


BİTKİ BİLGİSİ
GENEL BİLGİLER
Peyzaj planlamaları ve ormancılıkta kullanılan bitkiler, gelişen endüstrileşme ve yapı-

laşma sonucunda gittikçe azalmakta ve yeryüzü beton yığını haline gelmektedir. Bunun 
yanında aşırı kullanımların ve endüstrinin oluşturduğu kirlenmelerde bu yok oluşu hızlan-
dırmaktadır. Böylece doğadaki denge her geçen gün bozulmaktadır. Günümüz sanayi ve 
kentleşme ile beraber yeşil alanlar insanlar için çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Gü-
nümüz de yeşil alan oluşturmak için kullanılan gerekli bitkilerin özelliklerinin, toprak, iklim 
ve bitki örtüsü ihtiyaçlarının bilinememesi büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Ülkemiz yaklaşık 9000 Bitki Türü ile oldukça zengin bir floraya sahiptir. Avrupa Florası-
nın 12000 e yakın türe sahip olduğu göz alındığında yurdumuzun Bitkisel zenginliği daha 
da belirginleşir. 1115 doğal bitki türüne sahip Ankara’da karasal iklim özellikleri görülmek-
te olup kuraklığa uygun bitkiler yetişmektedir.

Bu Bölümde Ankara da yetişen yapraklı ve ibreli ağaç, ağaççık ve çalıların özellikleri, 
üretimleri, nasıl ve hangi koşullarda yetiştirilebilecekleri kısaca anlatılmaktadır.

BİTKİ BİLGİSİ
Bitki; Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, tohum  veren ve hayatını tamamladıktan 

sonra kuruyarak varlığı sona eren canlıların genel adıdır.

Genel olarak bitkiler iki gruptur.

1-Gövdesiz Bitkiler (Bakteriler, Mavi-Yeşil Su yosunları, Algler, Mantarlar )

2-Gövdeli Bitkiler  (Kara Yosunları, Eğreltiler, Tohumlu ya da Çiçekli bitkiler)

Tohumlu ve çiçekli bitkiler, bitkiler aleminin en geniş grubudur ve ikiye ayrılır.

1-Açık Tohumlular (Tohumları Açıkta Olan Bitkiler )

2-Kapalı Tohumlular (Tohumları bir muhafaza içerisinde olan bitkiler)

Ayrıca tohumlu ve çiçekli bitkiler, otsu ve odunsu bitkiler olarak da ikiye ayrılır. Odunsu 
bitkiler ağaç, ağaççık ve çalılardan oluşmaktadır.

Ağaç: Boyu 5 metreden uzun, dal, sürgün ve yapraklarını tek bir gövdede taşıyan, gövde, 
taç ve boy büyümesi yapan çok yıllık odunsu bitkilerdir.

Ağaççık: Tek gövde üzerinde taçlanan,gövdesi dallarından daha kaim olan, en fazla 5 m 
boylanabilen küçük ağaçlardır.

Çalı: Toprak seviyesinden dallanma yapan ve birçok gövdesi bulunan, 5 m’ye kadar boyla-
nabilen odunsu bitkilerdir.

Yerörtücü: 3 ile 30 cm kadar boylanan toprak yüzeyinde yoğun bir yaprak tabakası oluştu-
ran, sarılıcı, sürünücü, yayılıcı bodur bitkilerdir.
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AĞAÇ, AĞAÇÇIK, ÇALILAR VE YERÖRTÜCÜLER 

Bu bölümde Ankara’ da doğal olarak yetişen ve egzotik türlerden, yapraklı ve ibreli ağaçlar, 
ağaççıklar, çalılar ve yerörtücüler bulunmaktadır.

15-25 m. boylanan 6-8 m yayılım 
yapabilen, yuvarlak bir tepe ve sık dallanma 
yapan bir türdür. Tomurcuklar yeşilimsi 
esmer renkli, pullar ile örtülü olup üzeri 
tüylüdür. Yaprakları 3-5 lobludur. Meyveleri 
kanatlıdır ve kanatlar arasında 180 derecelik 
açı vardır.  Sonbaharda yaprakları sarı ya da 
kırmızı renk alarak etkileyici bir görüntü 
sergiler. Kuru, nemli, taze ve balçıklı 
topraklarda iyi yetişir. Taze dalları çabuk 
kırılır. Su baskınları ve rüzgârlara dayanıksız 
bir türdür. Kent içinde, park ve bahçelerde 
grup halinde veya tek olarak kullanıldığı gibi 
Sınır ağacı ve yol ağacı olarak da kullanılır. 
Genellikle tohum ile üretilmekle beraber 
çelik ve aşıyla da üretimi yapılabilir.

YAPRAKLI AĞAÇ VE AĞAÇÇIK TÜRLERİ

1. OVA AKÇAAĞACI
(Acer campestre)  

Kök
Gövde ve Sürgünler
Kabuk 
Tomurcuk 
Yaprak
Çicek
Meyve 

1-Generatif Üretim (Tohum ile Üretim)
2- Vejetatif Üretim
 - Çelik ile Üretim
 - Aşı ile Üretim
 - Daldırma Yöntemi ile Üretim

Ağaçları Oluşturan Organlar Bitkilerde Üretim Teknikleri
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2. DİŞBUDAK YAPRAKLI  AKÇAAĞAÇ
(Acer negundo)

3. JAPON  AKÇAAĞACI
(Acer palmatum)

15-20 metre boylanan ve 10m 
yayılım yapabilen bir türdür. Tomurcukları 
mavibeyaz yumurta şeklindedir. Karşılıklı 
dizilmiş tüysü yapraklar vardır. Mart 
ayında yapraklanmadan hemen önce 
çiçek açar. Çiçekler ‘V’ şeklinde çift kanatlı 
olup olgunlaşınca düşer. Sonbaharda 
yaprakları sarı  renk alarak  dekoratif bir 
görünüm sergiler. Işıklı    ve yarı gölge 
ortamlara, rutubetli ve gevşek topraklara 
iyi adapte olurlar. Hava kirliliğinden 
çok fazla etkilenmez bu yüzden kent 
içi yol ağaçlandırmalarında ve karayolu 
ağaçlandırmalarında kullanılabilir. Genellikle 
tohumla, çelik ve aşı ile üretilir.

2 m’ye kadar boylanan, boyu kadar da 
yayılım yapabilen dağınık formlu bir türdür.
Fakat Ankara koşullarında en fazla 3-5m 
boylanır. Yaprakları kırmızı ve portakal 
sarısı rengi dalları sarı-mor, yaprakları 
ilk çıktıklarında sarımsı kahverengi ve 
tüylüdür. Tohumlar kanatlıdır. Kanatlar 
arasında geniş bir açı vardır. Nisan mayıs 
aylarında çiçek açarlar. Sonbaharda 
yaprakları kırmızı renkle dekoratif bir 
görüntü sergiler. Ilıman yerleri sever. 
Besin isteği yüksektir. Şiddetli donlardan 
zarar görürler. Bu nedenle ülkemizde 
park ve bahçelerde rüzgârdan korunmuş 
alanlarda orijinal büyüklüğünden daha 
küçük olarak grup veya tek başına, 
çatı bahçeleri, balkon ve çeşitli beton 
zeminlerde vurgu amaçlı kullanılır.
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30 metreye kadar boylanabilen, geniş 
ve yuvarlak tepeli bir ağaçtır. Tomurcukları 
kırmızımtırak pembe renkli ve pulludur. 
Kanatlı meyveleri geniş açılıdır. Yaprakları 
uzun saplı ve 5 lobludur. Sonbaharda 
yapraklar sarı bazen kırmızı renk alır. Böcek 
ve mantar zararlarına karşı dayanıklıdır. 
Rüzgar perdesi ve gölge ağacı olarak 
kullanılmaya elverişli bir türdür. Güneşli ve 
yarı gölge ortamlarda yetişir ve kuraklığa 
dayanıklıdır. Tohumla ve çelikle üretilir.

20-30 metre boylanabilir. Yaprakları 5 
lobludur. Lobların ucu sivri ve kenarları ince 
dişlidir. Yaprakların üst yüzü yeşil,alt yüzü 
gümüşi beyaz renkte ve tazeiken tüylüdür. 
Sonbaharda dökülmeden önce sarı bir renk 
alır. Daha çok nehir ve göl kenarlarında 
nemli, geçirimli dolgu topraklarda yetişir.
Rüzgara karşı dayanıksızdır. Fakat her 
toprağa uyum sağlayabilen ve hızlı 
büyüyen akçaağaç türüdür. Üretilmesi 
tohum yada aşı ile olur.

4. ÇINAR YAPRAKLI  AKÇAAĞAÇ
(Acer platanoides) 5. GÜMÜŞİ  AKÇAAĞAÇ

(Acer saccharinum)
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15-20 metre boyunda, 8-10 metre taç 
yapabilen bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşil 
parlak, ışınsal dizili ve 5 parçadan oluşur. 
Mayısta açan çiçekleri rubi kırmızıdır. İyi 
bir gölge ağacıdır.Park ve Bahçelerde tek 
veya grup olarak kullanılır.Gösterişli bir 
ağaçtır. Sıcak, güneşli ve gölge yerlerde iyi 
yetişir. Üretimi tohumla yapılır.

20-25 metre boylanan, 12-15 metre 
taç yapan bu tür, kalın dallı ve kabadokulu 
ve iyi bir gölge bitkisidir. Yapraklarının 5-7 
tanesi ışınsal dizilimli, rengi koyu yeşildir.
Tohumlarının fazla döküntü vermesi 
nedeniyle çime zarar verir. Ayrıca kökleri 
yüzeysel olduğu için yol ağacı olarak 
kullanılmaz, asfalta zarar verir. Kestaneleri 
zehirlidir. Mayısta beyaz çiçek açar. Sıcak 
ve güneşli yerlerde, ılıman iklimlerde, ışıklı 
ve yarı gölge alanlarda, nemli topraklarda 
yetişir. Üretimi tohum ekimi ile yapılır.6. KIRMIZI ÇİÇEKLİ AT KESTANESİ

(Aesculus carnea)

7. BEYAZ ÇİÇEKLİ AT KESTANESİ
(Aesculus hippocastanum)
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20-25 metre boylanan, 8-10 metre taç 
yapan, hızlı büyüyen bir bitkidir. Yaprakları 
tüylü ve olmuş yaprakları sonbaharda 
kırmızıdır. Haziran - Temmuz ayında çiçek 
açar. Sıcak ve güneşli yamaçları sever. 
Hızlı gelişirler. Kışın şiddetli donlardan 
zarar görür. Toprak erozyonu kontrolünde, 
demir yolu şevlerinin tutulmasında, park ve 
bahçelerde grup ve tek olarak kullanılan, 
büyük kentlerin kirli havasına dayanıklı 
bir bitkidir. Yol ağacı olarak kullanılabilir. 
Üretimi tohumla ve çelik ile yapılır.

10 m’ye kadar boylanabilen 6 m. taç 
yapabilen bir ağaçtır. Tüysü, çift katlı 
bileşik yaprakları bulunmaktadır. Haziran 
ve temmuz aylarında çiçek açar. Çiçekleri 
pembe renkli ve güzel kokuludur. Sıcak ve 
ılıman iklimlerde, güneşli yerlerde yetişir, 
serin ve derin toprakları sever. Donlara ve 
rüzgâra karşı duyarlıdır. Ev bahçelerinin 
bina yakınlarında tek başına ve küçük 
gruplar halinde, rüzgârdan korunmuş 
alanlarda kullanılır. Üretimi tohum ve kök 
çeliği ile yapılmaktadır.

8. KOKAR AĞAÇ - CENNET AĞACI
(Ailanthus altissima)  

9. GÜL İBRİŞİM – İPEK AĞACI
(Albizzia julibrissin)  
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10-15 metre boyunda, 6-10 metre 
taç yapan bir ağaçtır. Yaprakları yürek 
şeklindedir. Çiçekleri dikine başak 
biçimli, meyve kapsüllü, ince, uzun çubuk  
şeklindedir. Ilıman ve sıcak iklimlerde, 
humuslu topraklarda, ışıklı ve yarı gölgede 
yetişen bir ağaçtır. İyi bir park ve yol 
ağacıdır. Tohum ile üretilmektedir. 

20 m kadar boylanabilen dalları 
aşağıya doğru sarkık bir ağaçtır. Gövde 
rengi beyaz renkli ve ince levhalar halinde 
soyulur. Yaprakları uzun saplı, çoğunlukla 
üçgenimsi yumurta biçimindedir. Huşlar, 
ılıman ve serin yerlerin ağaçlarıdır. Fakir, 
kurak, kuru, kumlu ve ağır killi topraklarda 
yetişir. -40 dereceye kadar dayanıklıdır. 
Işık istekleri fazladır. Derin, zengin ve 
iyi drenajlı toprakları sever. Park ve 
bahçelerde yol kenarlarında kullanılabilir.

11. KATALPA AĞACI - ELİF AĞACI
(Catalpa bignonioides)  

10. HUŞ AĞACI
(Betula pendula)
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5-6 metre boylanan, geniş tepeli bir 
ağaççıktır. Yaprakları böbrek şeklinde, 
açık yeşil renklidir. Nisan mayıs aylarında 
açan çiçekler yapraklanmadan önce 
gövde ve kalın dallarda 3-6 sı bir arada 
erguvani pembe renklidir. Bol güneşli, 
yarı gölge ve korunaklı sıcak yerlerde, 
hatta kireçli ağır balçıklı topraklarda 
yetişir. Akdeniz ikliminin dışında kuzey 
bölgelerimizde korunaklı bölgelerde de 
kullanılmaktadır. Dekoratif bir ağaç olup 
tek veya grup halinde kullanılabilir. Tohum 
ile üretilmektedir.

12. ERGUVAN
(Cercis siliquastrum)  
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20-30 m boylanan 15 m taç  yapan ve 
çok uzun yasayan bir bitkidir. Yaprakları bi-
leşik  yaprak şeklinde, sivri uçlu ve kenarları 
dişlidir. Mayısta salkım şeklinde sarı çiçek 
açar. Su istekleri fazladır, ancak kirli havaya, 
deniz suyuna ve su baskınlarına dayanabilir 
Park ve Bahçelerde gölge ağacı olarak kul-
lanılır. Tohumla üretilir.

5-7 m boylanan 3-6 m yuvarlak 
tepe yapan bir ağaçtır. Açık yeşil renkte 
yapraklarının üst yüzü mat koyu yeşil, alt 
yüzü gümüşi beyaz renklidir. Haziranda 
açan çiçekleri çanımsı, içleri sarı, dışları 
gümüşi renkli ve hoş kokuludur. Meyveleri 
başlangıçta gümüşi sonra koyu turuncu 
renkte, zeytin iriliğinde, içi unlu ve tatlıdır. 
Rüzgâr perdesi oluşturmada, kumul 
durdurulmasında ve erozyon kontrolünde 
grup halinde veya tek olarak kullanılır. 
Güneşli, sıcak ve kuru yerlerde, kireçli ve 
tuzlu topraklarda, deniz suyu ile ıslanan 
topraklarda yetişir. Tohumla ve çelikle 
üretilir.

14. ADİ DİŞBUDAK
(Fraxinus excelsior)  

13. KUŞ İĞDESİ
(Elaeagnus angustifolia)
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Dünya üzerinde yaşamakta olan 
tohumlu bitkilerin en yaşlısıdır. 30m 
boylanan ve yaprağını döken bir ağaçtır. 
Uzun saplı, geniş oyalı, fil kulağı veya 
yelpazeye benzeyen paralel damarlı 
yapraklar, sonbaharda dökülmeden 
önce altın sarısı renk alır. Tohumları 
büyük yuvarlakça, dış kısmı erik gibi etli, 
olgunlaşınca sarı renklidir. Tohumun 
eskimiş peynire benzeyen kokusu 
nedeniyle parklara dikilecek ağaçların 
erkek ağaç olmasına dikkat edilir. Değişik 
iklim ve topraklarda yetiştirilir. Vurgu ve 
gölge ağacı olarak kullanılır. Hastalıklara 
karşı son derece dayanıklıdır. Genellikle 
tohumla üretilir.

Yaprağını döken bir ağaç olan Gladiçya, 
20-30 m kadar boy yapar ve tacı 15-
16 m kadar yayılır. Sarımsı-turuncumsu, 
sonbahar rengi ile bitki mevsimlerin 
değişimini vurgular. Bitkinin küçük ve 
gösterişli olmayan, krem renkli çiçeklerini 
takip eden, 30 cm uzunluğunda fasulye 
gibi olan meyveleri, kış süresince 
dallarından sarkar. Dallarındaki 5 cm 
uzunluğundaki keskin dikenleri, yazları 
yapraklar tarafından gizlenir, kışın bitki 
yapraksız iken kendini daha çok belli eder. 
Soğuğa olduğu kadar sıcak ve kurağa da 
dayanıklıdır. Güneşli yerlerden hoşlanır.
Drenajı iyi, kumlu, taşlı, kireçli topraklarda 
da yetiştirilebilir. Tohum veya çelikle 
üretilir.

15. ÇİN YELPAZE ÇAMI
MABET AĞACI
(Ginko biloba)  

16. GLADİÇYA
(Gleditsia triacanthos)  
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Boylu çalı ya da 7 m’ye kadar boyla-
nabilen küçük ağaçlardır. Sürgünler grim-
si-yeşil renkli, basık tüylüdür.Sürgünlere 
çok sıralı sarmal olarak dizilmiş yapraklar 
üçgül şeklindedir. Yapraklarının ucu küt 
ya da dikensi sivri uçlu, alt yüzü genç iken 
ipeksi tüylüdür. Sarı renkli çiçekler, salkım 
halinde çiçek grupları oluşturur. İlkbahar 
sonlarında ortaya çıkan bu çiçek grupları 
aşağıya doğru sarkıktır. Meyveleri bakla 
şeklindedir. Sürgün, meyve ve tohumları 
zehirli olduğundan çocuk oyun alanları ve 
okul bahçelerine dikilmemelidir. En iyi ge-
lişmesini, geçirgen topraklarda ve güneşli 
yerlerde yapmakla birlikte durgun su bu-
lunan topraklar hariç her tür toprakta yeti-
şebilmektedir. Üretimi tohum ve çelikledir.

Kışın yaprağını döken, 8-15 m boylanan 
bir ağaçtır. Sürgünlere sarmal dizilmiş 
yapraklarının kenarları dişli, alt yüzü 
damarları boyunca ince tüylü, sonbaharda 
sarı renklidir. Küçük sarı çiçekleri bir araya 
gelerek 50 cm’e ulaşan salkım yapar. Yaz 
sonu veya sonbaharda çiçek açarlar. Kapsül 
şeklindeki meyveleri, kahverengimsi-sarı 
renktedir. Tohumdan üretilen ve değişik 
topraklara uyum sağlayabilen, güneşli 
ortamları seven bir türdür.

18. SARI SALKIM
(Laburnum anagyroides)  

17. GÜVEY KANDİLİ
(Koelreuteria paniculata)
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20-25 m boy yapan ve yuvarlak tepeli 
bir ağaçtır. Yapraklar uzun, geniş, üç loplu, 
ucu kesilmiş gibi düz köşelidir. Üst yüzü 
açık yeşil, alt yüzü mavimsi-soluk yeşil 
renklidir. Sonbaharda altın sarısı bir renk 
alır. Laleye benzer çiçekleri mayıs-haziran-
temmuz ayında açar ve yeşilimsi-sarı-
beyaz-turuncu renklidir. Çok iyi dekoratif 
bir park ve bahçe ağacıdır. Ancak soğuğa, 
rüzgâra karşı duyarlı olduğu için korunmuş 
alanlarda kullanılır. Besince zengin, verimli 
toprakları sever. Tohumla üretilir.

Kışın yaprağını döken, Nisan ayında, 
yapraklanmadan önce pembe renkli 
çiçek açan, dikkat çekici bir ağaççıktır. 
Sık dallıdır. Koyu kırmızı renkli meyveleri 
kuşları cezbeder. Kumlu, killi ve drenajı 
sağlanmış topraklarda iyi yetişir.

19. LALE AĞACI
(Liriodendron tulipifera)  

20. SÜS ELMASI
(Malus floribunda)  
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21. TERS DUT 
(Morus alba “Pendula”)

22.PAVLONYA
(Paulownia imperialis)

20-25 m boy yapan ve yuvarlak tepeli 
bir ağaçtır. Yapraklar uzun, geniş, üç loplu, 
ucu kesilmiş gibi düz köşelidir. Üst yüzü 
açık yeşil, alt yüzü mavimsi-soluk yeşil 
renklidir. Sonbaharda altın sarısı bir renk 
alır. Laleye benzer çiçekleri mayıs-haziran-
temmuz ayında açar ve yeşilimsi-sarı-
beyaz-turuncu renklidir.  Çok iyi dekoratif 
bir park ve bahçe ağacıdır. Ancak soğuğa, 
rüzgâra karşı duyarlı olduğu için korunmuş 
alanlarda kullanılır. Besince zengin, verimli 
toprakları sever. Tohumla üretilir.

10-15m boylanan, 8-10 m taç yapan, 
kışın yaprağını döken bir ağaçtır. Yaprakları 
ters kalp şeklinde, üstü tüylüdür. Çiçekleri 
soluk mavi-mor renkte, çan şeklindedir. 15 
yaşından itibaren meyve verir. Yapraklarının 
oldukça geniş olması ve mor çiçeklere 
sahip olmasıyla dikkat çeken bir ağaç 
türüdür. Çiçekleri nisan–mayıs aylarında 
yapraklanmadan önce açar. Kuru -taze, 
derin topraklarda ve sıcak mevkilerde iyi 
yetişir. Kireci sever. Kahverengi meyveleri 
kış boyunca üzerinde durur.
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25 m boy, 20 m taç  yapar. Gövde 
kabukları küçük pulcuklar halinde kavlar.
Yaprakları 5-7 loplu, lopları derin, oyuntulu ve 
açık yeşil renklidir. Park ve geniş bahçelerde 
tek veya grup halinde kullanılabilir. Nem 
isteği fazladır. Tohumla üretilir.

23. DOĞU ÇINARI
(Platanus orientalis)  

30-40 m boy, 1-2,5 m gövde çapı 
yapabilen, yuvarlak tepeli bir ağaçtır. 
Gövde kabuklarının rengi, açık gri-
mat beyazdır. Genç gövde ve dallarının 
kabukları büyük levhalar halinde kavlayıp 
dökülür. Yaprakları, 3-5 lopludur. Lopları 
fazla derin değildir  ve uzun bir sapın 
ucunda teker teker bulunur. Ormanlarda 
rutubetli düzlüklerde, nehir ve dere 
kenarlarında rastlanır. Tohumla üretilir.

24. BATI ÇINARI
(Platanus occidentalis)  
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25. SÜS ERİĞİ
(Prunus cerasifera)

Yaprağını döken, 6 m boylanabilen bir 
ağaççıktır. Yumurta biçiminde, kenarları 
ince testere şeklinde, dişli yaprakları vardır. 
Mart-nisan aylarında yapraklanmadan 
önce açan beyaz çiçekleri ve kırımızı renkli 
meyveleri olan bir türdür. Hızlı büyür. Ön 
bahçelerde tek veya grup halinde vurgu 
amaçlı kullanılabilir. İyi drenajlı nemli topraklı 
ve güneşli yerlerde iyi gelişir.

26.SÜS KİRAZI
(Prunus serrulata)

10-15 m boylanan, geniş taç yapan 
bir ağaçtır. Sürgünlere çok sıralı sarmal 
dizilmiş yapraklar, yumurtamsı ve ters 
yumurta biçiminde kenarları sıralı dişlidir.
Yapraklar sürerken bakır kırmızı olup 
olgunlaşınca üstü kırmızımsı, alt yüzü mavi 
yeşil renklidir. Nisan sonu mayıs başında 
açan çiçekler katmerli ve pembe renklidir. 
Tohumla üretilir.
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Kışın yaprağını döken, 30-35 m ye kadar 
boylanan geniş tepeli bir ağaçtır. Yaprakları 
ters yumurta biçiminde, kenarları küt uçlu, 
meyveleri (palamutları) uzun yumurta 
biçimindedir. Donlara duyarlıdır. Tohumla 
üretilir.

Kışın yaprağını döken, nadiren 5 m 
den fazla boylanan, genellikle çalı dallı 
bir ağaççıktır. Sürgünlere çok sıralı sarmal 
dizilişli yaprakları, koyu yeşil renkli, 
sivri uçlu, alt yüzü mavi yeşil renklidir. 
Sonbaharda yaprakları, kırmızı-portakal 
rengine dönüşür. Erkek ve dişi çiçekleri 
ayrı ağaçlardadır. Haziran-temmuz 
aylarında açan çiçekleri yeşil-sarı renklidir, 
15-20 cm uzunluğunda salkımlarda yer 
alır.Salkımlarda yer alan meyve kırmızı 
renklidir. Donlara dayanıklıdır. Toprak 
istekleri bakımından kanaatkardır.

27.SAPLI MEŞE
(Quercus robur)  

28. SUMAK
(Rhus typhina)  
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29.YALANCI AKASYA 
( Robinia pseudoaccacia)

30. AK SÖĞÜT
(Salix alba)20-25 m boyunda, 8-10 m tepe tacı 

yapan bir bitkidir. 7-9 adet oval-eliptik 
yaprakçıklardan oluşan yaprakların üst 
yüzü, ekin yeşili, alt yüzü gri-yeşil renkli, 
sonbaharda sarı renklidir. Mayıs-haziranda 
açan çiçekleri beyaz renkte ve salkım 
şeklindedir. Meyveleri bakla şeklinde 5-10 
cm uzunluğunda ve içerisinde 3-10 tohum 
taşır. Bol güneşli, kuru humuslu toprakları 
sever. Kumlu-taşlı topraklarda daha iyi 
yetişir. Sonbahar donlarından zarar görür, 
rüzgâra karşı duyarlıdır. Hızlı büyürler.

20-25 m boy yapan yuvarlak tepeli 
bir ağaçtır. Gövde kabuğu uzunlamasına 
çatlaklı, esmer-boz renklidir. Taze 
sürgünleri, yaprakları ve tomurcukları, 
ipek gibi yumuşak, beyaz tüylüdür. 
Yapraklarının üstü grimavi-yeşil renklidir. 
Alt yüzleri gri-beyazdır. Akarsu boylarında 
ve nemli topraklarda yaşar. Su taşkınlarına 
1-2 ay dayanır. Çelikle üretilir.
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8-10 m boylanan sarkık formlu bir 
ağaçtır. Yaprakları uzun, dar, uçları sivri, 
üst yüzü mat koyu yeşil, alt yüzü mat-gri 
yeşildir. Sıcak ve derin topraklarda ve su 
kıyılarında iyi yetişir. Fidanlarının tepesine 
dikimden sonra birkaç yıl uygun budama 
yaparak biçimlendirmek gerekir. Çelikle 
üretilir.

8-10 m boy ve dağınık bir tepe yapar. 
Yaprakları dar ve şeridimsi spiral şeklinde 
kıvrık sarımsı zeytin yeşili şeklindedir.
Dalları kıvrık yapılı olup kesilen dalları 
vazolarda süs amaçlı kullanılabilir. Çelikle 
üretilir.

31.SALKIM SÖĞÜT
(Salix babylonica)  

32. ÇİN SÖĞÜDÜ
(Salix matsudana)  
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15-20 m boylanan, 10-15 m taç yapan 
kışın yaprağını döken bir ağaçtır. Dalları 
uzun, kıvrık ve koyu yeşildir. Yaprakları 
açık yeşil ve tüylüdür. Sonbaharda açık sarı 
renk alır. Ağustosta sarımsı-beyaz çiçek 
açar. Çiçeklerin 7 adeti ya da fazlası bir 
arada bulunur. Güneşli ortamlarda, verimli 
topraklarda yetişir. Tohumla üretilir. Hızlı 
büyürler. Kirli havaya dayanıklıdır. İyi bir 
park ağacıdır.

20-30 m boylanabilen, 10-12 m tepe 
tacı yapabilen, sık dallı bir ağaçtır. Açık 
yeşil renkli yaprakları yürek biçimindedir. 
Haziran-temmuz aylarında sarımsı beyaz 
renkte 7-10 adeti bir arada sarkan çiçekleri 
vardır. Yol ağaçlandırmaları ile park ve 
bahçelerde gruplar halinde kullanılır. Deniz 
ikliminde ve güneşli yerlerde yetişebildiği 
gibi kurak yerlerde de yetişebilir. Kirli 
havaya, rüzgara ve dumana dayanıklıdır.
Tohum ve aşı ile üretilir.

33. JAPON SOPHORASI
(Sophora japonica)  

34. GÜMÜŞİ IHLAMUR
(Tilia tomentosa)  
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Kışın yaprağını döken, 2 m boylanabilen 
sık dallı bir çalıdır. Dikenleri basittir. Yaprak 
ayası, ters yumurta biçiminde, üst yüzü 
parlak yeşil, alt yüzü boz yeşil renktedir. 
Nisan ayında açan sarı çiçeklerinin 2-13 
adeti demet ya da basit salkım şeklindedir. 
Üzümsü meyveleri parlak kırmızı renktedir. 
Her iklimde rahatlıkla yetişebilen bir çalı 
türüdür. Kırmızı yapraklı türleri park ve 
bahçelerde grup olarak kullanıldığında 
çok gösterişlidir. Kaya bahçelerinde ve şev 
alanlarında kullanılır. Genellikle çelik ve 
tohumla üretilir.

1 .KADIN TUZLUĞU 
(Berberis thunbergii)  

Kışın yaprağını döken 3-5 metre 
boylanan ve dağınık tepeli bir çalıdır. Çok 
hızlı büyür, sürgünleri 4 köşeli ve üzeri 
tüylüdür. Yapraklarının kenarı sık dişli ve 
sivri uçlu, üst kısım koyu yeşil ve tüylü 
olmakla birlikte kısa süre sonra dökülür. Alt 
yüz ise ince beyaz gri tüylüdür. Temmuz-
eylül aylarında eflatun-pembe renkli çiçek 
açarlar. Rutubetli ve organik maddece 
zengin topraklarda iyi yetişir. Kuraklığa 
dayanıklıdır. Her yıl bol çiçek açtırmak 
için derin budama yapmakta yarar vardır. 
Budama çiçeklenmeden sonra yapılmalıdır. 
Yumuşak uç çelikleri ile yaz başında, yarı 
odunlaşmış yeşil uç ve gövde çelikleriyle 
yaz sonunda üretilebilir.

2.KELEBEK ÇALISI
(Buddleia davidii)  

YAPRAKLI SÜS ÇALILARI, SARILICI VE YER ÖRTÜCÜLER
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2,5 metre kadar boylanan herdem 
yeşil bir çalıdır. Yeşil çit ya da perde olarak 
kullanıldığı gibi park ve bahçelerde, yarı 
gölge ve gölge yerlerde grup halinde 
kullanılabilir. Kolayca budanabildiği için 
değişik formlarda güzel şekiller oluşturulur.
Üretimi yarı odunlaşmış çelik ile yapılır.

12 m. ye kadar   tırmanabilen  bir  sarmaşık 
türüdür. Yaprakları 7-11 yaprakçıktan 
oluşan bileşik yaprak şeklindedir. Hızlı 
büyür. Çiçekler uzunca borumsu, huni 
şeklinde, portakal renkli yada kırmızıdır. 
Temmuz - Eylül aylarında çiçeklenir. 
Güneş gören duvarlar ya da kurumuş 
ağaçlara tırmanması, çardak, pergole ve 
parmaklıkların yeşillendirilmesinde kullanılır. 
Baharda budama yapılır. Üretimi, odunlaşmış 
çeliklerle yazın yada kışın daldırma yöntemi 
ile üretilir.

3. ADİ ŞİMŞİR 
(Buxus sempervirens)  

4. ACEM BORUSU 
(Campsis radicans)  
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En fazla 1-2 m boylanan bir çalıdır. 
Yaprakları dairesel veya geniş, oval-ters 
yumurta biçiminde, küt uçlu, kenarları 
dişli ve yaprağın her iki yüzü çıplaktır. 
Çiçekleri portakal kırmızısıdır. Ayvaya 
benzeyen meyvesi yuvarlak veya yumurta 
biçiminde, yeşil-sarı renklidir. Humusça 
zengin, iyi drenajlı, güneşli yâda yarı gölgeli 
alanlarda iyi yetişir. Mart- Nisan ayında 
yapraklanmadan önce çiçeklenir. Baharı 
müjdeleyen bitkidir. Çiçeklenmeden 
hemen sonra budanmalıdır. Yavaş 
gelişen bir türdür.  Park ve  bahçelerde 
tek yada grup şeklinde kullanılır. Çit 
yapmaya elverişlidir. Yumuşak çelikle, 
yarı odunlaşmış çelik, kök çelik, daldırma 
yöntemi ve tohumla üretilir.

Çoğunlukla 3-5 metre boylanan, 
3-5 metre çap yapan ve kışın yaprağını 
döken çalılardır. Yaprakları geniş, 
yumurta şeklinde, üst yüzü koyu, alt 
yüzü gri-yeşildir.  Bu bitki ismini yaz 
ortasında çiçek açtığında çalıyı saran sarı, 
dumanımsı püsküllerden alır. Bu püsküller 
kuruduklarında eflatun renge dönüşürler. 
Sonbaharda dökülmeden önce kırmızı- 
sarı veya eflatun çok güzel renklenmeler 
yaparak peyzajda sıkça kullanılır. Çalı ve 
ağaçlar arasında tek veya grup olarak 
vurgu amaçlı kullanılabilir. Sıcak ve 
güneşli ortamlarda iyi gelişir. Toprak isteği 
bakımından kanaatkardır. Genellikle çelik 
ve tohumla üretilir.

5. SÜS AYVASI
(Chaenomeles japonica)  

6. BOYACI SUMAĞI - PERUKA ÇALISI
(Cotinus coggygria)  
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15-30 cm boylanan, sürgünleri yerde 
sürünen herdemyeşil çalılardır. Genç 
sürgünleri tüylüdür. Yaprakları geniş 
tavabiçiminde, koyu yeşil, cilalanmış gibi 
parlak ve çıplaktır.  Alt yüzü soluk yeşil veya 
gri yeşil renktedir. Çiçekleri beyaz renklidir. 
Sıcak ve soğuk iklimlerde yetişir. Tohumla 
çoğaltılır. Hızlı gelişir ve yoğun hasır 
şeklinde etki yaratan bir yer örtücüdür. 
Özellikle kaya bahçelerinde eğimli  
alanlarda ve bahçelerde kullanılmaya 
uygundur.

3 m’ye kadar boylanabilen bir çalıdır.
Sürgünleri tüylü, yaprakları eliptik, oval 
biçimli, üst yüzü tüylü, alt yüzü sarımsı, 
boz ya da gri beyaz renkli ve sık tüylüdür. 
Küçük pembe çiçekleri 5-10’lu gruplar 
halindedir. Portakal kırmızı meyveleri 
bol sayıda olup uzun süre dallarda kalır. 
Sarkık formludur. Her iklimde yetişebilen 
ve güneşli ortamlarda iyi gelişen bir 
çalıdır. Budanmadan çit tesisinde, kaya 
bahçelerinde,  tek ya da grup halinde 
kullanılır. Tohumla, sonbahar sonunda veya 
ilkbaharda çelikle ya da daldırma yöntemi 
ile çoğaltılır.

7. HERDEMYEŞİL DAĞ MUŞMULASI
(Cotoneaster dammeri)  

8. DAĞ MUŞMULASI
(Cotoneaster franchettii)  

Bitki Bilgisi 23



Fazla boylanmayan, 2,5-3 metre dalları 
ile yerde sürünerek yayılan, yaprağını 
döken bir çalıdır. Sürgünleri düzgün ve 
sık bir şekilde iki sıralı sarmal dizilmiştir. 
Yaprakları geniş eliptik, uçları sivrice, 
üst yüzü koyu yeşil ve seyrek tüylüdür. 
Yaprakları sonbaharda portakal sarısı veya 
kırmızı renge dönüşür. İlkbaharda pembe 
çiçek açar. Duvar önlerinde veya kaya 
bahçelerinde kullanılabilir. Bol güneşli 
yerlerde ve her iklimde çok iyi gelişir. 
Tohumla üretilir.

Kışın yaprağını döken 6-8 m 
boylanabilen bir çalıdır. Kahverengi, yeşil-
kırmızı renkteki genç sürgünleri çıplak, 
dikenleri düz ve tek tektir. Yaprakları 3-7 
loblu, üst yüzleri koyu yeşil, alt yüzleri 
mavi yeşil ve tüylüdür. Mayıs ayında beyaz 
çiçek açarlar, sonbaharda olgunlaşan 
kırmızı renkli meyvenin içinde tek tohum 
bulunur. Genellikle tohumla üretilir. Kent 
iklim koşullarına dayanıklı olup her türlü 
toprakta yetişebilir. Park ve bahçelerde 
tek yada grup halinde kullanıldığı gibi 
eğimli alanlarda, refüjlerde rüzgar perdesi 
tesisinde kullanılabilir.

9. YAYLICI DAĞ MUŞMULASI
(Cotoneaster horizontalis)  

10.BEYAZ ÇİÇEKLİ ALIÇ
(Crataegus monogyna) 
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Kışın yaprağını döken 6-8 m 
boylanabilen bir çalıdır. Özellikleri 
crataegus monogyna (beyaz çicekli alıç) ile 
aynı olup çicekleri kırmızıdır. Mayıs ayında 
açan çiçekleri ile dikkat çekicidir.  Genellikle 
tohumla üretilir. Kent iklim koşullarına 
dayanıklı olup her türlü toprakta yetişebilir. 
Park ve bahçelerde tek yada grup halinde 
kullanıldığı gibi eğimli alanlarda, refüjlerde 
rüzgar perdesi tesisinde kullanılabilir.

3 m boylanabilen sık dallı, kışın 
yaprağını döken bir çalıdır. Genç dallarının 
kabukları kışın veya sonbaharda kırmızı 
renk alır.Yaprakları karşılıklı dizilmiştir 
ve uçları sivridir.Yapraklarının üst yüzü 
parlak yeşil, alt yüzü mavimsi-yeşil 
renklidir. Sonbaharda kırmızı yâda bakır 
renginde olur. Sarı-beyaz renginde,yaz 
başında çiçeklenir. Park ve bahçelerde ve 
ya refüjlerde grup halinde kullanılır. Kent 
koşullarına dayanıklıdır.

11. KIRMIZI ÇİÇEKLİ ALIÇ
(Crataegus oxyacantha)     

12. KIRMIZI GÖVDELİ KIZILCIK
(Cornus alba)
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5-8 m boylanan, kışın yaprağını döken 
boylu bir çalıdır. Yaprakları basit ve geniş 
damarlıdır. Yapraklanmadan önce açan sarı 
çiçekleri vardır. İlkbahar da ilk çiçeklenen 
bitkilerdendir. Hızlı büyür. Oval biçiminde 
sulu meyveleri sonbaharda parlak kırmızı 
renktedir. Çelikle ve tohumla üretilir.

Herdem yeşil, 2-3 m boylanan bir 
çalıdır. Sürgünlere dizili tomurcuklar uzun 
ve yeşildir. Yaprakları dar, yumurta, deri 
gibi kalın, üst yüzü parlak, alt yüzü soluk 
yeşil renklidir. Çiçekleri yeşilimsi beyaz 
Mayıs -Haziran aylarında açar. Güneşli 
ve yarı gölge alanlarda, çeşitli topraklarda 
yetişir. Çit bitkisi olarak ya da gruplar 
halinde kullanılır. Taflanların alacalı türleri 
de bulunmaktadır. Çelikle üretilir

13. KIZILCIK 
(Cornus mas)  

14.JAPON TAFLANI
(Euonymus japonica) 
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3 metreye kadar boylanabilen bir 
çalıdır. Dalları yukarı doğru açılır ve geniş 
tepe yapar. Hızlı ve dikine büyüme yapar.
Yaprakları yumurtamsı oval biçimde, 
çiçekleri sarı renkli çan şeklindedir.  
Çiçekleri yapraklanmadan önce nisan 
ayında açar. Baharı müjdeleyicisidir. 
Bol güneş alan alanlarda iyi yetişir. 
Çiçeklenmesi geçtikten sonra her yıl 
esas gövdeyi oluşturan dalların ¼ lük 
kısmının budanmasıyla bir sonra ki yılda 
bol çiçek vermesi sağlanır.  4 yıldan yaşlı 
ana sürgünler ise dipten itibaren 10 cm 
yüksekten budanmalıdır. Bordür, çit bitkisi 
olarak kullanıldığı gibi orta refüjlerde, 
parklarda ve bahçelerde kullanılır. Çelikle 
üretilir.

Herdemyeşil sarılıcı, tırmanıcı ve 
yerörtücü bir bitkidir. Genç sürgünler 
ve çiçekleri tüylerle kaplıdır. Yapraklar 
dar, eliptik, sivri uçlu, 3-5 lopludur. 
Çiçekleri küçük ve yeşilimsi, meyvesi 
mavimsi siyahtır. Kökçükleri sayesinde 
çok iyi tırmanıcı ve sarılıcı özelliği vardır. 
Duvar yeşillendirilmesinde şev alanlarda, 
erozyon kontrolünde ve kaya bahçelerinde 
kullanılır. Gölge ortamlarda yetiştirilir. Yılda 
2-3 kez budanır. Yarı odunlaşmış çeliklerle 
ve kök daldırmasıyla üretilir.

15. ALTIN ÇANAĞI
(Forsythia intermedia)

16. ORMAN SARMAŞIĞI
(Hedera helix)    
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Yuvarlak tepeli, 2-3 m boylanabilen 
kışın yaprağını döken bir çalıdır. Genç 
sürgünleri tüylü, yaprakları üç loplu, alt ve 
üst yüzleri çıplaktır. Huni şeklinde beyaz, 
pembe, eflatun veya kırmızı çiçek açar. 
Çiçek açma zamanı Temmuz - Eylüldür. 
Güneşli ve ılıman bölgelerde yetişmesine 
rağmen korunmuş alanlarda kullanılabilir. 
Erken ilkbaharda budanır. Tohumla ve 
çelikle üretilir.

17. HATMİ
(Hibiscus syriacus)     
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12 metre boy, 4 m taç yapabilen 
koyu parlak yeşil ve dikenli yaprakları ile 
herdem yeşil bir ağaççıktır. Yaprakları 
sert, kenarları seyrek ve keskin dikenlidir.
Mayıs - Ağustosta çiçeklenir. Meyveleri 
kırmızı renklidir. Sık dallı ve piramidal 
formludur. Parlak yeşil yaprakları ve kırmızı 
meyveleriyle dikkat çekici bir bitkidir.
Park ve Bahçelerde tek başına ya da grup 
halinde sınırlayıcı olarak kullanılır. Tohum 
ve çelikle üretilir.

Ülkemizde doğal olarak yetişen, küçük 
yapraklı ve yaprağını döken bir çalıdır. Kısa 
saplı yapraklar geniş şerit, ters yumurta 
biçimindedir. Uçları sivri veya küt, kenarları 
düz, tüysüz, üst yüzü koyu, alt yüzü açık 
yeşildir. Üzümsü meyve, küre şeklinde ve 
olgunlaştığı zaman parlak siyah renklidir.
Kokulu ve beyaz renkli çiçekleri Haziran 
ve Temmuz ayında açar. Çit bitkisi olarak 
kullanılır. Her türlü toprak ve ortamda 
yetişir. L. japonica herdem yeşil türü olup 
soğuğa daha hassastır. Ligustrum’lar, biri 
erken ilkbaharda, diğeri yaz başında olmak 
üzere iki kere budanmaları uygundur.
Çelikle üretilir.

18. ÇOBAN PÜSKÜLÜ
(Ilex aquifolium)

19. KURT BAĞRI 
(Lıgustrum vulgare)     
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3,5 m boy, 3 m çap yapabilen, yaprağını 
döken bir çalıdır. Koyu yeşil yapraklıdır. 
Küçük pembe veya beyaz güzel kokulu 
çiçekleri, ilkbahar sonu veya yaz başında 
açar. Hızlı gelişirler. Toprak isteği 
bakımından kanaatkardır. Kent iklimine 
karşı dayanıklıdır. Yer örtücü veya çit 
bitkisi olarak kullanılabilir. Budanarak şekil 
verilebilir. Çelik ve tohumla üretilir.

20. TATAR HANIMELİ
(Lonicera tatarica)

Ülkemizin her yerinde rahatlıkla 
yetiştirilen bir sarılıcı türdür. Mayıs-
Haziran ayında açan çiçekler, sarımsı-
beyaz renklidir ve çok hoş kokuludur. 
Yaprakları sonbaharda mercan kırmızısı 
rengini alır. Yarı gölge ortamları sever, 
budanabilir. Çelik ve tohumla üretilir.

21. KEÇİ KULAĞI HANIMELİ
(Lonicera caprifolium)     
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1 m boylanan gösterişli bir çalıdır. 
Yaprakları 5-9 yaprakçıktan oluşmuş, 
kenarları dikenli ve dişlidir.  Yapraklarının 
üst yüzü parlak yeşil, sert ve kalın alt yüzü 
de yeşilimsidir. Sonbaharda yaprakları 
kırmızı renge dönüşür. Nisan, mayısta 
sarı renkte çiçek verir. Olgun meyveleri 
mavimsi - siyah renkte ve gösterişlidir. 
Gölge ve yarı gölge alanlarda iyi gelişir. 
Çatı bahçeleri, balkon ve teraslarda kap 
bitkisi olarak yetiştirilir. Tohum yada çelikle 
üretilir.

22.SARI BOYA ÇALISI
(Mahonia aquifolium) 
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Ege ve Akdeniz bölgesinde sağlıklı 
gelişen ufak ağaççık, İç  Anadolu Bölgesinde 
ise korunmuş alanlarda çalı formundadır. 
Kışın yaprağını döker. Oval renkli, koyu 
yeşil olan yaprakları, sonbaharda sarı 
renklidir. Yaz sonu, sonbahar başında çiçek 
açar. Çiçekleri huni şeklinde kırmızı veya 
turuncu renklidir. Meyveleri önce yeşil 
sonra kırmızı renk alır. Grup halinde veya 
tek olarak rahatlıkla kullanılabilir. Tohumla 
üretilir.

Hızlı büyüyen ve yaprağını döken ideal 
bir sarılıcıdır. Yaprakları beş parçalı kenarları 
dişli yaprakçıktan oluşur. İlkbaharda yeşil 
renkli yaprakları sonbaharda kırmızı ve 
turuncu renkleri ile dikkat çeker. Mavi-
siyah meyveleri vardır. Ankara koşullarına 
en uygun, hızlı gelişen ve sıkça kullanılan 
sarmaşık türüdür. Güneşli ve yarı gölge 
ortamlarda, nemli topraklarda iyi yetişir. 
İlkbahar başında budanabilir. Çelikle 
üretilir.

23. AMERİKAN SARMAŞIĞI
(Parthenocissus quinquefolia)     

24. SÜS NARI
(Punica granatum)   
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3 m boylanabilen dikenli, her dem yeşil 
bir çalıdır. Genç sürgünleri gri tüylüdür. 
Yaprakları mızraksı, ters yumurtamsı, 
kenarları dilimli dişli, alt yüzü gençken 
tüylüdür. Meyveleri küre biçiminde, 
olgunlaşınca kırmızı, sarı veya portakal 
sarısına dönüşür. Parlak renkteki, gösterişli 
meyveleri ile park-bahçe düzenlemelerinde 
sıkça kullanılır. Meyveler bitki üzerinden 
dökülünce budanır. İlkbahar sonları veya 
yaz  başında alınan odunlaşmış çelikle 
üretilir.

25. ATEŞ DİKENİ
(Pyracantha coccinea)

2 m’ ye kadar boylanabilen kışın 
yaprağını döken bir çalıdır. Yaprakları, 
yuvarlak-böbreksi biçimde, 3-5 lopludur. 
Yaprak ayasının üst yüzü ve alt yüzü çıplak 
ya da bazen hafif tüylüdür. Sarı renkli 
çiçekler nisan mayıs aylarında, 5-15 tanesi 
bir arada çiçek açar. Meyve yuvarlak, 
koyu kırmızı, kahverengi-mor ya da siyaha 
yakın olup tadı ekşidir. Sarı renkli çiçekleri 
dolayısıyla park ve bahçelerde süs bitkisi 
olarak kullanılmakla beraber daha çok 
Frenk üzümü meyvesi ile de dikkat çekici 
bir bitkidir. Tohum ve çelikle üretilir.

26. FRENK ÜZÜMÜ –BEKTAŞİ ÜZÜMÜ
(Ribes aureum)   
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5 m boylanan büyük bir çalıdır. Yaprakları 
tüysü, yumurta - mızrak şeklindedir. Çiçekleri 
krem renkli, kokulu ve haziran aylarında 
görülür. Meyveleri parlak siyah renklidir. 
Güneşli ortamları ve zengin rutubetli 
toprakları sever. Kirli hava şartlarına, rüzgara 
dayanıklıdır. Budama erken ilkbaharda 
yapılmalıdır. Yazın yumuşak çelikle, kışın sert 
çelikle, sonbaharda da tohumla üretilir.

2 m boylanan, yaprakları ters yumurta 
şeklinde, 3-5 loplu ve dişlidir. Ayanın üst 
yüzü koyu, alt yüzü mavi-yeşil renklidir. 
Mayıs - Haziran aylarında beyaz çiçek 
açar. Her koşula dayanıklı bir bitkidir. 
Çiçeklenmeden sonra budanmalıdır. Yazın 
çelikle üretilir.

27. MÜRVER
(Sambucus nigra)    

28. KEÇİ SAKALI
(Spiraea vanhouetti)
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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.

29.İNCİ ÇALISI
(Symphoricarpos albus)  
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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.

30. LEYLAK
(Syringa vulgaris)        
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3 m boylanır. Tüy gibi ince yaprakları 
ve koyu pembe çiçekleri göz kamaştırır. 
Nisan- Mayıs aylarında çiçeklenir. Her 
türlü toprağa ve güneşli ortamlara adapte 
olmuştur. Çiçeklenmeden sonra budanır. 
Çelikle ve tohumla üretilir.

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.

31. PEMBE ÇİÇEKLİ ILGIN
(Tamarix tetrandra)

32. ADİ KARTOPU
(Viburnum oppulus)
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Ülkemizde doğal olarak yetişen 1-4 m 
boylanabilen her dem 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.

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.

33. HERDEMYEŞİL KARTOPU
(Viburnum tinus)    

34. MOR SALKIM
(Wisteria sinensis)     
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Ülkemizde ılıman yörelerimizde rahat-
lıkla yetişir. İç Anadolu bölgesinde de ko-
runmuş 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 bir-
çoğu bir araya gelerek 1-3 m yüksekliğinde 
dik duran salkım şeklindedirler. Yaz sonun-
da çiçek açar ve tohumla üretilir.

35. AVİZE ÇİÇEĞİ
(Yucca flamentosa)    
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İĞNE YAPRAKLI AĞAÇ, AĞAÇÇIK VE ÇALILAR  

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.

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. 
Koparıldığında sürgün üzerinde çukur 
şeklinde iz bırakır. 15-20 cm uzunluğunda 
kozalakları silindiriktir. Deniz ikliminde ve 
serin kuzey yamaçlarda iyi gelişir. Tohumla 
üretilir.

1.GÜMÜŞİ GÖKNAR
(Abies concolor)    

2.ULUDAĞ GÖKNARI
(Abies bornmülleriana)
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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.

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.

3.LÜBNAN SEDİRİ
(Cedrus libani)      

4.YALANCI SERVİ
(Chamaecyparis lawsoniana)
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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.

30-35 metre boyunda, 2 metre çap 
yapan, kalın dokulu bir servi türüdür.
Mezarlık servisi olarak da bilinir.

5.AKDENİZ  SERVİSİ
(Cupressus sempervirens)

6.AKDENİZ PİRAMİDAL SERVİ
(Cupressus sempervirens Pyramidalis)          
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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.

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.

7.LEYLANDİ  MELEZ  SERVİSİ  
(Cupressocyparis leylandii)

8.SABİN ARDICI
(Juniperus sabina)
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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.

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 kuraklığına, zehirli gazlara 
karşı duyarlıdır. Değişik topraklarda 
yetişebilir. Tohum ile üretilir.

9.YAYILICI ARDIÇ
(Juniperus horizontalis)

10.AVRUPA LADİNİ
(Picea abies)    
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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.

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.

11.MAVİ LADİN
(Picea pungens)       

12.KARA ÇAM
(Pinus nigra) 
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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.

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.

13.ADİ PORSUK
(Taxus baccata) 

14.BATI MAZISI
(Thuja occidentalis)   
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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.

15.DOĞU MAZISI
(Thuja orientalis)
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