
         

 Echiochilon

 Antiphytum

 Moritzia

 Trachystemon 1

 Brunnera

 Lycopsis

 Anchusa altcins Buglossoides

 Pulmonaria

 Pentaglottis 1

 Borago

 Symphytum

 Cerinthe

 Neatostema 1

 Moltkia

 Buglossoides

 Glandora

 Ulugbekia, Onosmodium vd. dahil
 Lithospermum 

 Arnebia

 Megacaryon 1

 Pontechium 1

 Lobostemon

 Chionocharis 1

 Microcaryum 1

 Lasiocaryum

 Trichodesma

 Caccinia

 Memoremea 1

 Asperugo 1

 Anoplocaryum

 Mertensia

 Selkirkia 

 Hackelia

 Rochelia

 Craniospermum

 Brachybotrys 1

 Trigonotis

 Decalepidanthus

 Myosotis                   

 Heterocaryum

 Pseudoheterocaryum

 Eritrichium

Trigonocaryum dahil

 
 Amblynotus rupestris         

dahil   Lappula marginata

 Austrocynoglossum latifolium
  Cynoglossum suaveolens        dahil

 Afrotysonia               Cynoglossum amplifolium dahil

 Microula  Metaeritrichium, Actinocarya dahil

 Andersonglossum

 Pectocarya

 Dasynotus 1

 Cryptantha dar anl.

 Greeneocharis

 Amsinckia

 Bothriospermum

 Lindelofia I (macrostyla)

 Microparacaryum intermedium

 Cynoglossum I

 Paracynoglossum asperrimum

 Paracaryum I

 Paracaryum II

 Cynoglossum II-V

Thyrocarpus
 Nihon (= Omphalodes p.p.) dahil

Lepechiniella I, II

 geniş anl.  Trachelanthus, Rindera I
    Mattiastrum I

dar anl. + Mattiastrum II

Lindelofia II, III
          Rindera II, Pardoglossum, 
                   Solenanthus I, II         dahil

+ Adelocaryum ? bilgi az

Asya’lı, Avusturalya’lı türler

Asya
Afrika

Avustralya (sadece Trichodesma)

B Avrasya

Ko huni şeklinde
Kuzey Amerika

ipliksi stilus uca yakın 2 stigmalı 
D Akd.’den KD Afrika, Arap Yarımdası’na

Amerika (genellikle)

çok yıllık rozetli otlar
G Amerika

otlar (çoğunlukla), çalılar (nadiren)
torus yüksek, genellikle piramidal

sıklıkla fındıkçıklar karın tarafından bitişik, 
sıklıkla gloşitli

plesiyomerik özellikler: 
ovaryum tablası düz

eremokarplar dikensiz
pirolizidin alkaloitler

genellikle çok yıllıklar
boğaza yerleşmiş pulcuklar büyük, belirgin

fındıkçıklar görece büyük, iç tabanda elaizomlu

fındıkçıklar küçük
gloşitler kaybolmuş

 Lepechiniella I  Mozaffran vd. 2013
Lepechiniella wendelboi, Saadati vd. 2017

 Cynoglossoideae

 Boraginoideae

 Echiochiloideae

Cynoglossinae*

Cerinthinae

 Lithosperminae

Echiinae

Boragininae

= Pseudomertensia

Boragineae

Lithospermeae

Echiochileae

Lasiocaryeae

Trichodesmeae

Asperugeae

Omphalodeae

Rochelieae

 Craniospermeae

Myosotideae

 Bothriosperminae

Amsinckiinae

Microulinae

 Adelinia 1

 Myosotidium 1

 Mimophytum

 Omphalodes dar anl.

 Iberodes  "O. brassicifolia" vd.

 O. verna, nitida vd.

  "O. cardiophylla, aliena"

S. berteroi, dahil Mapuchea 
"Cyn. limense" vd.

 + Nesocaryum 1 bilgi az

 HILGER HH, COLE TCH, SELVI F, DOĞRU-KOCA A (2020) BORAGINACEAE FİLOGENİ POSTERİ     
 • Boraginales Araştırma Grubu’nun önerileri doğrultusunda dar anlamdaki Boraginaceae‘nin aile içi sınıflandırması 
 • moleküler filogenetik veriye dayalı (2019) hipotetik ağaç: devam eden bir kaç alt grubun revizyonu
 • filogeni anahatlarıyla Chacón vd. 2016’ya dayanmaktadır
 • alt cins isimleri Reveal 2011 ff. ve Chacón vd. 2016’ya göredir
 • burada, APG’nin aksine, fakat APweb‘e ve diğer bir çok yeni fikre uygun olarak, Boraginales içinde yeni bir kaç aile tanımlamaktayız 
 • dal uzunlukları ölçülü olup gerçek zaman ölçeğini ifade etmez 
 • (büyük ölçüde Kubitzki K vd., FGVP cilt 14 ve Chacón J vd. 2016‘dan) listelenen karakterler bir soyun tüm üyeleri için geçerli olmayabilir 
 • -aceae = aile, -oideae = alt aile, -eae = tribüs, -inae = alt tribüs
    1 tek türlü cins; yprk yaprak; ççk çiçek; myv meyva; Ka kaliks; Ko korolla    
    Amsinckiinae: Hasenstab-Lehman & Simpson 2012 ve Simpson vd. 2017, deki ağaca dayanmaktadır, 
   Oncaglossum ve Ailuroglossum (tip: Cynoglossum triste)‘un pozisyonu net değildir, fakat büyük  
       olasılıkla Amsinckiinae’nin bazalındadır  
    Boragininae: Hilger vd. 2004’deki ağaca dayanmaktadır
 *Cynoglossinae: sadece kısmen çözülmüştür (şu an revize edilmektedir) genellikle gloşitli fındıkçıklara sahip  
   ve stamenleri Ko‘dan taşan parafiletik taksonlar (Solenanthus, Rindera), ya da stamenleri Ko‘da içerde kalan  
   ve kanatsız fındıkçıklı parafiletik taksonlardan (Cynoglossum, Lindelofia, Pardoglossum) aşırı büyük kanatlı  
   fındıkçıklı parafiletik taksonlara kadar (Mattiastrum, Rindera) olanlar
 Echiochiloideae: Långström & Oxelman 2003’deki ağaca dayanmaktadır
 Lasiocaryeae: Chacón vd. 2017’deki ağaca dayanmaktadır
 Lithospermeae: Thomas vd. 2008’deki ağaca dayanmaktadır
 Lithosperminae/Echiinae: Weigend vd. 2009’daki ağaca dayanmaktadır
 Megacaryon: pozisyonu Selvi vd. 2017’deki ağaca dayanmaktadır
 Omphalodeae: Otero vd. 2014; Holstein vd. 2016’deki ağaca dayanmaktadır
 Pseudoheterocaryum ve akrabaları: Saadati vd. 2017’deki ağaca dayanmaktadır

    Çok değerli önerileri ve destekleri için N. Holstein, M.G. Simpson, G. Walden, ve J. Chacón’a teşekkürler 

Prof. Dr. Hartmut H. Hilger
Dipl. rer. nat. Theodor C. H. Cole
Dahlem Bitki Bilimleri Merkezi (DCPS)
Biyoloji Enstitüsü - Bitki Morfolojisi ve Sistematiği 
Freie Üniversitesi Berlin
Altensteinstr. 6 
14195 Berlin, Almanya
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 Echiostachys

 Echium

 Cystostemon

 Onosma ççk radyal simetrik 

ççk zigomorfik

ççk sarkık Ko silindirik,
Ka lobları dar, uzamış, paralel, birbirinden genellikle dar açı ile ayrılır

silkeleme davranışı ile tozlaşma; KB Afrika, Avrupa, Asya 

çok yıllıklar
taban yaprağı rozet

çalımsı
fındıkçıklar genellikle 1-2

tek yıllıklar ya da çok yıllıklar
stigma bölünmüş

Makaronezya Adası türleri çalımsı

dik tek yıllıklar 
fındıkçıklar sırtta içeri doğru kıvrık kanatlı

B Akdeniz

sürünücü rizomlu çok yıllıklar
fındıkçıklar sırtta içeri doğru kıvrık kanatlı

D Akdeniz

 Thaumatocaryon

 Phyllocara 1

 Hormuzakia

 Nonea

 Melanortocarya 1

 Anchusa altcins Buglossum

 Gastrocotyle
 Anchusa altcins  Buglossellum

 Cynoglottis

 Anchusella

 Anchusa altcins Anchusa

tek fındıkçık kaliks ile örtülü
elaiozom yok

Moritziinae

Avrasya
(özellikle Akdeniz ve B Asya)

G Afrika’da bazı yerler

 Huynhia

 Mairetis1

 Moltkiopsis 1

 Halacsya 1

 Paramoltkia 1

 Lithodora

 Aegonychon

 Ancistrocarya 1 ? bilgi az

 Podonosma

 Alkanna

 Maharanga

 Plagiobothrys dar anl.

+
 Oncaglossum 1 bilgi az

   Ailuroglossum bilgi az

 Cryptantha 'Albidae' soyu Johnstonella

 Oreocarya

 Eremocarya

fındıkçıklar genellikle 1-2, burkuk, ayrık değil
Orta Doğu civarından G Rusya’ya, İspanya

habit ve fındıkçıklar Cynoglossum benzeri
G/D Afrika

küçük otlar, fındıkçıklar küçük
D Asya, Himalayalar’ın çevresi

büyük otlardan çalılara değişen; fındıkçıklar büyük, sıklıkla 1̓e indirgenmiş

D Asya

çok yıllıklar; toprak altı stolonlar; yprk yoğun rozetlerde; ççk durumu rozet  
üzerinde yükselen, ççk çan şeklinde, huni biçimliden yayık laminalı boru şekline değişen,  

genellikle mavi ya da pembe; D Asya (çoğunlukla Himalayalar’dan Çin’e)

Ko burkuk dizilişte
fındıkçıklar mercimek şekilli, sapsız, bazen elaiozomlu 

kozmopolit (özel. Akd. ve K Zellanda)

Avrasya 

tek yıllıklar; Ka myvda büyür
fındıkçıkların sayısı 1(-2) taneye düşer, kanatsız

yprk yumurtamsı / dikdörtgensi-yumurtamsı
myvlı pedisel ince, 0.8-1 mm kalınlığında, sıklıkla güçlüce geri kıvrık;

fındıkçık kıvrımı 2 sıra apendajlı

yprk şeritsi / şeritsi-mızraksı
myvlı pedisel (varsa) kalın, 1.5-2 mm kalınlığında, dik ya da hafifçe geri kıvrık

fındıkçık kıvrımı 1 sıra apendajlı

çok yıllıklar; sıklıkla yastıksı, ççkte iken vejetatif rozetli
torus genişçe piramitsi, neredeyse düz, < 1mm 

fındıkçıklar ön tarafın ortasında birbirine bağlı; myvlı pedisel dik ya da geriye kıvrık; Avrasya

fındıkçıklar sırtta içeri doğru kıvrık kanatlı (yalancı apertür)
boğaz pulcuksuz

D Asya

 Suchtelenia 1

 Gyrocaryum 1

Akdeniz
çok yıllıklar

tek yıllıklar, fındıkçıklar 4 
genellikle siğilli

fındıkçıklar (1-2) kancalı
Japonya, Kore

Ko kısa lobları olan tüpsü, iki renkli (pembe/mavi)
anter uçları korolladan taşar

D Akdeniz

G Afrika

çok yıllıklar, yatık/yükselici otlar; ççk saplı; Ka neredeyse tabana kadar bölük, myvda yayık
fındıkçıklar küçük, üstte karın tarafında omurgalı, ± altta konveks

yara izi ortanın altında, küçük, üçgensi-yumurtamsı,  
küçük sap üzerinde yükselir; İç / D Asya

yatık otlar
Ka irice büyüyen, myvda 2-dudaklı, düzleşmiş fındıkçıkları yanlardan çevreler

iki yıllık, yatık otlar
ççk tekli, koltuk altlarında; yara izi uçta; homojen süslü (düz trikomlu); embriyo kıvrık 

Avrupa

Ko asimetrik, yarı-yayık ayalı belirgin zigomorfik
A 3 verimli, verimsiz stamenli

Ko asimetrik, yarı-yayık ayalı belirgin zigomorfik
A 5 verimli

kalın güçlü rizomlu büyük otlar; yprk paralel damarlı gibi görünür
fındıkçıklar büyük, kenarları kanatlı

Chatham Adaları

ottan çalıya değişen; yprk belirgin orta damarlı
fındıkçıklar gloşitli

G Amerika

otlar (çoğunlukla büyük)
fındıkçıklar genellikle büyük 

çoğunlukla Avrupa, B Asya, Africa

D Asya 

dik tek yıllıklar 
yprk karşılıklı; fındıkçıklar sırtta içeri doğru kıvrık kanatlı

İber yarımadası

tek yıllıklar ya da ince rizomlu çok yıllıklar
fındıkçıklar kanatlı, bazen kanat kıvrımı boyunca minik gloşitli 

K Amerika

fındıkçıklar Cynoglossum benzerinden kanatlıya değişen,  
genellikle gloşitli 

fındıkçıklar küçük, heteromerikarplı, kanatlı ya da kanatsız

torus neredeyse düz
fındıkçıklar genellikle yalancı-apertürlü

D Asya

çok yıllıklar (nadiren tek yıllıklar), sıklıkla pleiokorm ya da rizomlu
myvlı pedisel kıvrık, torus kısa, piramidal, < 2-3 mm

Avrasya, Amerika, Avustralya

ççk sarkık, Ko yarı dairemsi,
Ka lobları ± üçgensi, birbirinden üçgensi geniş açı ile ayrılır

İç / D Asya

serpantin bitkileri
Balkanlar 

(tropikal olmayan) çeşitli Amerikan 
Lithospermum’ları hariç K Yarımküre

çalılar ve otlar
ççk küçük, boğazda ve tabanda yerleşen pulcuklar kayıp  

(apendajlar veya içi çukur tümsekler var)
Ko zigomorfik (önceki Sericostoma pauciflorum hariç)

fındıkçılar küçük, siğilli, karın tarafında omurgalı

otlar ya da nadiren çalılar 
ççk sıklıkla büyük,

genellikle boğazda ve tabanda yerleşmiş pulcuklur

Cynoglosseae

Echiochilinae

çok yıllıklar
Ko mavi, nadiren sarı, tüpsüden testi biçimliye, boğaz tüysüz, boğaz apendajsız 

Ko sarı, loblar salgılı; stamenler tüpün tabanının yakınından bağlı 
Akdeniz / Makaronezya çevresinde 

Ko tüpü sarı, loblar mavi, villoz annuluslu 
B Fas/Kanarya Adaları

yarı çalılar, Ka daire şeklinde
KD Afrika’dan GB Asya’ya 

(bodur) çalılar, fındıkçıklar 1-2, yara izli
elaizomlu?

Ko hafifçe zigomorfik, parlak sarı,  
ucu sivri derince loblu

rizom kalın, yalancı eksenli; yüksek dereceli poliploidi
Ko menekşe-mor

myvlı Ka lobları tabanda ayrık ve ayrı ayrı düşen 

filamentler üzerinde küçük salgı bezli tüylü kısımlar
merikarp yara izi kanca benzeri apendajsız; kopma adacıkları düz

fındıkçıklar düz, genellikle 1(-2)

stilus derince 2- ya da 4 parçaya bölünmüş, 
her dal bir stigma ile sonlanır

KD Afrika’dan İç Asya’ya

fındıkçık tabanı belirgin saplı
Akdeniz’den GB Asya’ya

yprk tabanda yoğun rozetlerde, sarmal
Ka dışta çengelsi trikomlu

G Amerika, İç Amerika’nın güneydoğusu

yprk tabanda gevşek rozetlerde, karşılıklı
Ka dışta çengelsi trikomsuz

G Amerika’nın güneybatısı

Ko lobları geri kıvrık, dışarıya doğru yuvarlanmış
boğaz pulları 2 serili

rizomlu
kimöz braktesiz, Ko tekerleksi

tek yıllık; brakteler Ka’yı aşar
A tüpün alt kısmında farklı yüksekliklerde bağlı

fındıkçıklar sivri gagalı yarıdik 

Ko çoğunlukla 
yayık laminalı 
boru şeklinde

tek yıllıklar 
fındıkçıklar dik, uçta yuvarlak, küçük 

fındıkçıklar yarıküresel, miğfer şeklinde, tabanda yanları 
çatlaklı ve katlı-dişli bir halkalı

tek yıllıklar 
Ko, Ka’yı aşmaz ya da nadiren aşar

fındıkçıklar yanda gagalı enine yumurtamsı

çoğunlukla iki yıllıklar ve çok yıllıklar
Ko çoğunlukla tüpsü

tek yıllıklar 
Ko damarlar boyunca tüpün içinde aşağı doğru uzayan 5 tüylü pulcuklu

stamenler tüpün tabanında ekli

rizomlu çok yıllıklar
Ko boğazı halka şeklinde tüylü; stilus polimorfik

fındıkçıklar tabanda yaka biçimli halkalı, düz

myvlı Ka güçlüce kalınlaşmış ve küresel kese şeklinde 

çok yıllık 
Ko darca klavattan yarı silindiriğe değişen; boğaz pulcukları darca üçgensiden mızraksıya değişen 

stilus korolladan taşar; silkeleme davranışı ile tozlaşma

fındıkçıklar tabanda dış merkezli, saplı eklentili

Ko tüpü çok kısa ya da neredeyse yok
boğaz pulcukları tüysüz

filamentler tabanda sivri ya da yuvarlak apendajlı

konnektif uzun terminal apendajlı
tüm apendajlar birlikte anterlerin üzerinde dar, spiral, 

burkuk bir külah şeklinde

stamenler topluluğu asimetrik
fındıkçıklar 1(2), ççk tablasını tümüyle kaplar,  

sırtta sıklıkla omurgalı, pürüzlü ve gloşitli kanatlı

çok yıllıklar; rizom kalın, yalancı eksenli; yprk büyük, gövdenin ucunda toplanmış
ççk durumu uçlarda boragoid, ççk sarkık; Ko genişçe çansı, petal laminası öne doğru çıkık, menekşe-mavi

anterler stilus etrafında kaynaşmış

fındıkçıklar tek biçimli (kanatsız)

çok yıllıklar, fındıkçıklar dikten yataya değişen, Cynoglossum benzeri; gövde yprk sapsız
enine oluksuz iki şekilli porlu polen; myvda sap içeri kıvrık

K Amerika’nın batı ve doğu tarafları

çok yıllıklar, fındıkçıklar dikten yataya değişen, Cynoglossum benzeri; gövde yprk saplı
sadece 1 porlu ve enine oluklu polen; myvda ççk sapı dik

K Amerika’nın batı kıyıları

fındıkçıklar düz kanatlıdan içe kıvrık kanatlıya değişen

çok yıllık otlar
Ko tüpsü, sarkık

Holarktik, özellikle K Amerika

fındıkçıklar belirgin kanca benzeri apendajlı, nadiren apendajlar minik
annulus ve Ko’daki içi çukur tümsekler yok

tek yıllıklar

K Yarımküre

 Ogastemma 1

 Stenosolenium 1 ? bilgi az

 Antiotrema 1 ? bilgi az

 Sericostoma dahil

tek yıllıklar fındıkçıklar 
kısaca saplı

KD Asya

stigma bölünmemiş
D Avrupa’dan B Asya’ya

fındıkçıklar enine böbreksi,  
tabanda ince halkalı

İran-Turan ftc bölgesi

stigma bölünmüş
fındıkçık genellikle sadece 1 tane

Anadolu

tek yıllıklar  
fındıkçıklar dik kıvrımlı, boyuna omurgalı

çok yıllıklar
fındıkçıklar dik, yara izi ince halkasal

Avrupa ve Anadolu

tek yıllıklar  
fındıkçıklar dikdörtgensi-yumurtamsı, tüysüz

çok yıllıklar, yastıksı
fındıkçıklar dik, tüylü, siyah

çok yıllıklar
ççk durumu uzun pedunkulda bileşik 

B Çin 

tek ya da çok yıllıklar
(yarı)trop. İç & D Asya

çok yıllık; Ko büyük
fındıkçıklar büyük, yarı dairesel, ön tarafta omurgalı, geç zamanda parlak, dikten yataya değişen, Cynoglossum benzeri

Amerika: K Amerika’nın KBsı (İdaho)Amerika  
K Amerika’nın KBsı (İdaho)

çoğunlukla K Am. ve G Am.‘daki Andes’in batısı
Avustralya’ya bir kaçı ulaşır (Plagiobothrys spp.)

bazı türlerin ayrılımının dağılımı
K ve G Am. arasında

 Cryptantha 'Maritima' soyu

 Sonnea

 Harpagonella

fındıkçıklar 
daha küçük, 

dik

tek yıllıklar  
fındıkçıklar daha küçük  

yatay olarak yayık

kotiledonlar 2-loblu (Amsinckiopsis sek. Simpsonanthus’da lobsuz)  
Ko genellikle turuncudan sarıya değişen (Amsinckiopsis sek. Simpsonanthus’da beyaz)  

kleistogen –

Ka lobları myvda ± eşit ya da, eğer eşit değilse, üstteki 2si > 
diğerleri, serbest, 1 fındıkçık üzerinde yay şeklinde kıvrık değil, 
dikensi ama kancalı ya da düz iğneli; fındıkçıklar çoğunlukla 4

Ka myvda eşit değil, üstteki 2si fındıkçık üzerinde yay şeklinde kıvrık,  
diğerleri, kısmen birleşik, 1 fındıkçık üzerinde yay şeklinde kıvrık,  
her biri kancalı tüylü olan 5–10 iri dikenli; fındıkçıklar çoğunlukla 2

kökler kırmızı pigmentli
ççk brakteli, Ka belirgin

torus olgun fındıkçıklardan daha yüksek, stilus kalıcı

tek yıllıklar, kasmogam ya da kleistogam
fındıkçıklar nadiren heteromorfik,  

kenarları genellikle kanatsız

tek yıllıklar (nadiren çok yıllıklar)
sıklıkla fındıkçıklar heteromorfik, beyaz tüberküllü, üçgensi ya da yumurtamsı, 

kenarı yuvarlanmış ya da keskince köşeliden darca kanatlıya değişen 

tek yıllıklar, kökler kırmızı pigmentli
ççk brakteli, Ka tabanda birleşik sepalli, myvda daire şeklinde

torus < fındıkçık

fındıkçıklar karın tarafında  
(eksene bakan kısımda) omurgalı 

Ko genellikle 
beyaz

kotiledonlar 
genellikle 
loblu değil

çok yıllıklar, yprk tabanda kalıcı rozetlerde 
Ko sıklıkla sarı, sıklıkla heterostilus

fındıkçıklar uca yakın ön tarafta oluklu

+ Simpsonanthus jonesii 1 
  Plagiobothrys kingii 1

tek yıllıklar
Makaronezya, K Afrika’dan Arap Yarımadası’na

çok yıllıklar; Ko huni biçimli, lobların oyuklarında siyah benekli 
fındıkçıklar çiftler halinde kaynaşmamış  

D. Anadolu, Kafkaslar’dan KB İran’a

tüy örtüsünü kaybetmiş bitkiler; Ko tüpsü, dar, sarkık
silkeleme davranışı ile tozlaşma; fındıkçıklar çiftler halinde kaynaşmış, siyahımsı

Avrupa, KB Afrika’dan B Asya’ya 

 eğer loblu ise 
 kleistogen +
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yprk sarmal

habit ve fındıkçıklar Cynoglossum 
benzeri (kanatsız)

Ko çoğunlukla sarı

fındıkçıklar genellikle gloşitli

 O. scorpioides

çok yıllık
brakteler sıklıkla yok; Ko ayası büyük

fındıkçıklar büyük, dörtgensi (eninden daha uzun), dik

iki yıllıktan çok yıllıklara değişen
fındıkçıklar enine olarak yumurtamsı (eni boyundan fazla),  

yarı yatık, yanlarda gagalı

Prof. Dr. Federico Selvi
Tarımsal Besin Üretimi ve Çevre Bilimleri Böl. (DISPAA)
Toprak ve Bitki Bilimleri A.B.D., Botanik Laboratuvarı
Üniversitesi Firenze
P. le Cascine 28 
50144 Firenze, İtalya

efemeralden çok yıllık otlara değişen, küçük çalı değil; skabroz olmayan ot
fındıkçığın ortasında ya da ortanın biraz altında yara izli

myvda ççk durumu genellikle uzamış; fındıkçık ana ekseni oluksuz

genellikle fındıkçığın ortasının üzerinde yara izli
ççk durumu kısa, myvda halka haline burulur

Ko kapaklı dizilişte
fındıkçıklar (yamuk) dörtyüzlü

sıklıkla saplı, elaiozomsuz

fındıkçıklar heteromorfik, 1-4 / myv
tek fındıkçık diğer üçünden daha fazla büyüyerek olgunlaşır

fındıkçıklar sırtta çiftli kadehsi apendajlı, olgun myv eksene bakar

Boraginaceae Filogeni Posteri

çok yıllık otlar, yarı çalımsı/çalımsı; ççk uzun saplı  
Ka lobları neredeyse tabana kadar, bazen myvda büyür, Ko loblarının uzunluğu en azından tüp kadar 

fındıkçıklar asimetrik yumurtamsı, yoğun pürüzlü
GB Arabistan, trop. Afrika

fındıkçıklar küçük 

fındıkçıklar Cynoglossum benzerinden kanatlıya değişen 

 Pseudolappula 1

 Lappula
tek yıllıklar ya da iki yıllıklar; asla yastıksı değil, ççkli iken vejetatif rozetsiz  

torus darca piramitsi;  fındıkçıklar genellikle neredeyse tüm uzunlukları boyunca  
birbirlerine bağlı; myvlı pedisel genellikle dik; K Yarımküre

fındıkçıklar y. 2 mm boyunda, kenarı belirsiz
myvlı pedisel geriye kıvrık, < 8 mm boyunda

Sina’den İran’a baştan sona, Ermenistan’dan İç Asya‘ya

fındıkçıklar ayrık

fındıkçıklar ayrık değil
B Asya, Akdeniz

Heterocaryinae

Rocheliinae

 Lappula sessiliflora  
dahil   Lappula drobovii

  sin.     Lappula sinaica 
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Botanik Anabilim Dalı, Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi 
Hacettepe Üniversitesi (HUB)
Beytepe Kampüsü 
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BORAGINACEAE
 

HODANGİLLER 

Genel Özellikleri
otsu, tekyıllık/çok yıllık (nadiren odunsu) 

tüy örtüsü ++
yapraklar sarmal, basit, sapsız

ççk durumu akrepsi
ççk 4 halkada 5-parçalı

A ve Ko tabanda birleşik (stamen-korolla tüpü)
Ko birleşik, sıklıkla boğazı apendajlı 

G(2), stilus ovaryumun tabanından çıkar (± kalıcı)
myv eremokarp 1-tohumlu fındıkçıklardan oluşan eremokarp  

(merikarpidler/eremokarpidler), sıklıkla gloşitli,  
hepsi bireysel olarak farklılaşır ya da dağılır

pirolizidin alkaloitler

tüm dünyada (genellikle ılıman bölgelerde)

11 tribus 
y. 100 cins 
y. 1800 tür


