Phlomis russeliana
Synonim lac.: Phlomis samia HORT.
żeleźniak Russela

Kępiasta, niewymagająca bylina o charakterystycznych, piętrowych kwiatostanach osadzonych na sztywnych, silnie omszonych pędach.
Dorasta do 1 m wysokości. Duże, szarozielone, sercowate lub jajowato-lancetowate liście są z wierzchu szorstko owłosione, od spodu
pokryte białym nalotem, brzegiem ząbkowane. Kwiaty są zebrane w gęste, wielokwiatowe nibyokółki osadzone na pędach w 3-5 piętrach
oddalonych od siebie w kilkucentymetrowych odstępach. U podstawy każdego okółka znajduje się jedna para liści łodygowych.
Pojedynczy kwiaty mają około 3 cm długości, tworzą żółtą dwuwargową koronę, przy czym górna warga jest jaśniejsza, dolna
złocistożółta. Rośliny kwitną od czerwca do sierpnia. W tym czasie kwiaty są chętnie odwiedzane przez pszczoły. Jest to gatunek łatwy w
uprawie. Najlepiej rośnie i kwitnie na stanowiskach ciepłych i słonecznych, na glebach przepuszczalnych i niezbyt wilgotnych. Dosyć
dobrze znosi suszę. Na zachód od Wisły zimuje dobrze, na wschodzie oraz w chłodniejszych rejonach kraju zaleca się okrywanie roślin na
zimę . Roślina bardzo dobrze prezentuje się w ogrodach naturalistycznych, rustykalnych oraz sadzona na słonecznych rabatach wraz z
innymi bylinami ozdobnymi z kwiatów. Nadaje się na kwiat cięty stosowany jako dodatek do suchych bukietów.
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zasięg geograficzny

Turcja, Syria, do 1700 m n.p.m.
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