
İNCİ ÇALISI  
(Symphoricarpos albus)   
  
Kışın yaprağını döken 1-2 m boylanan bir çalıdır. 
Sürgünleri çok ince, açık kahverengi, üzerleri 
hafif tüylüdür. Yaprakları yumurta şeklindedir. 
Kısa tüylü çan şeklindeki çiçekleri beyazımsı 
pembedir. Haziran- temmuz aylarında çiçek 
açar. Küre biçimindeki üzümsü meyveleri ‘inci’ 
tanelerini anımsatır. Güneşli ve yarı gölge 
ortamlarda yetişir. Kışın form budaması yapılır. 
Yumuşak çeliklerle yazın, ayırma yöntemiyle ise 
sonbaharda üretilir.

PEMBE ÇİÇEKLİ ILGIN  
(Tamarix tetrandra) 

3 m boylanır. Tüy gibi ince yaprakları ve koyu 
pembe çiçekleri göz kamaştırır. Nisan- Ma-
yıs aylarında çiçeklenir. Her türlü toprağa ve 
güneşli ortamlara adapte olmuştur. 
Çiçeklenmeden sonra budanır. Çelikle ve 
tohumla üretilir.
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LEYLAK  
(Syringa vulgaris)   
     
Kışın yaprağını döken, 5-6 m boyunda dik bir 
çalıdır. Ucu sivri, geniş yumurta biçimindeki 
yaprakları uzun saplıdır. Beyaz, açık leylak, 
kırmızımtırak menekşe renginde ve salkım 
Şeklinde çiçek açar ve çiçekleri hoş kokuludur. 
Gölge ve yarı gölge ortamlarda yetişir. Soğuğa 
karşı dayanıklıdır. Her yıl bol çiçek vermesi için 
çiçeklenmeden sonra, solan çiçeklerin bulunduğu 
sürgünler budanmalı ve yaşlı sürgünler dipten 
alınmalıdır. Yumuşak, yarı olgunlaşmış veya sert 
çelikle üretildiği gibi aşı yoluyla da yetiştirilebilir.
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ADİ KARTOPU
(Viburnum oppulus )   

Kalın dallı, 4 m ye kadar boyalanabilen kışın 
yaprağını döken bir çalıdır. Sürgünleri açık gri, 
tomurcukları sürgünler üzerinde karşılıklı dizilir. 
Yaprakları ışınsal damarlı, 3-5 lopludur. Yapraklar 
sonbaharda dökülmeden önce parlak kırmızıya 
dönüşür. Mayıs- temmuz arası açan çiçekleri 
kirli beyazdır. Soğuğa karşı dayanıklı olup, nemli 
yerleri sever. Çelikle üretilir.

HERDEM YEŞİL 
KARTOPU 
( Viburnum tinus) 

Ülkemizde doğal olarak yetişen 1-4 m boy-
lanabilen herdem yeşil bir çalıdır. Koyu yeşil, 
parlak renkli, oval yaprakları ile metalik 
mavi-siyah, çekirdekli sulu meyveleri vardır. 
İlkbaharda beyaz çiçek açar. Soğuğa karşı az 
dayanıklıdır  Yarı odunlaşmış çeliklerle yaz 
aylarında, sonbaharda ise tohumla üretilir.
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MOR SALKIM  
(Wısteria sinensis)  
   
Ülkemizde çok kullanılan yaprağını döken bir 
tırmanıcıdır. Yaprakları koyu yeşil renkli, yumurta 
şeklindedir. Çiçekleri, menekşe mavisi veya 
mavimsi mor renkli, kokuludur. Yaz başlarında 
yapraklanmadan önce çiçeklenir. Güneşli ve yarı 
gölge alanları sever, soğuğa karşı dayanıklıdır. 
Yaz ve sonbaharda daldırma ile ilkbahar-yaz 
aylarında çelikle üretilir.

AVİZE ÇİÇEĞİ 
(Yucca flamentosa)

Ülkemizde ılıman yörelerimizde rahatlıkla yetişir. 
İç Anadolu bölgesinde de korunmuş alanlarda 
gruplar halinde kullanılır. 2,5 m boyunda bir 
bitkidir. Yaprakları yukarı doğru dik ve yaygın, 
dar mızraksı  şeklinde, etli, mavimsi yeşil 
renklidir. Krem beyazı çiçekleri 5 cm boyundadır 
ve bunların birçoğu bir araya gelerek 1-3 m 
yüksekliğinde dik duran salkım şeklindedirler. Yaz 
sonunda çiçek açar ve tohumla üretilir.
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GÜMÜŞİ GÖKNAR 
(Abies concolor) 

30-40 metre boyunda, 1 metre gövde çapında, 
konik tepeli, aşağıdan tepeye doğru sık ve bol 
dallanma gösteren bir ağaçtır. Genç sürgünleri 
mavimsi yeşil veya altuni yeşil, yaprakları tırpan 
biçiminde dar ve uç kısımları küt, alt yüzü 
mavimsi gridir. Kozalakları silindirik, pulları önce 
yeşil sonra kahverengidir. Güneşli, yarı gölge 
yerlerde yetişir. Don, kuraklık ve kirli havaya 
dayanıklıdır. Tohum ve aşı ile üretilir.

ULUDAĞ GÖKNARI 
(Abies bornmülleriana)

Ülkemizde en çok kullanılan göknar türüdür. 
20-25 metre boy ve 6 metre konik tepe 
yapar. İğne yaprakları koyu yeşil, uçları küt, 
alt yüzünde çift beyaz çizgilidir. Koparıldığın-
da sürgün üzerinde çukur şeklinde iz bırakır. 
15-20 cm uzunluğunda kozalakları silindiriktir. 
Deniz ikliminde ve serin kuzey yamaçlarda iyi 
gelişir. Tohumla üretilir.

 İĞNE YAPRAKLI AĞAÇ, AĞAÇÇIK VE ÇALILAR 
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LÜBNAN SEDRİ  
(Cedrus libani)     

Ülkemizde çok geniş yayılımı vardır. 40 metre 
boylanan, 2 metre gövde çapında, önce piramit 
sonra yayvan bir tepe yapan, çok yaşayan 
anıt ağaçlarındandır. Gövdeyle hemen hemen 
90 derecelik bir açı yaparak çıkan yan dalları 
vardır. İğne yaprakları koyu yeşil, sert ve 
batıcıdır. 10-15 âdeti rozet yaprak  oluşturur. 
Kozalaklar 8-10 cm uzunluğunda ve silindiriktir. 
Akdeniz ikliminin serin kesimlerinde ve güneşli 
ortamlarda iyi gelişir. Tohumla, çelikle ve aşı ile 
üretilir.

YALANCI SERVİ   
(Chamaecyparis lawsoniana)   
     
60 m.ye kadar boylanabilen, sürgünleri ve 
yaprakları ovuşturulduğu zaman reçine ile karışık 
maydanoz kokusuna benzer bir koku veren 
bir ağaçtır. Erkek çiçekleri küçük bir kozalak 
halinde önceleri siyah veya koyu mor, sonraları 
kırmızıdır. Dişli kozalaklar 8 mm çapında ve 
küre şeklindedir. Önceleri mavi-yeşil sonradan 
kahverengidir. Çit bitkisi olarak ve kötü 
görüntüyü perdeleme amaçlı kullanılabilir. Her 
türlü toprakta yetişir ve kış soğuklarına karşı 
dayanıklıdır.
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AKDENİZ  SERVİSİ  
(Cupressus sempervirens)    

Ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren bir 
ağaçtır. 15-20 metre boy, dağınık konik ve 
piramidal bir tepe yapar. Sürgünleri 4 köşeli, pul 
yaprakları koyu yeşil renklidir. Kuraklığa dayanıklı 
ancak kış soğuklarına ve kar baskınlarına 
duyarlıdır. Tohum ve çelikle üretilir.

AKDENİZ 
PİRAMİDAL SERVİ 
(Cupressus sempervirens Pyramidalis)      

30-35 metre boyunda, 2 metre çap yapan, 
kalın dokulu bir servi türüdür. Mezarlık servisi 
olarak ta bilinir.
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LEYLANDİ  
MELEZ  SERVİSİ  
(Cupressocyparis leylandii)    

15 metre boylanabilir. Kozalakları büyükçedir. 
Hava kirliliğine, kış soğuklarına ve ilkbahar 
donlarına karşı çok dayanıklıdır. Budanarak çift 
form verilebilir. İyi bir çit bitkisidir. Tohumla ve 
çelik ile üretilir.

SABİN ARDICI   
(Juniperus sabina )       
     
3-4 metre kadar boylanan, eğri gövdeli, boylu 
çalı veya yerde sürünen yatık bir çalıdır. Gövde 
kabuğu yaşlı bitkilerde kırmızı veya kahverengi 
renginde olup levhalar şeklinde bitkiyi kavlar. 
Yaprakları iğnemsidir, daha sonra pulsu 
yapraklara dönüşür. Yaprakları ovulduğu zaman 
kokar. Üzümsü kozalakları küre biçiminde olup, 
olgunlaşınca kalın kabuklu tohum taşırlar.
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YAYILICI ARDIÇ  
(Juniperus horizontalis)     
   
40 cm boy, 2 m tepe yapar. Devrik dalları 
horizontal (yatay)uzanır. Yaprakları pulsu, küçük 
ve mavimsi yeşil renklidir. Mavimtırak renkli 
kozalakları 2 cm çapındadır. Güneşli ve yarı 
gölge yerlerde ve kuru-nemli topraklarda yetişir.  
Güzel bir yerörtücüdür. Eğimli alanlar ve kaya 
bahçeleri için uygundur.  Çelik ve aşı ile üretilir.

AVRUPA LADİNİ 
(Picea abies)    

45-50 m boya ulaşabilen ağaçlardır. İbreleri 
parlak yeşil renkli, sivri uçlu ve dört köşelidir. 
Her yüzünde stoma çizgisi vardır. Olgunlaşan 
kozalak dağılmaz, yeşil ya da kırmızı renklidir. 
Nem isteği  yüksek, ısı isteği azdır. Yaz kurak-
lığına, zehirli gazlara karşı duyarlıdır. Değişik 
topraklarda yetişebilir. Tohum ile üretilir.
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MAVİ LADİN 
(Picea pungens)       

Çoğunlukla 30 m ye kadar boylanan, dalları 
yatay yönde uzanan, kalın dallı, konik tepeli, 
piramidal bir ağaçtır. Genç sürgünleri kalın, koyu 
sarımtırak, esmer ve çıplaktır. İğne yapraklarının 
uçları sivri ve batıcıdır. Yaprak yeşil-mavi, 
yeşil gümüşi beyaz renklidir. İğne yaprakları 
döküldüğünde veya koparıldığında çıkıntı bırakır. 
Kozalakları taze iken yeşilimsi, olgunlaşınca 
saman sarısı renklidir. Güneşli, kuru, fakir 
topraklarda yetişir. Kış soğuklarına karşı dayanıklı 
olduğu gibi yaz kuraklığından da az etkilenir. 
Üretimi tohum, çelik ve aşı ile yapılır.

KARA ÇAM  
(Pinus nigra)

20-35 m boylanan gençken piramidal, yaşlanınca 
yaygın tepe yapan bir ağaçtır. Gövdesi düz, 
kabuğu kalın veya iri plakalı, iğne yaprakları koyu 
yeşil ve serttir. İki yılda olgunlaşan kozalakları 
yumurtamsı konik ve yok denecek kadar kısa 
saplıdır. Her türlü ortam ve toprakta gelişme 
gösterir. Rüzgâra karşı dayanıklı olduğundan 
rüzgâr perdesi olarak kullanılır. Tohum, çelik ve 
aşı ile üretilir.
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ADİ PORSUK 
(Taxus baccata) 

15-25 m boy, yuvarlakça tepe yapan sık ve çok 
esnek yapılı bir ağaçtır. Gövde kabuğu kırmızı 
kahve renkli, ince çatlaklıdır. Genç sürgünleri 
yeşil, iğne yaprakları iki sıralı, üst yüzü parlak 
koyu yeşil, alt yüzü açık yeşil renklidir. Güneşli 
ortamlarda, kuru-asitli topraklarda yetişir. Tam 
gölgeye ve kışa dayanır. Rüzgâr ve donlara karşı 
duyarlıdır. Budamaya yatkındır. Çok iyi bir çit 
bitkisidir. Sürgün, yaprak ve tohumları zehirlidir. 
Tohum ve çelikle üretilir.

BATI MAZISI  
(Thuja occidentalis) 
  
10-15 m boy, 3-4 m konik bir tepe yapar. 
Gençlikte piramidal formlu, dar ve sık dallıdır. 
Genç sürgünlerinin üst yüzü mat, koyu yeşil, 
alt yüzü açık yeşildir. Kışın kahverengi bir 
renklenme gösterir. Pul yaprakların ucu sivridir. 
Bol güneşli ve yarı gölge yerlerde, kuru nemli 
topraklarda iyi yetişir. Sığ ve yaygın bir kök 
sistemine sahiptir. Çit ve yeşil perde tesisi için 
uygundur.
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DOĞU MAZISI 
(Thuja orientalis)   
  
20-25 m boylanan ancak ülkemizde 5-10 m ye 
kadar boy yapabilen küçük bir ağaçtır. Kayalık 
ve kurak yamaçlarda yetişir. Dona dayanıklıdır. 
Saçak kök yapar. Oval veya geniş piramidal 
gelişme ve bol dallanma gösterir. Sürgünlerinin 
her iki yüzü yeşil veya sarımsı yeşildir. Üst 
yüzünde pul ve yapraklarının sırtlarında 
çizgi halinde bir girinti vardır. Kozalakları 
T.occidentalis’den daha büyüktür. Tohum ve 
çelikle üretilir.
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