითქმის ძირამდე გაყო
ფილი გადანაღუნით, რომლის ნაკვთები ელიფსური ან
კვერცხისებურია. ყვ. ნაყ. IVVII. იზრდება მდელოებზე,
რუდერალურადგილებში,რუებისადაარხებისგაყოლე
ბით,ნათესებში.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ჩრდი
ლოეთდაცენტრალურევროპას,მცირეაზიას,ირანს,ავ
სტრალიას,აფრიკას,ჩრდილოდასამხრეთამერიკას.

Anagallis arvensis subsp. foemina (Mill.) 
Schinz & Thell. = Anagallis foemina Mill.

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, შიშველი, მხოლოდ
ნორჩობაშია ღერო და ფოთლები შებუსული. ღერო
ოთხწახნაგოვანია, წამოწეული ან თითქმის სწორად
მდგომი.ფოთლებიმჯდომარეა,ზოგჯერსამსამიაჩხრო
ებადგანლაგებული,ლანცეტა ან მოგრძოკვერცხისებრი.
ქვედამხარეზეხშირადწერტილოვანიშავიჯირკვლებით
დაწინწკლული. ყვავილები მარტოულია,ფოთლის უბეში
განლაგებული. გვირგვინი ცისფერია ან ლურჯია ბორ
ბლისებური. ყვ. ნაყ. IVVII. იზრდება დაბლობიდან მთის
შუასარტყლამდემდელოებზე,რუდერალურადგილებზე,
მშრალ ფერდობებზე, რუებისა და არხების გაყოლებით.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასა
მხრეთევროპას,ციმბირს,მცირეაზიას,ირანს,აფრიკასა
დაავსტრალიას.
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Androsace villosa L. – ტკაცუნა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მცენარე კორდულებს ქმნის,ლეგა მწვანეა, ხშირი ბე
წვით მოფენილი. ფოთლები როზეტებადაა შეკრებილი,
ლანცეტა ან ხაზურლანცეტა, კიდემთლიანი და სქლად
შებუსული, რომელიც ფოთლის წვერზე ფუნჯს ქმნის. სა
ყვავილეღერძიერთია,ქოლგები26ყვავილიანია.გვირ
გვინითეთრიაანმოვარდისფრო.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდება
მთის შუა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე, ღორღიან
დაქვიანადგილებში,კლდეებზე.საქართველოშიგავრცე
ლებულიასპორადულად.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურევროპას, მცირედა შუა
აზიას,ირანსადაჩრდილოამერიკას.

Cyclamen colchicum (Albov) Correvon – 
კოლხური ყოჩივარდა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ტუბერისფეროსე
ბურია,ოდნავ შებრტყელებული.ფოთლებითირკმლისე
ბურია, მომრგვალოწვერით.ზედამხარემწვანეა, ქვედა
მხარეიისფერმეწამულიფერისაა.ჯამიმიტკეცილი,გაბნე
ულიბეწვითარისდაფარული.გვირგვინივარდისფერია,
გადანაღუნი ნაკვთები ელიფსურია ან მოგრძოკვერცხი
სებრი.ყვ.VIIIIX,ნაყ.IXX.იზრდებამთისქვედასარტყლი
დან სუბალპურ სარტყლამდე ღორღიან ადგილებში,
კლდეებზე. გავრცელებულია აფხაზეთში, რაჭალეჩხუმსა
დასამეგრელოში.მცენარესაქართველოსენდემია.
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Cyclamen coum subsp. caucasicum (K.Koch) 
O. Schwarz = Cyclamen vernum Sweet –  
ყოჩივარდა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ტუბერიშებრტყე
ლებულსფეროსებურია,35სმდიამეტრის.ფოთლებიკვე
რცხისებურგულისებურია, მობლაგვო ან წაწვეტებული,
ზედა მხარე შიშველია, ვერცხლისფერილაქებით, ქვედა
მხარე იისფერ მეწამული. ყვავილის ყუნწები ფოთლებზე
მოკლეა. ჯამის ნაკვთები ლანცეტა მოყვანილობისაა,
გვირგვინის გადანაღუნის ნაკვთები ელიფსურია, მეწამუ
ლიისფერი,ძირშიმუქიიისფერილაქით,ხახაშითეთრი.
ყვ.IIIII,ნაყ.VVI.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყელში
რცხილნარსადაწიფლნარში,ღიაფერდობებზე.გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასადამცირე
აზიას.

Lysimachia verticillata (Greene) Hand.-Mazz. 
– ხახვთესლა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო წამოწეულია,
მარტივიანდატოტვილი,დანაწევრებულიბეწვითმოფე
ნილი. ფოთლები მოპირისპირეა, მომრგვალოკვერცხი
სებური ან კვერცხისებური, ორივე მხარეზე მოკლედ და
გაფანტულადშებუსული.ჯამითითქმისძირამდეაგანკვე
თილი,ლანცეტაფორმის.გვირგვინიყვითელიაკვერცხი
სებურიანმოგრძოკვერცხისებური.ყვ.ნაყ.VIXI.იზრდება
მთისქვედასარტელშიტენიანადგილებში.სარეველამცე
ნარეა. საქართველოშიდასავლეთნაწილსადაკახეთში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსცენტრალურდა
სამხრეთაღმოსავლეთაზიას.

640



Primula algida Adams – ვაშლისუნა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები მოგ
რძონიჩბისებურია ან მოგრძოუკუკვერცხისებური, შე
ვიწროებულია მოკლეფრთიან ყუნწში ან მჯდომარეა.
კიდეებზეუთანაბროდდაკბილული.ფირფიტისზედამხა
რეზე წვრილყუნწიანი ჯირკვლებითაა მოფენილი, ქვედა
მხარე დაფარულია ნაფიფქით ან შიშველია. საყვავილე
ღერძი წვრილია, 25 სმმდე. ყვავილედი თავაკისებური
ქოლგაა. გვირგვინი იისფერი ან ვარდისფერია, ფურ
ცლებიღრმად არის ამოკვეთილი, ძირში მუქი ყვითელი
ლაქაა.ყვ.ნაყ.VVII.სუბალპურიდაალპურისარტყლე
ბის მცენარეა, იზრდება ჩამონაზვავებზე, ნაკადულებთან,
ქვიან ადგილებში. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
მცირეაზიას,ირანს,ციმბირს.

Primula amoena M.Bieb. 

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები კვე
რცხისებურია,უკუკვერცხისებურიანელიფსური,გადადის
მოკლე, ფრთიან ყუნწში, კიდედაკბილულია. ფოთლის
ზედამხარეშიშველია,ქვედა–მცირედშებუსული.საყვა
ვილეღერძიგრძელია,გვირგვინიიისფერიაანმეწამული,
გადანაღუნი ფართოუკუკვერცხისებურია. ყვ. ნაყ. VVII.
მაღალმთის მცენარეა, იზრდება ჩამონაზვავებზე, რიყე
ებსა და მდელოებზე. საქართველოში ცნობილია დიდი
კავკასიონისგაყოლებით.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავსთითქმისმთელკავკასიას.კავკასიისენდემია.
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Primula auriculata Lam.

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები მოგ
რძონიჩბისებურია, ზოგჯერლანცეტა ან ელიფსური, მო
კლეფრთიანიყუნწებით.საყვავილეღერძიმსხვილია,40
სმმდე სიგრძის, წვერზე მჭიდრო, მრავალყვავილიანია,
თავაკისებური ქოლგით. ჯამი ზარისებურია, შიშველი მი
ლით და მოგრძოლანცეტა. გვირგვინი ღია იისფერია,
ხახაშიყვითელილაქააქვს.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებასუბალ
პურდაალპურსარტყლებისნაკადულებისნაპირებთანდა
ხევების ტენიან ფერდობებზე. გავრცელებულია თითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსმთელკავკასიას,მცირეაზიასადაირანს.

Primula bayernii Rupr.

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები გლუ
ვია, მოგრძოელიფსური ან ლანცეტა, ძირში თანდათან
შევიწროებულიადა გადადისფრთიან ყუნწში,რომელიც
ფოთლის ფირფიტაზე მოკლეა. ზედა მხარე შიშველია,
ქვედამხარეთეთრინაფიფქითაადაფარული.საყვავილე
ღერძიფოთლებზეგრძელიაანმისიტოლი.ქოლგამეტ
წილადმრავალყვავილიანია.გვირგვინითეთრიფერისაა,
მისიმილიჯამსაღემატება.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებაალპურ
სარტყელში კლდეებზე, ჩამონაზვავებზე, ტენიან ადგი
ლებში,თოვლისახლოს, მყინვარებთან. საქართველოში
გავრცელებულია რაჭალეჩხუმში, მცხეთამთიანეთსა და
კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ
კავკასიასდამისიენდემია.

644



Primula juliae Kusn. – იულიას ფურისულა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.მიწისზედაღეროს
არივითარებს.ფოთლებიმხოლოდფესვთანურია.მცირე
ზომის, ფოთლის ფირფიტა თხელია, ნაზი, მომრგვალო
თირკმლისებური ან მომრგვალოკვერცხისებური. ყუნწი
ოდნავ ფრთიანია. აქვს მრავალი ყვავილი, მარტოული.
გვირგვინი კაშკაშა ვარდისფერი ან მეწამულია. ყვ. ნაყ.
IVVI.იზრდებამთისშუასარტყელშიდაჩრდილულკლდე
ებზე. საქართველოში გვხვდება მხოლოდ კახეთში. კა
ვკასიისენდემია. მცენარეაღწერილიალაგოდეხში1901
წელს.

Primula luteola Rupr. – ვაშლისუნა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები გლუ
ვია, გრძელი, მოგრძოლანცეტა ან მოგრძოელიფსური
ფორმის,გრძელყუნწადწარზიდული,კიდეებზეწვრილად
დაკბილული.საყვავილეღერძიგრძელია,ზედანაწილში
ნაფიფქითაადაფარული.გვირგვინიმკრთალიყვითელია.
ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებატენიანმდელოებზე,დაჭაობებულ
ადგილებსადასველკლდეებზე–ტყისშუასარტყლიდან
ალპურ სარტყლამდე. გავრცელებულია დიდი კავკასი
ონის გაყოლებით. მცენარე აღწერილია თუშეთში 1869
წელს.დიდიკავკასიონისენდემია.
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Primula ruprechtii Kusn.

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები უკუ
კვერცხისებურია, ბლაგვწვერიანი, ზედა მხარე მეჩხერი
დანაწევრებულიბეწვითარისშემოსილი,ქვედამხარეთე
თრქეჩისებურია.საყვავილეღერძიფოთლებზეგრძელია.
ქოლგისებური ყვავილედი312 ყვავილიანია. გვირგვინი
ყვითელია,იშვიათად–იისფერი.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდება
მდელოებზე,სუბალპურდაალპურსარტყელში.საქართვე
ლოშიგავრცელებულიაშიდაქართლში,ქვემოქართლში,
სამცხეჯავახეთსადამთიულეთში.კავკასიისენდემია.

Primula veris subsp. macrocalyx (Bunge) Lüdi 
= Primula macrocalyx Bunge – დიდჯამა 
ფურისულა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები და
ნაოჭებულია და, ძირითადად, ფრთიან ყუნწად არის წა
რზიდული.ფოთლებიფორმითმოგრძოკვერცხისებურია,
კიდედაკბილული. მთელი მცენარე მეტნაკლებად შებუ
სულია. საყვავილე ღერძი გრძელია. გვირგვინი ოქრო
სფერყვითელია, ყვავილობის დროს თავდახრილი. ყვ.
ნაყ. IVVII. იზრდება ტყეებში, მდელოებზე, ხევებში, ბუჩ
ქნარებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,შუააზიას,
მცირეაზიასადაჩრდილოირანს.
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Primula woronowii Losinsk. – ტყის 
ფურისულა

ოჯახი:Primulaceae–ფურისულასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ფოთლებიოდნავ
ნაოჭიანია, მოგრძოუკუკვერცხისებრია, კიდეებზე კბილე
ბიანი, კბილების დაბოლოებები ოდნავ ეკლიანია, ყუნწი
– ოდნავ ფრთიანი. ორივე მხარე შებუსულია. ყვავილის
ყუნწებიფოთლებზე გრძელიან მისიტოლია. გვირგვინი
შეფერილობით იასამნისფერიდან თეთრამდეა, ხახაში
პატარაყვითელილაქით.ყვ.ნაყ.IIIV.იზრდებადაბლო
ბიდანსუბალპურსარტყლამდეტყეებსადახევებში.ცნო
ბილია თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.კა
ვკასიისეკორეგიონისენდემია.

Aconitum anthora L.= Aconitum 
confertiflorum (DC.) Gáyer

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

1080 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღეროქვედანაწილშიშიშველიადაუფოთლო,ზედა
ნაწილში – შებუსული და ხშირფოთლიანი. ფოთლები
თავმოყრილია ღეროს შუა ნაწილში, თათისებურდანაკ
ვთულიმრავალრიცხოვანვიწროხაზურნაკვთებად.ყვავი
ლედი ხშირი მტევანია, იშვიათად – მეჩხერი. ყვავილები
ყვითელია ან მომწვანომოთეთრომოყვითალო. ნაყ. ყვ.
VIIVIII. იზრდება ალპური და სუბალპური სარტყლების
ფიჭვნარებში. გავრცელებულია საქართველოს თითქმის
ყველა მთიანრეგიონში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიასაევროპას.
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Aconitum nasutum Fisch. ex Rchb. – ცხვირა 
ტილჭირი

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო წვრილი
და დაკლაკნილია. ფოთლები კვერცხის ფორმისაა, სა
მკუთხოვანი ან მახვილსამკუთხოვანი, თათისებურად გა
ნკვეთილი ფართო, ლანცეტა სეგმენტებად. ყვავილედი
დატოტვილია, მეჩხერი, საგველასებური. ყვავილები
ლურჯიფერისაა.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებატყისზედადა
სუბალპური სარტყლების ფერდობებზე, ბუჩქნარებში და
მდელოებზე.საქართველოშიგვხვდებათითქმისყველგან.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკა
სიას.კავკასიისეკორეგიონისენდემია.

Aconitum orientale Mill. – აღმოსავლეთის 
ტილჭირი

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

100200 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო მსხვილია, შიშველი ან ზედა ნაწილში შე
ბუსული. ფოთლები შიშველია, კიდეებზე წამწამებიანი.
ფოთლისფირფიტათათისებურადააგანკვეთილი58ფა
რთოსოლისებურსეგმენტად.ყვავილედიგრძელია,მტევ
ნისებური,მარტივიანდატოტვილი,მრავალყვავილიანი.
ყვავილები თეთრი, მოყვითალომოთეთრო ან ლურჯ
ლაქებიანია. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზრდება მთის ტყეებსა და
სუბალპურსარტყელში,ტყისპირებსადაველობებზე,მდე
ლოებზედამაღალბალახეულობაში.გვხვდებათითქმის
მთელ საქართველოში.გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,მცირეაზიასადასამხრეთევროპას.
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Adonis aestivalis L. – ცხვირისატეხელა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

2050 სმ სიმაღლის ერთწლიანი მცენარეა, ღერო მა
რტივია ანდატოტვილი, შიშველი ან ქვედა ნაწილში შე
ბუსული.ფოთოლიღიამწვანეფერისაა,ორადანსამად
გაყოფილი ხაზურ ნაკვთებად. ფესვთანური და ქვედა
ფოთლები მოკლეყუნწიანია, ოვალური და მოგრძოკვე
რცხისებური ფირფიტით. ყვავილი აგურისფერწითელია.
გვირგვინისფურცლებიკვერცხისებურიაანლანცეტა.ყვ.
ნაყ. IVV. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე მშრალ, ღია
ფერდობებზე, ნათესებში. გვხვდება აღმოსავლეთდა სა
მხრეთ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, დასავლეთ და სამხრეთ ევროპას,
ახლოაღმოსავლეთს.

Anemone caucasica Willd. ex Rupr. – 
კავკასიური ფრინტა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლით–520
სმ, მომრგვალო ან მოგრძო, ტუბერისებური ფესურით.
ღეროწვრილია,რამდენიმეფესვთანურიგრძელყუნწიანი
ფოთლით. ფოთლის ფირფიტა ორმაგადაა სამნაკვთიან
სეგმენტად გაყოფილი. თითოეული სეგმენტი მოკლეყუნ
წიანია ან მჯდომარე. ყვავილი გრძელყუნწიანია – ლუ
რჯი,ცისფერიანთეთრი.ყვ.ნაყ. IVV.იზრდებატყეებში,
ტყისპირებში,ბუჩქნარებში.საქართველოშიგავრცელებუ
ლია, პრაქტიკულად, ყველგან დაბლობიდან სუბალპურ
სარტყლამდე. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
თითქმისმთელკავკასიას.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Anemone narcissiflora subsp. fasciculata (L.) 
Ziman & Fedor. = Anemone fasciculata L. – 
ფრინტა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

520 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო სწორად მდგომია, ფოთლები შებუსულია.
ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია, თირკმლისე
ბურგულისებური, 5 ან 3 დიდი ზომის მჯდომარე სეგმე
ნტად გაყოფილი. თითოეული სეგმენტი შუამდეა სამად
გაყოფილიდა მოგრძოკბილებიან 3 ნაწილადაა განკვე
თილი.ყვავილებიმარტივქოლგებადააშეკრებილი.ყვა
ვილსაფრისფოთლებითეთრია,იშვიათად–ვარდისფერი
ანმეწამული.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებასუბალპურდაალპურ
მდელოებზე. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიასა და
მცირეაზიას.

Anemone ranunculoides L. – მოყვითალო 
ფრინტა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროწვრილია,
ერთი ფესვთანური ფოთლით. საბურვლის ფოთლები
მოკლეყუნწიანია, მოხაზულობით – ლანცეტა ან ხაზურ
ლანცეტა.ორადანსამადდაყოფილი,წაწვეტებულიშუა
ნაკვთითანხუთადგანკვეთილი.ყვავილიყვითელია,მა
რტოულიან25მარტივქოლგადშეკრებილი.ყვავილსაფ
რისფოთლებიელიფსურიანკვერცხისფორმისაა.ყვ.ნაყ.
IIIV.იზრდებამთისშუასარტყლიდანზედასარტყლამდე
ფოთლოვან,ტენიანტყეებში. საქართველოშიცნობილია
თითქმის ყველგან. გავრცელების საერთო არეალი მო
იცავს კავკასიას, ჩრდილოეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას.
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Aquilegia olympica Boiss = Aquilegia 
caucasica (Ledeb.) Rupr. – წყალიკრეფია

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მცენარე4080სმ.სიმაღლისაა,შიშველიანგაფანტულბე
წვიანი. ფოთლები ორსამჯერ სამფოთოლაკიანია, მათი
ნაკვთები ძირში ოვალურსოლისებურია, დიდი ზომის,
წვერშიბლაგვი.ყვავილებიდიდიზომისაა–510სმდი
ამეტრის, ცისფერი. სანექტრეებითეთრია. ყვ. ნაყ.VVIII.
იზრდება ალპურ და სუბალპურ სარტყლებში ტყისპირე
ბსადამდელოებზე.გვხვდებათითქმისმთელსაქართვე
ლოში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Batrachium divaricatum (Schrank) Schur – 
წყლის ბაია

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი, ღია მწვანე ფერის მცე
ნარეა, შიშველი ღეროებით. ყველა ფოთოლი წყალშია
მოქცეული, მოყვანილობით– ნახევრად წრიული, 34 სმ
სიგრძის, დაყოფილია ძალიან წვრილ, ძაფისებურ ნაკ
ვთებად.ყვავილებისდიამეტრი10მმია.გვირგვინისფურ
ცლებიმოყვითალოაანთეთრი,უკუკვერცხისებური,ჯამზე
თითქმისორჯერგრძელი.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებამდგარ
დანელამიმდინარეწყალშიტყისზედასარტყლამდე.გა
ვრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების სა
ერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, დასავლეთ ევროპას,
შუააზიასადაჩრდილოამერიკას.
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Caltha palustris L. – დიდბაია

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროს სიმა
ღლე 1040 სმია. ფოთლები თირკმლის ფორმისაა, კი
დეებზე–მსხვილკბილა.გრძელყუნწიანიფოთლები510.
ყვავილსაფარი ყვითელია, ელიფსური ან მოგრძოუ
კუკვერცხისებური. ყვ.ნაყ. IVVI. იზრდება ტყის ზედა და
სუბალპური სარტყლის დაჭაობებულ ადგილებში სპო
რადულად გვხვდება მთელ საქართველოში. გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,თითქმისმთელ
ევრაზიასადაჩრდილოეთამერიკას.

Clematis vitalba L. – კატაბარდა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მაღალი ხვიარა ბუჩქია, მსხვილწიბოიანი, მუხლებში შე
ბუსული ღეროთი. ფოთოლი გრძელყუნწიანია, ფრთისე
ბურად განკვეთილი, ხუთფოთოლაკიანი. ფოთოლაკები
კვერცხისფორმისაა,მოკლეყუნწიანი,თხელიანტყავის
მაგვარი,კიდეზე–მსხვილკბილა.ყვავილებიპატარაზო
მისაა, შეკრებილიაფარისებურ საგველა ყვავილედებში.
ყვავილი მოთეთრორძისფერია, სქელი. ყვ. ნაყ. VIVIII.
იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებში, ღობეებზე. გავრცელე
ბულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, აღმოსავლეთ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას.
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Consolida divaricata Schroding – სოსანი

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ზედანაწილშიმიტკე
ცილბეწვიანია,ღერო გაფარჩხულადაადატოტვილი, შე
ფოთლილი.ფოთლებიძალიანვიწროა,ხაზური,საკმაოდ
გრძელი,შიშველიანშებუსულინაკვთებითაა.ყვავილები
პატარა ზომისაა, 1015 მმ სიგრძის, იისფერი, გრძელი,
წვრილი ყუნწებით. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება მშრალ ფე
რდობებზე, ბუჩქნარებსადა ნათესებში. გავრცელებულია
შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსა და კახეთში. გავრეცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,შუადამცირე
აზიას,ირანს.

Consolida orientalis (J.Gay) Schrodinger – 
ყანის სოსანი

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღეროსწორადმდგო
მია,მარტივიანდატოტვილი.ზედანაწილიჯირკვლოვანი
შებუსვითაა, ქვედა ნაწილი შიშველია. ფოთლები გრძე
ლიადა ვიწროხაზურადდანაკვთული. ყვავილედიგრძე
ლია,მრავალყვავილიანი.შეფერილობითღიაიისფერი
ანმოწითალოიისფერია.დეზიყვავილსაფრისფოთლებზე
მოკლეა.ყვ.ნაყ.VVIII.გავრცელებულიაველებსადანა
ხევარუდაბნოებშიღიაფერდობებზე,ნათესებში.მცენარე
ცნობილია აღმოსავლეთ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასა
მხრეთევროპას,ირანს,შუადასამხრეთაზიას.
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Delphinium elisabethae N.Busch – 
ელისაბედის დეზურა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.ღეროქვედა ნა
წილში ან მთლიანად მეტნაკლებად ხშირბეწვიანია, მა
რტივი,იშვიათად–ზედანაწილშიდატოტვილი.ფოთლები
ხუთკუთხათათისებურია.ყვავილედისღერძიოქროსფერ
ჯირკვლოვანია, ყვავილედი პირამიდის ფორმისაა, მტე
ვანიანსაგველა.ყვავილიპატარაანსაშუალოზომისაა.
ყვ.ნაყ.VII.იზრდებამთისზედადასუბალპურისარტყლე
ბის მდელოებზე. მცენარე აღწერილია სამაჩაბლოდან.
გავრცელებულია,ძირითადად,სამხრეთდააღმოსავლეთ
საქართველოში.საქართველოსენდემურისახეობაა.

Delphinium ochroleucum Steven ex DC.

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

3080 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღეროდაკლაკნილი,მარტივი,იშვიათიდატოტვით,
ზედანაწილშიჯირკვლოვანიშებუსვით.ფოთლისყუნწები
გაფართოებულია, ფირფიტა მრავალჯერ სამად ღრმად
განკვეთილიახაზურნაკვთებად.ყვავილიმკრთალიყვი
თელია,ზოგჯერმომწვანოელფერით.ყვ.ნაყ.VIVII. იზ
რდებამთისშუასარტყლამდემშრალღიაფერდობებზე.
საქართველოში გვხვდება შიდა ქართლში, გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავს სამხრეთკავკასიას. კავკასიის
ეკორეგიონისენდემია.
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Delphinium schmalhausenii Albov – 
შმალჰაუზენის დეზურა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, 2080 სმ. სიმა
ღლის,ღერომსხვილია,მარტივიანსუსტადდატოტვილი,
ზედა ნაწილში ჯირკვლოვანი ბეწვებით. ფოთლები მრა
ვალჯერ არისდაყოფილი ხაზურ ნაკვთებად,რომლებიც
შიშველიაანშებუსული.ყვავილედიმრავალყვავილიანია,
გრძელი, ძირითადად – მარტივი. ყვავილები ცისფერია,
გარედანბეწვებიანი.ყვ.ნაყ.VIIVIII.იზრდებამთისზედა
სარტყელში, სუბალპურ მდელოებზე. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს მთელ კავკასიასა და აღმოსავლეთ
ევროპას.

Ficaria verna subsp. calthifolia (Rchb.) 
Nyman = Ficaria calthifolia Rchb. – 
ჩაწყობილა ბაია

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, 1020 სმ სიმა
ღლის, სწორად მდგომი, მარტივი ან დატოტვილი, ერთ
ყვავილიანიღეროთი.ფოთლებიკვერცხისებურგულისე
ბურია, კიდემთლიანი ან ოდნავ ბლაგვკბილა, ყვავილი
კაშკაშა ყვითელია. ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება დაბლობიდან
ტყის შუა სარტყლამდე, ტყეებში, ბუჩქნარებში, ტენიან
ადგილებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთ
კავკასიას, მცირეაზიას, ცენტრალურდასამხრეთევრო
პას.
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Helleborus abchasicus A.Braun – აფხაზური 
ხარისძირა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროწვრილია,
სწორი,მარტივიანიშვიათად–წვერზედატოტვილი.ფე
სვთანური ფოთლები, რაოდენობით 310, ოდნავ ტყავი
სებური, თათისებურად გაყოფილი ლანცეტა ნაკვთებად.
ყვავილი მსხვილია, 58 სმ დიამეტრის, ალისფერი, ვა
რდისფერი ან მოვარდისფრომოწითალო. ყვ. ნაყ. IIIV.
იზრდებამთისწინებსადამთისშუასარტყელში,ტყეშიდა
ტყისპირზე, კირქვიანებზე. გავრცელებულია აფხაზეთში,
სამეგრელოსადაიმერეთში.საქართველოსენდემია.

Helleborus caucasicus A. Braun – 
კავკასიური ხარისძირა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლით–20
40 სმ. ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია, ტყავი
სებური, შიშველი, თათისებურად დაყოფილი ლანცეტა
ანელიფსურნაკვთებად,კიდეებზეორმაგადხერხკბილა.
ყვავილებიდიდიზომისაა,მომწვანომოყვითალომოთე
თროფერის.ყვ.ნაყ. I– IV–XII.იზრდებადაბლობიდან
ტყისზედასარტყლამდე,ტყისპირაადგილებში,ტყეებში,
ნატყევარ ადგილებში, ფერდობებზე. მთელ საქართვე
ლოშიფართოდარისგავრცელებული.კავკასიისეკორე
გიონისენდემია.
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Nigella arvensis L. – მინდვრის სოინჯი

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღეროწახნაგოვანია,
წახნაგებზე მოკლე ჯაგრებით. ფოთლები მოლეგომწვა
ნეა, კიდეებსადა ძარღვებზე მოკლე ბეწვით მოფენილი.
ყვავილები ცისფერია, გრძელი ყუნწებით. ყვავილსაფ
რის ფოთლები ფართოკ ვერცხისებურია. ყვ. ნაყ. VVII.
იზრდება რუდერალურ ადგილებში, ნათესებში, მშრალ,
ქვიანფერდობებსადაგორაკებზე.გავრცელებულიაშიდა
დაქვემოქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავსკავკასიას,თითქმისმთელევროპასადაშუააზიას.

Nigella nigellastrum (L.) Willk.= Garidella 
nigellastrum L.

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სწორი დატოტვილი
ანმარტივიღეროთი.ფოთლებიორადანსამადფრთისე
ბურადგანკვეთილიავიწროხაზურნაკვთებად.ყვავილები
პატარაზომისაა,მოვარდისფრომოთეთრო.ყვავილსაფ
რისფოთლები მოგრძოა, სანექტრეებზე მოკლე. ყვ. ნაყ.
VI. იზრდება მშრალ ქვიან ფერდობებსა და ნათესებში.
გავრცელებულია ქართლსა და კახეთში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას,
ირანსადაშუააზიას.
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Pulsatilla violacea Rupr. – მედგარა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

620სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,
ხშირი რბილი შებუსვით. ფესვთანური ფოთლები ორმაგ
ფრთისებურადააგანკვეთილიგრძელი,მახვილწვერიანი
ნაკვთებით. ფოთლის ფირფიტა მოგრძოა, წაწვეტებული
ან მომრგვალო. ყვავილი თავდახრილია, იისფერი ან
სოსანი. ყვ. ნაყ. VVI. იზრდება სუბალპური და ალპური
სარტყლების ქვიან ფერდობებსა და მდელოებზე. გავ
რცლებულია თითქმის მთელ საქართველოში. კავკასიის
ენდემია.

Ranunculus bulbosus L.

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

80სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღერომაღალია,ბოლქვისმსგავსადგამსხვილებული
ძირით.ფესვთანურფოთლებსაქვთგრძელი,გაფარჩხულ
ბეწვიანი ყუნწები. დანარჩენი ფოთლები მჯდომარეა და
სამად არის გაყოფილი მოგრძო, სოლისებურ სეგმენტე
ბად.ყვავილი2,5სმდიამეტრისაა,ოქროსფერყვითელი.
ყვ.ნაყ.IVVI.იზრდებამთისშუასარტყლამდებუჩქნარში,
ტყის პირას, ზღვის პირასა და მშრალ მდელოებზე. გავ
რცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ჩრდილო,ცენტრალურ
დასამხრეთევროპასადაჩრდილოამერიკას.
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Ranunculus buschii Ovcz.

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

2035 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღეროსწორია,გაფანტულიდაგაფარჩხულიბეწვით
დაფარული.ფოთლისფირფიტაშიშველიაანქვედამხა
რეზეგაფანტულიბეწვითშებუსული;კიდე–მომრგვალო
ანბლაგვკბილა.ყვავილიდიდიზომისაა,33,5სმდიამე
ტრის. გვირგვინის ფურცლები მოგრძო, კვერცხის ფორ
მისაა. ყვ, ნაყ. VIIVIII. იზრდება სუბალპურიდა ალპური
სარტყლების მდელოებზე. საქართველოში გავრცელებუ
ლიამესხეთჯავახეთში.კავკასიისენდემია.

Ranunculus illyricus L. 

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

1045 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. შებუსულია ვერცხლისფერი ან მორუხო ბეწვით.
ღერო სწორია, მარტივი ან ზედა ნაწილში სუსტად და
ტოტვილი. ფესვთანური და ღეროსეული ქვედა ფოთ
ლები გრძელყუნწიანია და თათის მსგავსად ღრმადაა
გაყოფილი37ხაზურნაკვთად,ზედაფოთლებიხაზურია,
მთლიანი, მჯდომარე. გვირგვინი ოქროსფერყვითელია.
ყვ. ნაყ. IVVI.დაბლობისადა მთისწინების, მშრალიფე
რდობებისადაბუჩქნარებისმცენარეა.ცნობილიაკახეთსა
დაქართლში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკა
ვკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,ირანს.
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Ranunculus muricatus L. – დუგუმი

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

1030 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა,
შიშველი ან ოდნავ შებუსული. ღერო მარტივია ან და
ტოტვილი,ფესვთანურიდაქვედა,ღეროსეულიფოთლები
თირკმლისებურია და სამმაგადაა დანაკვთული მსხვილ
კბილასეგმენტებად. ზედაფოთლები ვიწროა, მთლიანი.
ყვავილიპატარაა,გვირგვინისფურცლებიჯამიდანოდნავ
არის ამოყოფილი. ყვ. ნაყ. IVV. იზრდება დაბლობებზე
და მთისწინეთების ზოლში, ტენიან ადგილებში, რუებში,
არხებში, ზოგჯერ, როგორც სარეველა, ნათესებში. გავ
რცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპას,შუა
დამცირეაზიას,ირანს.

Ranunculus repens L.

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,შიშველიანიშვი
ათად–ბეწვითშემოსილი.ღეროგართხმულიაანწამო
წეული,ძირშიგრძელი,მხოხავიმიწისზედაყლორტებით.
ფოთოლი რთულია, სამნაკვთიან ან ორმაგსამნაკვთიან
სეგმენტად განკვეთილი (ამ სამი ნაკვთიდან თითოეული
კვლავსამად,ე.ი.ცხრანაკვთიანსეგმენტადგანკვეთილი).
ყველაფოთოლიგრძელყუნწიანია.ყვავილი1525მმდი
ამეტრისაა, გვირგვინის ფურცლები ოქროსფერყვითე
ლია. ყვ. ნაყ. VVIII. იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან
ტყის ზედა სარტყლამდე, მეტწილად ტენიან ადგილებში,
მდინარეთადანაკადულებისნაპირებზე.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, ირანს, მცირედა
შუააზიას.
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Trollius ranunculinus Stearn =Trollius 
patulus Salisb. – უძოვარა

ოჯახი:Ranunculaceae–ბაიასებრნი

1250 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა. ღერო სწორად მდგომია, მარტივი ან იშვიათად –
ზედა ნაწილში დატოტვილი. ფოთლები თათისმსგავსად
დაყოფილია ან დანაკვთული, ფესვთანური ფოთლები
ყუნწებიანია, ზედა კი– მჯდომარე. ყვავილებიდიდიზო
მისაა,ოქროსფერყვითელი. ყვ. ნაყ.VIVII. იზრდება სუ
ბალპურიდაალპურისარტყლებისნესტიანმდელოებზე,
მდნართოვლთან.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიასადაირანს.

Reseda globulosa Fisch. & C. A. Mey.

ოჯახი:Resedaceae–რეზედასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 1070 სმ
სიმაღლის, სწორად მდგომი ან წამოწეული, მეტნა
კლებად დატოტვილი, შიშველი. ფოთლები 35 ხაზურ
ან ვიწროხაზურ სეგმენტად დაყოფილი. ზოგჯერ ქვედა
ფოთლებიმთლიანია.ყვავილედი530სმსიგრძისთავა
კია.გვირგვინითეთრია,მისიზედაფურცელისამადარის
დაყოფილი.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებაქვიან,ღორღიანფე
რდობებზე, კირქვიანებზე. საქართველოშიცნობილიაკა
ხეთში,შიდაქართლსადაქვემოქართლში.გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიასა და აღმოსავლეთ
ხმელთაშუაზღვისპირეთს.
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Reseda lutea L. – ყანის რეზედა

ოჯახი:Resedaceae–რეზედასებრნი

ერთწლიანიანორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო
– 2080 სმ სიმაღლის, სწორად მდგომი ან წამოწეული,
დატოტვილი,ხაოიანი.ფოთლები35სეგმენტადაადაყო
ფილი,ქვედაფოთლებითითქმისმთლიანია.ყვავილედი
ფარჩხატი მტევანია, 2030 სმ სიგრძისა, მრავალყვავი
ლიანი, თითქმის პირამიდული. გვირგვინი მკრთალი
ყვითელიფერისაა. ყვ. ნაყ.VVIII. იზრდება1800მ სიმა
ღლემდემშრალ,ბალახოვანფერდობებზე,ბუჩქნარებში,
გზისპირებზე,რუდერალურადგილებში.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,მცირეაზიას.

Frangula alnus Mill. – ხეჭრელი

ოჯახი:Rhamnaceae–ხეჭრელისებრნი

67 მ სიმაღლის ბუჩქია ან ხე, გლუვი, შავი ქერქით.ტო
ტებიუეკლოა,სწორი,ერთწლიანიტოტებიმოწითალო–
ყავისფერია. ყლორტები შიშველია ან ოდნავ შებუსული,
ფოთლები რიგებადაა განლაგებული, იშვიათად – მოპი
რისპირედ; მოგრძოელიფსური ან უკუკვერცხისებური,
კიდემთლიანი. ყვავილები იღლიურია. გვირგვინი მოწი
თალოთეთრია.ნაყოფიჯერმწვანეა,შემდეგ–წითელი,
ბოლოს კი – შავი. ყვ. ნაყ. VIIX. იზრდებადაბლობიდან
ტყისზედასარტყლამდე.ფოთლოვანტყეებშიქვეტყისსა
ხით, ბუჩქნარებში. ცნობილიათითქმის მთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ჩრდილოეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპას, მცირე
აზიასადაირანს.
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Paliurus spina-christi Mill. – ძეძვი

ოჯახი:Rhamnaceae–ხეჭრელისებრნი

13 მ სიმაღლის დატოტვილი, ძლიერ ეკლიანი ბუჩქია.
ნორჩიტოტებიდაკვირტებიოდნავარისშებუსული.ფოთ
ლები კვერცხისებურია ან ელიფსური. კიდეებზე დაკბი
ლული,იშვიათად–კიდემთლიანი,შიშველი,ზედამხარე
– მუქი მწვანე. თანაფოთლები ეკლებად არის გადაქცე
ული.ყვავილებიპატარაზომისაა,მოყვითალომომწვანო
ფერის. ნაყოფიფრთაშემოვლებულია. ყვ. ნაყ. VIIX. იზ
რდება ღორღიან და ქვიან ადგილებში, მთისწინეთებზე.
გვხვდებაასევეველებისსარტყელშიქსეროფილურდაჯ
გუფებებში.ქმნისსუფთაბუჩქნარებს.მშრალიმუხნარების
დერივატია. გავრცელებულიათითქმის მთელ საქართვე
ლოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადა
ირანს.

Rhamnus cathartica L. – ხეშავი

ოჯახი:Rhamnaceae–ხეჭრელისებრნი

1,53მსიმაღლისხეაანბუჩქი,ხორკლიანი,დახეთქილი,
შავი ქერქით.ტოტები ეკლებით ბოლოვდება. ფოთლები
მოპირისპირედ ან მორიგეობით განლაგებული, ელიფ
სური ან კვერცხისებური, კიდედაკბილული. ყვავილედი
იღლიურია, ყვავილი მომწვანოყვითელია. ძირითადად,
ერთსქესიანი,იშვიათად –ორსქესიანი. ყვ. ნაყ. VIIX. იზ
რდება მშრალ ადგილებში, ბუჩქნარებში, ტყისა ადგი
ლებში. გავრცელებულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,ევროპას,მცირედაშუააზიას.
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Rhamnus cordata Medw.

ოჯახი:Rhamnaceae–ხეჭრელისებრნი

დაბალი ტანის უეკლო ბუჩქია, ძლიერდატოტვილი, ნო
რჩი ტოტები და ყლორტები ხშირი შებუსვითაა, ღია ან
მუქი ნაცრისფერია. ფოთლები მორიგეობითია, ფართო
კვერცხისებური ან თითქმის მომრგვალო. ზედა მხარე
მოლეგოანმწვანეფერისაა,ბეწვიანიანშიშველი.ქვედა
მხარე მკრთალი მწვანე, იშვიათად – მოჟანგისფრო ბე
წვითმოფენილი.ყვავილებიერთსქესიანია,კონებადშე
კრებილი,იშვიათად–მარტოული.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდება
კირქვიან და კლდოვან ნაპრალებში. გავრცელებულია
აფხაზეთში,რაჭალეჩხუმში,სამეგრელოსადაიმერეთში.

Rhamnus imeretina Booth, Petz. & Kirchn. – 
იმერული ხეჭრელი

ოჯახი:Rhamnaceae–ხეჭრელისებრნი

3 მმდე სიმაღლის უეკლო ბუჩქია. ტოტები ნორჩობაში
შებუსულია.ფოთლებიმორიგეობითარისგანლაგებული,
ელიფსურია, ზოგჯერ მოგრძოოვალური, ბლაგვი ან მახ
ვილწვერიანი; ზედა მხარე მწვანე, ქვედა – უფრო ღია,
მრავალრიცხოვანი გვერდითი ძარღვებით. ყვავილები
ერთანორსქესიანია,იღლიურკონებადშეკრებილი.ნა
ყოფიშავია,სფეროსებური.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებამთის
შუა და სუბალპური სარტყლების ტყისპირა ადგილებში,
ფართოფოთლოვან და წიწვოვან ტყეებში. გავრცელებუ
ლიათითქმისმთელდასავლეთსაქართველოშიდაშიდა
ქართლის დასავლეთ ნაწილში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.
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Rhamnus pallasii Fisch. & C.A. Mey. – 
შავჯაგა

ოჯახი:Rhamnaceae–ხეჭრელისებრნი

დაბალიტანისტოტებგაშლილიბუჩქია,ეკლიანი,წვრილი,
მოწითალოყავისფერიყლორტებით.ფოთლებიკონებად
არისშეკრულიშემოკლებულყლორტებზე.ფოთლებივიწ
როხაზურია, კიდეებზე დაკბილული. ზრდასრული ფოთ
ლებიშიშველია.ყვავილებიმომწვანოფერისაა,კონებად
შეკრებილი.ყვ.ნაყ:VIVIII.დამახასიათებელიაარიდული
მეჩხერიტყეებისადაქსეროფილურიდაჯგუფებებისათვის.
გავრცელებულია აღმოსავლეთსაქართველოში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიასა
დაირანს.

Agrimonia eupatoria L. – ბირკავა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო–30100სმ
სიმაღლის,მარტივიაანმცირედდატოტვილი.ფოთლები
რთულია, კენტფრთისებური. ყვავილედითავთავისებური
მტევანია, გრძელი – 1030 სმ სიგრძის; ყვავილები მო
კლეყუნწიანია.გვირგვინისფურცლებიკვერცხისებურლა
ნცეტაა,ყვითელიფერის.ყვ.ნაყ.VIX.იზრდებამთისშუა
სარტყლამდემეჩხერტყეებში,ტყისპირებში,ბუჩქნარებში,
ნათესებში,ტყისმდელოებსადაბალახოვანფერდობებზე,
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპასა
დამცირეაზიას.
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Alchemilla dura Buser – მარმუჭი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო თითქმის
სწორადმდგომია,კარგადგანვითარებულიღეროსეული
ფოთლებით,დიდიზომისმოგრძო,თითქმისსწორკბილი
ანისეგმენტებითადავიწროყვავილედით.ყვ.ნაყ.VIIVIII.
იზრდება მთის ფერდობებზე, ქვაყრილებზე, მდინარეთა
ნაპირებზე,ზღვისდონიდან2000მმდე.გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს აღმოსავლეთ და დასავლეთ სამხრეთ
კავკასიას,აზიას,ირანს.

Aruncus dioicus (Walter) Fernald = Aruncus 
vulgaris Raf. – მეკენძალა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ღერო 11,5 მ
სიმაღლისაა. ფოთლები გრძელია და გრძელყუნწიანი,
ორმაგფრთისებური, ფოთოლაკი – 9. ზედა ფოთლები
მთლიანია,ქვედებიფრთისებურადარისდაყოფილი37
ნაკვთად.ნაკვთებიმოგრძოკვერცხისებურიაანოვალურ
ლანცეტა.გვირგვინისფურცლებითეთრიადაპატარაზო
მის. შეკრებილია საგველასებურ ყვავილედებში. ყვ. ნაყ.
VVIII. იზრდება ტყეებში, ტყისპირა ადგილებში, ტენიან,
ქვიან და კლდიან ეკოტოპებზე. გავრცელებულია თით
ქმის მთელსაქართველოში. გავრცელების საერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურევროპასადამცირე
აზიას.
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Comarum palustre L. – წყლის 
მარწყვაბალახი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,გრძელიმხოხავი
ფესურით.ღერო მოწითალოფერისაა, შებუსული.ფოთ
ლები გრძელყუნწიანია და შებუსული. ქვედა ფოთლები
კენტფრთისებურია.ფოთოლაკებიმოგრძოდაკვერცხისე
ბურია,რომელთაცქვედამხარემონაცრისფრო,ზედაკი
მუქიმწვანეაქვთ.გვირგვინისფურცლებიპატარაზომისაა,
ჯამისფურცლები კი მოკლეა, მუქი მეწამულიფერის. ყვ.
ნაყ.VVII.იზრდებამაღალმთისჭაობებში,მდინარეებისა
და ტბების ნაპირებზე. საქართველოში გავრცელებულია
სპორადულად. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას,ცენტრალურევროპას,ციმბირს,მცირეაზიასა
დაჩრდილოამერიკას.

Cotoneaster meyeri Pojark. – ვაშლანა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

2მმდესიმაღლისბუჩქია.ეკლიანი,ნორჩიმცენარეწვრი
ლია, წკეპლისებური. თავიდან მეტნაკლებად თეთრად
შებუსულია,შემდგომპერიოდშიშიშველი.ფოთლებიმოგ
რძოელიფსურიაანელიფსური.წვერზებლაგვადამოკვე
თილი, ფოთლის ყუნწები მოკლეა. ფოთლები თითქმის
შიშველია,ზედამხარე–მუქიმწვანე,ქვედა–უფროღია.
ყვავილედი510–ყვავილიანია,იღლიური,თავდახრილი.
გვირგვინი თეთრია, ფართოდ გადაშლილი. ჰიპანთიუმი
შიშველია. ყვ. IVVI, ნაყ. IXX. იზრდება ქვიან ფერდო
ბებზე,ბუჩქნარებსადამეჩხერტყეებში.გავრცელებულია
აღმოსავლეთ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.
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Cotoneaster morulus Pojark.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ღერო50125 სმ სიმაღლისბუჩქია. გაშლილიტოტებით.
ნორჩიტოტებიდაფარულიაძალიანმოკლე,მიტკეცილი
ბეწვით. წლიური ტოტები მუქი მეწამულია. ფოთლები
თხელია და თითქმის ტყავისებური, მოყვითალომწვანე,
ფორმით მოგრძოელიფსური. ყვავილედი სწორადმდგო
მიადამოკლე,38–ყვავილიანი.გვირგვინისფურცლები
თეთრია,გადაშლილი.ყვ.V,ნაყ. IXX.იზრდებამთისშუა
სარტყელშიღია, მშრალდა ქვიანფერდობებზე, ბუჩქნა
რებში. გავრცელებულია ქართლში, კახეთსა და მესხე
თჯავახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
სამხრეთკავკასიასადამცირეაზიას.

Cotoneaster racemiflorus (Desf.) K. Koch – 
ჩიტაკომშა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

სწორადმდგომი1მმდესიმაღლისბუჩქია,სწორიანდა
ჯაგული.ნორჩიმცენარესქლადქეჩისებურადშებუსულია.
ერთ და ორწლიანი ტოტები ყავისფერია ან ალუბლის
ფერი. ფოთლები ფორმით ელიფსურია ან ფართოოვა
ლური, შებუსული. გვერდითი ფოთლების ტოტები უფრო
პატარაა, ვიდრე კენწრული ფოთლები. ყვავილედი ფა
რისებურია. მოთეთრო გვირგვინი ფართოდ არის გადა
შლილი.ყვ.VVI,ნაყ.VIIIX.იზრდებაფერდობებზემშრალ
ბუჩქნართაშორისდაბლობიდანმთისშუასარტყლამდე.
გავრცელებულია აღმოსავლეთსაქართველოში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,შუადამცირე
აზიას,ირანსადაჩრდილოეთაფრიკას.
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Crataegus x kyrtostyla Fingerh. – წითელი 
კუნელი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

5 მმდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია, მომურონაცრისფერი
ტოტებით;შიშველიდანორჩობაშიოდნავშებუსული,მცი
რერიცხოვანი ეკლებით. ფოთლის ყუნწები შიშველია ან
ოდნავშებუსული.ფოთოლიღიამწვანეფერისაა,უკუკვე
რცხისებურიდარომბისფორმის,5ნაკვთიანი,იშვიათად
– 3 ან 7 – ნაკვთიანი. უნაყოფო ყლორტების ფოთლები
უფროდიდია.ყვავილედიფარისფორმისაა,დატოტვილი.
გვირგვინითეთრია,ნაყოფი–წითელი.ყვ.VI,ნაყ.IX.იზ
რდება ტყეებში, ბუჩქნარებში ზოგჯერ რაყას ქმნის. სა
ქართველოში თითქმის ყველგან არის გავრცელებული.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ყი
რიმს,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Crataegus orientalis Pall.ex M.Bieb. – კნაპა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

15მმდესიმაღლისხეანბუჩქია.ყლორტებისქლადარის
ქეჩისებურად შებუსული, ეკლებიანი. ფოთლები ორივე
მხარეზე შებუსულია თეთრი რბილი ბეწვით, ფორმით
მოგრძოკვერცხისებური ან უკუკვერცხისებურია, 57ად
დანაკვთული. ყვავილედი კომპაქტურია, მცირეყვავილი
ანი, ხშირი თეთრი ბეწვით შემოსილი. გვირგვინი თეთ
რია.ნაყოფიმოწითალონარინჯისფერი.ყვ.VIVII,ნაყ.IX.
იზრდებამთისშუა სარტყლისარიდულ,მეჩხერტყეებში,
ტყისპირებში,მშრალდაქვიანფერდობებზე.გავრცელე
ბულია აჭარაში, ქართლსა და მესხეთჯავახეთში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,
ყირიმს,სამხრეთევროპასადამცირეაზიას.
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Crataegus pentagyna Waldst.& Kit.ex Willd. 
– შავი კუნელი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

312 მ სიმაღლის ხე ან ბუჩქია, ნაცრისფერი ტოტებით.
ნორჩი ყლორტები შებუსულია ან შიშველი, ეკლები მცი
რერიცხოვანია, სუსტი. ფოთლების ზედა მხარე მუქი
მწვანე ფერისაა, ქვედა მხარე – უფრო ღია ფერის, ფა
რთოკვერცხისებურრომბული ფორმის, 57 ნაკვთიანი.
ყვავილედი მრავალყვავლიანია, შებუსული. გვირგვინი
თეთრია, ნაყოფი – შავი. ყვ. VVI, ნაყ. VIIIIX. იზრდება
ტყეებში,ტყისპირებსადაბუჩქნარებსშორის.გავრცელე
ბულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ყირიმს,ცენტრალურდა
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Cydonia oblonga Mill. – კომში

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

1,55 მმდე სიმაღლისხე ან ბუჩქია,თხელიდახეთქილი
ქერქით. ნორჩი ყლორტები შებუსულია ქეჩისებურად.
ფოთლები კვერცხისებურია ან ოვალური ფორმის, კი
დემთლიანი,ქვედამხარემონაცრისფრო–ქეჩისებურია,
1012სმსიგრძისდა7,5სმსიგანის.ყვავილებიმკრთალი
ვარდისფერია. ნაყოფი თავიდან ქეჩისებურადაა შებუ
სული, ლიმონისფერი ან მუქი ყვითელია. ყვ.V, ნაყ.IX.
იზრდება მთის ქვედა, ზოგჯერ შუა სარტყლამდე – 1400
მმდე,ტყისპირებსადაფერდობებზე,ზოგჯერველურდება.
გავრცელებულია აჭარაში, კახეთსადა ქვემო ქართლში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,შუადა
მცირეაზიას,ირანს.
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Dryas caucasica Juz.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო515სმსი
მაღლისაა, ხშირად ქმნის კორდს.ფოთლები ტყავისებუ
რია, მოყვანილობით ელიფსური ან მოგრძოელიფსური,
კიდეზე ჩაჭრილმრგვალკბილა. თანაყვავილები წაგრძე
ლებულია, გრძელბეწვიანი, რიცხვით 25. გვირგვინის
ფურცლები თეთრია, უკუკვერცხისებური. ყვ. ნაყ. VIVIII.
იზრდება სუბალპური და ალპური სარტყლების მშრალ
ქვიან ადგილებში, კლდეებსადა მორენებზე. გავრცელე
ბულია აფხაზეთში, სვანეთში, რაჭალეჩხუმში, სამეგრე
ლოში, შიდა ქართლსა და მთიულეთში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას. კავკასიის
ენდემურიმცენარეა.

Drymocallis rupestris (L.) Soj k Potentilla 
rupestris L. დაბლობის მარწყვაბალახა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

60სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.ღერომაგარია,შუანაწილიდანდატოტვილი,მოფე
ნილიაგაფარჩხული,მარტივიდაჯირკვლოვანიბეწვით.
ფოთლები გრძელყუნწიანია, 12 წყვილი დაშორიშორე
ბული, კვერცხის ფორმის ან თითქმის მომრგვალო ფო
თოლაკებით,კიდედაკბილულია.ყვავილებიმარტოულია
ანშეკრებილიაფარჩხატ,საგველასებურყვავილედებად.
გვირგვინისფურცლებითეთრია.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდება
კლდეებზე, მშრალ ფერდობებზე და ქვიან ადგილებში
მთისშუადაზედასარტყლებში.გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს კავკასიას, ჩრდილო და ცენტრალურ ევროპას,
მცირეაზიას.
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Duchesnea indica (Jacks. ) Focke – გველის 
მარწყვი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო30100სმ
მდესიმაღლისაა,გრძელი,მხოხავი,გაფარჩხულბეწვიანი
ყლორტებით. ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია,
ღეროსეული–უფრომოკლეყუნწიანი,სამფოთოლაკიანი.
თანაფოთლები კვერცხისებურლანცეტაა, კიდემთლიანი.
ყვავილები მარტოულია, გრძელყუნწებიანი. გვირგვინი
ყვითელიფერისაა.ყვ.ნაყ.VX.იზრდებამთისქვედასა
რტყელში გზისპირებზე, ბოსტნებსა და ბაღებში. გავრცე
ლებულიააფხაზეთში,სამეგრელოში,იმერეთში,გურიასა
და აჭარაში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
აღმოსავლეთ აზიას, ცენტრალურდა სამხრეთ ევროპას,
ჩრდილოდასამხრეთამერიკას.

Filipendula vulgaris Moench – ქაფურა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 3060 სმ
სიმაღლის,მარტივიანზედანაწილშიოდნავდატოტვილი.
ფესვთანური ფოთლები მოყვანილობით მოგრძოლანცე
ტასებურია, წყვეტილფრთისებური, ზემოდან შიშველი,
ქვედა მხარეზე შებუსული და ჩაჭრილდაკბილული გვე
რდითსეგმენტებად.ღეროსეულიშუადაზედაფოთლები
ფესვთანურის მსგავსია, ოღონდ მცირე ზომისაა. ყვავი
ლედისაგველასებურია,გვირგვინიმოთეთროაანმოვა
რდისფრო. ყვ. ნაყ. IVVIII. იზრდება დაბლობიდან მთის
ზედა სარტყლამდე, ველებში, მდელოებზე, მინდვრებში,
ტყისპირებსა და ბუჩქნარებში. გავრცელებულია მთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,ევროპას,ციმბირს,მცირეაზიას,ჩრდილოამე
რიკას.
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Fragaria vesca L. – მარწყვი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 520 სმ
სიმაღლისაა. ფესვთანური ფოთლები გრძელყუნწიანია,
სამფოთოლაკიანი,შებუსული,კენწრულიფოთოლაკიმო
კლეყუნწიანია,რომბისფორმის,გვერდითიფოთოლაკები
მჯდომარეა, კვერცხის ფორმის, კიდედაკბილული, მიტ
კეცილ ბეწვებიანი. ყვავილედი ფარისებურია, ყვავილის
ყუნწი გრძელია, გვირგვინი თეთრია, ნაყოფი – კაშკაშა
წითელი.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებადაბლობიდანტყისზედა
სარტყლამდეტყეებში,ტყისპირებში,ბუჩქნარებში,ველო
ბებზე. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,
ევროპას,ციმბირს,შუააზიას,ჩრდილოაფრიკას.

Geum urbanum L. – ნიგვზისძირა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,ღერო–2070სმ
სიმაღლის, სწორად მდგომი, რბილი ბეწვით შებუსული,
ზედანაწილშიდატოტვილი.ფესვთანურიფოთლებიგრძე
ლყუნწიანია,ჩანგისებურფრთისებურიანწყვეტილფრთი
სებური, კიდედაკბილული; კენწრული სეგმენტი დიდია,
რომბის ფორმის ან უკუკვერცხისებური, 35ნაკვთიანი.
ღეროსეული ფოთლები მოკლეყუნწიანია, სამად გაყო
ფილი. ყვავილსაჯდომი შებუსულია. გვირგვინი პატარა
ზომისაა, ყვითელი. ყვ. ნაყ.VVII. იზრდება ბუჩქნარებში,
ტყეებში,ტყისპირებში.გავრცელებულიამთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ცენტრალურდასამხრეთევროპას,შუააზიას,ირანსადა
მცირეაზიას.
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Malus orientalis Uglitzk.ex Juz. – მაჟალო

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

1012 მ სიმაღლის ხეა, თითქმის უეკლო; ნორჩი ყლო
რტები შებუსულია.ფოთლები კვერცხისფორმის, ელიფ
სური ან ლანცეტაა. ფუძესთან ახლოს კიდემთლიანია,
დანარჩენინაწილი–დაკბილული.ზედამხარე–მცირედ,
ქვედა მხარე კი სქლად არის ქეჩის მსგავსად შებუსული.
ყვავილედი46–ყვავილიანია.გვირგვინითეთრია,ზოგ
ჯერ მოვარდისფრო ელფერით. ყვ. IV, ნაყ. IX. იზრდება
დაბლობიდანმთისშუასარტყლამდეტყეებსადატყისპი
რებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში, გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსმცირეაზიასადაირანს.

Mespilus germanica L. – ზღმარტლი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

1,55 მმდე სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. ყლორტები მოწი
თალომურა ფერისაა, ნორჩობაში შებუსულია. წლიური
ტოტები ნაცრისფერია. ფოთლები მოკლეყუნწიანია, ფო
რმით ელიფსური ან მოგრძოლანცეტა, კიდემთლიანი ან
დაკბილული, მუქი მწვანე ფერის. თანაყვავილები დიდი
ზომისაა, ადვილად სცვივა. ყვავილებითეთრია, ნაყოფი
მომუროფერისაა.ყვ.V,ნაყ.X.იზრდებამთისქვედადა
შუა სარტყლების ტყეებში. უფრო ხშირად ქვეტყეშია წა
რმოდგენილი. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცე
ნტრალურდადასავლეთ ევროპას, შუადა მცირე აზიას,
ჩრდილოირანს.
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Potentilla argentea L.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო40სმმდე
სიმაღლისაა, რკალისებურად წამოწეული ან თითქმის
სწორი,ზედანაწილშიდატოტვილი.ფოთლები5ფოთო
ლაკიანია, გრძელყუნწიანი. ფოთოლაკები უკუკვერცხი
სებურიდან – უკულანცეტამდეა. ყვავილედიფარისებური
საგველაა, ფაშარი, მრავალყვავილიანი. გვირგვინის
ფურცლები უკუკვერცხისებურია, ყვითელი. ყვ. ნაყ. VVII.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,ჩრდილოამერიკას.

Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch 
= Potentilla gelida C.A. Mey.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო20სმმდე
სიმაღლისაა,საყვავილეღეროებისწორიანწამოწეულია,
ზედანაწილშიდატოტვილი,მცირედშეფოთლილი,დაფა
რულიამოკლედაგრძელი,მოხრილიბეწვით.ფოთლები
გრძელყუნწიანია, სამნაკვთიანი, ფოთოლაკები უკუკვე
რცხისებურსოლისებურია.ყვავილედიფაშარია,მცირეყ
ვავილიანი.გვირგვინისფურცლებიუკუგულისებურია.ყვ.
ნაყ. VIVIII. იზრდება ალპურ სარტყელში მდელოებსა,
ნაზვავებსა და კლდოვან ადგილებში. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,ჩრდილოევრო
პას,შუააზიას.
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Potentilla recta L.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღეროები ცენ
ტრალურია,70 სმმდე სიმაღლის, სწორი ან წამოწეული,
ზედა ნაწილში ორკაპის მსგავსად არის დატოტვილი,
დაფარულია გრძელი, გაფარჩხული ბეწვით. ფოთლები
გრძელყუნწიანია, 57 ფოთოლაკიანი. ფოთოლაკები
მოგრძოკვერცხისებურიდან–ხაზურლანცეტამდეა.ყვავი
ლედი ფარისებურისაგველაა, მრავალყვავილიანი. ყვ.
ნაყ.VIVII.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებისვე
ლებზე, მშრალ, ბალახოვან ფერდობებზე, ტყისპირებში,
ყამირებსადაბუჩქნარებში.გავრცელებულიამთელსაქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას,
ირანს.

Potentilla thuringiaca Bernh.= Potentilla 
caucasica Juz.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო წამოწეუ
ლია, 35 სმმდე სიმაღლის, ზედა ნაწილშიდატოტვილი,
დაფარულია ხშირი და გრძელი, გაფარჩხული ბეწვით.
ფოთლებიგრძელყუნწიანიადაშედგება7ფოთოლაკისა
გან.ფოთოლაკებიუკუკვერცხისებურია,ყვავილედი–ფა
შარი.გვირგვინისფურცლებიფართოუკუკვერცხისებურია,
ყვითელი.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებამთისშუასარტყლიდან
სუბალპურსარტყლამდე–ტყისპირებში,ველობებზე,ბუჩ
ქნარებშიდა ბალახოვანფერდობებზე. გავრცელებულია
აფხაზეთში,რაჭალეჩხუმში,შიდაქართლში,მთიულეთში,
კახეთსადამესხეთჯავახეთში.კავკასიისენდემურიმცენა
რეა.
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Prunus cerasifera Ehrh. = Prunus divaricata 
Ledeb. – ტყემალი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

210 მ სიმაღლის ხე ან ბუჩქია, ღერო დატოტვილი და
მეტნაკლებად ეკლებიანი. ფოთლებიოვალური ანოვა
ლურკვერცხისებურიფორმისააოვალურლანცეტამდე,თა
ნდათანობითწაწვეტებული,კიდეხერხკბილა,ზედამხარე
–შიშველი,ქვედამხარეძარღვებისგაყოლებაზე–ბეწვით
მოფენილი. ყვავილები თითოთითოდაა განლაგებული
12სმსიგრძისყუნწებზე.გვირგვინისფურცლებიკვერცხის
ფორმისააანოვალურკვერცხისებური,ბლაგვიანწაწვე
ტებული; თეთრი ფერისაა, იშვიათად – მოვარდისფრო.
ყვ. ნაყ. VVIII. მცენარე გავრცელებულია დაბლობიდან
ტყისზედასარტყლამდეტყეებში,ტყისპირამიდამოებში.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას,
მცირედაშუააზიას,ირანს.

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb = Amygdalus 
communis L. – ჩვეულებრივი ნუში

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ხე ან ბუჩქია, ღერო სწორად მდგომი ან გადახრილი,
უეკლოტოტებით.ფოთლებილანცეტაა ან ვიწროელიფ
სური,49სმსიგრძისადა1,52,5სმსიგანის,შიშველი.ყვა
ვილები შეფოთვლამდე იშლება. გვირგვინის ფურცლები
თეთრიაანმკრთალივარდისფერი.ნაყოფიხავერდივით
შებუსული, ირიბკვერცხისებური ან მოგრძოკვერცხისებუ
რია.ყვ.IIIIV,ნაყ.VII.მცენარეგაველურებულია.გვხვდება
მშრალ ბუჩქნარებში, ნახევრად არიდულ დაჯგუფებებში,
ველებზე და ა.შ. საკმაოდ იშვიათია. საქართველოში ვე
ლურადმხოლოდშიდაქართლსადაკახეთშიაცნობილი.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ კავკა
სიას,შუააზიას,სამხრეთევროპას,ირანს.
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Prunus laurocerasus L.= Laurocerasus 
officinalis M.Roem. – წყავი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

16მსიმაღლისხეანბუჩქია,ღერო–დატოტვილი.ფოთ
ლები მოგრძოელიფსურია, მოკლეყუნწიანი, პრიალა,
ტყავისებური. ყვავილედი ხშირი, აღმამდგომი მტევანია.
გვირგვინითეთრიფერისაა,ნაყოფი–შავი. ყვ.IVV,ნაყ.
VIII. იზრდება ტყეებში, როგორც ქვეტყე, შედის აგრეთვე
ბუჩქნარების შემადგენლობაში, ხშირად სუფთა რაყებს
ქმნის. გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოსა კა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს.

Prunus mahaleb L. = Cerasus mahaleb (L.) 
Mill. ბალღოჯი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

510 მ სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. ქერქი – მუქი ნაცრის
ფერი, წლიურიყლორტებიღიამურაფერისაა, შიშველი
ან ხავერდისმსგავსი შებუსვით.ფოთლისყუნწის სიგრძე
320მმია,ფოთლისფირფიტამომრგვალებულიანმოგ
რძო კვერცხის ფორმისაა. ყვავილედი მრავალყვავი
ლიანი ფარისებური მტევანია. ჰიპანთიუმი ზარისებურია
და შიშველი. გვირგვინი თეთრია, ოდნავ მოყვითალო
ან მოვარდისფრო ელფერით. ყვ. IVV, ნაყ. VIVIII. გავ
რცელებულია მშრალ, ქვიან ფერდობებზე, ბუჩქნარებში.
გავრცელებულია აღმოსავლეთსაქართველოში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,სამ
ხრეთევროპას,შუააზიას.
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Prunus microcarpa C.A.Mey. = 
Cerasus microcarpa (C.A.Mey.) Boiss. – 
მცირენაყოფიანი ბალამწარა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

1მმდესიმაღლისბუჩქია,ქერქინაცრისფერია,ფოთლები
–მოგრძოელიფსურიაანკვერცხისებური.მცირეზომის,13
სმსიგრძისადა310მმსიგანისკაშკაშავარდისფერი45
ყვავილიდამოკლებულ ყლორტებზეა განლაგებული. ყვ.
IIIV, ნაყ.VVI. იზრდება მშრალ ფერდობებზე და მეჩხერ
ტყეებში.გავრცელებულიაკახეთსადაქართლში.მცენარე
შესულია საქართველოს წითელ ნუსხაში, როგორც მო
წყვლადი სახეობა. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსსამხრეთკავკასიას,შუააზიასადაირანს.

Prunus padus L.=Padus avium Mill. – 
შოთხვი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ხე ან ბუჩქია, რომლის ღერო 10 მმდე სიმაღლისაა.
წლიური ტოტები მოშავოა ან მუქი წითელი. ფოთლები
თხელია, 210 სმ სიგრძის. ლანცეტაკვერცხისებური, კი
დეებზე წვრილხერხკბილა. ყვავილედი მტევანია, გვირ
გვინი–თეთრი.ყვ.VVI.ნაყ.VIIIIX.იზრდებამთისშუადა
ზედა სარტყლებში მდინარის ნაპირებზე და ტყის პირას.
გავრცელებულია აფხაზეთში, სვანეთში, შიდა ქართლში,
მესხეთჯავახეთში, მთიულეთში, ხევსურეთში, ფშავსა და
კახეთში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკა
სიას,ჩრდილო,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირე
დაშუააზიას,ირანს.
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Prunus spinosa L. – კვრინჩხი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ბუჩქიანხეა.ღეროძლიერდატოტვილია,ხშირეკლიანი,
ნორჩი ყლორტები მოკლებეწვიანია ან შიშველი. ფოთ
ლები25სმსიგრძისაა,ელიფსურიანუკუკვერცხისებური.
ყვავილებითეთრია,თითოთითოდანორორადგანლა
გებული.ჯამისფოთლებიმხოლოდკიდეებზეაწამწამები
ანი;ყვავილისყუნწებისწორადმდგომიაანგადახრილი.
ყვ.ნაყ.IIIIV.იზრდებადაბლობიდან1200მსიმაღლემდე,
ტყისპირებში, ბუჩქნარებში, მდინარეთა ხეობების გასწვ
რივ. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ჩრდილო,
ცენტრალურდასამხრეთევროპას,ირანს.

Prunus cerasus L. = Cerasus silvestris 
Garsault – ბალამწარა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

325მისსიმაღლისხეა,ქერქიმოშავოა.ფოთლებიმოგ
რძოკვერცხისებურია ან ელიფსური, წვერისკენ შევიწ
როებული. კიდეებზე ორმაგხერხკბილა. ფოთოლი16 სმ
სიგრძის, 8 სმ სიგანის, რომლის ზედა მხარე შიშველია,
ქვედამხარე–ძარღვებისგაყოლებაზეშებუსული.თეთრი
ანმოვარდისფრო.ყვავილედი28–ყვავილიანიქოლგაა.
ყვ.IVV, ნაყ.VI. იზრდება ტყის შუა და ზედა სარტყლების
ფოთლოვან ტყეებში. გვხვდება მთელ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ყი
რიმს,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიასადა
ირანს.
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Pyracantha coccinea M.Roem. – ჩიტავაშლა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

2მ–მდესიმაღლისბუჩქია,უხვეკლიანი.ყლორტებინო
რჩობაში მონაცრისფრო ბეწვებითაა მოფენილი. ფოთ
ლებიტყავისმსგავსია,შიშველიანნორჩობაშიბეწვებით
მოფენილი, ზედა მხარე მუქი მწვანე ფერის, პრიალა,
ქვედამხარეუფროღიაფერისაა,მოყვანილობითელიფ
სურლანცეტადან ვიწროლანცეტამდე, მახვილწვერიანი
ან მობლაგვო, კიდეებზე მრგვალკბილა.ყვავილედი მჭი
დროა,მეტნაკლებადბეწვიანი.ყვ.ნაყ.VI.იზრდებამთის
შუასარტყლამდესიმშრალისმოყვარულბუჩქნარებშიდა
ქვიან ფერდობებზე. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთ
კავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს.

Pyrus caucasica Fed. – პანტა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ხეა ან ბუჩქი. ვარჯი, ჩვეულებრივ, პირამიდულია,ნორჩი
ტოტები შიშველია, ნაცრისფერი ქერქით, ეკლებიანი.
ფოთლები შიშველია ან ქვედა მხარე ზოგჯერ თხლადაა
აბლაბუდის მსგავსი ბეწვით მოფენილი, ნახევრად ტყა
ვისებურია, ზედა მხარე პრიალაა, მოყვანილობით– მო
მრგვალოანფართოკვერცხისებური.ყვავილებითეთრია,
ფარის მსგავს ყვავილედად შეკრებილი; გვირგვინისფუ
რცლებიუკუკვერცხისებურია.ყვ.ნაყ.IVVI.იზრდებაუპი
რატესადმთისქვედადაშუასარტყლებისტყეებში,ზოგჯერ
უფრომაღლაც,ძირითადად–ფოთლოვანტყეებში.გავ
რცელებულია მთელ საქართველოში, ჯავახეთის გამო
კლებით.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Pyrus salicifolia Pall. – ტირიფფოთოლა 
ბერყენა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ხე ან ბუჩქია. ღერო 26 მ სიმაღლისაა, ძლიერ და
ტოტვილი.ტოტებიგაფარჩხულიადაუხვეკლიანი.ფოთ
ლებიმოკლეყუნწიანიაანთითქმისმჯდომარეაკვირტების
ირგვლივ,ხოლოეკლიანტოტებზემორიგეობითგანწყო
ბილი, მოყვანილობით – ხაზური ან ხაზურლანცეტა, კი
დემთლიანი,ფოთლის ქვედა მხარეთეთრი, ქეჩისებური
ბეწვითმოფენილი,ზედამხარე კი ნაცრისფერია. ყვ. ნაყ.
IV.იზრდებამშრალ,ხრიოკადგილებში,ბუჩქნარებში,სა
დაცმონაწილეობსარიდულმეჩხერტყეებსადანახევარუ
დაბნოთა დაჯგუფებაში. გავრცელებულია აღმოსავლეთ
დასამხრეთსაქართველოში.გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,ირანს.

Rosa canina L. – ასკილი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

13 მ სიმაღლის ბუჩქია. ძლიერ დატოტვილი; ტოტები,
ჩვეულებრივ,რკალივითაამოხრილი;ეკლებიგვერდებზე
შებრტყელებულია,რკალისანკაუჭისმსგავსადმოხრილი.
ფოთლები,ჩვეულებრივ,7–ფოთოლაკიანია,ელიფსურია
ანკვერცხისებური,კიდე–მარტივიანორმაგხერხკბილა.
ყვავილები მარტოულია ან მრავალნაყოფიან ყვავილე
დებში შეკრებილი. გვირგვინის ფურცლები მკრთალი ან
კაშკაშა ვარდისფერია, იშვიათად – გაშლილი, თითქმის
თეთრია.ყვ.ნაყ.VVII.იზრდებადაბლობიდანმთისზედა
სარტყლამდეღიაფერდობებზე,ნაკაფებში,ტყისპირებში,
მინდვრებში, გზისპირებზე. გავრცელებულია მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიას,ევროპას,ჩრდილოაფრიკას,მცირეაზიას,ირანს.
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Rosa doluchanovii Manden. – დოლუხანოვის 
ასკილი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

დაბალიბუჩქია.ღერომუქია,ყავისფერიქერქით.ტოტები
შებუსულიამოკლე,რბილი,გაფარჩხული,ხშირიბეწვით,
ეკლები სწორია, ნემსისებური. ფოთლები, ჩვეულებრივ,
7ფოთოლაკიანია,ფოთოლაკებიელიფსურიანფართო
ელიფსურია, ზედა მხარე მიტკეცილი, მოკლე ბეწვით შე
ბუსული, ქვემოდან მოთეთრო. ყვავილები მარტოულია,
მოკლე, ხშირბეწვიანი ყუნწებით. ყვ.VII, ნაყ.VIIIIX. იზ
რდება სუბალპურ სარტყელში. გავრცელებულია აფხა
ზეთსადასვანეთში.საქართველოსენდემურიმცენარეა.

Rosa transcaucasica Manden. – კავკასიური 
ასკილი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ბუჩქია. ღერო 11,5 მ სიმაღლისაა, მოწითალოყავის
ფერი,დანაოჭებულიქერქით. ეკლებისწორია ანოდნავ
ნამგალივით მოხრილი. ფოთლები 47 სმ სიგრძისაა,
5ფოთოლაკიანი;ფოთოლაკებიფართოელიფსურია,კი
დეზე ოდნავ გამოკვეთილია ორმაგი დაკბილვა, ორივე
მხარე ხშირჯირკვლებიანი; ჯირკვლები წებოვანია და
სურნელოვანი. ყვავილები მარტოულია, იშვიათად 23
ერთადააშეკრებილი.ყვ.VIIVIII,ნაყ.VIIIIX.იზრდებამთის
შუა და ზედა სარტყლების ტყისპირებსა და მინდვრებში,
ნაკაფებსადაბუჩქნართარაყაში,გავრცელებულიაშიდა
ქართლსადამესხეთჯავახეთში.საქართველოსენდემური
მცენარეა.

722



Rosa tuschetica Boiss. – თუშეთის ასკილი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ბუჩქია.ღერო11,5მსიმაღლისაა.ძლიერდატოტვილი;
ნორჩი ტოტები მოფენილია სწორი, დიდი და ნემსისე
ბურიეკლებით,ყვავილიანიტოტებიკიჯირკვლოვანიბე
წვითაცაა მოფენილი. ფოთლები 57 – ფოთოლაკიანია,
ფოთოლაკები კვერცხის ფორმისაა, კიდეებზე ორმაგად
ბასრხერხკბილა.ყვავილებიმარტოულია,ყვავილისყუნ
წები და ჯამის ფოთლები შებუსულია; ჯამის ფოთლები
ოდნავ არის გაფართოებული. გვირგვინის ფურცლები
კაშკაშავარდისფერია.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებასუბალპური
დაალპურისარტყლებისქვიანფერდობებზე.მისინახვა
შესაძლებელიათუშეთისდაცულტერიტორიაზე.გვხვდება
ქართლსადახევსურეთში.საქართველოსენდემია,აღწე
რილიათუშეთიდან1872წელს.

Rosa xanthina Lindl. = Rosa pimpinellifolia 
Bunge – ასკილი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ბუჩქია.ღერო1,52მსიმაღლისაა,ძლიერდატოტვილი,
ტოტებისწორადმდგომია,მოფენილიაორგვარი–დიდი
ზომისსწორიდანემსივითწვრილიეკლებით.ფოთლები,
ჩვეულებრივ, 711 – ფოთოლაკიანია, ელიფსური, ხერხ
კბილა.ყვავილებიმარტოულიაანფარისებურყვავილე
დებში შეკრებილი; გვირგვინის ფურცლები თეთრია ან
ძალიან ღია ყვითელი. ყვ.VVI, ნაყ.VIIIX. იზრდება და
ბლობიდან მთის ზედა სარტყლამდე ქვიანფერდობებზე,
ტყისპირებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირედაშუააზიას.
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Rubus anatolicus Focke – ანატოლიის 
მაყვალი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ბუჩქია.ერთწლიანიყლორტებიმსხვილია,ლეგანაფიფ
ქით, ღარებიანი, სქლადაა მოფენილი მარტივიდა ვარ
სკვლავისებური ბეწვით. ფოთლები 5ფოთოლაკიანია,
კენწრული ფოთოლაკი ფართოუკუკვერცხისებურია ან
თითქმის მომრგვალო ფორმის. ყვავილედი მჭიდროა
ან ფარჩხატი. გვირგვინის ფურცლები მეწამული ან ვა
რდისფერია. ყვ. ნაყ. VIIX. იზრდება მთის ქვედადა შუა
სარტყლების ტყისპირა ადგილებში, გზის პირებზე, ბუჩ
ქნარებში, მშრალ ფერდობებზე, მდინარისა და ზღვის
სანაპიროებზე. გავრცელებულია თითქმის მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსა
მხრეთკავკასიას,სამხრეთევროპას,შუადამცირეაზიას,
ირანს.

Rubus candicans Weihe ex Rchb.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ბუჩქია.ერთწლიანიყლორტებირკალისებურია,წახნაგო
ვანი,შიშველიანგაბნეულიბეწვებითმოფენილი.ეკლები
საშუალოზომისააანსაკმაოდდიდიზომის,წიბოებზეგან
წყობილი. ფოთლები 5ფოთოლაკიანია, ფოთლის ზედა
მხარეშიშველია,ქვედამხარეკი–მონაცრისფრო,ქეჩის
მსგავსადბეწვიანი.კენწრულიფოთოლაკიელიფსურიან
მოგრძოკვერცხისებურია. ყვავილედი წაგრძელებულია,
ფარჩხატი. გვირგვინის ფურცლები მოგრძოუკუკვერცხი
სებურია. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება ტყისპირა ადგილებში,
ბუჩქნარებში, მთისფერდობებზე, მდინარეთა ნაპირებზე.
გავრცელებულია აფხაზეთში, აჭარაში, შიდა ქართლში,
ქვემოქართლსადაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ,დასავლეთდაცენტრა
ლურევროპას,მცირეაზიას.
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Rubus canescens DC.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

საშუალოსიმაღლისბუჩქია.ერთწლიანიყლორტებიღა
რებიანიწახნაგებითაა,შებუსულიამიტკეცილიქეჩისებური
ბეწვით; ეკლები სუსტია, არათანაბარი ზომის.ფოთლები
3ფოთოლაკიანია,ზედამხარემონაცრისფრო–მწვანეა,
ქვედა მხარე კი მონაცრისფრო ქეჩისებური. კენწრული
ფოთოლაკი რომბის ფორმისაა. ყვავილედი პირამიდუ
ლია, ხშირი და მეტწილად უფოთლო. გვირგვინის ფურ
ცლები მოყვითალო – თეთრი ფერისაა. ყვ. ნაყ. VIVIII.
იზრდება მთის შუა სარტყლამდე უმეტესად განათებულ
ტყეებში,ფიჭვნარებში,ღია,მშრალფერდობებზე,ბუჩქნა
რებში. გავრცელებულია აფხაზეთში, მესხეთჯავახეთსა
დაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკა
ვკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას,
ირანს.

Rubus idaeus L. – ჟოლო

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ბუჩქია.ერთწლიანიყლორტებიცილინდრულია,სწორად
მდგომი,დახრილიწვერით,სქლადაამოფენილიწვრილი,
მოწითალოყავისფერიეკლებით.ფოთოლიშედგება3–5
(7)ფოთოლაკისგან.ფოთოლაკებისზედამხარეთითქმის
შიშველია,ანაქაიქმოფენილიამარტივიანვარსკვლავი
სებურიბეწვით.ქვედამხარეთეთრია,ქეჩისებურადარის
შებუსულიდა კიდეებზე უთანაბროდ ხერხკბილაა. ყვავი
ლები შეკრებილია იღლიურ, მცირე ყვავილიან მტევნე
ბადდაკენწრულფარისებურ–საგველაყვავილედებად.
გვირგვინის ფურცლები თეთრი ფერისაა. ყვ. ნაყ. VVII.
იზრდებატყეებსადატყისპირებში,გაჩეხილადგილებში,
ტყის ველობებზე, მდინარეთა ნაპირებზე, ბუჩქნარებში.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,დასავლეთევროპას,
ციმბირს,შუააზიას.
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Rubus kacheticus Sanadze – კახეთის 
მაყვალი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

საკმაოდდიდიზომისბუჩქია.ერთწლიანი,68მმმდედი
ამეტრისყლორტებიცილინდრისფორმისაა,სუსტადარის
შებუსულიდა მარტივი ჯირკვლებით მოფენილი. ეკლები
ხშირიადაქვევითგადახრილი.ფოთლები35–ფოთო
ლაკიანია, ზედა მხარე გაბნეული ბეწვითაა მოფენილი,
ქვედა მხარე კი მონაცრისფროქეჩისებურია, ფორმით
მომრგვალოკვერცხისებური.ყვავილედიფარჩხატისა
გველაა.ჯამისფოთლებისამკუთხაფორმისაა.ყვ.VIVII,
ნაყ.VIIVIII. იზრდება ფოთლოვან ტყეებში, ტყისპირებში.
აღწერილია კახეთიდან,ლაგოდეხის მიდამოებიდან. სა
ქართველოსენდემურიმცენარეა.

Sanguisorba minor subsp. magnolii (Spach) 
Briq. = Poterium polygamum Desf. – ურაშა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

3060 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო სწორად მდგომია, დატოტვილი, ძირში
ფოთლებიანად მეტნაკლებად გაფარჩხულბეწვიანი,
ზედა ნაწილი შიშველი, ზოგჯერ კი მთლიანად შიშველი.
ფოთლები კენტფრთისებურია, ფესვთანური. თავაკები
გრძელყუნწიანია, სფერული ან ცილინდრული, 2 სმმდე
სიგრძის, ჯამი მოყვითალოა, ზოგჯერ – წაბლისფერი.
ყვ. ნაყ. VIX. იზრდება მთის ზედა სარტყლამდე მშრალ
ფერდობებზე, მდელოებზე, ქვაღორღიან და თიხნარ
ნაზვავებზე, ტყისპირებში, ბუჩქნარებში ნათესებში. გავ
რცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურ
დასამხრეთევროპას,მცირედაშუააზიას,ირანს.
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Sorbus aucuparia L. 

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ბუჩქიანხეა.ნორჩიტოტებიმომურო–წითელიფერისაა,
მეტნაკლებად თეთრი ბეწვითაა შემოსილი. ფოთლები
კენტფრთისებურია,13,325სმსიგრძის,1115ფოთოლა
კით.ფოთოლაკებისზედამხარემწვანეა,ქვედაკიმოთე
თრომოლეგოფერის.კენწრულიფოთოლაკიელიფსის
ფორმისაა, შუა – ელიფსურლანცეტა, ასიმეტრიული.
ყვავილედიშიშველიაანთითქმის შიშველი. ნაყოფიმო
მრგვალოოვალური ფორმის, მოყვითალო – წითელი
ფერის. ყვ.V, ნაყ.VIIIIX. იზრდება სუბალპური სარტყლის
ტანბრეცილ ტყეებში 15002300 მმდე. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასადამცირეაზიას.კა
ვკასიისეკორეგიონისენდემურიმცენარეა.

Sorbus caucasigena Kom. – ცირცელი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ხეანბუჩქია,ღერო415მსიმაღლისაა,ფართოვარჯით.
ქერქირუხიფერისაა.კვირტებიკონუსურია,შებუსულიგა
ფანტულიბეწვით.ფოთლებიკენტფრთისებური,7–11(19)
ფოთოლაკით;ფოთოლაკებისზედამხარეშიშველია,მუქი
მწვანეფერის,ქვედამხარეუფრომკრთალიფერისაადა
ოდნავ შებუსული; ყველაფოთოლაკი ძირიდანვე ან შუა
ნაწილიდან წვერამდე კიდეებზე ბასრხერხკბილაა. ყვა
ვილედიფარისებურია, მრავალყვავილიანი, შიშველი ან
მეტწილადოდნავშებუსული.ყვ.ნაყ.VI.იზრდებატყისშუა
სარტყლიდან სუბალპურ სარტყლამდე. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს თითქმის მთელ კავკასიას. კავკასიის
ენდემია
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Sorbus graeca (Lodd. ex Spach) Kotschy – 
ამპურა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ხეანმოზრდილიბუჩქია.კვირტებიქეჩისებურადშებუსუ
ლიაანშიშველი.ფოთლებიტყავისმსგავსი,მომრგვალო
ან მომრგვალოელიფსურია, რომელთა ზედა მხარე
შიშველია, ქვედა მხარე კი ხშირი მოთეთროქეჩისებური
შებუსვით. ჯამის ფოთლებიც თეთრქეჩისებურია. ნაყოფი
მომრგვალოა, წითელი ფერის. ყვ.VIVII, ნაყ.VIIIIX. იზ
რდებატყისსარტყელშიკლდეებზე,ქვიანადგილებშიდა
ჩამონაზვავებზე. გავრცელებულია თითქმის მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირეაზიას,
ირანს.

Sorbus subfusca (Ledeb.ex Nordm.) Boiss.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

ხეანბუჩქია,ღეროშედარებითპატარაზომისაა,ქერქი–
მონაცრისფრომურაფერისა,კვირტები–ღიაყავისფერი.
ფოთლები –დიდი ზომის, ტყავისებური, მოყვანილობით
უკუკვერცხისებურ – ელიფსური, 811 წყვილი ძარღვით,
ორივემხარესშიშველიანიშვიათად–ქვედამხარესოდ
ნავ შებუსული. კიდეები – ორმაგხერხკბილა ან თითქმის
მარტივი.ნაყოფიოვალურიაანმომრგვალო,წითელიფე
რის,შემდეგშილურჯდება.ყვ.VIVII,ნაყ.VIIIIX.იზრდება
მთის ზედა და სუბალპური სარტყლების ტყეებში, დეკას
რაყაში, წიფლისტყეებშიდა სხვ., 17002400 მმდე. გავ
რცელებულიათითქმისმთელსაქართველოში.კავკასიის
ენდემია.
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Sorbus torminalis (L.) Crantz – თამელი

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

25მმდესიმაღლისხეა.ფოთლებიმოყვანილობითკვე
რცხისებურია,ძირშიმომრგვალებული,ოდნავგულისან
სოლისფორმის,ნაკვთებიწაწვეტებულია,იშვიათად–მო
ბლაგვო,კიდეებზეწვრილიდაბასრკბილიანი,ფოთლის
ზედა მხარე შიშველია, ქვედა მხარე მოყვითალომწვანე
ფერისაა,შიშველიანქეჩისმსგავსადსუსტადშებუსული.
ყვავილის ყუნწები პირველად ქეჩისებურად ბანჯგვლი
ანია, შემდეგ კი თითქმის შიშველი. ყვ.VVI, ნაყ.VIII IX.
იზრდება მთისწინეთიდან მთის შუა სარტყლამდე ძირი
თადად, მუხნარებში, რცხილნარებში. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას,ევროპას,მცირეაზიას.

Spiraea hypericifolia L. – გრაკლა

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

1,5 მ სიმაღლის ბუჩქია. ფოთლები შიშველია ან ნო
რჩობაში მოკლე ბეწვით მოფენილი, მოხაზულობით
უკუკვერცხისებური, მოგრძოელიფსური ანლანცეტა, კი
დემთლიანი.ყვავილედი410–ყვავილიანია;ყვავილების
ყუნწებიდაფოთლურანაყოფიცშიშველიანოდნავშებუ
სულია.ყვ.VVI,ნაყ.VIIVIII.იზრდებაველისადადაბლო
ბიდან სუბალპურ სარტყლამდე ბუჩქნარებშში, იშვიათად
კლდეებზე. გავრცელებულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
კავკასიას,მცირეაზიას,ციმბირს,შუააზიას.
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Woronowia speciosa (Albov) Juz.

ოჯახი:Rosaceae–ვარდისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო – 3080
სმ სიმაღლის, მარტოულია ან ორორი, სწორად მდგო
მია, მარტივი ან შუა ნაწილში თითქმის ორთითასავით
დატოტვილი,დაფარულიახშირიდაწვრილიჯირკვლო
ვანიბეწვით.გრძელყუნწიანიფოთლები510სმსიგრძის
და 615 სმ სიგანისაა, მოყვანილობით – მომრგვალო
თირკმლისებური, ორმაგმრგვალკბილა, ზედაპირულად
დანაკვთული.ყვავილებიდიდიზომისაადატოტებისკენ
წეროებზენახევარქოლგებადშეკრებილი.გვირგვინისფუ
რცლებიოქროსფერყვითელია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდება
სუბალპურდაალპურსარტყლებშიმდელოებზე,ნაშალე
ბსა და ღორღიანებზე. გავრცელებულია აფხაზეთში, რა
ჭალეჩხუმსა და სამეგრელოში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს დასავლეთ და ცენტრალურ კავკასიას.
კავკასიისენდემია.

Asperula arvensis L. – ყანის ჩიტისთვალა

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

ერთწლიანი მცენარეა. სიმაღლე– 1030 სმ, მარტივი ან
თითქმისძირიდანვედატოტვილი.ღერო4– წახნაგოვა
ნია, ქვედა ნაწილში ხორკლიანი შებუსვით. ქვედაფოთ
ლები 44ია, ვიწროუკუკვერცხისებური, მალე ჭკნება.
დანარჩენი 68ფოთოლი ერთად არის შეკრებილი,ლა
ნცეტა ან ხაზური ფორმით. ყვავილედი თავაკისებურია.
გვირგვინი შეფერილობით თეთრი ან იასამნისფერია.
გვირგვინისნაკვთებიკვერცხისფორმისაა.ყვ.ნაყ.VVIII.
იზრდებამშრალფერდობებზე,ბუჩქნარებში,იშვიათად–
ნათესებსადარუდერალურადგილებში.გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსსამხრეთკავკასიას,სამხრეთევროპას,ჩრდილო
აფრიკას,მცირედაშუააზიას.
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Asperula prostrata (Adams) K.Koch

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.აქვსმრავალი20
40 სმ სიმაღლის ღერო, ბევრი სტერილური ყლორტით,
მარტივიანოდნავდატოტვილი,4წახნაგოვანი,მცირედი
შებუსვით. აქვს ვიწროელიფსური ან ლანცეტა 66 ფო
თოლი. ყვავილედი საგველაა, შეფერილობით – თეთრი
ან მოვარდისფრო. ყვ. ნაყ.VVIII. იზრდება მთის შუა სა
რტყლიდანსუბალპურსარტყლამდემშრალფერდობებზე,
კლდეთანაპრალებში.გავრცელებულიამთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიის
ეკორეგიონსდამისიენდემია.

Cruciata laevipes Opiz

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ძირიდანვე და
ტოტვილი, ღერო წამოწეულია ან გართხმული, 2040 სმ
სიმაღლის. ფოთლები ელიფსურია ან ვიწროელიფსური,
მეტნაკლებად შებუსული ან იშვიათად – შიშველი. უნა
ყოფოყლორტებისფოთლებივიწროხაზურია.ყვავილედი
მრავალყვავილიანი ნახევარქოლგაა. გვირგვინი ყვითე
ლია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამშრალ,ქვიანფერდობებზე,
ჩამონაზვავებზე,ველებზე,გზისპირებზეშუასარტყლიდან
სუბალპურ სარტყლამდე. გავრცელებულია მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიას,ევროპას,ახლოაღმოსავლეთსა(სპორადულად)
დაჰიმალაებს.კულტივირებულიააგრეთვეაშშში.
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Galium odoratum (L.) Scop.= Asperula 
odorata L. – ტყის ჩიტისთვალა

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო1035სიმა
ღლისაა, სწორად მდგომი, შიშველი, მხოლოდმუხლებში
აქვსჯაგრისებურიბეწვებისრგოლი.ფოთლები(68)წრიუ
ლადარისგანლაგებული.სიგრძე–3,56,5სმ,სიგანე–510
მმ.ქვედაფოთლებიუკუკვერცხისებურია,დანარჩენი–ლა
ნცეტა,1ძარღვიანი.ორივემხარეზეთხლადშებუსულიან
ნაწილობრივ შებუსული. ყვავილედი კენწრულია, შეკრე
ბილიათხელნახევარქოლგისებურყვავილედებად.გვირ
გვინითეთრია,ნაკვთები–მოგრძო.ყვ.ნაყ.IVVIII.იზრდება
მთისშუადაზედასარტყლებისტყეებში,ბუჩქნარებში,ხში
რადქმნისმასიურდაჯგუფებებს.წიფლნარტყეებშიცალკე
თანასაზოგადოების სახითაც კი არსებობს. გავრცელებუ
ლია მთელ საქართველოში. ჰაბიტატში ჩვეულებრივი და
ზოგჯერწამყვანიმცენარეა.გავრცელებისსაერთოარეალი
მოიცავს მთელევროპას,დასავლეთციმბირს,დასავლეთ
დაშუააზიას.კულტივირებულიაჩრდილოამერიკაში.

Galium rivale (Sibth.& Sm.) Griseb. – 
მდინარისპირის ჩიტისთვალა

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 150 სი
მაღლისაა, წამოწეული ან გართხმული, 4წახნაგოვანი,
წიბოებზექვევითდახრილიხორკლიანიშებუსვით,ფოთ
ლები(68)წრიულადარისგანლაგებული.სიგრძე–2,54
სმ,სიგანე–1სმ.ქვედაფოთლებიუკუკვერცხისებურიაან
ლანცეტაფორმისაა,ორივე მხარეთხლადშებუსულიან
ნაწილობრივ შებუსული ხორკლიანი ბეწვით. ყვავილედი
კენწრულიადაიღლიური,თხელი.გვირგვინითეთრია.ყვ.
ნაყ. IVVII. იზრდება მთის შუა სარტყელში ბუჩქნარებში.
საქართველოშიცნობილიათბილისის მიდამოებიდანდა
გარეკახეთიდან.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
სამხრეთ კავკასიას, ევროპას, დასავლეთ ციმბირსა და
ახლოაღმოსავლეთს.
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Galium rotundifolium L. – ჩიტისთვალა

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. აქვს მრავალი
წვრილი,1545სმსიმაღლის,ღერო.მწოლიარეანწამო
წეული,შიშველი,მხოლოდმუხლებშიაქვსწამწამისებური
ბეწვებისრგოლი. 44ფოთოლიწრიულადარის განლა
გებული.ფოთლებიფართოელიფსურიაანმომრგვლოდა
3 – ძარღვიანი. ყვავილები შეკრებილიათხელ ნახევარ
ქოლგისებურყვავილედებად.გვირგვინითეთრია.ყვ.ნაყ.
VVII. იზრდება მთის ქვედადა სუბალპური სარტყლების
ტყისპირებში და ველობებზე. გავრცელებულია, ძირითა
დად,დასავლეთსაქართველოში. გავრცელებისსაერთო
არეალი სპორადულია და მოიცავს კავკასიის ზოგიერთ
რეგიონს,ევროპასადაახლოაღმოსავლეთს.

Galium spurium L. = Galium vaillantii DC.

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

ერთწლიანი მცენარეა. ღეროს სიმაღლე 100 სმმდეა,
გართხმულია, 4 – წახნაგოვანი. ძლიერ ხორკლიანი, წი
ბოებზემოფენილიამჩხვლეტავიბეწვებით.68ფოთოლი
შეკრებილია ჩხროებად, ერთად. ფორმით ლანცეტასე
ბურ–ხაზურია.წვერიაქვსწვეტიანი.ფოთლისფირფიტა
ხორკლიანია. ყვავილედი იღლიური ნახევრად ქოლგაა,
37ყვავილიანია. გვირგვინი მოთეთროა. ყვ. ნაყ. IVVII.
იზრდებაბუჩქნარებში,ნაგვიანადგილებში,ნათესებსადა
ბოსტნებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გა
ვრცელების საერთო არეალი მოიცავს მთელ კავკასიას,
ევროპას, ციმბირს, ახლოაღმოსავლეთს, შუა აზიას, შო
რეულაღმოსავლეთს,ჩრდილოაფრიკას.

744



Galium tenuissimum M.Bieb.

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა.ღერო50სმსიმაღლი
საა, წამოწეული ან მწოლიარე, ძირიდანვე დატოტვილი
და გაფარჩხული 4წახნაგოვანი, წიბოებზე ქვევით დახ
რილი ხორკლიანი შებუსვით, ფოთლები (68) წრიულად
არისგანლაგებული.სიგრძე–2,54სმ,სიგანე–1სმ.ქვედა
ფოთლები უკუკვერცხისებურია ან ლანცეტა ფორმის.
ორივე მხარეზეთხლად შებუსულია ხორკლიანი ბეწვით.
ყვავილედი იღლიურია, თხელი. გვირგვინი თეთრია ან
მომწვანომოყვითალო.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებაღორღიან
ადგილებში,იშვიათად–როგორცსარეველა.ალაგალაგ
მასობრივადარისგავრცელებული.საქართველოშიცნო
ბილიააღმოსავლეთინაწილიდანდააფხაზეთიდან.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,
აღმოსავლეთევროპას,ახლოაღმოსავლეთს,შუადაცე
ნტრალურაზიას.

Galium valantioides M. Bieb. – ჩიტისთვალა

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო მრავა
ლია,1540სმსიმაღლის.სწორადმდგომი,შიშველი,მხო
ლოდ მუხლებში აქვს წამწამისებური ბეწვების რგოლი.
44ფოთოლიწრიულადარის განლაგებული.ფოთლები
ფართოდ3ძარღვიანია,ზედანაწილშიდატოტვილი.ყვა
ვილები შეკრებილია თხელ ნახევარქოლგისებურ ყვა
ვილედებად. გვირგვინითეთრია. ყვ. ნაყ.VVII. იზრდება
მთის შუა და სუბალპური სარტყლების ტყისპირებში და
ველობებზე. გავრცელებულიათითქმის მთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას.
კავკასიისენდემია.
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Galium verum L.

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 20100
სმსიმაღლისაა,ძირიდანწამოწეულიდაშემდეგსწორი,
თხლადშებუსული.810ფოთოლიჩხროებადარისშეკრე
ბილი.ფორმით–ვიწროხაზურიანთითქმისჯაგრისებური.
ზედამხარემუქიმწვანეა,ქვედა–ღია,შებუსული.ყვავი
ლედი საგველასებურია, მრავალყვავილიანი. გვირგვინი
ყვითელია. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება მთის შუა სარტყლი
დან სუბალპურ სარტყლამდე – მდელოებზე, ველებზე,
მშრალფერდობებზე,ბუჩქნარებში,ხშირად–ბაღებსადა
ბოსტნებში.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,
ახლო აღმოსავლეთს, შუადა ცენტრალურ აზიას, ციმბი
რსადა შორეულ აღმოსავლეთს. კულტივირებულია კუნ
ძულტასმანიაზე.

Rubia tinctorum L. – ენდრო

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 23 მ სი
გრძისაა,მხოხავი,დატოტვილი,4წახნაგოვანი,წიბოებზე
ხორკლიანი.46ფოთოლიჩხროებადარისგანწყობილი,
ლანცეტაანფართოელიფსურიფორმის,ძირშიშევიწრო
ებული, ქვედამხარესდა კიდეებზე ხორკლიანი, ზოგჯერ
შებუსული.ნახევარქოლგებიმრავალყვავილიანია,გაფა
რჩხული. გვირგვინი ყვითელია. ყვ. ნაყ. VIVIII. იზრდება
ბუჩქნარებში,მდინარეებისადანაკადულებისნაპირებზე,
რუდერალურადგილებში,ბაღებსადაბოსტნებში.გავრცე
ლებულიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიას,ცენტრალურ,
აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპას, ახლო აღმოსა
ვლეთს.ვარაუდობენ,რომსაქართველოშიგაველურებუ
ლია.
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Sherardia arvensis L.

ოჯახი:Rubiaceae–ენდროსებრნი

1020 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა
.ღერო 4 – წახნაგოვანია, ხორკლებიანი, დატოტვილი,
წამოწეული.აქვსჩხროებადგანლაგებული44ქვედაფო
თოლი,უკუკვერცხისებური.66ზედაფოთოლიკიდეებზე
ხორკლებიანია.ყვავილებიპატარაზომისაა,შეკრებილია
თავაკისებურ ყვავილედებად. გვირგვინი მოვარდისფრო
იასამნისფერია. ყვ. ნაყ. IVVII. იზრდება დაბლობიდან
მთის ზედა სარტყლამდე მშრალ ფერდობებზე, ბუჩქნა
რებში,მინდვრებში.გავრცელებულიათითქმისმთელსა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას, თითქმის მთელ ევროპას, ჩრდილო აფრიკას,
ახლო აღმოსავლეთსა და შუა აზიას. გაველურებულია
აღმოსავლეთ აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდი
აში,ჩრდილოდაცენტრალურამერიკაში.

Dictamnus albus L. = Dictamnus caucasicus 
(Boiss.) Fisch. ex Grossh. – იფნურა

ოჯახი:Rutaceae–ტეგანისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–40100
სმ.სწორადმდგომი,ოდნავდაღარული,მარტივი.ქვედა
ნაწილიშიშველი,ზედა–შებუსულიდაშავიჯირკვლებით
მოფენილი. ფოთლები კენტფრთისებურია, 58 წყვილი
გვერდითიფოთოლაკით.ფოთოლაკებიმჯდომარეა,მოგ
რძო ან ელიფსურლანცეტა, კიდეზე წყვილხერხკბილა,
ქვედამხარეზეხუჭუჭაბეწვითშებუსული.ყვავილედიკენ
წრული მტევანია, შებუსულიდა ჯირკვლოვანი. გვირგვი
ნის ფურცლები მოვარდისფროიისფერია, უფრო მუქი
ძარღვებით.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებაქვიანდაკლდოვან
ფერდობებზე, ბუჩქნარებში. ძირითადად, აღმოსავლეთ
საქართველოშიაგავრცელებული.გავრცელებისსაერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიასდაირანს.
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Populus nigra L. – შავი ვერხვი

ოჯახი:Salicaceae–ტირიფისებრნი

30 მმდე სიმაღლის ხეა. მოკლე ყლორტებისფოთლები
ფართო კვერცხისებურსამკუთხაა ან რომბის ფორმის,
ქვემოდან უფრო მკრთალი მწვანეა, კიდეებზე – წვრილ
კბილა. ყვ. ნაყ. IIIIV. იზრდება დაბლობიდან მთის შუა
სარტყლამდე. იზრდება მდინარეების გაყოლებით, ხევე
ბსადატყისპირაადგილებში.საქართველოშიცნობილია
აფხაზეთში,იმერეთში,ქართლსადაკახეთში.გავრცელე
ბისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდა
სამხრეთევროპას,შუადამცირეაზიას.

Populus tremula L. – მთრთოლავი ვერხვი

ოჯახი:Salicaceae–ტირიფისებრნი

დიდიზომისხეა–30მმდესიმაღლის.მოკლეყლორტე
ბის ფოთლები მომრგვალოა ან მომრგვალოკვერცხი
სებური. ფოთლის ყუნწი ხშირად ფირფიტაზე გრძელია.
წაგრძელებული ყლორტების ფოთლები დიდი ზომისაა,
ფართო – კვერცხისებური. ყვ. ნაყ. IVVII. იზრდება მთის
ქვედა სარტყლიდან ზედა სატყლამდე მდინარეთა ნაპი
რებზე,ნაკაფებში,ტყეშიდაგაშიშვლებულფერდობებზე.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ჩრდილო და ცენ
ტრალურევროპას,მცირედაშუააზიას.
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Populus x canescens (Aiton) Sm. – ხვალო

ოჯახი:Salicaceae–ტირიფისებრნი

40მსიმაღლისხეა.გრძელიყლორტებისფოთლებიდიდი
ზომისაა,35ნაკვთიანი.ნაკვთებიდაკბილულია,ზემოდან
მუქიმწვანეა,ქვემოდანქეჩისებურიშებუსვითხასიათდება.
ძველიტოტებისფოთლებიმომრგვალოკვერცხისებურია.
კიდეებზეამოკვეთილმსხვილკბილა.ფოთლისყუნწიხში
რადფირფიტაზეგრძელია.ყვ.ნაყ.IIIIV.მცენარეგავრცე
ლებულიადაბლობიდანმთისშუასარტყლამდე.იზრდება
მდინარეების გაყოლებით, ხევებსა და ტყისპირებში.
გვხვდებათითქმის მთელსაქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიაკავკასიადამცირეაზია.თანამედროვე
ბოტანიკურინომენკლატურისმიხედვითPopulusalbaსდა
Populustremulaსბუნებრივჰიბრიდსწარმოადგენს.

Salix caprea L. – მდგნალი

ოჯახი:Salicaceae–ტირიფისებრნი

610 მ სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. ერთწლიანიტოტები მო
რუხოა. ფოთლები დიდია, ფართო, ელიფსური, ზედა
მხრიდანშიშველია,მუქიმწვანე;ქვედამხარექეჩისებური
შებუსვის გამო ლეგა ფერისაა, კიდეები დაკბილულია.
კვირტები დიდი ზომისაა, იშლება გაფოთვლამდე. ყვ.
ნაყ.IVV.იზრდებადაბლობიდანსუბალპურსარტყლამდე
ტყისპირებში, ხევებში,რუებისადა არხების გაყოლებით.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ევროპასა და შუა
აზიას.
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Salix caucasica Andersson – კავკასიური 
ტირიფი

ოჯახი:Salicaceae–ტირიფისებრნი

0,51,5მსიმაღლისტანბრეცილიბუჩქია.ნორჩიტოტები
სუსტადაა შებუსული, ძველი – შიშველია, მუქი მურა ან
თითქმის შავი ფერის. ფოთლები უკუკვერცხისებურია,
მოგრძოელიფსური ან ხაზურლანცეტა. ყვავილთანური
ქერქლები წითურია, უკუკვერცხისებური. ყვ. ნაყ. VVI.
იზრდებატენიანადგილებშიტყისზედადასუბალპურსა
რტყლებში,15002400მსიმაღლეზეზღვისდონიდან,ზოგ
ჯერ ჩამოდისდაბლაც. გავრცელებულიათითქმის მთელ
საქართველოში,ასევე–კავკასიასადამცირეაზიაში.კა
ვკასიისეკორეგიონისენდემია.

Salix pseudomedemii E. Wolf

ოჯახი:Salicaceae–ტირიფისებრნი

34მსიმაღლისბუჩქია.ტოტებირუხიანყვითელქეჩისე
ბურიშებუსვითაა.კვირტებიძალიანდიდიზომისაა–89
მმმდე სიგრძის. ფოთლებიცდიდი ზომისაა – 15 სმმდე
სიგრძისადა45 სმ სიგანის,ფართოუკულანცეტასებური.
მჭადაყვავილედები34,5სმსიგრძისაა,მამრობითიგრძე
ლყუნწიანია,მდედრობითი–თითქმისმჯდომარე.ყვ.ნაყ.
IIIIV.იზრდებამთისქვედადაშუასარტყლებისტყისპირა
ადგილებში,ხევებისფერდობებსადარუებისგაყოლებით.
გავრცელებულია მთელ საქართველოში, კავკასიასა და
მცირეაზიაში.
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Salix triandra L. – სამმტვრიანი ტირიფი

ოჯახი:Salicaceae–ტირიფისებრნი

45 მ სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. ტოტები მოყვითალო –
მწვანე, წითელი ან მურა ფერისაა. ფოთოლი მოყვანი
ლობით მოგრძოდან ხაზურლანცეტამდეა. ზემოდან მუქი
მწვანე ფერისაა, ქვემოდან უფრო მკრთალია. ყვ. IVV.
ნაყ.VI.იზრდებამდინარეების,ნაკადულებისადატბების
ნაპირებზე დაბლობიდან დაწყებული 13001800 მმდე.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,
ირანს,მცირედაშუააზიას.

Thesium arvense Horv.

ოჯახი:Santalaceae–სანდალოზისებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.აქვს1030სმსი
მაღლის მრავალიღერო, სწორი, (იშვიათად –თითქმის
გართხმული),შუაწელიდანდატოტვილი,დაღარულიდა
ხაოიანი.ფოთოლიხაზურია, მახვილწვერიანი, კიდეებზე
ხაოიანი,სიგრძით–4სმმდე,სიგანით–1,5მმმდე.ყვა
ვილედიმტევანია,გვერდზეგადაწეულიდაირიბადზევით
აღმართული. ყვავილი თეთრი ფერისაა. ყვ. ნაყ. IVVIII.
იზრდება მთის ქვედა სარტყლიდან ზედა სარტყლამდე
მშრალფერდობებზე,ბუჩქნარებში,ველებზე,ტყეებსადა
მდელოებზე. სპორადულად გავრცელებულია მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას, შუა
აზიას.
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Viscum album L. – ფითრი

ოჯახი:Santalaceae–სანდალოზისებრნი

50 სმმდე სიმაღლის მოყვითალომწვანეფერის ბუჩქია.
ღერო შიშველია, დიქოტომიურად (ორად) დატოტვილი.
ფოთოლი არ სცვივა, ტყავისებურია, ხორცოვანი, ლა
ნცეტა ან მოგრძოელიფსური, 56 პარალელური ძარღ
ვით, ძირისკენ წარზიდული,თავში ბლაგვი. 56 ყვავილი
ერთადარისშეკრებილიტოტებისკენწეროზედაღეროს
ორკაპებში. ყვ. ნაყ. IIVII. იზრდება მთის ქვედა და შუა
სარტყლებში. პარაზიტობს ფოთლოვან, მერქნიან მცე
ნარეებზე, ხეხილზე. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
ჩრდილოდაცენტრალურევროპას,შუადამცირეაზიას.

Acer campestre L. – ჩვეულებრივი 
ნეკერჩხალი, მინდვრის ნეკერჩხალი

ოჯახი:Sapindaceae–საპინდასებრნი

1520 მ სიმაღლის ხეა.ფოთლები 5ნაკვთიანია, 48 სმ
სიგრძისა და 410 სმსიგანის. ორივე მხარეს პრიალა,
ზედა მხარეს უფრო მუქი. ფოთლის ნაკვთები ბლაგვია
ანოდნავბლაგვწვერიანი.ნაკვთებიცზოგჯერდანაკვთუ
ლია.ყვავილედიფარისებურიმტევანია,იშლებაფოთლე
ბისგამოტანისდროსანოდნავგვიან.ნაყოფისფრთები
23,5 სმ სიგრძისაა, ჰორიზონტალურად გადაშლილი
დაბოლოსკენოდნავაშვერილი.ყვ. IVV,ნაყ.VIIIX.იზ
რდებამუხნარ,რცხილნარდაწაბლნარტყეებში,იშვიათია
წიფლნარებში. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,თით
ქმისმთელევროპას,მცირეაზიასადაირანს.
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Acer cappadocicum Gled.= Acer laetum 
C.A.Mey. – ქორაფი

ოჯახი:Sapindaceae–საპინდასებრნი

1530მსიმაღლისხეა.ფოთლებითხელია,615სმსიგრ
ძისადა815სმსიგანის,57ნაკვთიანი.შიშველიანქვედა
მხარეზე, ძარღვების გაყოლებით ოდნავ შებუსული. ნაკ
ვთები მოგრძო ან ფართოსამკუთხაა. წვერში მკვეთრად
არისგრძლადწაწვეტებული.კიდემთლიანიანტალღისე
ბურკიდიანი.ყვავილედიფარისებურიმტევანია.ნაყოფის
ფრთებიდიდია,ბლაგვიკუთხითანთითქმისჰორიზონტა
ლურადგაშლილი.ყვ.V.ნაყ.VIIIIX.იზრდებამთისშუადა
ზედა სარტყლების ტყეებში ერთეულების ან მცირე ჯგუ
ფების სახით. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირე
აზიასადაირანს.

Acer heldreichii subsp. Trautvetteri (Medw.)
A.E.Murray = Acer trautvetteri Medw. – 
მაღალმთის ბოკვი.

ოჯახი:Sapindaceae–საპინდასებრნი

1530 მ სიმაღლის ხეა, ფართოგუმბათისებური ვარჯით.
ფოთლები5ნაკვთიანია.ფირფიტისსიგრძე914სმდა1016
სმსიგანის.ზედამხარემუქიმწვანეა,შიშველი.ქვედამხარე
–მოლეგოანმომწვანოგაფანტულიშებუსვით,მოგვიანებით
შებუსვა რჩება ძარღვების კუთხეებში. ფოთლის ფირფიტა
ნახევრამდეანოდნავღრმადარისდანაკვთული.ნაკვთები
ოდნავქვემოთააგადახრილი.შუანაკვთიდაზოგჯერგვე
რდითებიცდაკბილულია.ყვავილებიღიამომწვანოფერი
საადაშეკრებილიასწორადმდგომფარჩხატ,ფარისებურ
მტევნებში.იშლებაფოთლებთანერთად.ნაყოფისფრთები
მოწითალო და ურთიერთპარალელურად არის განლაგე
ბული.ყვ.VVI,ნაყ.VIIIIX.იზრდებატყისზედადასუბალპურ
სარტყლებშიერთეულებისსახით.საქართველოშიგავრცე
ლებულიაყველგან,გარდაჯავახეთისა.გავრცელებისსაე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიასადამცირეაზიას.
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Acer monspessulanum subsp. ibericum 
(M.Bieb.ex Willd.) Yalt. = Acer ibericum 
M.Bieb. – ქართული ნეკერჩხალი

ოჯახი:Sapindaceae–საპინდასებრნი

812მსიმაღლისხეა.ნორჩიყლორტებიმოთეთრომეჭეჭე
ბითარისმოფენილი.ფოთლები3ნაკვთიანია,ოვალური
ანკვერცხისებური,კიდემთლიანი,ტყავისებური,ზედამხა
რეზეპრიალა,ქვედა–მოლეგო.ფოთლისფირფიტა37
სმსიგრძისაადა910სმსიგანის.ყვავილედიდაკიდებული
ფარჩხატიფარია. იშლებაფოთლების გამოტანისდროს
ან უფრო ადრე. ნაყოფისფრთებითითქმის პარალელუ
რად არის განლაგებული ან მახვილად გადაშლილი. ყვ.
IVV.ნაყ.VIIIX.იზრდებაქვიანფერდობებზე.მეჩხერ,ფა
რთოფოთლოვანტყეებში,ბუჩქნარებში.გავრცელებულია
კახეთში,ქვემოქართლსადათრიალეთში.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,მცირეაზი
ასადაჩრდილოირანს.შესულიასაქართველოსწითელ
ნუსხაში,როგორცმოწყვლადისახეობა.

Acer platanoides L. – ლეკა

ოჯახი:Sapindaceae–საპინდასებრნი

2030მმდესიმაღლისხეა,მომურონაცრისფერიქერქით.
ფოთლები მოყვანილობით გულისებურმომრგვალოა,
ჩვეულებრივ57,იშვიათად–თითქმის3ნაკვთიანი,820
სმ სიგრძისადა 1025 სმ სიგანის. ქვედა მხარეღიაფე
რისაადაპრიალა,ორივემხარეშიშველი.ყვავილები68
მმ დიამეტრისაა, მომწვანოყვითელი. ნაყოფის ფრთები
დიდიზომისაა,ბლაგვიკუთხითგაშლილი.ყვ.V,ნაყ.VIIIX.
იზრდება მთის ქვედასარტყლიდანზედასარტყლამდე–
ფოთლოვანტყეებშიერთეულიხეებისანპატარაჯგუფების
სახით.გავრცელებულიათითქმისმთელსაქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიაკავკასია,ევროპა,მცირე
აზიადაირანი.
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Acer pseudoplatanus L. – მთის ბოკვი

ოჯახი:Sapindaceae–საპინდასებრნი

3540მმდესიმაღლისხეა,გუმბათისებურვარჯიანისწორი
ღეროთიდა მონაცრისფრომურა ქერქით. ნორჩი ყლო
რტები შიშველია, მომრგვალო მეჭეჭებით მოფენილი.
ფოთლები დიდი ზომისაა, მოყვანილობით მომრგვა
ლოგულისებური, 5ნაკვთიანი. ზედა მხარე მუქი მწვანე,
შიშველი,ქვედამოლეგომურა.ყვავილებიმოყვითალო
მწვანეა, შეკრებილი წაგრძელებულ ვიწრო მტევნებში.
ნაყოფისფრთებიმახვილიაანსწორი.ყვ.VVI,ნაყ. IXX.
იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყლებში ფართოფოთ
ლოვანდამუქწიწვიანტყეებშიერთეულიანმცირეჯგუფე
ბების სახით. გავრცელებულია, ძირითადად, დასავლეთ
საქართველოსადაკახეთში.გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევრო
პას,მცირეაზიას.

Acer velutinum Boiss. – ბოკვი

ოჯახი:Sapindaceae–საპინდასებრნი

დიდი ზომის, 40 მმდე სიმაღლის ხეა, ფართო ვარჯით.
ფოთლები5ნაკვთიანია,1015სმსიგრძისადაამავესი
განისფირფიტით;მათიზედამხარემუქიმწვანეა, შიშვე
ლი,ქვედა უფრო ღიაა, ძირითადად, ხავერდისებური
შებუსვით.ფოთლის ნაკვთები მახვილწვერიანია, არათა
ნაბრად ბლაგვკბილა. სამი შუა ნაკვთი კვერცხისებურია,
ქვედებიგანუვითარებელია.ყვავილებიშეკრებილიადიდი
ზომისსაგველაყვავილედებში.ყვავილებიპატარაზომი
საა, მოყვითალო მწვანე, იშლება ფოთლებთან ერთად.
ნაყოფისფრთები სწორი კუთხით არის გაშლილი.ყვ: IV
V, ნაყ.VIIIIX. გავრცელებულია ჭალის ტენიან ტყეებში.
საქართველოშიგავრცელებულიაკახეთში.გავრცელების
საერთოარეალიასამხრეთკავკასიადაირანი.კავკასიის
ეკორეგიონისენდემია.
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Saxifraga cymbalaria L. – ფხიჯა

ოჯახი:Saxifragaceae–ფხიჯასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლე–1050სმ.
ღერო დატოტვილია, სწორი ან წამოწეული, ჯირკვლო
ვანი შებუსვით. ქვედა ფოთლები თირკმლისებურია ან
მომრგვალო,39ნაკვთიანი.ზედაფოთლებიუკუკვერცხი
სებურია. გვირგვინი ყვითელია. ყვ. ნაყ. VIIX. იზრდება
ტენიან ადგილებში, რუების ნაპირებსა და კლდეებზე.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
–აღმოსავლეთევროპას,ჩრდილოაფრიკას,მცირეაზიას,
სირიასადაირანს.

Saxifraga exarata Vill.

ოჯახი:Saxifragaceae–ფხიჯასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, ქმნის მეტნა
კლებადმჭიდროკორდებს.ყლორტებისქლადააშეფოთ
ლილი. ფოთლები სოლისებურია, 35ად დაყოფილი,
ნაკვთები ბლაგვია. ყვავილედი ფარისებურია და 410 –
ყვავილიანი.გვირგვინისფურცლებითეთრია,ჯამისფოთ
ლებს23ჯერაღემატება.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებაალპურ
სარტყელშიკლდეებზე.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას,მცირე
აზიას.
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Saxifraga juniperifolia Adams

ოჯახი:Saxifragaceae–ფხიჯასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, მკვრივკორდი
ანი. ძირისფოთლებიმოგრძოლანცეტაა, უხეში, სამწახ
ნაგოვანი, წვეტიანი და კიდედაკბილული. ღეროსეული
ფოთლებილანცეტაა. ყვავილედი მტევნისებურია, გვირ
გვინი–ყვითელი.ყვ.ნაყ.VIIIX.იზრდებატყისზედა,სუ
ბალპური და ალპური სარტყლების ტენიან ადგილებში
და კლდეებზე. ძირითადად ცნობილია აღმოსავლეთ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას,სამხრეთდააღმოსავლეთევროპას,ჩრდილო
–დასავლეთმცირეაზიას.

Saxifraga paniculata Mill. = Saxifraga 
cartilaginea Willd.

ოჯახი:Saxifragaceae–ფხიჯასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთლები რო
ზეტულია,სქელი,ხორცოვანი,ლანცეტაანენისფორმის,
კიდეებზე ბასრკბილებიანი. ღერო 1025 სმ სიგრძისაა,
სუსტად არის შეფოთლილი, შებუსულია, ყვავილედი სა
გველაა. გვირგვინითეთრი, ვარდისფერი ან მეწამულია.
ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ალპურ
სარტყლამდე სველ კლდეებსადა ქვიან ადგილებში. გა
ვრცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების
საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, მცირე აზიასა და
ჩრდილოირანს.
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Saxifraga paniculata Mill. = Saxifraga 
kolenatiana Regel

ოჯახი:Saxifragaceae–ფხიჯასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო 1025 სმ
სიმაღლისაა,ჯირკვლოვანბუსუსიანი,ღეროსეულიფოთ
ლები ცოტაა, პატარა ზომის. ფოთლებიფესვის ყელთან
როზეტადაა შეკრებილი, მოგრძოლანცეტა ან ენისებური
ფორმის. ყვავილედი საგველასებურია, ჯირკვლოვან
– ბუსუსიანი. გვირგვინის ფურცლები ვარდისფერია ან
მეწამული. ყვ. ნაყ. VIVII. იზრდება მთის შუა სარტყლი
დან ალპურ სარტყლამდე კლდეებზე, ქვიან ადგილებში.
გვხვდებათითქმის მთელსაქართველოში. გავრცელების
საერთოარეალიაკავკასიადაჩრდილო–აღმოსავლეთ
მცირეაზია.

Saxifraga rotundifolia L.

ოჯახი:Saxifragaceae–ფხიჯასებრნი

2060 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა.ღერო სწორად მდგომია.ფოთლები – სქელიდა
ოდნავ ტყავისებური, ქვედა ფოთლები როზეტადაა შე
კრებილი, მოხაზულობით მომრგვალოთირკმლისებური.
ყვავილედი მრავალყვავილიანია, ფარჩხატი. გვირგვი
ნისფურცლებითეთრიაანოდნავმოვარდისფროდამე
წამული ფერის წერტილებით მოფენილი.ყვ. ნაყ. VVIII.
იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ალპურ სარტყლამდე
– უპირატესად ტყეებში, ზოგჯერ გვხვდება კლდეებზე და
დაჩრდილულ ადგილებში. გავრცელებულია მთელ სა
ქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
კავკასიას, მცირე აზიის ჩრდილოაღმოსავლეთსა და
ჩრდილოირანს.
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Saxifraga sibirica L.

ოჯახი:Saxifragaceae–ფხიჯასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე– 520
სმ.ღეროწამოწეულიაანსწორი,ჯირკვლოვანიშებუსვით.
ქვედა ფოთლები გულის მსგავსად მომრგვალოა, 79 –
ნაკვთიანი. ზედა ფოთლები თირკმლისებურია, 79ნაკ
ვთიანი. ყვავილედი საგველაა, გვირგვინი – თეთრი. ყვ.
ნაყ. VIVII. იზრდება მთის შუა სარტყლიდან ალპურ სა
რტყლამდე ქვიან ადგილებში, კლდეებზე, მორენებზე.
გავრცელებულია თითქმის მთელ საქართველოში. გავ
რცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას,ერაყს,ირანს,შუადააღმოსავლეთ
აზიას.

Scrophucephalus minimus (M. Bieb.) A.P. 
Khokhr.= Scrophularia minima M. Bieb. – 
შავწამალა

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

313სმსიმაღლის,მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
შეფერილობით – იისფერი. ღერო მარტივია. ფოთლები
ყუნწიანია, მთლიანი, კიდეებზე ორმაგად დაკბილული,
ფორმითკვერცხისებური.ყვავილედიკენწრულითავაკია.
გვირგვინი ვარდისებურ მეწამულია. ყვ. ნაყ. VIIVIII. იზ
რდებაალპურსარტყელში–მორენებზე,ჩამონაზვავებზე.
ცნობილია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთსა და
რაჭალეჩხუმში.გავრცელებულიადიდიკავკსიონისქედზე
–მისიენდემია.
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Scrophularia lateriflora Trautv. – შავწამალა

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

2590 სმ სიმაღლის, მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. შეფერილობით –ლეგა მწვანე. ღერო მარტივია,
იშვიათიდატოტვის, შიშველი.ფოთლებიმოპირისპირეა,
თითქმისმჯდომარე,მთლიანი, კიდედაკბილული,ფორ
მითმოგრძოლანცეტა.ყვავილედიიღლიურია,ნახევრად
ქოლგა,გვირგვინიღიამწვანეფერისაა.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზ
რდებამთისშუასარტყლიდანსუბალპურსარტყლამდე–
ტენიანადგილებში,სველკლდეებზე,მდინარისნაპირებზე.
საქართველოშიცნობილიასვანეთში,აღმოსავლეთსაქა
რთველოსმთიანეთსადაკახეთში.გავრცელებულიადიდი
კავკასიონისქედზე.კავკასიისენდემია.

Scrophularia nodosa L. – შავწამალა

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

50125 სმ სიმაღლის, მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა. ღერო სწორია, მარტივი ან დატოტვილი, ზედა
ნაწილში შებუსული. ფოთლები მოპირისპირეა, მოკლე
ყუნწიანი, მთლიანი, კიდე დაკბილული, ფორმით მოგ
რძოკვერცხისებური. ყვავილედი იღლიურია, ნახევრად
ქოლგა, გვირგვინი მოყავისფრო – მწვანე ფერისაა. ყვ.
ნაყ. VVII. იზრდება მთის შუა სარტყლამდე, ტყეებში. სა
ქართველოში ცნობილია ყველგან, გარდა სამხრეთ სა
ქართველოსი. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს
თითქმისმთელკავკასიას,ევროპას,მცირედაშუააზიას,
ციმბირსადაჩრდილოამერიკისჩრდილონაწილს.
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Scrophularia rupestris M.Bieb.ex Willd. – 
შავწამალა

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

1050 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა,შეფერილობით–მუქიფერის.ღერომრავალია,სწო
რადმდგომიანწამოწეული,მარტივი,იშვიათიდატოტვით,
შებუსული.ფოთლებიმოპირისპირეა,თითქმისმჯდომარე,
მთლიანი,კიდედაკბილული,ფორმით–მოგრძოკვერცხი
სებური.ყვავილედიიღლიურია,ნახევრადქოლგა,გვირ
გვინისზედატუჩიანგვირგვინისნახევარივარდისფერია.
ყვ.ნაყ. IVVIII.იზრდებამთისშუასარტყლამდე–კლდე
ებზე. საქართველოში გავრცელებულია სპორადულად,
თითქმის ყველა რეგიონში. გავრცელების საერთო არე
ალიმოიცავსმთელკავკასიას,აღმოსვლეთევროპასადა
მცირეაზიას.

Verbascum formosum Fisch.ex Schrank

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე– 2575 სმ.
შებუსულიმონაცრისფროქეჩისებურიბეწვით,ღეროსწო
რია, მარტივი ან ზედა ნაწილშიდატოტვილი,ფოთლები
შებუსულიათეთრ–მონაცრსიფროსქელიბეწვით.ქვედა
ფოთლები გრძელყუნწიანია, კვერცხისებური ან მოგრძო
– კვერცხისებური, მთლიანი ან ოდნავ დანაკვთული, კი
დეებზედაკბილული;ღეროსეულიფოთლებიმჯდომარეა
და თითქმის ჩამოზრდილია ღეროზე. ყვავილედი ხშირი
თავთავია,გვირგვინიყვითელია,ხახისგარშემოიისფერი
მოხატულობით;მტვრიანათაძაფებიმოშავოა.ყვ.ნაყ.VI
VII.იზრდებამთისქვედასარტყლიდანშუასარტყლამდე
მშრალ,ქვიანდაკლდოვანადგილებში.საქართველოში
გვხვდებასაქართველოსაღმოსავლეთნაწილში.გავრცე
ლებულიათითქმისმთელკავკასიაში.კაკასიისენდემია.
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Verbascum oreophilum C. Koch

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

მრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,სიმაღლით60120
სმ.შებუსული,ღეროსწორია,ზედანაწილში–დატოტვილი,
ფოთლებისზედამხარე–მწვანე,ქვედამეტნაკლებადშე
ბუსულია.ფესვთანურიდაქვედა,ღეროსეულიფოთლები
ყუნწიანია–წაგრძელებულიანუკუკვერცხისებური,კიდე
ებზე მრგვალკბილა. ღეროსეული ფოთლები ყუნწიანია,
ზედა ფოთლები – მჯდომარე. ყვავილედი დატოტვილი
საგველაა,გვირგვინიყვითელია,მტვრიანათაძაფებიიის
ფერია.ყვ.ნაყ.VIVIII.იზრდებამთისქვედასარტყლიდან
ზედასარტყლამდექვიანფერდობებზე,ცნობილიააღმო
სავლეთდასამხრეთსაქართველოდან.გავრცელებისსა
ერთოარეალიმოიცავსსამხრეთაღმოსვლეთკავკასიასა
დაახლოაღმოსავლეთს.

Verbascum orientale (L.)All. = Celsia 
orientalis L.

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე– 2070 სმ,
სწორად მდგომი, შებუსული. ღერო ზედა ნაწილში და
ტოტვილია, შეფოთლილი. ფოთლები ყუნწიანია, მოგ
რძო–ოვალურიფორმის.ქვედაღეროსეულიფოთლები
ფრთისებურადგანკვეთილიადახერხკბილა.ღეროსეული
ფოთლები–მჯდომარე,ფრთისებურადანორჯერფრთი
სებურად დანაკვთული. ყვავილედი მეჩხერი მტევანია,
გვირგვინი – ყვითელი. ყვ. ნაყ. IVVII. გავრცელებულია
მშრალ, თიხნარქვიან ადგილებში, კლდოვან ფერდო
ბებზე, ბუჩქნარებში. საქართველოში გავრცელებულია
აჭარაში, შიდადა ქვემო ქართლსადა კახეთში. გავრცე
ლების საერთო არეალი მოიცავსთითქმის მთელ კავკა
სიას,სამხრეთაღმოსავლეთევროპას,ყირიმსადაახლო
აღმოსავლეთს.
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Verbascum phoeniceum L. -ქერიფქლა

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

ორწლიანიანმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,შე
ბუსული,ღეროსწორია,მარტივიანმცირედდატოტვილი.
ფოთლები შებუსულია, ფესვთანური ფოთლები როზეტუ
ლია,რომბის,კვერცხისანგულისფორმის,კიდეებზედაკ
ბილული.ღეროსეულიფოთლებიპატარაა,ჯირკვლოვანი
შებუსვით.ყვავილედიფარჩხატიმტევანია.გვირგვინიიის
ფერიაანმოწითალო,მტვრიანათაძაფებიიისფერია.ყვ.
ნაყ.VVIII.იზრდებადაბლობიდანტყისზედასარტყლამდე
მდელოებზე, საძოვრებსა და ბუჩქნარებში. გავრცელებუ
ლიამთელსაქართველოში. გავრცელებისსაერთოარე
ალიმოიცავსკავკასიას,ევროპასადაშუააზიას.

Verbascum pyramidatum M.Bieb.

ოჯახი:Scrophulariaceae–შავწამალასებრნი

ორწლიანიბალახოვანიმცენარეა.სიმაღლე–40200სმ.
შებუსული მონაცრისფრო ბანჯგვლიანი ბეწვით, ღერო
სწორია, მარტივი ან მცირედ დატოტვილი, ფოთლები
შებუსულია თეთრ – მონაცრისფრო სქელი ბეწვით. ფე
სვთანური ფოთლების ყუნწები ფრთიანია, ღეროსეული
ფოთლები მჯდომარეა, ჩამოზრდილია ღეროზე და ყუ
რაკებით ხასიათდება, ფორმით ფართოლანცეტასებური
დან ფართოუკუკვეცხისებურამდე. ყვავილედი ფარჩხატი
თავთავია, გვირგვინი ყვითელია, მტვრიანათა ძაფები
იისფერია, მოწითალო ან მოთეთრო. ყვ. ნაყ. VIVII. იზ
რდებამთისქვედასარტყლიდანსუბალპურსარტყლამდე,
მშრალ,ქვიანდაკლდოვანადგილებში,მშრალმდელო
ებსადატყისპირაადგილებში,იშვიათად–ეზოებში.გავ
რცელებულიააღმოსავლეთდასამხრეთსაქართველოში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსმთელკავკასიასა
დაახლოაღმოსავლეთს,მდინარეინდამდე.
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Ailanthus altissima (Mill.)Swingle – 
ხემყრალა

ოჯახი:Simaroubaceae–ხემყრალასებრნი

20 მმდე სიმაღლის ხეა, გაფარჩხული ვარჯით. ნორჩი
ყლორტებისუსტადარისშებუსული,მოყვითალო–ყავის
ფერია. ქერქი ღია ნაცრისფერია. ფოთლები, ჩვეულებ
რივ,კენტფრთართულია.ფოთოლაკებიოვალურლანცეტა
ფორმისაა ან კვერცხისებურლანცეტა. ყვავილები შეკრე
ბილია საგველა ყვავილედებად. გვირგვინი მომწვანო
– მოყვითალოფერისაა. ყვ.V, ნაყ. VIIVIII. იზრდება და
ბლობისა და მთის ქვედა სარტყლის მდინარეთა ნაპი
რებზე, გზისპირებზე, ხრიოკ და კლდოვან ფერდობებზე,
ჩამონაზვავებზე.გავრცელებულიამთელსაქართველოში.
გაველურებულია. გავრცელების საერთო არეალი მოი
ცავს კავკასიას, სამხრეთ ევროპას, შუადა აღმოსავლეთ
აზიას,ამერიკას.

Smilax excelsa L. – ეკალღიჭი

ოჯახი:Smilacaceae–ეკალღიჭისებრნი

ეკლებიანი,მცოცავილიანაბუჩქია.ღეროგრძელია,და
კლაკნილი,ოდნავწახნაგოვანიდაწახნაგებზეეკლიანი.
ფოთლები წაწვეტებულია, სამკუთხაკვერცხისებური ან
მომრგვალოკვერცხისებური, ფუძე – გულისებური, რკა
ლური დაძარღვით; დამახასიათებელია ორი ულვაში,
ქოლგა ყვავილედი 410 – ყვავილიანია. ყვავილსაფარი
მომწვანომურაფერისაა.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებამთისწი
ნებზე და ტყის სარტყელში,სადაც ქმნის გაუვალრაყებს;
ტყის კლდეღორღიან, კირქვიან ეკოტოპებზე, აგრეთვე
ჭაობიან ტყეებში, კირქვიან კლდეებზე. გავრცელებულია
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავს მთელ კავკასიას, ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და
ახლოაღმოსავლეთს.
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Atropa belladonna subsp. caucasica (Kreyer) 
Avet. – შმაგა

ოჯახი:Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ფესურა სქელია
დადატოტვილი.ღეროსწორადმდგომი.შიშველი.სიმა
ღლე–13მ.ფოთლებიკვერცხისებურია.კიდემთლიანი,
ყუნწში შევიწროებული, ყვავილები იღლიურია, მარტო
ულიანორორი.გვირგვინიიისფერმურაა,მღვრიეყვი
თელი ფერის მილით. ყვ. ნაყ. VX. იზრდება მთის შუა
სარტყლის ტყეებში, ნაკადულების ნაპირებზე, ხშირ ბუჩ
ქნარებში.ზოგჯერქმნისრაყას.გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო არეალი
მოიცავსკავკასიას.კავკასიისენდემია

Datura stramonium L. – ლემა

ოჯახი:Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი

ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლე – 30120
სმ.ფოთლებიდიდიზომისაა,კვერცხისებური,ზედამხარე
მუქიმწვანე,ქვედა–შედარებითღია.ყვავილებიმარტო
ულია,დიდი ზომის, თეთრი, გადანაღუნი წაწვეტებულია.
ნაყოფი ეკლებით დაფარული კოლოფია. ყვ. ნაყ. VIX.
დაბლობისმცენარეა,იზრდებარუდერალურადგილებში,
ბოსტნებსა და გზისპირა მიდამოებში. გავრცელებულია
თითქმის მთელ საქართველოში. სახეობა თითქმის კოს
მოპოლიტურია.
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Hyoscyamus niger L. – ლენცოფა

ოჯახი:Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი

ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. 3080სმ ღერო სწო
რად მდგომია, დატოტვილი, მოფენილია ჯირკვლოვანი
ბეწვით. ფოთლები ფრთისებურ ამოკვეთილნაკვთიანია.
ქვედაფოთლებიყუნწიანიადაროზეტსქმნის,ზედაფოთ
ლებიღერომხვევია.გვირგვინიმღრიეყვითელიფერისაა,
ბადისებურადგანლაგებულიიისფერიძარღვებით.ყვ.ნაყ.
VIVII. იზრდება ბუჩქნარებში, ქვიან და დანაგვიანებულ
ადგილებში,ბოსტნებში,ბაღებში.ფართოდარისგავრცე
ლებული მთელ საქართველოში. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსთითქმის მთელჩრდილონახევარსფე
როს.

Lycium barbatum Thunb. – სობისურა

ოჯახი:Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი

ძლიერდატოტვილიბუჩქია, სიმაღლე–12,5მ.ტოტები
რკალივით არის მოხრილი, ეკლიანი ან უეკლო, ფოთ
ლები მოგრძოლანცეტასებური, ყვავილები იღლიური,
მარტოული ან ორორი, შეფერილობით იისფერი ან ვა
რდისფერი. ნაყოფი მრავლთესლიანი კენკრაა. ყვ. ნაყ.
VIX.იზრდებამშრალ,ღიაადგილებში,გზისპირებზე.სა
ქართველოში გავრცელებული შიდადა ქვემო ქართლსა
და კახეთში. გაველურებულია. გავრცელების საერთო
არეალიმოიცავსთითქმისმთელევრაზიასდაჩრდილო
აფრიკას.
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Physalis alkekengi L. – ონტკოფა 

ოჯახი:Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი

20100 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცე
ნარეა, სწორად მდგომი, ზედა ნაწილში დატოტვილი.
ფოთლები ყუნწიანია, მორიგეობით ან მოპირისპირედ
განლაგებული, გულის ფორმის, საკმაოდ დიდი ზომის.
ყვავილები მოთეთროა, მარტოული, იღლიური. ნაყოფი
კაშკაშა ნარინჯისფერია. ყვ. ნაყ. VIX. იზრდებატყეებში,
ბუჩქნარებში,ტენიანადგილებში,მდინარისპირებზე.ცნო
ბილიათითქმისმთელსაქართველოში.გავრცელებისსა
ერთოარეალიმოიცავსევროპასდააზიისდიდნაწილს.

Physalis peruviana L. 

ოჯახი:Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი

100სმმდესიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა.სწორადმდგომი,დატოტვილი.ფოთლებიყუნწიანია,
მთლიანად შებუსული, მორიგეობით განლაგებული, გუ
ლისფორმის,დიდიზომის,დაკბილულიანკიდემთლიანი.
ყვავილები მღვრიე ყვითელია, შიდა მხარეს 5 იისფერი
ლაქით, მარტოული, იღლიური. ნაყოფი კაშკაშა ნარინ
ჯისფერია.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებარუდერალურდატენიან
ადგილებში, ცნობილია აფხზეთში, აჭარასა და კახეთში.
გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთამერი
კისაღმოსვლეთნაწილს.გზადმოყოლილიმცენარეა.
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Solanum americanum Mill. = Solanum nigrum 
L. – ძაღლყურძენა

ოჯახი:Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი

ერთწლიანიბალახოვნიმცენარეა.ღეროსწორადმდგო
მია დატოტვილი, წიბოებიანი, შებუსული ან შიშველი,
ფოთლებიკვერცხისებურიანსამკუთხა,კიდედაკბილული
ანკიდემთლიანი.გვირგვინითეთრი,პატარა,მტვრიანა–
ყვითელი,ნაყოფი–შავი.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებარუდერა
ლურ ადგილებში, ბაღებში, ბოსტნებში, ფართოდ არის
გავრცელებულიმთელსაქართველოში.გავრცელებისსა
ერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიას,ევროპასადა
თითქმისმთელაზიას,ჩრდილოეთამერიკას.

Solanum pseudopersicum Pojark. – 
ხებალახა

ოჯახი:Solanaceae–ძაღლყურძენასებრნი

ძლიერდატოტვილი,მხოხავიბუჩქია.სიმაღლე3მმდეა.
ფოთლები ყუნწიანია, მოგრძო – კვერცხისებური, კიდემ
თლიანი.ყვავილედიდაკიდებული,ქოლგისებურისაგვე
ლაა. გვირგვინი სოსანია. ყვ. ნაყ. VIX. იზრდება ტენიან
ხეობებში,ბუჩქნარებში.გავრცელებულიათითქმისმთელ
საქართველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს
მთელ კავკასიას, აღმოსავლეთ ევროპას, ახლო აღმოს
ვლეთს,შუადააღმოსავლეთაზიას.
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Staphylea pinnata L. – ჩვეულებრივი 
ჯონჯოლი

ოჯახი:Staphyleaceae–ჯონჯოლისებრნი

ბუჩქიაანპატარახე,სიმაღლით5მმდე.ტოტებიმოყვი
თალო – მურა ფერისაა, ყლორტები – შიშველი და
მწვანე. ფოთლები კენტფრთისებურია, 57ფოთოლაკი
ანი. ფოთოლაკები მოგრძოელიფსურია, ნაწილობრივ
–ბასრხერხკბილა,ზედამხარემუქიმწვანეა,ქვედა–მო
ლეგომწვანე. ყვავილედი მტევანია ან საგველა. გვირ
გვინითეთრია,ზოგჯერმოვარდისფროელფერით.ყვ.IVV,
ნაყ.VIIVIII.იზრდებატყისქვედადაშუასარტყლებში.იზ
რდებატყეებში,ნოყიერდაქვიანსუბსტრატზე.საქართვე
ლოშისპორადულადარისგავრცელებული.გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასამ
ხრეთევროპას,მცირეაზიას.

Tamarix ramosissima Ledeb. – იალღუნი

ოჯახი:Tamaricaceae–იალღუნისებრნი

5 მეტრამდე სიმაღლის ბუჩქია. ქერქი მოწითალოა, ტო
ტები – შიშველი, მოლეგო. ფოთლები მჯდომარეა, კვე
რცხისებური ან ხაზურლანცეტა, ნახევრად ღერომხვევი,
ძირითადად, ზურგზე ქედით. ყვავილედი მტევანია, კენ
წრული.ესყვავილედები,თავისმხრივ,შეკრებილიადიდი
ზომის საგველა ყვავილედებში. გვირგვინი პატარაა, ვა
რდისფერი ან თეთრი, ოდნავ საგრძნობი სასიამოვნო
სუნით.ყვ. ნაყ.VVI. იზრდებაქვიშნარდათიხნარადგი
ლებში, რიყნარებზე, მდინარეთა ნაპირებზე, ჭალის ტყე
ებში.საქართველოშიგავრცელებულიაკახეთში,აჭარაში,
შიდაქართლში,ქვემოქართლში.გავრცელებისსაერთო
არეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიასადაშუააზიას.
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Daphne caucasica Pall. – კავკასიური 
მაჯაღვერი

ოჯახი:Thymelaeaceae–მაჯაღვერისებრნი

ბუჩქია. ღერო 2 მმდე სიმაღლისაა, წვრილი მუქი ნაც
რისფერიქერქით,ნორჩიტოტებიმუქიმეწამულიქერქი
თაა, შიშველი.ფოთლები მოგრძოლანცეტა ანლანცეტა,
მჯდომარედაშიშველი,ზედამხარემწვანე,ქვედა–მო
ლეგო. ყვავილები თეთრია, სურნელოვანი, შეკრებილია
1520ყვავილიან კენწრულ თავაკებად. ნაყოფი შავია.
ყვ.VVI,ნაყ.VII.იზრდებამთისშუადაზედასარტყლებში.
გავრცელებულია შიდა ქართლსა და კახეთში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსსამხრეთკავკასიასადა
მცირეაზიას.

Daphne glomerata Lam. – წიბა

ოჯახი:Thymelaeaceae–მაჯაღვერისებრნი

50სმმდესიმაღლისბუჩქია.ღეროშიშველია,მურანაც
რისფერი ქერქით, ძირიდანვე დატოტვილი, ტოტები წა
მოწეულია, მარტივია ან ორთითასებურად დატოტვილი.
ფოთლებიმოგრძოლანცეტააანნიჩბისებური,მჯდომარეა
და თავმოყრილი ტოტების ბოლოებზე. ყვავილები სურ
ნელოვანია, 316 ყვავილიერთადკონებადარის შეკრე
ბილი. ყვავილსაფარიგარედანვარდისფერია, შიგნიდან
–თეთრი.ყვავილსაფრისნაკვთებილანცეტაა,ნაყოფიწი
თელი.ყვ. ნაყ.VIIVIII. იზრდებასუბალპურიდაალპური
სარტყლებისმდელოებზედაბუჩქნარებში,ძლიერგაძო
ვებულ ადგილებში. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
მცირეაზიას,შუადააღმოსავლეთაზიას.
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Daphne mezereum L. – მაჯაღვერი

ოჯახი:Thymelaeaceae–მაჯაღვერისებრნი

ბუჩქია. ღერო 0,51 მმდე სიმაღლისაა, ზემოთ აღმა
რთული ტოტებითა და მოყვითალოყომრალი ქერქით.
ნორჩი ტოტები მიტკეცილშებუსულია. ფოთლები მორი
გეობითარისგანლაგებული,38სმსიგრძისადა1,52სმ
სიგანის, მოგრძოუკულანცეტა. ყვავილებივარდისფერია,
სურნელოვანი, შეკრებილია35ყვავილიან კონებად. ნა
ყოფიწვნიანია,წითელიფერის.ყვ. IIIIV,ნაყ.VIVIII.იზ
რდებამთისშუასარტყლიდან2,500მმდეფოთლოვანდა
წიწვიან,დაჩრდილულდატენიანტყეებში. გავრცელებუ
ლიათითქმის მთელსაქართველოში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,სამხრეთევროპასადა
მცირეაზიას.

Daphne pontica L. – მელიქაური

ოჯახი:Thymelaeaceae–მაჯაღვერისებრნი

ბუჩქია. ღერო 1 მმდე სიმაღლისაა, შიშველი, სწორად
მდგომი, წვერი შეფოთლილი. ფოთლები ტყავისებურია,
დიდიზომის,56სმსიგრძისადა1,53სმსიგანის,ფორ
მით უკუკვერცხისებურლანცეტა, მჯდომარე. ყვავილები
იღლიურია–22ან33ერთად.ყვავილსაფრისნაკვთები
სქელია, ლანცეტა ფორმის, მოყვითალომომწვანო ფე
რის. ყვ. ნაყ. IVVIII. იზრდება ტყეებსა და სუბალპურ
ბუჩქნარებში. საქართველოში სპორადულად არის გავ
რცელებული, უფრო ხშირია დასავლეთ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, სამ
ხრეთევროპასადამცირეაზიას.
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Ulmus glabra Huds. – თელადუმა

ოჯახი:Ulmaceae–თელისებრნი

4045მსიმაღლისხეა,გლუვი,რუხიქერქით.ნორჩიტო
ტებიმოწითალომურაფერისაა.ფოთლებიმოკლეყუნწია
ნია,დიდიზომის,18სმმდესიგრძისადა10სმსიგანის,
ფართოელიფსურიანუკუკვერცხისებური,წვერშიგრძლად
წაწვეტებული, ორივე მხარეს ძირთან არათანაბარგვე
რდიანი, დაფარული მრავალი მოკლე, ხეშეში ბეწვით,
ძლიერ ხაოიანი, კიდეზე ხერხკბილა. ყვ. ნაყ. IIIV. იზ
რდებამთისშუასარტყელშიფართოფოთლოვანტყეებში,
ტენიანადგილებში,ჭალებისადახევებისგაყოლებით.გა
ვრცელებულიათითქმის მთელ საქართველოში. გავრცე
ლებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,მცირეაზიას,
ჩრდილოეთ,ცენტრალურდასამხრეთევროპას.შესულია
საქართველოსწითელნუსხაში,როგორცმოწყვლადიმცე
ნარე.

Ulmus minor Mill. – პატარა თელა

ოჯახი:Ulmaceae–თელისებრნი

2530 მმდე სიმაღლის ხეა, მუქი რუხი ფერის, გლუვი
ქერქით. ნორჩი ტოტები მოწითალომურა ფერისაა, ნო
რჩობაში შებუსული, შემდეგ კი – შიშველი.ფოთლები
მოყვანილობით კვერცხისებური ან უკუკვერცხისებურია,
სიფრიფანა,12სმსიგრძისადა6სმსიგანის,კიდეზეხერხ
კბილა,ზემოდანშიშველიანხაოიანწამწამისებურადბე
წვიანი,ღიამწვანეფერის,ქვედამხარეუფრომკრთალი,
მეტწილადმოფენილიაწითელიწერტილოვანიჯირკვლე
ბით,ფოთლის ყუნწი გრძელია. ყვავილები მოკლეყუნწი
ანიადა გვერდულკონებადაა შეკრებილი. ყვ. ნაყ. IIIIV.
იზრდება მშრალ ადგილებში – მუხნარებში, ტყის პირას,
აგრეთვე ჭალებისტერასებზე. გავრცელებულიათითქმის
მთელ საქართველოში. შესულია საქართველოს წითელ
ნუსხაში, როგორც მოწყვლადი მცენარე. გავრცელების
საერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ცენტრალურდასა
მხრეთევროპას,მცირეაზიას.
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Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch – 
რცხილაფოთოლა ძელქვა

ოჯახი:Ulmaceae–თელისებრნი

2530 მმდე სიმაღლის ხეა, მორუხომწვანე, სქელი,
მკვრივი ქერქით. ნორჩი ტოტები მუქი მურა ფერისაა.
ფოთლები მოყვანილობით მოგრძო კვერცხისებურია ან
ელიფსური, წაწვეტებული, თითქმის მჯდომარე ან მო
კლეყუნწიანი, კიდეზე მახვილ ან მრგვლად ხერხკბილა.
ყვავილსაფარიმომუროფერისაა,ოდნავშებუსული,კვე
რცხის ფორმის ნაკვთებით. ყვ. III, ნაყ. VIIIIX. იზრდება
ზღვისპირადაბლობებსადამთისქვედასარტყელში–ტე
ნიან ტყეებში, მდინარეთა ნაპირებზედა ხეობების გაყო
ლებით.საქართველოშიგავრცელებულიასამეგრელოში,
იმერეთში, გურიასადა კახეთში. მცენარე შესულია საქა
რთველოს წითელ ნუსხაში, როგორც მოწყვლადი სახე
ობა. გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს სამხრეთ
კავკასიას,მცირეაზიას,ირანს.

Parietaria judaica L.

ოჯახი:Urticaceae–ჭინჭრისებრნი

1015 სმ სიმაღლის მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღერომრავალია,ძირში–გახევებული,მეტნაკლებად
შებუსული.ფოთლებიმოყვანილობითკვერცხისებურიაან
ლანცეტასებური,0,72სმსიგრძის,თითქმისტყავისებური,
შებუსული და ხშირი მეჭეჭებით დაფარული. ყვავილედი
მრავალყვავილიანია. ყვავილსაფარი სიფრიფანაა, მი
ლისებურ–ზარისებური.ყვ.ნაყ.VIIX.იზრდებახეობების
გაყოლებით, ღორღიან, კლდოვან გაშიშვლებებზე მთის
ზედა სარტყლამდე. გავრცელებულია მთელ საქართვე
ლოში. გავრცელების საერთო არეალია კავკასია, სამ
ხრეთევროპა,შუადამცირეაზია,ირანი.
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Parietaria officinalis L.

ოჯახი:Urticaceae–ჭინჭრისებრნი

40100სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენა
რეა, ღერო სწორია, მეტწილად მარტოული, შემოსილია
ხშირი,წვრილი,მოთეთრობეწვით.ფოთლებიდიდიზო
მისაა, 712 სმ სიგრძისადა 36 სმ სიგანის, მოგრძოკვე
რცხისებური მოყვანილობის. ყვავილედი შედარებით
დიდი ზომისაა, მრავალყვავილიანი, დატოტვილი. ყვა
ვილსაფარი მოყვანილობით ზარისებურია. ყვ. ნაყ. VIX.
იზრდება ტენიან, ჩრდილიან ადგილებში და აგრეთვე
კლდის ნაპრალებში 5002000 მ სიმაღლეზე. გავრცელე
ბულია აფხაზეთსა და კახეთში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და ჩრდილო
ევროპას,მცირეაზიას.

Viola alba Besser – თეთრი ია

ოჯახი:Violaceae–იისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, უღერო, ივითა
რებს გრძელ მიწისზედა ყლორტებს, ან ყლორტების გა
რეშეა. ფოთლები როზეტულია, მუქი მწვანე, ოვალურ
– გულისებური, შებუსული, კიდეზე დაკბილული. თანა
ფოთლებილანცეტაა,ფოჩებიან წამწამებიანი. გვირგვი
ნის ფურცლები იისფერია ან თეთრი, სურნელოვანი ან
უსუნო. ყვ. ნაყ. IIIIV. იზრდება დაბლობიდან მთის ზედა
სარტყლამდე – ტყეებში, ბუჩქნარებს შორის, ბალახოვან
ფერდობებზე. გავრცელებულია მთელ საქართველოში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას.
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Viola arvensis Murray – ყანის ია

ოჯახი:Violaceae–იისებრნი

20 სმ – მდე სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენა
რეა.ღეროდატოტვილია,სუსტადშებუსული.ქვედაფოთ
ლები პატარა ზომისაა, ნიჩბისებური. ფოთლების ქვედა
მხარეშებუსულია.ყუნწიანიშუაფოთლებიკვერცხისფო
რმისაა ან ელიფსური. თანაყვავილები ფრთისებურად
არისგანკვეთილი.გვირგვინისსურნელოვანიფურცლები
მუქიმოყვითალოაანთეთრი.ყვ.ნაყ.IVVII.იზრდებადა
ბლობიდანმთისზედასარტყლამდეტყეებში,ბუჩქნარებში
ბალახოვანფერდობებზე,რუდერალურადგილებში.გავ
რცელებულია მთელ საქართველოში. გავრცელების საე
რთოარეალიმოიცავსკავკასიას,ევროპას,მცირეაზიას.

Viola caucasica Kolenati

ოჯახი:Violaceae–იისებრნი

810სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ღერო ორყვავილიანია. ფესვთანური და ღეროსეული
ფოთლები გრძელყუნწიანია, თირკმლისებური ფორმის,
კიდეებზე ხერხკბილა, შიშველი. თანაფოთლები პატარა
ზომისაადაკვერცხისებური.ყვავილები1,52სმსიგრძი
საა,უსუნო.გვირგვინისფურცლებიკაშკაშაყვითელია.ყვ.
ნაყ:VIVIII.იზრდებასუბალპურსადაალპურსარტყლებში
3000 მმდე. გავრცელებულიათითქმის მთელსაქართვე
ლოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
შუა აზიას, ჩრდილოეთ, ცენტრალურდა სამხრეთ ევრო
პას,აღმოსავლეთაზიას.
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Viola kitaibeliana Schult.

ოჯახი:Violaceae–იისებრნი

512 სმ სიმაღლის ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა.
ღეროსწორია,დატოტვილიდაშებუსულიწვრილიბეწვით.
ღეროსეულიქვედაფოთლებიმომრგვალონიჩბისებურია,
შუადაზედაფოთლებიკვერცხისებურია,მრგვალკბილე
ბიანიანხერხივითდაკბილული.ყვავილები0,50,8სმსი
გრძისაადაუსუნო.გვირგვინისფურცლებიმოთეთროაან
ყვითელი.ყვ.ნაყ.VIVII.იზრდებასუბალპურსარტყელში
მდელოებზე 1800 მმდე. გავრცელებულია იმერეთში,
მესხეთ – ჯავახეთში, კახეთში, ფშავსა და ხევსურეთში.
გავრცელების საერთო არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენ
ტრალურდასამხრეთევროპას.

Viola minuta M. Bieb.

ოჯახი:Violaceae–იისებრნი

35სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ერთყვავილიანი, ივითარებს მხოხავ მიწისქვეშა ყლო
რტებს.ფოთლებიპატარაზომისაა,მომრგვალოანელიფ
სური,ძირშიწაკვეთილი.ზედაფოთლებისთანაფოთლები
ფოთლისებურია,მომრგვალოანელიფსური.ყვავილები
1,52სმსიგრძისაა,უსუნო.ჯამისფოთლებილანცეტაფო
რმისაა.გვირგვინისფურცლებიყვითელია.ყვ.ნაყ.VIVIII.
იზრდებაალპურსარტყელშიჩამონაზვავებზე3000მმდე.
გავრცელებულიასვანეთში,მთიულეთში,კახეთში,ფშავსა
დახევსურეთში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.
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Viola odorata L. – სურნელოვანი ია

ოჯახი:Violaceae–იისებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, უღერო, ივითა
რებს გრძელ, მიწისზედა ყლორტებს, ან ყლორტების გა
რეშეა.ფოთლებიროზეტულია,მუქიმწვანე,მომრგვალო
ანფართოკვერცხისებური,შებუსულიანშიშველი.კიდეზე
დაკბილული. თანაფოთლები ლანცეტაა ან კვერცხისე
ბური, ფოჩებიანი. გვირგვინის სურნელოვანიფურცლები
მუქი იისფერია. ყვ. ნაყ. IVV. მცენარე იზრდებადაბლო
ბიდან მთის ზედა სარტყლამდე ტყეებში, ბუჩქნარებში,
ბალახოვან ფერდობებზე. გავრცელებულია მთელ საქა
რთველოში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავს კა
ვკასიას,ცენტრალურდასამხრეთევროპას.

Viola rupestris F. W .Schmidt

ოჯახი:Violaceae–იისებრნი

46სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა.
ფესურამოკლეა.ფესვთანურიფოთლებიროზეტადააშე
კრებილი,მომრგვალოოვალურიაანგულისებური.ფოთ
ლის ყუნწი შებუსულია. ღეროსეული ქვედა ფოთლები
ვიწროკვერცხისებურია.თანაფოთლებილანცეტაფორმი
საა.ყვავილებიპატარაზომისაა–1,5სმსიგრძის,უსუნო.
გვირგვინისფურცლებიიისფერიაანთეთრი.ყვ.ნაყ.VII
VIII. იზრდება კლდოვან ადგილებში, ტყის, სუბალპურ
და ალპურ სარტყლებში. გავრცელებულია მთიულეთში,
კახეთში, ფშავსა და ხევსურეთში. გავრცელების საერთო
არეალი მოიცავს კავკასიას, ცენტრალურ და სამხრეთ
ევროპას,მცირეაზიას.
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Viola somchetica K.Koch.

ოჯახი:Violaceae–იისებრნი

515სმსიმაღლისმრავალწლიანიბალახოვანიმცენარეა,
უღერო.ფოთლებისამკუთხაკვერცხისებურია,ძირშიღრმა
გულისებური,კიდეებზემსხვილიდახერხკბილა,შიშველი,
გრძელყუნწიანი.თანაფოთლებილანცეტაფორმისაა,ფო
ჩებიანი.ყვავილები11,5სმსიგრძისაა,სუსტისურნელით.
გვირგვინისფურცლებიმეწამულიფერისაა.ყვ.ნაყ.VIVIII.
იზრდებასუბალპურიდაალპურისარტყლებისკირქვებზე,
ღორღიანფერდობებზე.გავრცელებულიაშიდაქართლში,
მთიულეთში,თრიალეთისქედზე,თუშეთში,ფშავსადახევ
სურეთში.კავკასიისენდემურიმცენარეა.

Tribulus terrestris L. – კუროსთავი

ოჯახი:Zygophyllaceae–ორყურასებრნი

ერთწლიანიბალახოვანიმცენარეა,გაფარჩხულიბეწვით
მოფენილი. ღერო გართხმულია, დატოტვილი, სიგრძით
–1060სმ.ფოთლებიწყვილფრთისებურია, შედგება67
წყვილი ფოთოლაკისაგან. ყვავილები მარტოულია, იღ
ლიური,ყვითელიფერის.ყვ.ნაყ.VIX.იზრდებაგზისპირა
მიდამოებში, ქვიან და ნაგვიან ადგილებში. საქართვე
ლოში გავრცელებულია აფხაზეთში, ქართლსა და კა
ხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმოიცავსკავკასიას,
შუააზიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,ირანს,აფრი
კასადაამერიკას.
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Zygophyllum fabago L. – ორყურა

ოჯახი:Zygophyllaceae–ორყურასებრნი

მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა. ღერო სწორად
მდგომია ან წამოწეული, გაფარჩხულტოტებიანი. ფო
თოლიშედგება1 წყვილიხორცოვანიფოთოლაკისაგან.
ფოთოლაკები მოპირისპირედ არის განლაგებული, ფო
რმით – უკუკვერცხისებური, კიდეებზე თეთრი არშიით.
გვირგვინის ფურცლები მოთეთრო – ყვითელია, ძირსა
დამტვრიანასძაფებთანერთადნარინჯისფერია.ყვ.ნაყ.
VIX. იზრდება მთის ქვედა და შუა სარტყლებში მშრალ,
თიხნარადგილებში,ველებსადაუდაბნოებში.საქართვე
ლოშიგავრცელებულიაშიდაქართლში,ქვემოქართლში,
კახეთსადამესხეთში.გავრცელებისსაერთოარეალიმო
იცავსკავკასიას,სამხრეთევროპას,მცირეაზიას,შუააზი
ასადაირანს.
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saTavo ofisi

beTlemis q. #27

0105. Tbilisi

t +995 32 275 19 03/04

f +995 32 275 19 05

info@cenn. org
www.cenn.org
www.environment.cenn.org

heracis q. #16

erevani

t/f +3741 0 57 57 79

info.armenia@cenn.org

gara garaevis gamz. #124/128

baqo

t +99412 439 41 13

f +99412 474 30 04

info.azerbaijan@cenn.org

CENN – saqarTvelo

CENN – somxeTi

CENN – azerbaijani


