
LALE AĞACI 
(Liriodendron tulipifera)
   
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.

SÜS ELMASI 
(Malus floribunda) 

Kışın yaprağını döken, Nisan ayında, yap-
raklanmadan 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.
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TERS DUT
(Morus alba-Pendula)
 
Yapraklarını döken, sarkık dallı, ağaççık 
formunda bir dut cinsidir. Bol ışıklı ortamları, 
kireçli toprakları sever.Bol su ister. Tohum ve 
çelikle üretilir. Park ve Bahçelerde tek ve grup 
halinde kullanılır.Dekoratif bir ağaçtır.Sarkık 
formlu dut, aşı  ile üretilir.

PAULOWNIA 
(Paulownia imperialis)    

10-15 m 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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DOĞU ÇINARI
(Platanus orientalis)   

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.

BATI ÇINARI 
(Platanus occidentalis )

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 kav-
layıp dökülür. Yaprakları, 3-5 lopludur. Lopları 
fazla derin değildir ve uzun bir sapın ucunda 
teker teker bulunur. Ormanlarda rutubetli 
düzlüklerde, nehir ve dere kenarlarında rastla-
nır. Tohumla üretilir.
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SÜS ERİĞİ 
(Prunus cerasifera) 

Yaprağını döken, 6 m boylanabilen bir ağaççıktır. 
Yumurta biçiminde,kenarları ince testere 
şeklinde, dişli yaprakları vardır. Mart-Nisan 
ayların da 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.

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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SAPLI MEŞE
(Qercus robur)
    
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.

SUMAK 
(Rhus typhina)       
       
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-porta-
kal rengine dönüşür. Erkek ve dişi çiçekleri ayrı 
ağaçlardadır. Haziran-Temmuz aylarında açan 
çiçekleri yeşil-sarı renklidir. 15-20 cm uzunlu-
ğunda salkımlarda yer alır. Salkımlarda yer alan 
meyve kırmızı renklidir.Donlara dayanıklıdır. 
Toprak istekleri bakımından kanaatkardır.
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YALANCI AKASYA 
(Robinia pseudoaccacia)       

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.

AK SÖĞÜT  
(Salix alba)
      
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 gri mavi-yeşil renklidir. Alt 
yüzleri gri-beyazdır. Akarsu boylarında ve nemli 
topraklarda yaşar. Su taşkınlarına 1-2 ay dayanır. 
Çelikle üretilir.
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SALKIM SÖĞÜT 
(Salix babylonica)
 
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.

ÇİN SÖĞÜDÜ  
(Salix matsudana)
  
8-10 m boy ve dağınık bir tepe yapar. Yap-
rakları dar ve şeridimsi spiral şeklinde kıvrık 
sarımsı zeytin yeşili şeklindedir. Dalları kıvrık 
yapılı olup kesilen dalları vazolarda süs amaçlı 
kullanılabilir.. Çelikle üretilir.
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JAPON SOPHORASI  
(Sophora japonica)
      
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 âdeti ya 
da fazlası bir arada bulunur. Güneşli ortamlarda, 
verimli topraklarda yetişir. Tohumla üretilir. Hızlı 
büyürler. Kirli havaya dayanıklıdır. İyi bir park 
ağacıdır.

GÜMÜŞİ IHLAMUR 
(Tilia tomentosa)
  
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 âdeti 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.
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KADIN TUZLUĞU 
(Berberis thunbergii) 

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 âdeti 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.

KELEBEK ÇALISI 
(Buddleia davidii ) 

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 birlik-
te 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 yapılma-
lıdır. Yumuşak uç çelikleri ile yaz başında, yarı 
odunlaşmış yeşil uç ve gövde çelikleriyle yaz 
sonunda üretilebilir.

 YAPRAKLI SÜS ÇALILARI, SARILICI VE YER ÖRTÜCÜLER 
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ADİ ŞİMŞİR 
(Buxus sempervirens)         

2,5 metre kadar boylanan herdem yeşil bir 
çalıdır. Yeşil çit yâda 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.

ACEM BORUSU 
(Campsis radicans)
     
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 yâda 
kırmızıdır. Temmuz- eylül aylarında çiçeklenir. 
Güneş gören duvarlar yâda kurumuş ağaçlara 
tırmanması, çardak, pergole ve parmaklıkların 
yeşillendirilmesinde kullanılır. Baharda budama 
yapılır. Üretimi, odunlaşmış çeliklerle yazın yâda 
kışın daldırma yöntemi ile üretilir.
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SÜS AYVASI  
(Chaenomeles japonica)  
  
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 ya da grup şeklinde kullanılır. Çit yapmaya 
elverişlidir. Yumuşak çelikle, yarı odunlaşmış 
çelikle, kök çelikle, daldırma yöntemi ve tohumla 
üretilir.

BOYACI SUMAĞI
PERUKA ÇALISI  
(Cotinus coggygria) 

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 arasın-
da tek veya grup olarak vurgu amaçlı kullanı-
labilir. Sıcak ve güneşli ortamlarda iyi gelişir. 
Toprak isteği bakımından kanaatkardır.
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