
HERDEMYEŞİL 
DAĞ MUŞMULASI 
(Cotoneaster dammeri)     

15-30 cm boylanan, sürgünleri yerde sürünen 
herdem yeşil çalılardır. Genç sürgünleri tüylüdür. 
Yaprakları geniş tava biçiminde, 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 yerörtücü dür. Özellikle 
kaya bahçelerinde eğimli alanlarda ve bahçelerde 
kullanılmaya uygundur.

DAĞ MUŞMULASI 
(Cotoneaster franchettii)
 
3 m.ye kadar boylanabilen bir çalıdır. Sürgünleri 
tüylü, yaprakları eliptik, oval biçimli, üst yüzü 
tüylü, alt yüzü sarımsı, boz yâda 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 yâda daldırma yöntemi ile 
çoğaltılır.

23Bitki Bilgisi



YAYILICI 
DAĞ MUŞMULASI  
(Cotoneaster horizontalis)      

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. BEYAZ ÇİÇEKLİ ALIÇ  

(Crataegus monogyna)
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, refüj-
lerde  rüzgar perdesi tesisinde kullanılabilir.
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KIRMIZI ÇİÇEKLİ ALIÇ 
(Crataegus oxyacantha)     

Kışın yaprağını döken 6-8 m boylanabilen bir 
çalıdır. Özellikleri crataegus monogyna (beyaz 
çiçekli alıç) ile aynı olup çiçekleri 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.

KIRMIZI 
GÖVDELİ KIZILCIK 
(Cornus alba)   
 
3 m boylanabilen sık dallı, kışın yaprağını döken 
bir çalıdır. Genç dallarının kabuklarıkışın 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 veya refüjler de grup halinde 
kullanılır. Kent koşullarına dayanıklıdır.
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KIZILCIK 
(Cornus mas) 

5-8 m boylanan, kışın yaprağını döken boylu 
bir çalıdır. Yaprakları basit ve geniş damarlıdır. 
Yapraklanmadan önce açan sarı çiçekleri vardır.
İlkbaharda ilk çiçeklenen bitkilerdendir. Hızlı 
büyür.Oval biçiminde sulu meyveleri sonbaharda 
parlak kırmızı renktedir. Çelikle ve tohumla 
üretilir.

JAPON TAFLANI
(Euonymus japonica) 
    
Herdem yeşil, 2-3 m boylanan bir çalıdır. 
Sürgünlere dizili tomurcuklar uzun ve yeşildir.
Yaprakları dar, yumurtamsı, deri gibi kalın, 
üst yüzü parlak, alt yüzü soluk yeşil renklidir.
Çiçekleri yeşilimsi beyazdır ve Mayıs -Haziran 
aylarında açar. Güneşli ve yarı gölge alanlarda, 
çeşitli topraklarda yetişir. Çit bitkisi olarak 
yâda gruplar halinde kullanılır. Taflanların ala-
calı türleri de bulunmaktadır. Çelikle üretilir.
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ALTIN ÇANAĞI 
(Forsythia intermedia)     

3 metreye kadar boylanabilen bir çalıdır. Dalları 
yukarı doğru açılır ve geniş tepe yapar.Hızlı ve 
dikine büyüme yapar .Yaprakları yumurtamsı 
oval biçimde, çicekleri 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.

ORMAN SARMAŞIĞI  
(Hedera helix)  
  
Her demyeşil sarılıcı ,tırmanıcı  ve ye rörtücü 
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.
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HATMİ  
(Hibiscus syrıacus)
  
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.

ÇOBAN PÜSKÜLÜ 
(İlex aquifolium)    
 
12 metre boy ,4 m taç yapabilen koyu parlak 
yeşil ve dikenli yaprakları ile herdem yeşil bir 
ağaçaççıktır. Yaprakları sert, kenarları seyrek 
ve keskin dikenlidir.Mayıs-Ağustosta çiçeklenir.
Meyveleri kırmızı renklidir.Sık dallı ve pirami-
dal 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.
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KURT BAĞRI  
(Lıgustrum vulgare)  

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 başnda olmak üzere iki kere 
budanmaları uygundur.Çelikle üretilir.

TATAR HANIMELİ  
(Lonicera tatarica)

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 gelişler. Toprak isteği 
bakımından kanaatkardır.Kent iklimine karşı 
dayanıklıdır.Yer örtücü veya çit bitkisi olarak 
kullanılabilir. Budanarak şekil verilebilir. Çelik ve 
tohumla üretilir.
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KEÇİ KULAĞI HANIMELİ   
(Lonicera caprifolium)

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.

SARI BOYA ÇALISI  
(Mahonia aquifolium)

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.Sonbahar da 
yaprakları kırmızı renge dönüşür. Nisan, ma-
yısta sarı renkte çiçek verir. Olgun meyveleri 
mavimsi-siyah renkte ve gösterişlidir. Gölge ve 
yarı gölge alanlarda iyi gelişir. Çatı bahçeleri 
,balkon ve teraslar da kap bitkisi olarak yetişti-
rilir. Tohum yada çelikle üretilir.
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AMERİKAN SARMAŞIĞI
(Parthenocissus quinquefolia)
     
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.

SÜS NARI 
(Punica granatum)

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.
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ATEŞ DİKENİ  
(Pyracantha coccinea)

3 m boylanabilen dikenli, herdem 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.

FRENK ÜZÜMÜ 
BEKTAŞİ ÜZÜMÜ 
(Ribes aureum)

2 m’ ye kadar boylanabilen kışın yaprağını dö-
ken bir çalıdır. Yaprakları, yuvarlak-böbreksi bi-
çimde, 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 yâda siyaha 
yakın olup tadı ekşidir. Sarı renkli çiçekleri do-
layısıyla park ve bahçelerde süs bitkisi olarak 
kullanılmakla beraber daha çok Frenk üzümü 
meyvesi ile de dikkat çekici bir bitkidir. Tohum 
ve çelikle üretilir.
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MÜRVER  
(Sambucus nigra)       

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.

KEÇİ SAKALI  
(Spiraea vanhouttei)    
 
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.
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